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Let your experience touch the altar. 

In the Rawness of Life, 
in your times of limit-experiences, 
when Death and Life dances together, 
when your Despair kisses your Hope, 
in those times filled with "rumors of 
angels", that is, 
hints of some hidden Meaning, 

then lift your voice 
and dare to share those matters
with others
and with God.

God has always been, is 
and will be there. 

And you will know it.

	
 	
 	
 Liza L Lundkvist 
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1. Inledning
”Det var som om orden handlade om mig”, säger hon. Vi har nyss avslutat begravnings-

gudstjänsten för hennes yngre bror, som omkommit tragiskt. I mitt yrke som sångerska har jag 

under de senaste fem åren mött många sörjande människor i begravningssammanhang. Men just 

detta möte har jag burit med mig på ett särskilt sätt.

	
 Kvinnan ringer några dagar senare och vill tacka. Hon berättar att hon för en tid sedan valde 

att gå ur Svenska kyrkan därför att den inte tycks angå henne och att hon valt att tro på sitt eget sätt. 

Men en av psalmerna i begravningsgudstjänsten överrumplade henne, Ylva Eggehorns Var inte 

rädd. Kvinnan är van seglare och sover ofta i sin båt ute på havet. Där ser hon stjärnorna ”växa 

fram” när det klarnar. Psalmens strofer som handlar om stjärnor som ”växer ur hans famn” och ”en 

mörklagd hamn”, som vi ännu inte ser, men färdas mot, blev möjliga att relatera till och gav henne 

ett mönster för orientering i sin sorg. Hon mötte sig själv i psalmtexten.

	
 Svenska medborgare har höga förväntningar på Svenska kyrkans verksamhet i tider av kris 

och mötet med döden.1 Ingrid Persenius beskriver det mångkulturella samhället som ett samhälle i 

”andlig och existentiell nöd” 2, där brist på naturliga tolkningsmönster och sociala sammanhang i 

svåra livshändelser karaktäriserar samhället. Det gäller till exempel mötet med döden.

	
 Persenius menar att kyrkan har en viktig funktion som meningsskapare och stöd i svåra 

livssiuationer. Därför utmanar hon kyrkan att forma begravningsriten så att den hjälper människor 

att integrera händelsen i sina liv och bli ett steg i sorgebearbetning och därmed ett steg till 

återhämtning.3

	
 Psalmsången har i alla tider erbjudit ett språk för glädje, men också för vägledning, sorg, 

klagan och tröst. Psalmsången spelar också idag en viktig roll i begravningsgudstjänsten.4 Men på 

vilket sätt kan psalmerna i begravningsgudstjänsten fungera som ett verktyg i den tolkningsprocess 

människor går igenom i sin sorg? Beskrivs människans sorgeprocess, hennes existentiella frågor 

och desorientering i psalmtexter som används idag? På vilket sätt förmedlas tillit till Guds närvaro i 

livets svåraste stunder?5 Det är frågor som ligger till grund för denna uppsats. Det är också frågor 

jag bär med mig som psalmtextförfattare och i min blivande yrkesroll som präst i Svenska kyrkan.

5

1Ingrid Persenius, Omsorg och mänsklig värdighet, Teoretiska och empiriska perspektiv på förbättringsarbete i Svenska 
kyrkan med inriktning på begravningar (Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, Psychologia et sociologia religionum, 
Uppsala universitet, 2006), 161.
2Persenius, 178.
3Persenius, 179.
4Biskopsmötet, Begravningen - ett brev från Svenska kyrkans biskopar (Uppsala: Ärkebiskopsämbetet, 2006), 38ff.
5Biskopsmötet, 11.



	
 1.1 Problemformulering, arbetsfrågor och syfte
Det problem som behandlas i uppsatsen gäller psalmtextens funktion vid begravningar. Min 

problemformulering lyder: Vilken funktion kan svenska psalmtexter fylla i en begravningsgudstjänst 

i Svenska kyrkan, främst när det gäller att gestalta människans desorientering och omorientering?

	
 Syftet med undersökningen är att väcka eftertanke när det gäller psalmtexters roll för sörjande 

människors möjlighet till identifikation, kommunikation och meningsskapande i begravnings-

gudstjänsten och därmed bidra till ett mer medvetet val av psalmer.

	
 Jag använder mig av följande arbetsfrågor för att besvara problemformuleringen:

- Hur beskrivs Svenska kyrkans utgångspunkt för och målsättning med begravningsgudstjänsten i 

Kyrkoordningen (KO) och biskopsbrevet Begravningen - ett brev från Svenska kyrkans biskopar, 

från 2006? (Kapitel 2)

- Vad innebär det att betrakta begravningsgudstjänsten som rit? (Kapitel 2)

- På vilket sätt gestaltas människa, livet och Gud i psalmer som används och föreslås användas i 

begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan? (Kapitel 3)

- Vilka funktioner kan de olika psalmtexterna tänkas ha i begravningsgudstjänsten utifrån olika 

motiv? (Kapitel 3)

	
 1.2 Teori och metod
Uppsatsen har ett hermeneutiskt förhållningssätt och hör hemma inom praktisk teologi. 

Problemställningen gränsar till både hymnologiska och sociologiska forskningsfält. Den 

hermeneutiska strävan inom disciplinen praktisk teologi beskrivs hos Gerben Heitink som 

essentiell. Att studera människans kristna tro i praxis, vilket är ett bredare begrepp än praktik, 

innebär att studera all hennes interaktion med dess värderingar, normer och intressen och dess 

samspel med den kristna trons uttryck.6 

	
 När det gäller textanalysdelen i uppsatsen används ett fenomenologiskt och kognitivt synsätt. 

Det innebär att jag använder mig av ett receptionsperspektiv och en personlig tolkning som, där det 

är möjligt, kombineras med svenska psalmforskares iakttagelser. Andra tolkningar kan naturligtvis 

göras än uppsatsens egna.

	
 Uppsatsens metoder utgörs av litteraturstudier och textanalys. Litteraturstudierna syftar till att 

presentera vad Svenska kyrkan vill med begravningsgudstjänsten, samt att ge en bakgrund till 

analysen av psalmtexterna och den nuvarande kontext där de förekommer. För det första undersöks 

6

6Gerben Heitink, Practical Theology – History, Theory, Action Domains: Manual for Practical Theology (Grand 
Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1999), 165.



Svenska kyrkans mål för begravningsgudstjänsten som de uttrycks i Kyrkoordningen (KO) och 

biskopsbrevet om begravningar. För det andra studeras utvecklingen av svensk psalm i modern tid 

och då främst framväxten av identifikationspsalm. För det tredje undersöks 

begravningsgudstjänstens utmaningar och möjligheter i ett samhälle i förändring som påverkar både 

kyrka och människa samt relationen dem emellan.

	
 Textanalyserna syftar till att undersöka psalmtexterna utifrån att de används i 

begravningsgudstjänst.

	
 1.2.1 Tre dimensioner och tre motiv i textanalysen

Som metod för att förstå psalmtexternas motiv av människans orientering används tre dimensioner 

med tillhörande frågor. Här ges endast en kort introduktion till dessa. Metoden presenteras mer 

utförligt i inledningen till kapitel 3, Sex svenska psalmtexter.  De tre dimensionerna formuleras på 

följande sätt:

- Människan. Hur beskrivs människan i denna psalmtext? Vad säger texten om människans 

aktuella livssituation och orientering? Beskrivs kriser, och i så fall, på vilket sätt? Genomgår 

människan, eller har hon genomgått, någon rörelse eller förändring? Vilka faktorer står 

bakom den?

- Livet. Vad säger texten om den mänskliga existensen? Beskrivs döden och i så fall, på vilket sätt? 

Vilka bilder används för livet före och efter döden? 

- Gud. Tilltalas Gud i psalmen? Hur beskrivs Gud? Hur beskrivs Guds förhållande till människan? 

Är Gud närvarande, och i så fall på vilket sätt?

De tre dimensionerna kombineras med Walter Brueggemanns analys av Bibelns psaltarpsalmer. I 

nästa avsnitt följer en översikt över hans förståelse för deras övergripande budskap och de tre motiv 

av orientering han har identifierat i dem.

	
 1.2.2 Brueggemanns psaltarmotiv

Psaltarpsalmernas egentliga budskap är att sann gemenskap med Gud inte kan skiljas från 

livets växlingar och kriser7 och att de alltid måste tolkas in i det aktuella sammanhanget för att 

få en mening.8 Psaltarpsalmerna säger något om människans erfarenheter och vad de gör med 

henne, men talar också om vad som händer när hon låter erfarenheterna möta psaltarpsalmerna. De 

7

7Walter Brueggemann, The message of the Psalms (Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984), 168.
8Brueggemann, The message of the Psalms, 125.



ger oss ett mönster för bön på ett nytt sätt. Psaltarpsalmernas språk är opolerat, djärvt och 

passionerat.9 När vi i vår egen livssituation möter det, skapas ny förståelse av vår verklighet. 

Kanske blir vi smärtsamt medvetna om hur våra liv är just nu. Bönen handlar om att låta psalmernas 

verklighet möta vår egen och då kan den djupaste sanningen bana väg för den djupaste styrkan och 

sann gemenskap med Gud.10

	
 Här finns också en modell för dialog med varandra. Det karaktäristiska och ärliga språket är 

något som saknas i dialogen mellan människor, både i samhälle och kyrka, där vi många gånger 

finner modeller för monolog. Statsmakter möter motstånd med ”muskler och manipulation” och 

kyrkan imiterar ofta dessa förhållanden genom att på olika sätt slå fast det som är sant.11 

	
 Brueggemann schematiserar psaltarpsalmernas innehåll i tre motiv: trygg orientering, 

smärtsam desorientering och överraskande omorientering. Människan är subjekt i de allra flesta

texterna. Gud är det direkta objektet. Människan beskriver sin livssituation och vem Gud är för 

henne, samtidigt som hon vänder sig till Gud.

	
 Den trygga orienteringens psaltarpsalmer12 beskriver en lycklig människa som tackar Gud 

för medgången och bekräftas av andra tacksamma människor. Det trygga livet tas för givet. Hon 

förväntar sig inga hot och är inte rädd. Hennes orientering är tydlig: Tron är viktig och 

psalmerna uttrycker förtröstan. Det finns någon att lita på och tvivel är inget alternativ.

	
 De beskriver ett friktionsfritt liv i balans och symmetri i en välordnad värld som kommer 

att bestå till evig tid. Skapelsen är central som ett Guds förordnande, en garanti att Gud 

fortsätter att vaka över livsprocessen. Livet som system är i sig trovärdigt, eftersom det är 

givet av Gud och blir på så sätt ett fredat utrymme där kaosmakterna och döden inte riktigt kan 

utmana oss. Gud är skapare och tillvarons grund, pålitlig och fast och har människans hela liv i 

sin hand. En religion med orienteringsfokus tänker som det moderna samhället: med nog mycket 

kunskap kan mörkret tillintetgöras. Brueggemann menar att kyrkan med nödvändighet behöver 

våga använda även de psaltarpsalmstexter som uttrycker nästa motiv: desorientering.

	
 Den smärtsamma desorienteringens psaltarpsalmer13 brottas med ett liv i nöd och motgång 

och beskriver människans rop till Gud i den situationen. Nöden uttrycks fritt och expansivt, men 

även i en sträng, behärskad form. Psaltarpsalmens människa omfamnar mörkret som en kärna i sin 

tro och i sitt liv. Hon verkar veta att nytt liv inte uppstår någon annanstans än där. Psaltarpsalmernas 

8

9Walter Brueggemann, Praying the Psalms. Engaging scripture and the Life of the Spirit (Oregon: Cascade Books,
2007), 6ff.
10Brueggemann, Praying the Psalms, 17.
11Brueggemann, Praying the Psalms, xvii.”That mode of monologue, moreover, is often imitated in the life of church 
where truth comes along with power, and in interpersonal relations where power is always operative.”
12Brueggemann, The message of the Psalms, 25.
13Brueggemann, The message of the Psalms, 51.



dramaturgi visar på vägar in i, men också genom och ut ur mörkret, vilket uttrycker en 

återkommande ordning i desorienteringen som kan kännas igen hos människan.

	
 Människan är å ena sidan desperat. Hennes klagan är intim och personlig och hon 

beskrivs som sårbar, ibland övergiven, ibland arg. Å andra sidan är hon djupt troende. Livet må 

vara desorienterat, men också då vänder hon sig till Gud som hon tycker sig känna. Därför är 

desorienteringspsalmerna inte uttryck för tvivel, men snarare för djärv, modig och 

förvandlande tro med en närmast juridisk kvalitet. Människans begäran är kraftfull. Hon har 

inte råd eller tid att vara ädel, utan gör ibland Gud ansvarig.

	
 Livet beskrivs ibland som en pilgrimsfärd genom mörker. Livet är inte på låtsas och 

verkligheten behöver inte beskrivas bättre än den är. En viktig plats i dessa psalmer är ”the pit”, 

gropen, som står för död, övergivenhet, besvikelse eller avskildhet, något människan inte skyddas 

ifrån. Hon är inte här för att hon straffas eller förtjänar det. Den är en plats där Gud ger nytt liv.        

	
 En annan viktig plats är den under vingarna. Utan att förneka gropen, ses Gud som ett skydd i 

den situation som är. Breuggemann menar att detta är typiskt för psaltarpsalmernas språk: mitt i 

nöden, uttalar den utsatte behovet av Guds beskydd. Gud är deltagande och medkännande och 

trofast, snarare än oföränderlig. Inget av det människan erfar behöver tonas ner, Gud behöver inte 

skyddas, utan kan ta emot hennes fulla tal. Gud är den som kan göra något åt situationen och kan 

övertygas om att agera genom ett ingripande, ett mirakel. Det är inte tänkbart att Gud skulle höra 

och inte agera. Människan har lovat att tacka Gud och Gud har lovat att besvara.

	
 Mitt i desorienteringen sker något som leder in i nästa motiv: den överraskande 

omorienteringen.14 Människans situation är förändrad, utan att vi förstår hur det gick till.15 

Känslan av desperation är plötsligt bytt i glädje och tacksamhet. Hon har talat, någon har 

lyssnat, sett henne och agerat. När livet återvänder efter en tid i mörker, följer en närmast gränslös 

tacksägelse.

	
 Livet kan förändras, men det ligger utanför vår kontroll. Klagopsalmernas struktur är det mest 

grundläggande retoriska mönstret i det gammaltestamentliga uttrycket för tro. Formen innehåller 

som helhet en rörelse från elände till glädje. Glädjen står aldrig fri från sin bakgrund, den förstås 

alltid i ljuset av bekymren, men är också därför äkta.16 Rörelsen i psaltarpsalmerna går från ett 

ordnat liv till en bruten existens som förts in i en ny glädje, en ny ordning. Men här finns också en 

annan rörelse: vi kan aldrig mer gå hem. Den som en gång öppnat upp för uppriktigheten ser 

ingen väg tillbaka in i det slutna. Den vändning som sker i mörkret är oförklarlig och kan inte 

9

14Brueggemann, The message of the Psalms, 123.
15Brueggemann, The message of the Psalms, 57. I t ex Ps 13, mellan vers 4–5 och psalm 22, mellan vers 21–22.
16Brueggeman, The message of the Psalms, 57. Han syftar på några klagopsalmer: t ex. Ps. 12, 44, 60, 74, 79, 80, 83, 
85, 90, 94, 123, 126, 129.



kontrolleras. Människan kan inte förklara den nya nåd hon fått, men kan göra vad hon gör bäst: 

berätta, återge, vittna.

	
 Gud är en erfarenhet som kan förvandla verkligheten. Texterna handlar inte i första hand 

om den ”naturliga utgången” av problemen, men om den transformation, som bara är möjlig 

genom Gud som skapar liv där inget liv verkar möjligt. Man kan tolka denna tacksamhetsdel 

av psalmen som det viktiga, att de tidigare beskyllningarna och protesterna är missförstånd och 

därför orättvisa. Men processen av klagan är en viktig väg till Gud. Det är den ärliga och 

riskfyllda adresseringen till Gud som ger relationen nya möjligheter att bli trovärdig.

	
 Orienteringspsalmen och omorienteringspsalmen kan ibland vara svåra att skilja åt. Den 

nya orienteringen står sällan i motsats till den gamla, men ger sammanhang och äger alltid en 

klangbotten av det människan mött i djupet. Hennes erfarenheter av livet är svåra. Ändå är 

livet nytt.

	
 1.3 Källor och angränsande forskning
Viktiga källor för uppsatsen är Svenska kyrkans egna dokument. Kyrkoordningen (KO) från 1999 

samt Begravningen - ett brev från Svenska kyrkans biskopar, från biskopsmötet 2006, används för 

att förstå Svenska kyrkans mål för begravningsgudstjänsten. De analyserade psalmtexterna återfinns 

i Den svenska psalmboken 1986 (SvPs86) samt psalmbokstillägget Psalmer i 2000-talet (Ps2000).

	
 I Ett samband att beakta - psalm, psalmbok och samhälle undersöker Per Olof Nisser 

sambandet mellan samhällsutveckling och utvecklingen av svenska psalmer, främst hur detta kom 

till uttryck i arbetet med SvPs86. 1986 års psalmbok föregicks av en revision som formellt varade 

mellan 1969 och 1986, men hade redan inletts genom andra processer. Ny bruksmusik för 

gudstjänster växte fram i spåren av kulturella samhällsförändringar, bl a den s k andliga visan. En 

av de bärande idéerna i utvecklingsarbetet, som också är intressant för uppsatsens syfte, var 

orienteringen mot identifikationsteman i psalmen.17

	
 I licentiatuppsatsen Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan från 2011, studerar 

Karin Karlsson främst text och musik i psalmer i psalmbokssupplementet Psalmer i 2000-talet i 

relation till de mål och riktlinjer som sattes upp för projektet. Ett övergripande mål var att skapa en 

psalmbok för alla, vilket skulle innefatta aktivt sökande efter psalmer inom många olika områden. 

Inklusivitet, formuleringar som utmanar traditionella gudsföreställningar och ”öppna psalmer”, var 

viktiga ambitioner.18 Karin Karlssons arbete har varit betydelsefull för uppsatsen främst när det 

10

17Per Olof Nisser, Ett samband att beakta–psalm, psalmbok och samhälle (Skellefteå: Artos och Norma Bokförlag, 
2005), 18f.
18Karin V Karlsson, Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan.(2011). Licentiatuppsats vid Göteborgs 
universitet, http://hdl.handle.net/2077/28452, 3.

http://hdl.handle.net/2077/28452
http://hdl.handle.net/2077/28452


gäller psalmens historiska utveckling, samt vissa uppgifter gällande de två psalmer i Ps2000 som 

analyseras i denna uppsats.

	
 Anna J Evertssons avhandling Gå vi till paradis med sång från 2002 innehåller intervjuer, 

psalmanalyser och jämförande studier av psalmtexterna och begravningens övriga textmoment. 19 

Evertssons avhandling har gett uppslag i psalmtextanalysen och en förståelse för de mest frekventa 

psalmerna i begravningssammanhang, vilka redovisas i Göran Gustafssons undersökning från 1997.

	
 Någon nyare, mer omfattande undersökning av psalmers användning i begravnings-

gudstjänster finns inte. Dock har teol dr och kyrkoherden Lars Eric Axelsson, redovisat i stort sett 

samma resultat i sin artikel Psalmer vid kyrkliga handlingar i Årsbok för Svenskt gudstjänstliv 

81/2006. Axelssons studie bygger på en genomgång av egna noteringar från 1991och framåt.

	
 Ingrid Persenius avhandling Omsorg och mänsklig värdighet, från 2006, analyserar behovet 

av förbättringsarbete inom begravningar i Svenska kyrkan och tolkar empiriska undersökningar om 

svenska medborgares relation till dem. Hon gör en analys av begravningsgudstjänsten som rit och 

dess betydelse i sorgebearbetning och menar att den kunskapen borde få konsekvenser för ett 

medvetet förbättringsarbete för begravningarna.20 Hon gör också en fallstudie i en svensk 

församling, där anhörigas och församlingsanställdas förbättringsförslag med särskilt fokus på 

begravningsverksamhet analyseras.

	
 En andra källa som använts för att förstå begravningsgudstjänstens betydelse är Charlotte 

Winthers masteruppsats från 2013, Begravningar i dagens Sverige - den personliga traditionen. 

Hon studerar i femton intervjuer vad människor efterfrågar beträffande begravningar och ställer bl a 

frågan om varför antalet ceremonilösa begravningar ökar. Hon sammanfattar flera 

sekulariseringsteorier som hon relaterar till begravningsgudstjänstens situation i Svenska kyrkan. 

Relevant för uppsatsen är förståelsen av begravningsgudstjänsten som rit.

	
 Lena Petterssons artikel Inför begravningsgudstjänsten. Ett utvecklingsprojekt för 

begravningsmusik från 2012, har varit viktig för avsnittet om begravningen som utmaning och 

möjlighet.21 Hon beskriver en process i Lund som utgick från frågeställningar om rollfördelning i 

begravningen, om begravningen som en gudstjänst eller privat ceremoni, samt kyrkomusikerns 

ansvar för musiken i begravningsgudstjänsten. Processen mynnade ut i en för församlingarna i Lund 

gemensam begravningspastoral där synen på begravningsgudstjänsten beskrivs, samt ett 

musikmaterial att delas ut till sorgehus via begravningsbyråer.
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 I Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur- och samhällsliv, 2001, skriver Sven-

Åke Selander om språkets betydelse och begränsning när kyrka möter samhälle. Artikeln ger ett 

bidrag till delen om psalmtexternas utmaning och möjlighet i begravningsgudstjänsten.

	
 Walter Brueggemann är professor i exegetik vid Columbia Theological Seminary, Georgia, 

USA. Brueggemann har utvecklat en analysmodell av Bibelns psaltarpsalmer i tre dimensioner där 

han utgår från deras mänskliga erfarenhetsgrund. Analysen finns beskriven i The message of the 

Psalms, från 1984 och en andra upplaga, Praying the Psalms. Engaging scripture and the life of 

spirit, 2007. Uppsatsen använder sig av båda upplagorna för psalmtextanalysen. Den första 

upplagan har en mer utförlig analys av psaltarpsalmer varifrån vissa verktyg har hämtats. Den andra 

upplagan redovisar en djupare förståelse för det teologiska språket och kontexten där 

psaltarpsalmerna växt fram.

	
 Per Olof Nissers Änglarna sjunger i himlen. Bakgrund, tema, perspektiv, från 2002, har varit 

till nytta för uppsatsens textanalys. Det gäller även Inger Selanders När tron blir sång. Om psalm i 

text och ton (2008).

	
 I Från plikten till hjärtat. Förändringar i vardagens gudstjänster, en artikel av Kajsa 

Ahlstrand i Svenskt Gudstjänstliv, årgång 84/2009, beskrivs ett forskningsprojekt om religionernas 

betydelse och främst 1000 människors möte med Svenska kyrkans gudstjänstliv i en vanlig svensk 

stad, den s k ”Enköpingsstudien”, som pågick mellan 2004-2006.

	
 1.4 Avgränsning och begrepp
Sex psalmtexter analyseras i uppsatsen. Fyra av dem finns i SvPs86 och två i Ps2000. Tre av de fyra 

psalmerna i SvPs86 är valda enligt Göran Gustafssons och Lars Eric Axelssons undersökningar av 

de mest frekvent använda psalmerna i begravningssammanhang, Härlig är jorden, Blott en dag 

samt Bred dina vida vingar.22 Axelssons studie bygger på en genomgång av egna noteringar från 

kyrkliga handlingar han hållit från 1991och framåt. En fjärde psalm han lägger till i listan är Ylva 

Eggehorns Var inte rädd. Den fick en mycket speciell ställning i samband med tsunamikatastrofen i 

Thailand 2004, vilket tros ha påverkat dess ökade användning.23 Två av psalmerna har samma 

upphovskvinna, SvPs86 190 och 249 är båda skrivna av Lina Sandell.

	
 Uppsatsen ville också studera några psalmer ur tillägg till SvPs86, varav det nyaste, Ps2000, 

föreföll mest logiskt. Utrymmet i uppsatsen tillät två psalmer utöver de fyra i SvPs86. Ingen 

undersökning om användningsfrekvens finns för begravningspsalmerna i Ps2000, varför urvalet fick 
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göras på andra grunder. De två valda står först bland de sex psalmer som i registret föreslås för 

begravning. De skiljer sig åt på flera sätt, vilket ses som en fördel för analysen: författarna är man 

resp kvinna, de är skrivna i olika tider och i skilda kontexter. Jonas Jonssons översättning av 

Teologen Dietrich Bonhoeffers Med hjärtats tillit, 817, är skriven redan 1944 i en kontext av krig 

och förföljelse, nyöversatt inför arbetet med Sv2000. Stad i ljus, 830, är skriven av Py Bäckman 

under sent 80-tal i en icke-religiös kontext.24 Något annat skäl till urval finns inte.

	
 Fyra av de sex psalmerna är skrivna av kvinnor. Uppsatsen har inget medvetet 

genusperspektiv, även om det är intressant att notera att två av de mest använda 

begravningspsalmerna i SvPs86 är författade av en kvinna, i en annars manligt dominerad 

psalmbok. 88% av psalmförfattarna i SvPs86 är män.25

	
 Sångbarheten är en viktig komponent för psalmers funktionsduglighet och musiken kan också 

den fungera inkluderande eller exkluderande. Dock tas här av utrymmesskäl ingen hänsyn till 

melodi och musik.

	
 Uppsatsen behandlar begravningsgudstjänsten inom Svenska kyrkan, alltså ej borgerlig eller 

ceremonilös begravning.

	
 Med begravningssammanhang avses enligt Biskopsbrevet om begravningar ”perioden mellan 

dödsbädd och avsked vid grav”.26 ”Begravningsgudstjänst” avser ett specifikt avgränsat tillfälle 

under denna period, en särskilt utformad ceremoni med ritualliknande inslag, ej i hemmet, som 

inkluderar andra människor än bara familjen.

	
 Begreppet psaltarpsalm används om de gammaltestamentliga psalmerna, medan 

”psalmtexter” betecknar de texter ur SvPs86 och Ps2000 som analyseras i uppsatsen. Med 

”begravningspsalmer” avses psalmer som finns publicerade i SvPs86 eller Ps2000 och önskas, 

används eller föreslås i begravningsgudstjänster inom Svenska kyrkan, som församlings- och/eller 

solosång.

	
 Enligt Tage Kurténs definition av begreppet existentiella frågor, avses ”de frågor som en 

person ställer sig då hon försöker orientera sig i tillvaron på ett grundläggande sätt”.27 Uppsatsen 

har valt att använda begreppet enligt denna definition.
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 1.5 Disposition
Efter detta inledande kapitel ger kapitel två en bakgrund till frågan om psalmtexternas möjliga 

funktion i begravningsgudstjänsten. Kapitlet är indelat i tre avsnitt. Det första avsnittet fokuserar på 

Svenska kyrkans mål för begravningsgudstjänsten. Det andra avsnittet ger en överblick över den 

psalmtextens historiska utveckling, främst i Sverige, med ett särskilt fokus på dess orientering mot 

identifikation och öppna tolkningar. Det sista avsnittet behandlar begravningsgudstjänsten som rit 

och dess utmaning och möjlighet i ett sekulärt samhälle.

	
 Kapitel tre inleds med en beskrivning av det analysredskap som använts i den efterföljande 

analysen av sex psalmtexter. Texterna analyseras en och en. Varje analys inleds med en kort 

historisk bakgrund och avslutas med en reflektionsdel. 

	
 I kapitel fyra besvaras uppsatsens frågeställningar i en sammanfattande diskussion. Uppsatsen 

avslutas med Summary  samt Käll- och litteraturförteckning.
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2. Begravningsgudstjänsten och psalmen
Kapitel två beskriver den kontext, där de aktuella psalmtexterna används eller föreslås för 

användning: begravningsgudstjänsten. Hur kan begravningsgudstjänsten förstås enligt Svenska 

kyrkans egna mål? Vad vill Svenska kyrkan att den ska förmedla till människor som befinner sig i 

sorg? Det första avsnittet (2.1) behandlar Svenska kyrkans nuvarande mål för 

begravningsgudstjänstens innehåll som de beskrivs i KO och biskopsbrevet om begravningar.

	
 Därefter (2.2) redogörs för hur psalmutvecklingen inom Svenska kyrkan sett ut och då främst 

texternas utveckling mot identifikation och öppna tolkningsmöjligheter.

	
 Kapitlets tredje avsnitt (2.3) ger några infallsvinklar på aktuell forskning om 

begravningsgudstjänstens utmaning och möjlighet idag, främst ur ett ritvetenskapligt perspektiv. 

Vad har riten att erbjuda människor i svåra situationer?

	
 2.1 Svenska kyrkans mål med begravningsgudstjänsten
I det följande avsnittet ges först en kort introduktion till vad en begravningsgudstjänst är, därefter 

redogörs för Svenska kyrkans egna utgångspunkter för och målsättningar med 

begravningsgudstjänsten som de beskrivs i Kyrkoordningen och biskopsbrevet. Sist i avsnittet 

redovisas dokumentens syn på och direktiv gällande psalmsångens funktion i 

begravningsgudstjänsten.

En begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan är en offentlig gudstjänst som spelar en central roll i ett 

begravningssammanhang. Allt som kännetecknar en gudstjänst, finns också i 

begravningsgudstjänstens ordning: bön, bibelläsning och psalmsång. Där tar församling och 

anhöriga dessutom avsked av och överlämnar den som har dött till Gud.28 Att överlämna någon i 

Guds händer genom den s k överlåtelsen, samt att be begravningsbönen, är obligatoriska moment 

och det som gör begravningen till en specifikt kristen begravningsceremoni.29

	
 Svenska kyrkan betonar att en viktig utgångspunkt för begravningssammanhanget är mötet 

mellan människans existentiella situation och det kristna hoppet. I Kyrkoordningens inledning 

formuleras detta på följande sätt:

	
 Vid begravningen kommer såväl sorgen och dödens allvar som hoppet och uppståndelsens ljus till 

	
 uttryck. Den blir samtidigt en påminnelse för de närvarande att själva besinna sig inför livets frågor och 

	
 dödens allvar. Den dubbelhet av död och liv, mörker och ljus som finns i varje människas liv och i 
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 korsets evangelium sätter således sin prägel på begravningen, men sorgen och döden får en ny och 

	
 annorlunda karaktär, när den bärs upp av uppståndelsens och den himmelska lovsångens ton.30

Formuleringarna tar sin utgångspunkt i den mänskliga sorgen och döden. De nämner människans 

svåra situation först och uppståndelsen sen. Dubbelheten av ”död och liv, mörker och ljus”31 är ett 

mönster i människans liv, som också ska sätta sin prägel på begravningsgudstjänsten. Här ställs den 

sörjande människan inte bara inför ett farväl till en älskad människa och sorgen efter henne, utan 

avskedet förbinder henne också med sina egna livsfrågor och den egna döden.32 Också evangeliet 

har denna dubbelhet. I evangeliet förmedlas en Kristus som också mött döden. Men evangeliets 

brottning med ”död och liv, mörker och ljus”, slutar inte i mörker och förtvivlan, utan får istället en 

”ny och annorlunda karaktär” när den ”bärs upp” av uppståndelsens och himlens ”ton”.33

	
 Begravningar - ett brev från Svenska kyrkans biskopar riktar sig särskilt till dem som arbetar 

med begravningsgudstjänsten och vill ”stimulera till mer reflektion kring våra sätt att handla i 

samband med [...]” 34 begravningssammanhanget. För det första ska sorgen och medvetenheten om 

förlusten hos de sörjande bejakas. För det andra ska kyrkans tro på Guds närhet och det eviga livet 

gestaltas: ”Svenska kyrkans riter vill hjälpa de sörjande att förstå att den döde är död och gestalta 

kyrkans tro på Guds närhet och på de dödas uppståndelse och ett evigt liv.” 35 För det tredje läggs 

stor vikt vid den relationella aspekten, en strävan efter ett möte mellan människor och mellan 

människor och Gud. Präst och sörjande delar de mänskliga villkoren, de existentiella frågorna och 

erfarenheterna, något som utgör en utgångspunkt för ett möjligt möte. Begravningsgudstjänsten ska 

kunna balansera mellan öppenhet som bejakar även en ”vag religiös föreställning” och den ”kristna/

bibliska realismen” 36 , samt upplevas själavårdande, som medmänsklig tröst i det svarta och tunga i 

sorgen.37 Det bemötande som möjliggör dessa möten kommer till uttryck på olika sätt.

Begravningsgudstjänsten ska ske i församlingens sammanhang. Gudstjänsten är, som alla Svenska 

kyrkans gudstjänster, offentliga38 och bör hållas i ett kyrkorum, såvida det inte finns ”skäl av 

själavårdsmässig art eller en uttrycklig önskan från den döde”.39 Också i detta sammanhang 
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beskrivs den själavårdande aspekten: mötet med sörjande människor i begravningsgudstjänsten 

samt tiden före och efter kan vara en kärlekshandling som pekar på Guds närvaro. Församlingen 

beskrivs som ett aktivt subjekt som möter den sörjande människan i begravningens kontext:

	
 Församlingens ansvar att möta människor med omsorg, kärlek, respekt och tålamod. Här bereds plats för 

	
 frågorna, tid för sorgen, hjälp och stöd till reflektion, trostolkning och livstydning. Genom att möta den 

	
 sörjande och ta hela människan på allvar visar kyrkan på Guds närvaro.40

Biskopsbrevet uppmuntrar därför dem som arbetar med begravningar att samverka med andra 

aktörer, samt att skaffa kunskap om ”människors förväntningar på begravningssammanhangets 

innehåll och utformning”.41 De som vet vad som händer under en begravning, de som kan sederna 

och de ”vanliga formerna” måste också berätta om dem, så att de kan bli meningsbärande för den 

som sörjer. Om detta inte sker, finns risken att begravningen kommer ”längre bort från människor” 

och blir, som i många andra länder, en ”privat möjlighet”.42 Det skulle därmed bli svårt för kyrkan 

att kunna stödja människor i sorg.

	
 Att hålla till i kyrkorummet bör ej underskattas. Arkitekturen och symbolerna är viktiga för att 

de står för en närvaro av ”livet och evigheten”, vilket gör upplevelsen av begravningsgudstjänsten 

”annorlunda”.43

	
 Musikvalet i gudstjänsten är ofta ett moment där de sörjande har önskemål. Musikvalet 

betraktas även det som själavård och det kräver lyhördhet när det gäller att förstå motiven bakom 

önskemålen och det är en viktig uppgift för kyrkans företrädare att se till att den blir en del av 

helheten.44 Det finns en stor frihet för musikval i begravningsgudstjänsten, så länge präst och 

musiker är överens45 och så länge ingenting ”motsäger den kristna tron på Jesus Kristus, hoppet om 

de dödas uppståndelse och ett evigt liv”.46

	
 För det tredje är griftetalets utformning viktigt. Biskopsbrevet betonar här prästens viktiga roll 

att ”förmedla Guds ord i den aktuella situationen så att ett möte kan ske mellan Ordet och 

gudstjänstdeltagarna”.47  Griftetalet ska inte handla ”endast om livets korthet och förgänglighet”, 
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men inte heller ska det vara ”ett allmänt tal om det kristna hoppet i sorg och död”.48 Prästen behöver 

veta något om vilka som kommer att närvara och något om vem den döde varit för att kunna möta 

”gudstjänstdeltagarnas behov”. I griftetalet trostolkningar formuleras som kan hjälpa de sörjande att 

leva vidare.49

	
 Musik och psalmsång beskrivs som en viktig del i begravningsgudstjänstens möjlighet att 

skapa möten.50 Psalmsångens syfte är dels att skapa band mellan deltagarna, dels att fungera som 

”vila och gemensam bön” och ett sätt att förstärka ”det kristna hoppet i liv och död”.

I nästa avsnitt behandlas psalmtextens utveckling i Sverige i modern tid, detta för att ge en 

bakgrund till vad psalmtexten kan betyda i begravningsgudstjänsten. Vad är en psalmtext? Vad 

behöver en psalmtext innehålla för att angå en människa idag och då särskilt i en kontext där man 

står maktlös inför livets bräcklighet?

	
 2.2 Psalmboken och den mänskliga psalmen
Den svenska psalmboken är en av Svenska kyrkans gudstjänstböcker51 och begreppet psalm 

används i Norden, men ingen annanstans, om ”kyrkligt sanktionerad församlingssång”.52 Det är 

okänt varför församlingens sånger kallas psalmer, dock påminner det om sambandet med Psaltaren i 

Gamla testamentet. Ordet psalm betecknar en slags harpa eller lyra och psaltarpsalmernas texter 

uttrycker människans ”röst”, hennes glädje, men också hennes klagan och uttryck av sorg inför 

Gud. I psaltarpsalmerna finns referenser till David, som med sin musik lugnade Saul.53 I Nya 

testamentet finns flera hänvisningar till psalmens och sångens betydelse för de första kristna,54  som 

ett uttryck för berättande om vad man varit med om och för att bekräfta och stärka tron.55

	
 I fokus för uppsatsen står några psalmer som dels används i begravningssammanhang, dels 

föreslås för begravning i psalmböckernas register. Vad har hänt med människans frågor i den nutida 

kyrkans ”psaltare”?
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 Detta avsnitt presenterar en översikt över den moderna psalmtextens framväxt och har ett 

särskilt fokus på det som kallats psalmens identifikationspotential. Avsnittet syftar till att förstå 

psalmens möjlighet att bli meningsbärande för sörjande i begravningsritens sammanhang.

	
 2.2.1 Den svenska psalmbokens framväxt

En del psalmer i vår nuvarande psalmbok är mycket gamla, som t ex SvPs 112 Världens frälsare 

kom här, av Ambrosius av Milano, död 397. Martin Luthers förståelse för psalmsången som ett 

uttryck för församlingsgemenskap och hans känsla för folkligt och bibliskt i både text och musik 

gav den en särskild ställning i gudstjänstlivet.56 Olaus Petri, student hos Luther i Wittenberg, kom 

att betyda mycket för psalmen i Sverige57 och med 1695 års psalmbok, den s k ”karolinska 

psalmboken”, fick Sverige sin första officiellt antagna psalmbok. Sveriges kulturella elit krävde 

dock strängare regler för poesin. Psalmboksdebatten som följde har följt varje ny psalmbok sedan 

dess, med skiftande fokus.

	
 Johan Olov Wallin tog sig an psalmboksrevisionen i stort sett på egen hand och 1819 års 

psalmbok eller ”Den wallinska psalmboken” kom därför att präglas av hans egna ideal.58 Den kom 

att bli en psalmbok mer för de bildade än för folket.59 Väckelserörelserna växte sig starkare och 

med dem sånger som gavs ut i ett antal sångsamlingar. 60 En revision av den wallinska psalmboken 

ansågs nödvändig, den verkade i kontrast till väckelserörelsernas enkla och känslofulla sånger i det 

närmaste kylig och alltför högtidlig för att vara en folkets sångbok. Man utarbetade därför ett antal 

tillägg där sånger som Lina Sandells Bred dina vida vingar och Tryggare kan ingen vara fanns 

med.61

	
 2.2.2 ”The hymn explosion”. Svensk psalm i förändring

År 1937 togs så en ny psalmbok i bruk, men också den kom snart att upplevas ålderdomlig. 

Psalmerna hade under revisionen bearbetats för att passa högmässan, vilket gett flera av dem 

”ålderdomligare karaktär” 62 och under 1950-talet växte sig kritiken mot en alltför omodern 
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Ahnfelt, Nils Frykman, m fl.
61Nisser, ”Vår nya psalmbok”, 16.
62Nisser, ”Vår nya psalmbok”, 18.



psalmbok allt starkare.63 Den utveckling som nu följde var dock inte bara ett svenskt skeende. Per 

Olof Nisser refererar till Alan Dunstan, som formulerat flera naturliga omvärldsliga orsaker till 

”The hymn explosion”, psalmsångens intensiva utveckling under senare delen av 1900-talet:

	
 För det första: teknisk utveckling och vetenskaplig forskning har förändrat människans 

världsbild. De äldre psalmerna ger uttryck för en otidsenlig syn på t ex skapelse. För det andra: 

politiska och sociala aspekter av tron har aktualiserats genom ”The Social Gospel”. Dessa aspekter 

föder i sin tur behov av psalmer med annan terminologi än de äldre. För det tredje: en ny liturgisk 

väckelse har genererat nya nattvardspsalmer och framväxten av nya gudstjänstordningar. För det 

fjärde: språket förändras, vilket kräver en modernisering av gudstjänstens språk. Det befruktar 

också psalmens språk. För det femte ställs krav på trovärdighet och uppriktighet. Psalmen ska inte 

bara ge svar, utan också kunna ställa frågor till tron, precis som människan själv gör det. För det 

sjätte växer fler psalmer fram med ett växande kreativt behov av att skapa text och musik.64

	
 Även andra orsaker, som dessa decenniers ungdomsrörelser, i protestsånger och social 

gospelmusik och Jesusrörelsens karismatiska radikala budskap har spelat roll.65 Selander tar upp 

1960-talets förändrade kulturella sammanhang, där författare världen över på ett nytt sätt tar 

ställning och del i samhällsdebatt genom en mer politiserad litteratur och en dikt som gör ”uppbrott 

ur poesiparken”.66 Språket blir mer konkret och vardagsnära, många dikter tonsätts och den 

politiska visan blir ett begrepp.67 I denna kontext växte den svenska, andliga visan fram under 1960- 

och 70-talen, där textförfattare och tonsättare strävade efter att uttrycka sig enkelt och sångbart.68 

	
 En viktig instans för ett målmedvetet psalmutvecklingsarbete i Sverige var Hymnologiska 

Institutet, grundat 1960 av bl a Anders Frostensson.69 Arbetet orienterades mot att vaska fram 

”psalm i ny stil, fri från kyrkligt och poetiskt formelspråk”.70 En bärande tanke var att Bibelns 

berättelser skulle frigöras från ett alltför abstrakt språk, vilket man tänkte sig skymde det centrala 

budskapet i dem.
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63 Nisser, ”Vår nya psalmbok”. 19. Den nya generationen fann språket, teologin och musiken mer likt museiföremål än 
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64Inger Selander, När tron blir sång. Om psalm i text och ton (Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 2008), 15. 
65Selander, När tron blir sång, 16.
66Selander, När tron blir sång, 15.
67Selander, När tron blir sång, 15.
68Svenska kyrkans gudstjänst. Bil.1, Gudstjänst idag: liturgiska utvecklingslinjer. SOU 1974:67, 399.
69Selander, När tron blir sång, 13. Nisser, ”Vår nya psalmbok”, 46.
70Selander, När tron blir sång, 13.



	
 Den av kyrkomötet tillsatta 1969 års psalmkommitté71 fick i uppdrag att utarbeta tillägg till 

psalmboken i syfte att pröva den nya floran av sånger som material för gudstjänst.72 Två tillägg togs 

fram under processen, Psalmer och visor 76, och några år senare, Psalmer och visor 82. 

Psalmboksarbetet i sin helhet pågick till 1986, då en ny psalmbok togs i bruk.

	
 2.2.3 Identifikationspsalmen

Några tyngdpunkter i 1986 års psalmboksrevision var psalmbokens ställning som bruksbok och 

psalmtexternas relationsskapande funktion. Psalmbokens ställning som bruksbok, ”brukad i och för 

nuet” var inget nytt, men kom att få en vidare betydelse inför SvPs86. 1986 års kyrkohandbok 

presenterade ett antal nya gudstjänstformer och psalmbokens innehåll behövde vidgas för att kunna 

användas även utanför de ”gudstjänstliga ramarna” och betraktades från och med nu tydligare ställd 

i ”människans tjänst som hennes medvandrare, hennes vademecum.” 73 Därför blev ett viktigt mål i 

psalmboksarbetet att hitta psalmtexter för människan att identifiera sig med.

	
 Nisser använder begreppet Sitz im leben74 för psalmens funktion att skapa en meningsfull 

relation till sin användare, genom en i texten beskriven livssituation som användaren kan känna 

igen sig i och identifiera sig med. Anders Frostensson, själv flitig psalmförfattare, hävdade dogmat, 

men formulerade samtidigt behovet av s k identifikationspsalmer och menade att de tar sin 

utgångspunkt i viktiga, existentiella frågor ur individens perspektiv.75 I ett brev till Olov Hartman, 

daterat 1972, skriver Frostensson: ”Jag tror att allt för många psalmer och visor avskärmar sig 

genom att börja med en åkallan av Jesus och Gud. Det är väl bättre att börja där människorna är.” 76 

Han skriver i ett annat sammanhang:

	
 Vad vi behöver är identifikationspsalmer - inte oppifrån predikstolen, katedern, upphöjda teologivärldar 	


	
 ner till den ansiktslösa massan, kallad ‘församlingen’, psalmer - visor där vi känner igen oss själva, vår 

	
 situation och problematik (gärna i första strofen) och som sedan kan ge ett meningsfullt mönster åt vårt liv.77
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71Nisser, ”Vår nya psalmbok”, 12.
72SOU, 1974:67, 400.
73Nisser, ”Vår nya psalmbok”, 18.
74Nisser, ”Vår nya psalmbok”, 18, ”plats i livet” (min övers.).
75Anders Frostensson, Erik Routley, ”Ny psalm, Ur festskriften till Johannes Smemo 1969”, Dogmat och dikten - om 
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76Frostensson, Dogmat och dikten - om psalmskrivandets grunder, 45-57. 
77Frostensson, Dogmat och dikten - om psalmskrivandets grunder, 30.



För en psalmtext som ska möta dagens behov bör det alltså finnas två viktiga utgångspunkter: att 

verka identitetsskapande men också mönsterbildande.78  Nisser definierar begreppet identifikation: 

”Det inkluderar både att människan känner igen sig och att budskapet berör henne till fullt 

instämmande, men också till problematisering av hennes existentiella situation, till omvärdering, 

o.s.v.” 79

	
 Nisser pekar på psalmens anamnetiska roll, ett begrepp som ursprungligen använts av Leif 

Ludwig Albertsen och Inger Selander, vilket innebär en utvidgning av psalmen som 

identitetsskapande: en identifikationspsalm har både funktionen av att vara ”inåtriktad, 

sammanhållande och bekräftande”, men även ”utåtriktad, erövrande och missionerande”.80 Inte bara 

den som vanligen deltar i kyrkans gudstjänst ska kunna känna igen sig. Även den som står utanför 

det sammanhanget ska finna ett språk för sin egen erfarenhet och livssituation i psalmen.81

	
 SvPs86 växte alltså fram i efterdyningarna av en social och politisk samhällsutveckling i 

efterkrigstid. Mycket ny musik och sång skapades inom ramen för kyrklig verksamhet med texter 

som präglades av konkretion, samhällsnära frågeställningar och teman och ibland av radikala 

uttryck för social och politisk medvetenhet. 

	
 Nisser ser tyvärr inte samma genomslag i SvPs86. Han är självkritisk och beskriver 

förnyelsen av SvPs86 som svag och anger bl a alltför stränga språkliga och estetiska krav som ett 

skäl. Ett annat är kravet på en psalms hållbarhet över tid, något psalmbokskommittén prioriterade 

framför exempelvis alltför konkreta texter som riskerar att förlora sin aktualitet inom en snar 

framtid.82

	
 Identifikation i psalm blev därför ett av de mål arbetsgruppen för psalmbokstillägget Ps2000 

arbetade mot. De ville samla texter som gav vidare möjlighet till identifikation genom att vara 

”öppna”, samt tydligt uttrycka inklusivitet.83 De öppna psalmtexterna definierades som ”texter som 

ställer frågorna men inte genast ger de av sammanhanget förväntade svaren och som därmed ger 

utrymme för olika tolkningar”. Projektledaren för Ps2000, Ragnar Håkansson, menade att om en 

psalm ska få mening för människan som sjunger den, är det helt avgörande att hon kan identifiera 
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78Sven-Åke Selander, Om psalmer och visor 1937-1986 (Lund: Arcus, 1995), 50-53.
79Nisser, ”Vår nya psalmbok”, 20.
80Nisser, Ett samband att beakta, 21.
81Inger Selander, Folkrörelsesång (Stockholm: Sober Förlag, 1996),12.
82Nisser, Ett samband att beakta , 287 ff.
83Karlsson, 127.



sig med dess text 84 och Frostensson formulerade relationen mellan psalmen och dess användare på 

följande sätt: ”De sjunger inte om något. De sjunger det de är.” 85

	
 Diskussion fördes både inför SvPs86 och Ps 2000 också om texters kontextuella referenser 

och dess betydelse för reception. Ett antal texter i de båda psalmböckerna har kommit till i icke-

kyrklig kontext. Karlsson menar att det ”möjligen kan vara svårt att göra en ny tolkning, 

omfunktionera den och relatera den till en kyrklig kontext.” 86  Inger Selander menade att 

receptionen kan påverkas av kunskap om texters ursprung.87

Den moderna psalmtextens intresse att fungera anamnetiskt, alltså identitetsskapande och 

bekräftande för den som använder den, oavsett kyrklig tillhörighet eller vana, ligger helt i linje med 

Svenska kyrkans egen intention med begravningsgudstjänsten. Den ska, som tidigare nämnts, kunna 

vara en mötesplats för varje människa som står mitt i livet och sorgen. Den ska skapa möjlighet att 

finna språk för och känna igen sin livssituation i den rit som begravningsgudstjänsten är. Nästa 

avsnitt behandlar synen på begravningsgudstjänsten som rit och de utmaningar och möjligheter den 

står inför.

	
 2.3 Begravningsgudstjänstens utmaning och möjlighet
Under 2013 begravdes 78% av alla avlidna svenskar enligt Svenska kyrkans ordning88 och 

undersökningar visar att svenska medborgare uttrycker ett starkt behov av religiös tradition, även 

om många inte engagerar sig i någon lokal församling eller kyrka.89 Svenska kyrkan har även en 

viktig funktion som ”förmedlare av normer och mening” i ett mångkulturellt samhälle som visar på 

anomiska störningar, d v s andlig eller existentiell nöd. Anledningen är brist på naturliga 

tolkningsmönster och sociala sammanhang i svåra livshändelser som t ex mötet med döden.90

	
 Ingrid Persenius redogör för medborgares förväntningar på Svenska kyrkan. Begravningar är 

den av kyrkans verksamheter som får högst prioritet bland svenska medborgare. Dop och vigslar 
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89Evertsson, Gå vi till paradis med sång, 15. 
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anses också höra till en betydande uppgift för kyrkan och dess kyrkorum beskrivs som viktigt.91 

	
 Svenska medborgare har även uttalade förväntningar på kyrkans nödvändiga agerande i 

samband med t ex nationella kriser.92 Anna Evertsson refererar i sin avhandling till en undersökning 

från 1992 av Anders Bäckström, att just begravningsgudstjänsten kan ha stor betydelse för en 

människa i sorg och att den har potential att svara mot människors förväntningar på kyrkan som 

förvaltare av en kollektiv gemenskapstradition som är transcenderande och meningsskapande.93

	
 Samtidigt växer antalet människor som, i likhet med kvinnan i uppsatsens inledning, väljer att 

lämna Svenska Kyrkan. Svenska kyrkan förlorar ca femtiotusen medlemmar per år94 och antalet 

begravningsceremonier i Svenska kyrkans regi minskar stadigt. 2003 begravdes drygt 85% av alla 

svenskar Svenska kyrkan, vilket innebär en minskning med 7% på tio år. Borgerliga och 

ceremonilösa begravningar ökar och förväntas öka ännu mer, då den största andelen svenskar som 

lämnar Svenska Kyrkan är yngre människor.95 Svenska kyrkan har alltså en erkänt viktig ceremoni 

att förvalta, men allt färre som vill ta del av den. Hur ska Svenska kyrkan hantera en sådan situation 

och vad behöver hända med begravningsgudstjänsten och dess innehåll?

Följande avsnitt behandlar synen på begravningsgudstjänstens respektive psalmsångens möjligheter 

att fungera meningsskapande och läkande genom sina relationella, kommunikativa och 

gränsöverskridande aspekter. Bakgrunden är viktig för att förstå vilka hänsyn som behöver tas i val 

av psalmer i begravningsgudstjänsten.

	
 2.3.1 Svenska kyrkan och den relationella utmaningen

Ingrid Persenius drar slutsatsen att församlingarnas verksamhet sannolikt kommer att vara av stor 

betydelse för hur kyrkans framtid gestaltar sig. Svenska kyrkan och det svenska folket, vare sig de 

är aktiva eller vilande, står i relation till varandra, men det är avgörande hur Svenska kyrkan agerar 

i givna situationer. Vilket möte man får som medborgare avgör om tillit och förtroende växer eller 

urholkas. Kyrkan behöver arbeta med ett kontinuerligt förbättringsarbete när det gäller kyrkliga 

handlingar i allmänhet och begravningsgudstjänsten i synnerhet.96

	
 Persenius diskuterar sekulariseringens betydelse för relationen kyrka-samhälle och menar att 

den inte är något avgörande hot mot Svenska kyrkans liv. Förhållandet mellan kyrka, samhälle och 
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människa kan betraktas utifrån tre områden som står i ett dynamiskt förhållande till varandra och 

påverkar varandras utveckling:97

a) Svenska Kyrkans funktioner för samhälle och befolkning.

b) Svenska Kyrkans kristna trosföreställningar och religiösa utövande. 

c) Individens egna trosföreställningar och religiösa utövande. 

Det är viktigt att Svenska kyrkan inte arbetar för splittring av de tre områdena, utan istället fungerar 

stabiliserande för landets befolkning och integrerande när landet härbärgerar många skilda 

traditioner, vilket inte minst blir tydligt i begravningssammanhang.98

	
 De tre områdena inte behöver vara i harmoni med varandra. Däremot är det viktigt att 

utveckla redskap för att kunna hantera dem. Persenius refererar till erfarenheter från näringslivet av 

att hantera ”sleeping relationships”, d v s gamla relationer som inte är aktiva för tillfället. Relationer 

dör nämligen aldrig helt. Ibland kan gamla avvecklade relationer, i kyrkans kontext medlemmar 

som gått ur kyrkan eller är passiva, väckas till liv och bli viktiga för båda parter. Om kyrkan 

hanterat avvecklingsprocessen väl, kan relationerna väckas igen. Hur bemöts man när man inte 

längre vill vara med? Och när man kommer till kyrkan i en krissituation som en begravning, 

upplevs kyrkan som öppen eller stängd för de behov man har just vid det tillfället? Svaren på 

sådana frågor är avgörande för relationerna mellan kyrka och individ.99

	
 2.3.2 Den kommunikativa, gränsöverskridande och läkande riten

Begravningsgudstjänsten kan förstås som en plats för kommunikation mellan människor och genom 

det fungera som gränsöverskridande och läkande i sorgeprocessen. Det i sin tur medför ett 

meningsfullt skapande av gemensamma normer och värden som i en differentierad kultur lätt går 

förlorade. Kyrkan har mycket kvar att göra här, menar Inger Persenius.100

 Persenius utgår i sin diskussion om begravningsgudstjänsten från Anna Davidsson Bremborgs 

definition av riten:
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 [...] riten särskiljer sig från andra handlingar genom att den har ett transcedent fokus, den går utöver de 

	
 vardagliga handlingarna och kan varken uppfattas som en personlig vana eller en neutorisk handling.

	
 Riter återfinns i traditionen men kan även utföras spontant.101

Det gränsöverskridande är alltså det som skiljer en rithandling från andra handlingar. En 

begravningsrit är det tillfälle när det sker just ett gränsöverskridande, vilket inte är lika tydligt i 

andra kyrkliga handlingar eller gudstjänster. Alla som deltar i den, vare sig man är professionell 

eller anhörig, har sin egen tolkning av situation och innehåll, och begravningsgudstjänsten blir 

viktig både symboliskt och socialt.102 Det gränsöverskridande kan ta sig olika uttryck. Mötet med 

en annan människa i sorgens kontext eller mötet med döden och det okända, innehåller ofta 

upplevelser av något heligt: det transcendenta gör genomslag i det immanenta.103 Persenius egen 

definition av begravningsriten lyder:

	
 Begravningsriten är en kommunikativ handling som är uttryck för människors tolkning av 	
gränsöverskridande 

	
 upplevelser och social ordning. Den består av medvetna och symboliska handlingar. Begravningsriten har som 

	
 regel ett repetitivt, kulturellt inslag.104

Det gränsöverskridande och kommunikation hör ihop. Persenius betraktar de kyrkliga handlingarna 

som ”en kommunikativ arena” och av stor betydelse för individer oavsett teologisk, traditionsenlig 

eller känslomässig relation till Svenska Kyrkan.105 Hon återkommer till den tredelade strukturen, 

Svenska kyrkans trosföreställningar och utövande, kyrkans funktioner för samhället och 

befolkningen, samt den enskilda individens trosföreställningar och religiösa utövande, och 

nödvändigheten av ett gränsöverskridande inom den.

	
 Begravningsriten kan bli ett sätt att integrera händelsen i den sörjande människans liv och att 

visa henne på vägar för att återhämta sig.106 När den innehåller kommunikation som är ontologiskt 

förankrad och betraktar människan ur ett helhetsperspektiv, blir den en motsvarighet till hur sorgen 

blir tydlig både somatiskt, psykiskt, andligt och socialt. Hennes möjlighet att delta i 

begravningsriten med alla sina sinnen blir en hjälp i sorgebearbetningen. Den fungerar då 
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läkande.107 Funktionen att stödja och underlätta för anhöriga i sorgearbetet är något kyrkan kan 

förbättra, menar Inger Persenius.108

	
 Också Charlotte Winther beskriver begravningen som en övergångsrit som hjälper människan 

att tydliggöra skeenden i livet. Det som kommuniceras i ett begravningssammanhang: symboler, 

ordning och andra skeenden, allt i relation till andra händelser,109 grundar oss i verkligheten och kan 

i någon mån hjälpa oss att bearbeta och förstå det ofattbara. Winther refererar i sin uppsats till 

Catherine Bell, som menar att det praktiska i riten underlättar sociala dimensioner i livet och hjälper 

anhöriga att gå vidare i sitt sorgearbete. Det är även viktigt med tydlighet från officiantens sida så 

att deltagarna vet vad som sker, när det sker och varför.110

	
 Begravningsriten som identitetsskapande och läkande för individen får även kulturell 

betydelse för kollektivet. Den sociala ordning som skapas i ett samhälle bl a genom en rad olika 

traditioner, motverkar kaos. Den gränsöverskridande upplevelsen balanseras mot en ordning i rum 

och tid, menar Persenius.111 I dödens närhet och i sorgen är omsorgen och värdigheten viktiga för 

såväl individ som organisation och samhälle eftersom det är en återspegling av kultur och 

värderingar.112 Omsorg och värdighet är därför att betrakta som ett meningsfullt tilltal i den kyrkliga 

miljön.

	
 2.3.3 Psalmtexters utmaning och möjlighet i begravningsgudstjänsten

Psalmsången och övrig musik är en central del i begravningsgudstjänsten.113 Ingenting i sång- eller 

psalmtexter som används i begravningsgudstjänster ska enligt biskopsbrevet motsäga ”den kristna 

tron på Jesus Kristus, hoppet om de dödas uppståndelse och ett evigt liv”, men understryker att val 

av musik inför en begravningsgudstjänst har själavårdande aspekter och att de anhöriga ofta kan 

behöva hjälpa att förstå sina egna motiv när de väljer. Detta kräver lyhördhet.114

	
 Musiken beskrivs även i Charlotte Winthers undersökning vara av yttersta vikt för de 

sörjande. Att själv få välja psalmer såväl som profan musik är viktigt och valet kan göras på olika 

grunder. Igenkänning och den avlidnes önskan eller karaktärsdrag spelar stor roll för 
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informanterna.115 Musiken och texterna blir ett sätt att minnas den avlidne. Profan musik spelas på 

merparten av alla begravningar som beskrivs i intervjuerna och ofta upplevs den avlidnes karaktär 

bli synlig i musikvalet.116 I linje med rekommendationerna i biskopsbrevet förs hos de sörjande 

samtal om musiken: vill man t ex verkligen dela de personliga musikfavoriterna offentligt?

	
 När det gäller psalmer är okunskapen stor hos flera intervjuade. Efter en stunds samtal 

kommer dock de flesta på att de känner till någon psalm. SvPs86 249, Blott en dag, och 297, Härlig 

är jorden, nämns. De är även vanliga i borgerliga ceremonier.117 Textinnehåll i psalmerna beskrivs 

inte hos Winther vara något man i samtalen inför begravningen diskuterar.

	
 Winther tolkar däremot betydelsen av den profana musiken i begravningsgudstjänsterna med 

hjälp av av Thomas Luckmanns sekulariseringsteori. Musiken får en betydelse av osynlig religion 

och skapar en mening i sorgen. Samtidigt för man in den i ett institutionellt religiöst sammanhang, 

vilket gör att ett andligt vakuum undviks.118 Här fungerar även Lena Löwendahls teori. Den 

moderna människan med den religiösa pluralismens reflexiva prövande av alternativa sätt att tro och 

tänka, behöver inte uppfatta en begravning i en religiös kontext som problematisk.119 De två 

systemen går att förena, som Winthers intervjuer indikerar.

	
 Nära diskussionen om sekulär och andlig musik, ligger frågan om språket i det kyrkliga 

rummet. Charlotte Winther gör iakttagelsen att det andliga språket i ceremonier som begravningar 

förändras långsamt och hennes informanter talar om att det verkar finnas en ”språkbarriär” i ett 

sammanhang som kyrkliga begravningar, att företrädarna för kyrkan och de anhöriga inte har 

samma språk för det andliga.120 En äldre generation känner lättare igen sig i den kyrkliga kontexten 

än de yngre och Winther refererar till Daniele Hervieú-Légers teori om religion som en 

minneskedja i det kollektiva minnet i ett samhälle.

	
 Hervieú-Léger menar att bristen på ett religiöst språk uppstår där religionen inte längre är 

sammanlänkande, som den är i ett traditionellt samhälle. Religionen tolkas som en minneskedja, där 

ett kollektivt minne skapas genom traditionens, kulturens och religionens berättelser. Det moderna, 

differentierade samhället är inte något ”minnessamhälle” och minnena måste hela tiden återskapas. 

Den som inte ingår i ett sammanhang där det kollektiva minnet definieras förstår inte längre språket 

som används i religiösa sammanhang. Detta, menar Hervieú-Léger, behöver inte vara ett problem 
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om förändringen sker över tid, men i ett så sekulariserat samhälle som Sverige, verkar delar falla 

bort i det religiösa språkbruket.121

	
 Sven-Åke Selander diskuterar gränserna mellan sekulärt och kristet i psalm och sång och är 

positiv till att låta kristet och sekulärt perspektiv mötas i texter. En anpassning är nödvändig och 

ofrånkomlig. Ett begrepp han använder sig av är avsakralisering, vilket han lånar från Dietrich 

Bonhoeffer. Det betecknar en slags Guds bortträngning ur världen, där Gud har förflyttats bort från 

det offentliga men behöver hållas kvar på det personliga området. Selander menar att 

avsakraliseringen är märkbar i riter som begravningar. Behovet av livstolkning hos den moderna 

människan är fortfarande tydligt, trots främlingskap och distans till den religiösa ceremonin. 

Kyrkan måste reagera klokt för att undvika ”sekulariserad metodism”.122 För Bonhoeffer är språket 

en nyckel: kyrkans kända ord för tro kommer i framtiden att behöva omprövas.123

	
 Winther refererar till Löwendahls teori om religion på individnivå, vilken hon kallar 

privatreligiositet utifrån ett antal kriterier. ”Privatreligiös är den som har någon form av religiös tro, 

men som inte är aktiv i något religiöst samfund eller motsvarande. Med religiös tro avses tron på en 

högre makt, kraft eller gud. Den privatreligiösa kulturen karaktäriseras av pluralism och tolerans för 

olika trosinriktningar.124 Löwendahls undersökningar innefattar alla generationer och hon indikerar 

att om urvalsgruppen exkluderade åldrarna 54 och uppåt, skulle siffran för de privatreligiösa stiga 

markant.125

	
 Selander hänvisar till en undersökning vid Linköpings Universitet från 1986, om olika 

människors tolkning av bibeltexter. De tolkades sekulärt, men blev ändå meningsbärande för 

människor som stod utanför det traditionella kristna tolkningssammanhanget.126 Det kristna 

budskapet kan formuleras in i en sekulariserad värld, menar Selander, men det kräver att den kristna 

textförfattaren vet hur den sekulariserade människan tänker och formulerar sig kring det 

existentiella.127 Han betonar den didaktiska aspekten i tolkning av texter för tro: textens teologi ska 

formuleras med tydlighet, men på ett sätt att det inkluderar och blir angeläget för mottagaren. Han 
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refererar till undersökningar under 90-talet där språkliga uttryck och begrepp som används i 

traditionellt trosutövande visar sig kunna användas som betydelsebärande i en profan kontext.128

	
 Selander refererar till Bonhoeffers tankar om att arbeta med ett gränsöverskridande språk, 

som varken är sentimentalt eller naivt, men som håller även i mörker och kluvenhet. I den kristna 

traditionen finns texter som visat på människans väg genom förtvivlan och ut ur den, in i något nytt. 

Psaltarpsalmerna är exempel på det.

	
 Walther Brueggemann talar om psaltarpsalmernas språk som djärvt och rikt på bilder och 

symboler. Trotsigt möter det livet som det är. Detta språk bör ses som impressionistiskt129, i motsats 

till vår vanliga förståelse av språket som positivistiskt, där språkets funktion främst blir en 

beskrivning eller rapportering av det som redan finns. Men denna språkliga funktion kan inte 

förändra förhållanden. Det impressionistiska språket, psalmernas språk, däremot, äger en kreativ 

dimension som också finns i poesin. Det skapar förutsättningar för människan att hitta livsgnista på 

det mest överraskande sätt, också i tider av förtryck och våld, genom att ”säga och sjunga det som 

är.” 130

	
 Psaltarpsalmerna kan betraktas som gränspsalmer, ”speech at the limit” 131, där språket leder 

erfarenheten. Det är inte så här, förrän det är sagt att det är så här. Det är inte i första hand psalmer 

som beskriver en verklighet, de blir till i samma stund som de erfars och målar upp en hopplös 

situation. De psalmer han kallar desorienteringspsalmer uttrycker att människan är vilse och att 

hennes situation inte fullt ut kan erfaras eller förstås förrän den uttalats. 

	
 Brueggemann tolkar desorienteringen i det moderna samhället som en vilsenhet inte bara 

bara på personligt plan, men också i det offentliga rummet.132 Han ägnar en stor del av sin 

forskning åt psaltarpsalmerna med desorienteringsmotiv, därför att han menar att de ofta 

ignorerats av kyrkan, kanske för att erfarenheten av desorientering upplevs och uttrycks på 

många olika sätt och innehåller många olika teologiska tolkningar av verkligheten, varav en 

del inte stämt med kyrkans egen. I den nuvarande situationen, i vårt moderna samhälle,  som i 

många stycken består av en kultur som förnekar och skyler över svåra existentiella frågor, är 

dessa psalmer nödvändiga eftersom de bär en helande uppriktighet, a healing candor.133

30

128S-Å Selander, 354.
129Brueggemann, Praying the Psalms, 17–19.
130Frostensson, Dogmat och dikten - om psalmskrivandets grunder, 55. Relationen mellan psalmen och dess användare 
formulerade Anders Frostensson på följande sätt: ”De sjunger inte om något. De sjunger det de är.”
131Brueggemann, The message of the Psalms, 53.
132Brueggemann,, The message of the Psalms, 68.
133Brueggemann, The message of the Psalms, 123.



	
 Att uttrycka sin sorg till någon som lyssnar, befriar är inget främmande för oss i t ex en 

samtalssituation med en terapeut. Breuggemann menar att det är något vi också behöver lära oss är sant, 

både socialt och liturgiskt.134

	
 Språket i psalmerna beskriver rörelser. Det är Gud som rör sig mot oss och rörelsen 

kommer att förändra våra liv.135 Plötsligt händer det.

Psalmen ska fungera identitetsskapande och bekräftande på den mötesplats som 

begravningsgudstjänsten är, genom att erbjuda ett språk för sorg och hopp för de sörjande 

människor som sjunger dem. Är det möjligt med de psalmer som rekommenderas för eller oftast 

väljs i begravningsgudstjänster idag? På vilket sätt möter de psalmerna ”livet som det är” just i den 

situation som en begravning är? Vilken funktion kan dessa psalmers texter förväntas fylla i en 

begravningsgudstjänst? Det vill jag undersöka i nästa kapitel genom en analys av sex psalmtexter.
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3. Sex psalmtexter
Svenska kyrkan har som mål för begravningsgudstjänsten att den ska möta människan i livets 

”dubbelhet av död och liv, mörker och ljus”,136 som finns i varje enskild människas liv och i 

evangeliet självt. Det innebär att begravningsgudstjänsten ska bejaka personlig sorg och 

förlust, gestalta tro på Guds närhet och ett evigt liv samt skapa förutsättning för relation mellan 

människor och mellan Gud och människor och göra det på ett sådant sätt, att människan finner 

sederna och formerna ”meningsbärande”.137

	
 Ett viktigt inslag i begravningsgudstjänsten är psalmsången. I uppsatsen undersöks vilken 

funktion svenska psalmtexter kan fylla i en begravningsgudstjänst i Svenska kyrkan, främst när 

det gäller att gestalta människans desorientering och omorientering. Är kyrkans målsättning 

om ”dubbelhet av liv och död, mörker och ljus” synlig i de psalmer som används i 

begravningsgudstjänsterna idag och i så fall, på vilket sätt?

	
 I detta kapitel undersöks sex psalmer i SvPs86 och i tillägget Ps2000: Bred dina vida 

vingar, Blott en dag, Var inte rädd, Härlig är jorden, Med hjärtats tillit samt Stad i ljus. De 

psalmer som valts ut är antingen rekommenderade för begravning utifrån placering under 

rubriker i böckerna eller statistiskt sett de mest frekvent använda.138

	
 I ett introducerande avsnitt (3.1) redogör jag för det analysredskap som använts i 

undersökningen. Detta presenterades även kort i uppsatsens inledning (1.2). Här beskrivs de tre 

dimensionerna med tillhörande frågor utifrån vilka texterna analyserats. Dessa dimensioner 

bryts mot Brueggemanns psaltarpsalmsmotiv. Här redogör jag även för reflektionsprocessen i 

analysen.

	
 Därefter ägnas resten av kapitel tre åt analysen av psalmtexterna (3.2–3.7). Texterna 

presenteras i sin helhet i början av varje avsnitt och bearbetas var för sig i tre steg: först ges en 

kortfattad historisk bakgrund, därefter kommer textanalysen som sammanfattas i en grafisk 

figur utifrån analysredskapet, och slutligen görs en reflektion över psalmens möjliga funktion i 

begravningsgudstjänsten.

	
 3.1 Analysredskap
För textanalysen har jag utvecklat ett specifikt analysredskap, en matris, som bygger på de 

dimensioner som finns i mina frågeställningar och på Walter Brueggemanns kategorisering av 

Bibelns psaltartexter.
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De tre dimensionerna Människan, Livet och Gud omfattar ett antal frågor som ställs till 

respektive psalmtext:

- Människan. Hur beskrivs människan i denna psalmtext? Vad säger texten om människans 

aktuella livssituation och orientering? Beskrivs kriser, och i så fall, på vilket sätt? Sker någon ny 

livsinriktning? Vilka faktorer finns bakom den förändringen?

- Livet. Vad säger texten om den mänskliga existensen? Beskrivs döden, och i så fall, på vilket sätt? 

Vilka bilder används för livet före respektive efter döden?

- Gud. Tilltalas Gud i psalmen, och i så fall, hur beskrivs Gud? Hur beskrivs Guds förhållande till 

människan? Är Gud närvarande, och i så fall, på vilket sätt beskrivs det?

Svaren kategoriseras därefter utifrån de tre motiven trygg orientering, smärtsam 

desorientering och överraskande nyorientering, vilka identifierats i Brueggemanns 

textanalyser. Motiven har redovisats utförligt tidigare i uppsatsen, i 1.2.2 Brueggemanns 

psaltarmotiv. Mitt analysverktyg kan sammanfattas i följande matris:

Psaltar-
psalmerna MOTIV Trygg orientering Smärtsam desorientering Överraskande omorientering

DIMENSION

Människan

lycklig - trygghet tas för 
givet - tvivel inget alternativ 

adresserar Gud - sårbar - övergiven - 
arg - dock troende: djärv, modig tro - 
juridisk kvalitet: begärande - tro på 

bön - envis

glad - tacksam - befriad - uppriktig

Livet

friktionsfritt liv - symmetri. 
inga hot - mörkret övervinns 

med makt och kunskap - 

nöd - brottning - kaos- dock ordning - 
döden ett hot - mörkret: kärna, ej 

straff, där ger Gud liv, väg in i och ut 
ur - pilgrimsfärd - platser: vingarna, 

gropen. 

rörelse: elände till glädje - 
omorientering - ny, ej förklarlig nåd 

- överraskande förändring - ej 
”naturlig” utgång, transformation 
där inget liv var möjligt - ärlighet 

ger trovärdig relation - uttryckt sorg 
befriar - svåra erfarenheter ger nytt 

liv

Gud
skapare - garanterar fredat 

liv - pålitlig och fast 
trofast snarare än oföränderlig - 

hörande - seende - ansvarig 
erfarenhet - har förändrat livet

Fig. 1: Matris för analys av psalmtexter i begravningsgudstjänst

Varje psalmtext analyseras utifrån variablerna i matrisen och sammanfattas därefter i en egen 

matris med egna variabler. Efter psalmtextanalysen följer en reflektionsdel, Reflektioner. 

Psalmen i begravningen, där resultatet av textanalysen diskuteras i relation till uppsatsens 

huvudfråga.
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 I denna diskussion har jag haft stöd av några frågeställningar: Vad kan vara styrkan med 

att använda denna text i begravningsgudstjänsten? Vad skulle en sörjande människa kunna 

känna igen sig i? Vad kan vara problematiskt med att använda denna text i 

begravningsgudstjänsten? Vad skulle kunna tänkas vara svårt för en sörjande människa att 

identifiera sig med?

	
 3.2 Bred dina vida vingar (SvPs86 190)

	
 Bred dina vida vingar, o Jesus över mig,

	
 och låt mig stilla vila i ve och väl hos dig.

	
 Bli du min ro, min starkhet, min visdom och mitt råd,

	
 och låt mig alla dagar få leva av din nåd.

	
 Förlåt mig alla synder, mig rena i ditt blod.

	
 Giv mig ett heligt sinne, en vilja ny och god.

	
 Tag i din vård och hägnad oss alla, stora, små,

	
 och låt i frid oss åter till nattens vila gå. 

	
 3.2.1 Historisk bakgrund

Bred dina vida vingar är skriven 1866 av Lina Sandell (1832-1903). Lina Sandells förankring i den 

nyevangeliska väckelsen speglas i hennes texter, inte minst i det flitiga användandet av 

bibelreferenser.139 Många av Sandells sånger har formen av en bön och slutraderna pekar ofta på 

himlen som mål för människans livsresa.140

	
 Den här valda psalmen av Sandell står under rubriken ”Kväll” i registret i SvPs86. Den är den 

tredje mest sjungna psalmen vid begravningsgudstjänster.141

	
 3.2.2 Psalmtextanalys

Människan. Vi möter en människa mitt i livet. Hon uttrycker behov och beroende, och klarar sig 

inte själv. Men hon är också tillitsfull. Den trygghet hon söker och ber om har hon behövt många 

gånger förr och hennes erfarenhet leder henne: hon vet vart hon ska vända sig. Vingarna, det trygga 

beskyddet, är välkända för henne och hennes tro är fast. Hon adresserar sin bön till Jesus, och 
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hennes bön gäller både praktiskt vardagsliv och inre mognad och liv. Också nu behöver hon 

beskydd eller en plats att vila på. Hon behöver såväl råd och styrka, som förlåtelse och en ny vilja. 

Det hon ber om, förväntar hon sig också att få.

	
 Antingen är hon är i en besvärlig livssituation, rädd för något eller trött av vardagens slit och 

problem, kanske allt detta. Hennes erfarenhet är att livet inte är enkelt. Bönen låter oss ana att 

människan lever med både ”ve och väl”, oro, svaghet, misstag och synd och att hon känner att hon 

behöver råd. Hennes bön gäller hela livet, det som är nu, men också det som hon förstår ska 

komma. Bönen kan ses som en överlåtelsebön.

	
 Den avslutande raden i första strofen, kan antas leda in i nästa strof. Men nåden kanske inte 

bara handlar om syndaförlåtelsen, som hon ber om i andra strofens första rad. Begreppet nåd kan 

också syfta tillbaka på hela första strofen, med de behov som livets alla olika skiftningar skapar. Det 

är nåd också att få vila, att få vara stark och att kunna fatta kloka beslut, precis som det är nåd att få 

sina synder förlåtna. Nåden innebär alltid förändring och mognad mot det heliga,”ett heligt sinne”. 

Det har i kristen tradition kallats helgelse, gudomliggörelse. Denna mognad handlar om att bli 

formad efter ”hans sons bild”.142 Helgelsen kan här förstås som en mognad och en kraftkälla i det 

svåra livet, något människan längtar efter. Den sker mitt i vardagslivets stress och krav på att orka 

med det hon behöver åstadkomma. Hon ber också om förlåtelse för alla sina synder. Här tycks inga 

känslor för skuld och skam finnas. Förlåtelsen är ett positivt och naturligt behov, som hon ber om på 

samma sätt som hon ber om förmågan att vara stark och klok.

	
 En rörelse kan anas: från utbredandet av vingen fram till nattens vila, då hon förväntar 

sig kunna somna i frid med de sina, ber sig människan igenom sin livssituation. En annan 

rörelse finns i det tillitsfulla anslaget genom hela bönen: all brist hon lever med som hon själv 

står maktlös inför, förväntar hon sig få hjälp med. Den smärtsamma orienteringen är hela tiden 

en klangbotten i hennes bön. Omorienteringen har ännu inte kommit, men hon förväntar sig 

den. Därför kan hon gå till vila i frid inför natten.

Livet. Den mänskliga existensen är inte friktionsfri. Den är full av utmaningar som kräver kvalitéer 

hos människan som hon inte riktigt känner att hon har. Den existentiella frågan om människans 

ensamhet får ett svar här: människan i psalmen är visserligen rådvill, svag och orolig, men inte 

ensam. Natten kan ses både som ett markerat slut på en dag, och som den sista natten, döden, då 

vilan från flödet av tid blir slutlig. Adverbet ”åter” markerar visserligen det återkommande i livet, 

men i begravningsgudstjänstens kontext kan tolkningen av natten möjligen förstås som döden, den 

sista vilan.
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 Livet efter döden berörs inte. Livet är beskrivet som både ”ve och väl” och som ett flöde av 

dagar som alla avslutas med nattens vila. Under detta flöde är växt och mognad möjliga. Vad som 

än händer i livet, kan människan vara trygg under de vingar som Gud kan breda ut över henne. 

Texten börjar och slutar med vilan. Vilan behöver vi i ”ve och väl” och under natten.

Gud. Psalmen är en bön till Jesus. Synen på Jesus är positiv och tillitsfull. I den första strofen förs 

tanken till Jesus som beskyddare. Tanken går till en stor fågel eller möjligen en änglauppenbarelse, 

med vingar som är vida och omslutande. Bilden av Jesu vingar vid första anblicken kan verka något 

märklig och väckte också negativa reaktioner; Psalmen kallades nedlåtande för ”hönsapsalmen” i 

något sammanhang,143 men i ett bondesamhälle fanns ändå förståelsen för hönans beskydd av sina 

barn. Bilden av hönan ger ett feministiskt perspektiv. Det är moderhönan som tar hand om sina 

ungar. Sandell har i en annan text skrivit om ”modersvingen” som ”betäcker i nödens tid”,144  en bild 

som också är biblisk. Jesus refererar till hönan ”som samlar sina barn under sina vingar” och i 

Psaltaren är Guds vingar en flitigt använd bild för skugga, skydd och en plats för vila. Bilden 

återfinns även i andra gammaltestamentliga böcker.145

	
 Jesus har insyn i människans praktiska liv.och är hennes rådgivare. Han ger henne kraft och ro 

i det hon gör. Men han har inte bara insyn, här finns också en intensivt beskriven närhet mellan 

människan och hennes beskyddare. Han blir eller ger egenskaper och kvalitéer som den bedjande 

människan behöver i livet, ”ro, starkhet, visdom och råd”. Jesu egenskaper kan bli hennes. Psalmen 

ger en bild av en Jesus som är närvarande i livet.

	
 Jesus ger förlåtelse. Förlåtelsen och beskyddet ges båda under vingen. Båda är pågående, 

dagliga företeelser och förlåtelsen kan förstås som ett behov, på samma sätt som behovet av råd och 

beskydd. Närheten mellan människan och hennes beskyddare gör förlåtelsen till något gott. Det 

handlar inte om en ödmjukhet som innehåller skam eller rädsla. Den är lika självklar att be om som 

vilan.

	
 Den andra strofen innefattar bönen om helgelse. Jesus förändrar sinnen och viljor. Han vårdar, 

men tar också människan i sin ”hägnad”, ännu en bild från bondesamhället, vilket betyder att ta 

någon i sitt skydd, att värna eller ta i förvar.146 Begreppet hägnad kan möjligen också få oss att 

tänka på gränser, som bonden som hägnar in sina djur, eller föräldern som sätter grindar och staket 

för barnens säkerhets skull.
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 Jesus begränsar i någon mån människan, vilket här uppfattas som trygghet och en positiv 

fostran och till och med något hon ber om. Jesus gör livet tryggt och hanterbart och han är 

nödvändig för att livet ska klaras.

Bred dina vida 
vingar 
(Lina Sandell)
SvPs86 190

MOTIV Trygg orientering Smärtsam desorientering Överraskande omorientering

DIMENSION

Människan

behövande - beroende - rädd el trött - 
dock tillitsfull - erfarenhetsbaserad 
fast tro - nåd - helgelse - ej ensam - 
tror på bön

glad - tacksam - befriad - uppriktig

Livet

dubbelhet - vardagsslit - ve och väl - 
utmanande - brottning - vingarna : en 

plats för nytt liv - omorienteringen 
siktad - 

vila - förlåtelse - omorienteringen 
siktad - 

Gud
vingar vila och skydd - har makt att 

förändra - större perspektiv
erfarenhet - har förändrat livet

Fig.2: Sammanfattande textanalys för Bred dina vida vingar.

	
 3.2.3 Reflektioner. Psalmen i begravningen

Bred dina vida vingar är vid första anblicken en psalm med en trygg orientering. Människan tar 

tryggheten för given, hon ser Jesus som pålitlig och fast. Men här finns många desorienteringsmotiv 

och den människa vi möter lever ett liv som varken är symmetriskt, d v s överensstämmande med 

hennes bild av lycka, eller friktionsfritt. Hon brottas med livet och har kommit till insikt om att hon 

inte klarar sig ensam. Mänsklig hjälp är inte nog, frågorna är för stora och livet ett flöde av tid som 

kräver ett större perspektiv och en större vishet än människans. Människan tror på bön och på Jesu 

trofasthet. Hon är trygg hos Jesus och hon förväntar sig hans hjälp. Hon tvivlar inte på den. Platsen 

under vingarna är central och där kommer hennes existens att få nytt liv. Psalmen uttrycker en 

erfaren tillitsfull människa i en desorienterad tillvaro, men med en omorientering i sikte.

	
 För en människa i begravningssammanhang kan bilden av vingar vara en styrka. 

Vingarna kan tolkas som beskydd för den sörjande och det som beskyddar och omsluter kan 

uppfattas tröstande. Någon annan är stark när man själv inte orkar. Vingarna kan också tolkas 

som en plats för vila, ett viktigt tema i en begravningsgudstjänst, då sorgen ofta dränerar en 

sörjande på mycket kraft. Även bönen i första strofen om att få styrka och råd i en situation när 
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man är svag och många gånger rådlös, kan fungera tröstande. Kopplingen mellan vila och att 

kunna fungera rådigt kan göras.

	
 Temat vila kan också gälla den avlidne. Efter en längre tids sjukdom, kan döden komma 

som en befrielse och en vila. Att få vila efter en lång tids sjukdom ger tröst i att den döde nu 

får sluta kämpa.

	
 För det andra kan psalmen fungera som en bekräftelse på att ett liv inte alltid är så lätt. 

Kanske var det så med den dödes liv. I psalmen anar vi ett liv som innehåller en brottning med 

både det vardagliga och det existentiella, men nu är det tid för vila och tid att gå in under 

vingarna.

	
 Dubbelheten bejakas och vi kan ana en människa som är rätt sliten. Ändå är 

desorienteringsmotiven inte framträdande. Det är en balanserad och lugn människa vi möter, 

som inte låter några större känslor av frustration eller besvikelse ta över. Bilden av Jesu vingar 

kan också bli utan mening och något märklig i samband med begravning om den inte förklaras 

både bibliskt och historiskt.

	
 Även den andra strofen om helgelse kan uppfattas som problematisk: i sorgens första 

skede, när man befinner sig i en begravningsgudstjänst, är det knappast en ny och god vilja det 

man behöver eller vill ha. Att psalmen är en kvällspsalm med fokus på vila efter en arbetsdag 

kan bli något krystat att sätta in i ett begravningssammanhang om man inte på ett naturligt sätt 

kopplar det till den eviga vilan.

	
 3.3 Blott en dag (SvPs86 249)

	
 Blott en dag, ett ögonblick i sänder,

	
 vilken tröst vad än som kommer på!

	
 Allt ju vilar i min Faders händer,

	
 skulle jag, som barn, väl ängslas då?

	
 Han som bär för mig ett Faders hjärta,

	
 Han ju ger åt varje nyfödd dag

	
 dess beskärda del av fröjd och smärta,

	
 möda, vila och behag.

	


	
 Själv han är mig alla dagar nära,

	
 för var särskild tid med särskild nåd.

	
 Varje dags bekymmer vill han bära,
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 han som heter både Kraft och Råd.

	
 Morgondagens omsorg får jag spara

	
 om än oviss syns min vandringsstig

	
 "Som din dag, så skall din kraft ock vara,"

	
 detta löfte gav han mig.

	


	
 Hjälp mig då att vila tryggt och stilla

	
 blott vid dina löften, Herre kär,

	
 ej min tro och ej den tröst förspilla,

	
 som i ordet mig förvarad är.

	
 Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer,

	
 taga ur din trogna fadershand

	
 blott en dag, ett ögonblick i sänder,

	
 tills jag nått det goda land.

	
 3.3.1 Historisk bakgrund

Blott en dag är också den skriven av Lina Sandell 1866. Texten utgör avslutningen på en berättelse 

om ett väggur som stannat, för att dess pendel gett upp vid tanken på hur många gånger den 

kommer att svänga under ett antal år. Urtavlan menar att det är tanken på svängandet som tröttar ut, 

inte själva handlingen, och uppmuntrar pendeln till att ta en svängning i taget. Det berättas att 

Sandell själv när detta skrevs kände sig ensam och mycket trött efter en flyttning och på grund av 

sjukdom.147

	
 Uttrycket ”modershjerta” ingick i den ursprungliga texten och har tydlig bibelanknytning,,148  

men byttes mot ”fadershjerta” i samband med att texten tonsattes av Oscar Ahnfeldt.149 Psalmen 

finns placerad i psalmboken under rubriken Förtröstan – trygghet och är den näst mest sjungna vid 

begravningar.

	
 3.3.2 Psalmtextanalys

Människan. I de två första stroferna berättar människan om hur hon ser på sitt liv och om den 

hon kallar ”Fader”. De fungerar som en monolog där hon ställer en viktig fråga till sig själv 

och det hon kommer fram till i sina svar är en resignation inför livets svårigheter. Hon inser att 
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hon inte kan göra något åt morgondagens bekymmer och att de som finns idag också måste 

läggas i faderns händer. Antagligen är de också av en sådan karaktär att de inte kan lösas. Det 

är som det är. Psalmen har ett drag av acceptans med livet som det ser ut. Det svar hon ger sig 

själv är detta: hon är bara ett barn när det gäller livets omständigheter. Hon kan varken ansvara 

för dem eller påverka dem. Det är faderns sak. Hon är ett barn och Gud är hennes gode far. Att 

vara ett barn innebär att hon inte behöver oroa sig eller vara rädd för livet framöver, eftersom 

fadern ger henne allt vad hon behöver.

	
 Bekymren och rädslan är inte undangömda eller förnekade. De finns där, som en 

bakgrund till psalmens tillitsfulla beslutsamhet. Hon är rädd, men tröstas. Hon har bekymmer, 

men ”han som heter både Kraft och Råd” bär dem. Hon är osäker och vet inget om sin framtid, 

men måste ”spara sin omsorg”om morgondagen, och lita på att hon klarar av det som kommer 

och att det ordnar sig när det händer. Människan väljer tillit som ett förhållningssätt. I den 

tredje strofen blir texten en bön till fadern som hon nu också kallar ”Herre”. Hon ber om hjälp 

att kunna leva efter det hon nyss beskrivit i de första stroferna och om att kunna ta emot den 

kraft som redan är given.

Livet. Livet är en vandring. Den innebär inte någon odelat lycklig tillvaro utan människan får sin 

beskärda del av varje erfarenhet. Dubbelheten i livet uttrycks på flera ställen i texten: ängslan, 

smärta, möda, bekymmer, omsorg, ovisshet står mot fröjd, vila och behag.

	
 Den mänskliga existensen uthärdas på två sätt. Det första sättet är genom en orientering i 

nuet. Livet måste levas en dag i sänder och då går det. Det andra sättet är genom att orientera sig 

mot fadern, hans löften och tröst. I ordet finner människan tröst och tro och i tro får livet sedan tas 

emot som det är. 

	
 Allt det människan möter är gåvor ur faderns hand, också det svåra. Vad som helst kan 

hända, men när det händer kommer hon att få det hon behöver för att klara av det, ”som din 

dag, så skall din kraft ock vara”. Målet för vandringen är det goda landet, men målet är inte 

något centralt i människans liv. Fokus för henne är att just nu leva och ta emot det liv hon får. 

	
 Det goda landet kan förstås som en plats att nå fram till efter livets mödosamma 

vandring. Döden beskrivs inte.

Gud. Gud är närvarande och aktiv i människans liv och själva orsaken till att hon kan klara av livet. 

Gud tilltalas först i tredje strofen. I de två första beskrivs Gud som en klok fader: innerlig, givmild 

och varm. Han är nära henne varje dag och han vill bära hennes bekymmer. Det är enkelt för Gud, 

som får två namn i psalmen: ”Kraft och Råd”.
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 Gud ger kraft efter behov. Han tar inte, utan ger. Det han ger, kan ibland vara svårt, men också 

det får människan kraft att klara av. Gud ger varje dag dess del av sorg och glädje, arbete och vila, 

och ur hans hand får hon ta emot ögonblicken, inte mer, men det räcker.

	
 Gud är också herre, men en kär herre. Herre behöver här inte uppfattas som uttryck för 

hierarki, utan som någon som har möjlighet att hjälpa, någon som är ansvarig och som tar ansvar 

samt står för de löften han gett.

Blott en dag
(Lina Sandell)
SvPs86 249

MOTIV Trygg orientering Smärtsam desorientering Överraskande omorientering

DIMENSION

Människan
Barnperspektiv - Gud adresserad. Fadern god.

Livet

Livets dubbelhet: fröjd, smärta, vila, 
behag. - nu-orientering, klarar inte mer - 
vandring - mål: det goda land, dock ej 
fokus.

Tillit möjlig, trots att det är svårt. 

Gud

Gud ger, även det svåra - kärleksfull fader 
- ”Kraft och Råd” - Herre, ej hierarki, kan 
hjälpa - trofast - ansvarig - närvaro. 

Gud en erfarenhet. 

Fig 3: Sammanfattning av textanalysen till Blott en dag.

	
 3.3.3 Reflektioner. Psalmen i begravningen.

Blott en dag innehåller inga motiv av trygg orientering. Den är å ena sidan en psalm för en 

människa i desorientering. Hon känner sig hjälplös och liten, men troende. Tron är allt hon har att 

förlita sig på. Livet som vandring genom besvärliga förhållanden är hon väl förtrogen med. Å andra 

sidan beskriver hon en självklar tillit till en Gud som trofast och ansvarig. Hennes erfarenhet av 

Gud som rådig och handlingskraftig ger henne en väg in i omorienteringen. Hon är en djup 

hemlighet på spåren: tillitens vila.

Den människa vi får följa i Blott en dag resonerar sig fram till tilliten, nästan som om hon försöker 

övertyga sig själv. Livet kommer att ordna sig om hon tar en sak och en stund i taget. Resten lägger 

hon i Guds händer, Gud tar det självklara och slutgiltiga ansvaret för hennes liv. Hon ser sig själv 

som ett barn. Hon kan leva och möta det som ges henne. Fadern är den som har det slutgiltiga 

helhetsgreppet om hennes liv.

	
 I en begravningsgudstjänst kan psalmen fungera som en psalm om livets dubbelhet och möta 

människan i hennes situation. I en situation av sorg finns inte mycket annat att göra än att ta en dag i 
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taget, uthärda tårar och tomhet. Psalmtexten ger en tät beskrivning av trygghet. Ord som allt, 

varje dag, vad helst understryker att Gud har full kontroll, hur osäkert allt verkar. Barnet ska, i 

den bästa av världar, helt kunna lita på sin förälder. Människans egen maktlöshet blir inte 

hennes fall utan hennes väg till Gud. Även om en sörjande människa inte kan se Gud som 

omsorgsfull fader, kan hon förstå temat om accepterande och överlämnande av det som inte går 

att påverka.

	
 Ett tema i psalmen som kan belysas är känslan av att känna sig liten och hjälplös inför 

livet. Ett annat tema är nödvändigheten av att hitta en orientering i nuet. Att leva nu är 

smärtsamt. Samtidigt är nuet det enda vi har och vi måste acceptera det, hur svårt det än är. 

Mitt liv är nu, med de villkor som blev mig givna.

	
 Medvetenheten om min egen dödlighet finns här. Vi ska alla nå ”det goda landet”. En 

svårighet kan vara bönen om hjälp att ta allt ur fadershanden. Hur förklarar vi det i ett 

begravningssammanhang? Är det verkligen Gud som gett den smärta man nu drabbats av? Att ta 

emot allt som en gåva från Gud kräver att man känner och litar på Gud. Inte ens då är bilden enkel.

	
 3.4 Var inte rädd (SvPs86 256)

	
 Var inte rädd. Det finns ett hemligt tecken,

	
 ett namn som skyddar dig nu när du går.

	
 Din ensamhet har stränder in mot ljuset.

	
 Var inte rädd. I sanden finns det spår.

	
 Han älskar dig, han väntar dig ikväll

	
 en kväll när du förstår hans hemlöshet

	
 och hur han längtar efter dina steg:

	
 från evighet har han stämt möte här.

	
 Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,

	
 du ser den inte nu, men färdas dit.

	
 En dag skall du bekänna högt hans namn,

	
 hans kärleks frid som ingenting begär.
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 Du är på väg. En dag blir natten vit.

	
 En dag och stjärnor växer ur hans famn.

	
 Var inte rädd. Det finns en mörklagd hamn,

	
 du ser den inte nu, men färdas dit.

	
 3.4.1 Historisk bakgrund

Var inte rädd är skriven av Ylva Eggehorn. Den kom till en kväll 1972 vid ett besök på 

Sigtunastiftelsen, där Eggehorn mötte en polsk-judisk far och dotter och fick lyssna till deras 

smärtsamma livsberättelse. Den handlade om modern som dött under de svåra åren och brodern 

som därmed förlorat sin livskraft och tagit sitt liv.150

	
 Psalmen togs med i psalmbokstillägg 1972 och i SvPs86. Den kom att spela en viktig roll i 

flera sammanhang i samband med tsunamikatastrofen 2004. När kistorna med avlidna svenskar 

lämnade Thailand151 sjöngs den, samt vid mottagningsceremonier hemma i Sverige152 och användes 

även under den ceremoni som anordnades i Thailand på årsdagen av katastrofen.153 Psalmen är 

placerad i psalmboken under rubriken Förtröstan - trygghet.

	
 3.4.2 Psalmtextanalys

Människan. Människan är rädd och ensam. Hon ser inte sitt mål och vet inte vart hon färdas. Att 

hon är skyddad, sedd, väntad och efterlängtad och på väg till en plats av frid verkar hon inte kunna 

ta till sig. Psalmens berättare blir därför viktig som någon som vill henne väl genom att trösta, 

uppmuntra och ge henne tillit. Orden ”Var inte rädd” upprepas och bidrar till att skapa trygghet.

	
 Människan är på resa. Hon vandrar längs stränder, men kanske också över vatten. Resan 

börjar här och nu, ”nu när du går”. Hon tar ett steg, ett beslut, medvetet eller omedvetet, och så är 

resan igång. Och redan i kväll, när hon börjar sin vandring in i natten, är hon väntad. Hon har inte 

makt eller kontroll över vart hon färdas, och kan inte annat. Väg och mål är okända för henne. Det 

är bara att gå. Det här är något som är större än hon själv och hennes egna insikter. Att röra sig, att 

färdas, är naturligt för människan och resan är det som blir hennes liv.

43

150Nisser, Änglarna sjunger i himlen, 82. 
151Lennart Eriksson var en av dem som reste med Räddningsverkets insatsstyrka till Thailand i samband med 
katastrofen. Han berättar om hur psalmen användes när kistorna flögs hem till Sverige. http://www.skanskan.se/article/
20091221/PERSONLIGT/712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin, (hämtad 140501).
152Selander, När tron blir sång, 140.
153 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2145&artikel=761546, (hämtad 140501).

http://www.skanskan.se/article/20091221/PERSONLIGT/712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin
http://www.skanskan.se/article/20091221/PERSONLIGT/712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin
http://www.skanskan.se/article/20091221/PERSONLIGT/712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin
http://www.skanskan.se/article/20091221/PERSONLIGT/712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2145&artikel=761546
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2145&artikel=761546


Livet. På livets resa färdas människan från oro och rädsla, in i trygghet och ljus. Ensamheten liknas 

vid ett hav. Hav möter alltid stränder och ensamhetens hav har ”stränder in mot ljuset”. 

Ensamheten kan alltså tänkas vara oändlig som havet, kanske mörk och kall, men havet är inte allt. 

På stranden, där havet möter land, finns också hamnen. Den återkommer i två av stroferna och 

beskrivs som mörklagd. Den mörklagda hamnen kan stå för döden, som vi alla färdas mot, men 

aldrig ensamma. Den kan också tolkas utifrån krigserfarenheter, som ett skydd mot inkräktare. 

Mörkret kan stå både för det okända och för det trygga.

	
 Vi färdas mot döden, genom strandens sand, längs havet,. Det går långsamt och tungt, 

men någon har gått före och lämnat spår, och man är alltså inte helt ensam. Men där, innanför 

stranden, med både spår i sanden och mörka hamnar, finns ljuset.

Gud. Gud nämns inte vid namn utan benämns ”han”, vilket kan förklaras av att texten skrevs till 

judar som inte får uttala Guds heliga namn. 

	
 Guds antropomorfa drag är tydliga. Gud har kropp, med fötter som lämnar spår i sanden och 

en famn där stjärnor växer fram. Gud är hemlös och har känslor: han älskar, väntar och längtar efter 

människan. Gud finns nära människan, om än hemlig och osynlig, och samtidigt vid målet. Spåren i 

sanden är det människan kan se av honom. 

	
 Gud finns i den mörklagda hamnen, vilket kan vara en något svår bild154: i krigstid är den 

mörklagda hamnen en fara därför att man inte vet vad som döljer sig i mörkret, men också en plats 

dit människor kan färdas, fly eller anlända i skydd av mörkret. En tolkning av Gud som en 

mörklagd hamn är att Gud är osynlig och fördold från människans horisont, en som väntar på oss i 

det yttersta mörkret.155

	
 Gud är ett med universum och står över tid och rum, mörker och ljus. Gud är skapare: 

stjärnorna ”växer ur hans famn”. Gud rör sig i tiden, ställer tidsbegrepp på ända och leker med 

mörker och ljus: han är i evigheten och stämmer möte därifrån, samtidigt som han väntar ”ikväll”. 

Mötet ska ske ”en dag”, ”en dag blir natten vit” och då kommer stjärnor att växa ”ur hans famn”. 

Han finns i ljuset, samtidigt som den mörklagda hamnen är målet för resan.

Gud är hemlig, både till kropp och namn. Spåren i sanden har trampats upp av någon okänd. Det 

namn som en dag ska bekännas, är ett hemligt tecken, och kommer då att resultera i en ”kärleks frid 

som ingenting begär”. Det hemliga tecknet, namnet som skyddar, den lysande natten, refererar 

alla till Gamla testamentet, judarnas heliga skrift och en del i de kristnas Bibel.156
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Var inte rädd
(Y Eggehorn)

SvPs86 256

MOTIV Trygg orientering Smärtsam desorientering Överraskande omorientering

DIMENSION

Människan

rädd - ensam - sårbar - orolig - hemlös - 
desorienterad - utan kontroll - saknar tro 
och tillit - viljelös - skyddad av det 
hemliga tecknet ”Kainstecknet”, som 
garanterar liv.

skyddad - sedd - väntad - efterlängtad - 
uppmuntran genom berättaren - ”Var 
inte rädd” - ställföreträdande tro

Livet

resan, börjar i människans steg, nu - resan 
okänd, naturligt - ensamhetens hav - 
mörker: det okända, smärtan, hamnen - 
mörker leder alltid till ljus - långsamhet - 
tröghet i rörelsen

rörelse mot ljuset - står ej i människans 
makt - hamnen, döden: där börjar en ny 
färd mot ljuset, överraskande

Gud

”han”, ej genus, antropomorf betydelse - 
kropp - känslor - hörande - seende - 
hemlös - identifikation - medvandrare - 
redan vid målet - Gud fördold - hemlig - 
trofast 

förändrar - har kontrollen.

Fig 4: Sammanfattande textanalys för Var inte rädd.

	
 3.4.3 Reflektioner. Psalmen i begravningen

Psalmen Var inte rädd har inga motiv av trygg orientering. Den tilltalade människan befinner 

sig på en resa utan mål, en resa hon antagligen inte önskat själv och där hon är desorienterad 

och mycket sårbar, liksom många sörjande människor. Men den enkla, omsorgsfulla 

uppmaningen ”Var inte rädd”, som förekommer fyra gånger kan ge tröst och hopp. Berättaren 

blir som en ställföreträdande tro, den tro människan själv har förlorat eller inte vet så mycket om.

	
 Det rimliga verkar vara att läsa texten som att ”han” står för Gud, en gestalt som beskrivs 

som det yttersta i tillvaron. Texten blir en text till tröst för de sörjande. Någon vet allt, tar emot 

och har den fulla bilden av det som varit och det som kommer.

	
 Ett annat möte i samband med en begravning gav mig en intressant infallsvinkel på hur 

en psalmtext kan förstås och tas emot. Psalmen är skriven till en familj i sorg efter ett 

självmord. Den situationen kan ibland vara känslomässigt komplex för de sörjande på ett sätt 

som inte riktigt uppstår i samband med ett vanligt dödsfall. Skam, skuld och ilska är vanliga 

reaktioner.157 Den människa jag mötte stod i den situationen och hade dessutom inte någon 

naturlig förståelse för det religiösa språkbruket. ”Han” tolkades som den döde och fick då 

betydelsen av ett kommande återseende som försonar och helar. ”Bekänna högt hans namn” blev 

ett sätt att återupprätta namnet på den person man i sorgens inledande fas upplevde hade svikit.  

	
 Vi kan också läsa texten som en tröst till den förtvivlade brodern som i förtvivlan tog sitt 
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liv. Livets hav som ensamhet är en sorglig tanke och verklighet för många människor, men 

ensamhetens stränder går in mot ljuset. Tolkningen verkade först långsökt, men poesi kan ibland 

generöst bjuda på öppningar vi behöver och behöver inte stå i motsats till andra tolkningar.

	
 Det hemliga tecknet kan referera till kainsmärket i 1 Mos 4:15, där Kain skyddas av Gud 

själv. Mitt i sin egen brist följs Kain av Guds beskydd. Gud själv känner all förtvivlan och vet 

själv vad det är att vara hemlös. Ända in i döden förstår Gud människan och vet hur svårt det 

kan vara att leva. Att Gud tar emot brodern kan fungera som en tröst för de anhöriga. En annan 

referens kan vara Upp 22:4: "[...] de skall bära hans namn på sin panna". Vi tillhör Gud.

	
 Bilderna i texten är öppna för många livsåskådningar och tolkningar, vilket kan vara en 

tillgång. Å andra sidan kan de rika bilderna om den mörklagda hamnen, ensamheten med 

stränder in mot ljuset, stjärnor som växer ur hans famn, hemliga tecken, ett namn som skyddar, 

osv, vara svåra att förstå och identifiera sig med. Ett samtal kan ge de infallsvinklar man 

behöver för att tillgodogöra sig texten.

	
 3.5 Härlig är jorden (SvPs86 297)

	
 Härlig är jorden, härlig är Guds himmel,

	
 skön är själarnas pilgrimsgång.

	
 Genom de fagra riken på jorden

	
 gå vi till paradis med sång

	
 Tidevarv komma, tidevarv försvinna

	
 släkten följa släktens gång.

	
 Aldrig förstummas tonen från himlen

	
 i själens glada pilgrimssång.

	
 Änglar den sjöngo först för markens herdar

	
 skönt från själ till själ det ljöd:

	
 Människa, gläd dig, Frälsarn är kommen,

	
 frid över jorden Herren bjöd.
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 3.5.1 Historisk bakgrund

Härlig är jorden är skriven 1850 av den danske författaren Bernhard Severin Ingemann 

(1789-1862). Den svenska översättningen gjordes drygt trettio år senare.158 Psalmen finns placerad 

i psalmboken under rubriken Pilgrimsvandringen och är den mest sjungna psalmen i 

begravningsgudstjänster.159Även i övriga nordiska länder placerar sig psalmen högt upp på 

listor över de mest använda och omtyckta psalmerna.160

	
 3.5.2 Psalmtextanalys

Människan. Människan är en pilgrim på resa genom ett härligt liv mot ett paradis. Hon ser ingen 

motsättning mellan dem. Medan hon går genom livet, sjunger hon en ”själens glada pilgrimssång”, 

uppfylld av skönheten och ”det fagra” i jordens ”riken”. Det är en sång som änglar har sjungit, och 

den innehåller en uppmaning att vara glad och att hålla fred. Den sjungande människan är på flera 

sätt insatt i ett större sammanhang än det som är hennes eget liv. Hon är inte ensam utan ingår i ett 

kollektiv, ett ”vi”.161 Hon är inte heller ensam existentiellt sett, utan hör samman med dem som 

kommit och gått genom alla tider.

	
 Hennes livssituation är gynnsam och hennes erfarenheter är goda. Livssituationen beskrivs 

inte, endast att hon är glad över den vackra jorden och på väg till ett paradis. Hennes orientering är 

trygg och hon sjunger en glad sång. Sången pekar också framåt mot det himmelska paradiset, där 

Gud bor. Gud har sagt att hon ska glädja sig över att Frälsaren har kommit och hålla fred. Endast i 

slutraden berättas om att desorientering finns i världen, men den finns inte hos pilgrimen. 

	
 Här finns en rörelse som är trygg och som görs gemensamt i mänskligheten. Människan 

själv förändras inte nämnvärt, men hon bär en sång som mänskligheten har sjungit i alla tider: 

en sång med en himmelsk ton. Sången om fred och glädje bärs släkte efter släkte och ska aldrig 

tystna. Hennes uppdrag är att bära himlen på jorden med sin sång, tills resan är slut i paradiset.

Livet. Livet kan ses som en pilgrimsresa, men inte i vanlig bemärkelse. Människan verkar fri från 

bekymmer. Pilgrimsresan är traditionellt sett en svår resa, under enkla förhållanden och med livets 

alla villkor närvarande, men här beskrivs den gå genom fagra riken under glad sång. Jorden är 

människornas hem, inte bara himlen.
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Psalmen knyter samman evangeliets budskap om Gud som kommer till jorden med frälsning, 

med en positiv syn på jordelivet och en framtid som bara blir bättre. Livet fungerar som en 

förgård till ett ”paradis” 162. Den tredje versens koppling till julbudskapet förklarar varför resan 

har en glädjefylld inriktning: frälsaren har kommit till jorden med fred och därför kan vi vara 

glada.

	
 Här finns två livsmotiv: Det första är att livet är skönt och jorden en härlig plats.163 Begreppet 

”Guds himmel” kan tolkas på olika sätt: skriver författaren om himlavalvet över jorden eller om 

himlen synonymt med paradiset i sista frasen? I andra strofen finns himlen med igen; en ton från 

himlen ljuder i pilgrimssången.

	
 Det andra livsmotivet handlar om livet som rörelse, en rörelse som sker under glädjefylld 

sång av himmelskt ursprung. Vi har lärt oss sången av änglarna, och den handlar om det som är 

grunden till att vi kan vara glada pilgrimer: Frälsaren har kommit. Gud har påbjudit fred och 

freden är möjlig.

	
 Här finns två rörelser: en som betonas i samband med talet om tiden. Tiden rör sig i 

tidevarv, cykler,. Släkten kommer och släkten går. I den rörelsen lever människan, i ett 

tidsperspektiv som är betydligt större än hennes eget. Det andra rörelsemotivet är resan mot 

paradiset. Livet är en resa med paradiset som må och en fin resa i en vacker omgivning där 

människan sjunger av glädje. När livsresan är slut, når hon paradiset. Döden nämns inte i texten.

Gud. Gud tilltalas inte, utan beskrivs i tredje person på distans. Gud framställs som distanserad från 

jorden och människans vandring. Ett uppifrånperspektiv kan anas i beskrivningen av hur Gud 

närmar sig människan. Gud är Herren i himlen som kommer med påbud från sin himmel över den 

fagra jorden, men jorden beskrivs inte som Guds. 

	
 Gud är ändå positivt beskriven och vill människan väl. Räddningen och friden har kommit 

med frälsaren som fötts och därför kan människan vara glad och sträva efter att hålla fred. Den 

glädje som julnattens änglasång handlar om, är evig: ”aldrig förstummas tonen från himlen”. Vad 

människan ska frälsas ifrån är inte tydligt.
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Härlig är jorden
(BS Ingemann/C 
Bååth-Holmberg)
SvPs86 297

MOTIV Trygg orientering Smärtsam desorientering Överraskande omorientering

DIMENSION

Människan

Glad pilgrim - inga tvivel - 
kollektiv individ, ”vi” - 
historicitet - människan hör 
ihop med andra generationer.

Livet

en positiv resa - en glad sång 
lik änglarnas - fagra riken - 
härlig jord - jorden är ett hem - 
målet: ett härligt paradis - 
skönhet - livscyklerna positiva

Frid har påbjudits. 
Oro finns, men långt från pilgrimen. 

Gud

glädjens källa - framtidshopp - 
fredsstiftare - frälsare - distans 
- uppifrånperspektiv

Fig 5: Sammanfattande textanalys för Härlig är jorden.

	
 3.5.3 Reflektioner. Psalmen i begravningen

Härlig är jorden är den mest sjungna psalmen i begravningar i Svenska kyrkan. Den är älskad och 

välkänd psalm och en av de psalmer människor utan kyrkliga vanor kan nämna. Den sjungs även i 

andra sammanhang, inte minst i jultid. Den har en text med en renodlad trygg orientering och äger 

mycket lite av ”livets dubbelhet”. Glädjen över att få vara människa och att få leva på jorden är 

entydigt positivt. Existensen ifrågasätts inte. Livsglädjen knyts samman med evangeliets budskap 

om att en frälsare är född och att det är en så viktig händelse att också änglarnas sång handlar om 

det. Den sången uppmuntrar människan till att glädja sig och att leva i frid. Vad detta står i motsats 

till, är inte klart. Människans pilgrimsresa är obekymrad och hon behöver inte längre bry sig om det 

svåra. Psalmen talar existentiellt om tiden och släktena som kommer och går. Insikten om att vi 

är dödliga kan anas. Det kristna hoppet i bemärkelsen en framtid finns beskriven. Det 

allmänmänskliga och aktuella sorgen är inte identifierad här.

	
 Styrkan med att använda texten i begravning, finns för det första i betoningen av ett 

sammanhang. Det finns ett sammanhang i form av tider och människor som kommit och gått. 

De är alla en del av en naturlig ordning. Det är naturligt att vara i rörelse mot målet, att så 

småningom lämna livet här och det är naturligt att det kommer nya släkten. Människosläktet är 

ständigt i rörelse. I ett sammanhang som begravningsgudstjänsten blir det tydligt att människan 
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hör samman med dem som kommit och gått. Någon har gått ur tiden, någon hon har relation till 

och sången visar på samhörigheten människor emellan.

	
 I en begravning där den avlidne var gammal, kanske till och med trött på att leva, kan 

psalmen vara trösterik. Det är en trygghet att vi människor delar livet här och att det är gott 

och positivt. Och det blir bara bättre i framtiden. Gud står för den logiska glädjens källa.

	
 Människans död är ofrånkomlig och vi påminns som sörjande också om vår egen död. Vi 

ska alla en gång ingå i ”släkten” som följts av andra. Död som ”naturlig” kan vara svårt att 

acceptera i en begravningsgudstjänst och pastoral medvetenhet och omsorg är viktig. Psalmen 

uttrycker det naturliga i att det kommer nya generationer efter oss. 

	
 Den ärliga förtvivlan som mer desorienterade motiv uttrycker ges inget utrymme i denna 

psalm. Den glada pilgrimens beskrivning av jordelivet som skönt kan mycket väl vid närmare 

läsning provocera. Vad är fagert när någon nära gått bort? Inte mycket. Allt man vill är att få 

tillbaka det som varit. 

	
 Den rörelse texten beskriver presenterar inget motstånd, något som vanligtvis är en 

känsla i begravningar. Sorg beskrivs inte i texten och inte heller några andra av livets mörka 

sidor. Möjligen ligger något i uppmaningen i tredje strofen: ”Människa gläd dig.” Det är ett 

påbud. Och just den händelsen, beskriven i preteritum, visar att det blir en god resa och även 

en framtid av sång om budet följs. Just för att inkarnationen skedde, är glädjen möjlig.

	
 Den sista strofen kan vara problematisk att förstå som hoppfull: det krävs bibelkunskap 

för att förstå kopplingen mellan julens budskap och den himmelska sången i Upp 5:9.

	
 3.6 Med hjärtats tillit (Ps2000 817)

	
 Med hjärtats tillit att Guds goda makter

	
 beskyddande och trofast kring oss står

	
 vill vi tillsammans leva dessa dagar

	
 och tacksamt ta emot den tid vi får.

	
 I goda makters underbara omsorg

	
 vi väntar lugnt vad helst vi möter här

	
 Gud är hos oss var afton och var morgon.

	
 Guds kärlek genom varje dag oss bär.
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 Än plågar allt det gamla våra hjärtan

	
 än tynger onda dagar som vi minns

	
 kom Herre, rädda våra skrämda själar

	
 med frälsningen som vi har skapats till

	
 Och vill du att vi än en gång skall glädjas

	
 åt denna värld, och njuta solens glans,

	
 allt det förgångna skall vi då få lämna

	
 och ge åt dig vårt liv, vår tro vårt allt.

	
 Låt varmt och klart idag de lågor flamma

	
 som du bland oss i världens dunkel ställt

	
 när så kan ske, för oss då åter samman

	
 vi vet att i vår natt ditt ljus är tänt

	
 När kvällen kommer och dess stillhet djupnar

	
 låt oss få höra nya sångers ljud

	
 från den fördolda värld som oss omsluter

	
 från dina barn som lovar dig o Gud

	
 3.6.1 Historisk bakgrund

Med hjärtats tillit är en text skriven nyårsafton 1944 av Dietrich Bonhoeffer, tysk luthersk präst. 

Han avrättades 1945 av nazisterna för sitt engagemang i motståndsrörelsen. I översättningen har 

texten ett kvällstema, från att i originalet handla primärt om nyårsafton.164 I Ps2000 är psalmen 

placerad under rubrikerna Dagens tider samt Kyrkliga handlingar/Begravning. För denna psalm 

saknas användningsfrekvens.

	
 En vers används i en av de två tonsättningarna, 817a, i Ps2000 som refräng. Det innebär att 

den upprepas efter alla de andra stroferna, och utgör därmed hälften av psalmens omfång. Strofen är 

den mest trosvissa och framställer människan som lugnt väntande, säker på att Gud är närvarande 

alla dagar och bär människan genom varje dag med sin kärlek. I 817b är samma strof placerad som 

andra strof och sjungs alltså endast en gång. Även i originalet återges strofen endast en gång och då 

sist i psalmen.165 I denna uppsats anges ordningen för stroferna enligt 817b.
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 Originalet innehåller en vers som översattes av Jonas Jonsson, som valdes bort av 

biskopsmötet på teologiska grunder,166  och ”anpassades till teologin i den kyrka där den ska 

användas.” 167

	
 3.6.2 Psalmtextanalys

Människan. Subjektet i texten anges i första person plural. Människan är en social varelse. 

Förmågan till gemenskap är hennes styrka och kan till och med bli hennes räddning. Hon är inte 

ensam: det svåra hon nu erfar, delas med andra. Människan är inte heller ensam existentiellt. ”Guds 

goda makter” står ”trofast” runt omkring henne och det gör henne tacksam. Hon kan ta emot det 

som ges henne för att hon inte är ensam. 

	
 Människorna väntar, plågas, tyngs och ber. De delar upplevelsen av att vara både rädda och 

burna. Skilsmässa från varandra är ett möjligt hot de lever med, men de hoppas på och ber om att få 

mötas igen. De har svåra minnen att handskas med, som är en grund för rädsla.

	
 En rörelse kan anas från ”dessa dagar” till ”kvällen” som ”kommer och dess stillhet 

djupnar”. Det kan antingen förstås som en dag i livet, där människorna lever och hjälps åt att 

härda ut och så får möta en kväll då stillheten gör det möjligt att kanske få vara i lugn och ro, 

kanske i bön, riktad mot den värld där Gud finns. Den sista versen kan också tolkas som en 

beskrivning av livets kväll: de ”nya sångers ljud” kan förstås som den sång som ska höras i en 

annan värld som nu öppnar sig för den som är på väg att möta döden.

	
 En annan rörelse är den som sker när människorna slits mellan det som tynger och hoppet 

om ett liv där de kan få ”njuta solens glans”. Den är en pendling mellan hopp och förtvivlan, 

som landar i hoppet på Guds framtid.

Livet. Livet är svårt och innehåller hot och begränsningar. Att leva det kräver något av människan 

som hon inte riktigt känner att hon har. Världen i sig är ingen trygg plats, den är ”dunkel” och 

människorna lever mitt i det mörka och svåra, med tro och hopp om att en dag få se solen igen. Det 

är natt i dessa människors liv, men det hindrar inte Guds ljus. Ljuset är tänt av Gud själv.

Tilliten till Gud är central i texten och går som en röd tråd genom alla strofer. Den existentiella 

frågan om människans ensamhet får ett svar här: människan i psalmen är plågad och orolig, men 

hon är inte ensam: ”Gud är hos oss var afton och var morgon.” Tillvaron rymmer två existenser: 
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Guds goda makter och den fördolda världen som har betydelse för tillvaron här. Denna värld är 

därför möjlig att glädjas åt. 

	
 Döden beskrivs inte direkt. Det finns en begränsning för livet och den är ett hot människan 

lever med, men den ligger i Guds hand. Om Gud vill, kommer de att få glädjas igen och den tid som 

ges dem, vill de ta emot i tacksamhet. Framtidshoppet är starkt. Målet, frälsningen ”som vi har 

skapats till”, kan tolkas på två sätt: som ett eskatologiskt perspektiv, som ett liv efter döden. 

Men det kan också förstås som något som är möjligt nu, här på jorden.168 Att få glädjas ”åt 

denna värld” är möjligt om Gud vill. Människorna ser då en framtid där de får ge både liv, tro 

och allt åt Gud. De får se solens ljus, och de lågor som kan upplysa världen ska en dag kunna 

”flamma”. Då ska de åter få komma tillsammans. Gemenskap med andra är en framtidsvision. 

	
 Denna framtidsvision som de ber ska slå in, skapar i någon mån deras liv redan nu och 

ger dem ett sätt att förhålla sig till sin livssituation. De vill leva tillsammans, de väntar lugnt, 

de vet att Gud alltid är med dem och att de är burna av Guds kärlek, de vet att de skall få lämna 

det gamla, om Gud vill, de vet att Guds ljus är tänt i deras natt.

Gud. I de två första stroferna omtalas Gud i tredje person. Gud tilltalas som andra person i följande 

fyra av de sex stroferna. I de två första stroferna sätts Gud i tredje person. Det förstärker bilden av 

den naturliga gemenskap människorna äger: de talar uppmuntrande om Guds trofasthet till 

varandra. Först därefter vänder de sig till Gud med sitt rop och sin tillit. 

	
 Gud är alltid närvarande, ”Gud är hos oss var afton och var morgon”, och bär människorna 

med sin kärlek varje dag. När kvällen kommer omsluts de av den fördolda världen, som är Guds 

egen. 

	
 Gud är god, vilket förstås genom de ”goda makter” som i den första strofen finns runt 

omkring dem. Dessa omslutande krafter anas också i den sista strofen: ”den fördolda värld som oss 

omsluter”.

	
 Gud är ljus. Det ljuset är viktigt och syns mitt i deras liv, placerat där av Gud själv, som 

ljuspelare i gudsfolkets ökennätter. Här används ordet ”lågor”. Också i dessa människors natt är 

ljuset tänt.

Gud är deras hopp om räddning. De ropar till Gud att rädda deras ”skrämda själar”. Rädsla är inte 

naturlig för människan. De är skapade till ”frälsningen”, som här ställs i kontrast till rädslan. Hos 

Gud och i den kärlek som bär finns ingen rädsla. 

	
 Gud har makt, de goda makterna med sin underbara omsorg är aktiva i människans liv. De 

erbjuder beskydd och trofasthet och gör människan lugn. Makten som beskrivs här innebär 

53

168Nisser, Ett samband att beakta, 197.



möjlighet att skydda, värna och rädda. Den står som en motsats till den typ av makt som orsakat 

onda dagar och ”det gamla” som plågar och skrämmer. Guds makt förpliktar. Gud har ansvar och 

även om det uttrycks i en ödmjuk ton, förväntar sig människorna att Gud griper in och tar det 

ansvaret.

	
 Guds vilja är avgörande för hur framtiden kommer att bli. Människan ber om Guds hjälp, och 

vet att Guds vilja leder till det bästa i framtiden.

Med hjärtats tillit
(D Bonhoeffer/J 
Jonsson)
Ps2000 817

MOTIV Trygg orientering Smärtsam desorientering Överraskande omorientering

DIMENSION

Människan

socialt fokus: delad erfarenhet - väntan - plåga - 
tyngd - rädsla - hot - ensamhet - separation - svåra 
minnen - överlåtelse

socialt fokus: delad styrka - Guds goda 
makters närvaro - tacksamhet - tillit - 
hopp - uppdrag: ljus, eldslågor - räddad 
från rädsla 

Livet

natt - utmaningar - dödshot - begränsning - 
dunkelhet - möjligheter - två dimensioner - hopp 
om framtid

Guds ljus - Guds mål ”det vi skapats 
till” - framtiden levs redan här - livet 
nytt - visshet 

Gud
alltid närvarande - goda makter - makt - ljus, lågor 
- kyrie - ansvarig - Guds vilja avgörande

en erfarenhet - en närvaro - gör 
framtiden möjlig redan nu.

Fig 6: Sammanfattande textanalys för Med hjärtats tillit.

	
 3.6.3 Reflektioner. Psalmen i begravningen 

Med hjärtats tillit är en psalm med många lämpliga teman för begravning, men kräver stor pastoral 

medvetenhet. Psalmens text väver samman den smärtsamma desorienteringen med det trotsiga 

hoppet.

	
 Ett viktigt tema är människan som en relationell varelse. Hotet om separation och den 

smärtsamma skilsmässan som realitet är samtidigt tecken på att vi älskar och är eller har varit 

viktiga för varandra. Hoppet om att få mötas igen är en tanke texten förmedlar. Gemenskap med 

andra kan också vara avgörande när man går igenom något svårt och vi behöver uppmuntras till att 

dela både minnena och sorgen med varandra. Tillsammans klarar man mer. 

	
 Viktigt i texten och i begravningsgudstjänsten är att människan inte är ensam existentiellt sett. 

Gud är hos henne alla dagar, i liv och i död, och den fördolda världen med de goda makterna 

återkommer tre gånger i texten. Det finns så mycket i tillvaron vi inte vet någonting om. Vi ber i 
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begravningsriten att Gud ska ge den döde sin frid. Vi tror att människan lever vidare i en annan 

verklighet, hos Gud. Det är för den kristna kyrkan inte en gissning, utan en realitet som räknar med. 

Att den fördolda världen inte är långt borta, utan omsluter oss, är ett tema många sörjande kan 

relatera till. Många av oss fortsätter att samtala med sina avlidna älskade som om de fanns kvar hos 

oss och kan höra oss. Det tända ljuset är ett tema. Lågorna lyser upp och värmer i en dunkel värld, 

där människan befinner sig. 

	
 Ett annat tema är att livet är svårt. Texten är skriven i en extremt svår livssituation av 

förföljelse och hot om död. Motivet av desorientering kan vara befriande att få sätta in i en 

begravningssituation. 

	
 Om psalmen ska användas i begravning kan det vara lämpligt att nämna något om det, 

alternativt bygga in den i griftetalet och komplettera med andra psalmer eller tolka in den i en 

eventuellt besvärlig livssituation, något många av oss aldrig behöver erfara. Dock vet vi att vi i 

begravningssammanhanget möter sådana livsöden. Att sjunga om ”allt det gamla som plågar” och 

”onda dagar som vi minns”, kan mycket väl väcka starka känslor och minnen hos de sörjande. 

Texten kan behöva läsas och processas tillsammans med de sörjande innan den sjungs. Hur mycket 

som sedan nämns i gudstjänsten och på vilket sätt är en pastoral fråga som kräver varsamhet och 

lyhördhet. Att kunna nämna det riktigt svåra i livet är dock en viktig utmaning i begravning.

	
 3.7 Stad i ljus (SvPs86 830)

	
 Min resa var mot solen

	
 långt bortom alla slutna rum

	
 där allting är oändligt

	
 och alla gränser har för evigt suddats ut

	
 Jag ville se mirakler

	
 och höra ord som föder liv

	
 Bli buren av en styrka

	
 som bara växer när jag anat mitt motiv

	
 Stad i ljus

	
 i ett land utan namn.

	
 Ge mig liv där allting 

	
 föds på nytt.
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 Och så när allt förändrats

	
 när tiden inte längre finns

	
 så ser jag oss tillsammans

	
 och då är resans slut,

	
 det enda som vi minns

	
 Stad i ljus

	
 i ett land utan namn.

	
 Ge mig liv där allting 

	
 föds på nytt.

	
 3.7.1 Historisk bakgrund

Stad i ljus är skriven av Py Bäckman, både text och melodi. Den framfördes i melodifestivalen 

1988.169 Den tillhör en kategori psalmer som skrivits i en icke-religiös kontext, men uttrycker 

existentiella frågor.170 Psalmen är i Ps2000 placerad under rubrikerna Livets gång, samt Kyrkliga 

handlingar/Begravning.

	
 3.7.2 Psalmtextanalys

Människan. Människan beskrivs inte som lidande, men hon är inte heller riktigt nöjd. Hennes 

upplevda brist är andlig. I den andra strofen uttrycker människan en längtan efter mirakler och i 

andra delen av refrängen beskrivs en längtan efter ett liv av någon slags högre kvalitet. Refrängen 

fungerar som ett kyrie,171 ett rop på hjälp till någon som kan ge henne livet hon saknar .

	
 Människan är relationell. Rörelsen i texten går från en resa i ensamhet, till ett mål där man 

är tillsammans. Vid resans slut, ”och så när allt förändrats”, då möter hon någon, med vilken hon 

utgör ett ”vi”, och de är tillsammans. Relationen och återseendet är ett av målen med resan. 

Livsresan kommer att vara glömd.

Livet. Begreppet liv används här inte om människans biologiska eller jordiska liv. Antingen kan vi 

förstå det som en särskild kvalitet av liv, eller som att ett nytt liv föds. Texten nämner skaparord, 

”ord som föder liv”, ord som människan kan höra och som hon längtar efter att få höra. Andra 
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strofens första två rader berättar om att hon ”ville se mirakler och höra ord som föder liv”. Kanske 

sker detta fantastiska nya under själva resans gång, kanske sker det först vid resans slut,”när tiden 

inte längre finns”. I slutet av andra strofen fortsätter hon berätta om vad hon längtat efter: att ”bli 

buren av en styrka”. Den växer när hon anar ”sitt motiv”. Hennes längtan efter mirakler och nytt liv, 

har motiv hon själv ännu inte förstår. Vad är det hon längtar efter, detta som är mer än det som nu 

finns, här i tillvaron med alla begränsningar?

	
 Livet innan döden är begränsat på olika sätt och har inte varit nog för människan, hon har 

längtat efter något annat, och dit är hon nu på väg. Livet är en resa i riktning mot solen, och målet är 

en ”stad i ljus”, i ”ett land utan namn”,”bortom alla slutna rum”. Här är allting oändligt, i motsats 

till den tidigare tillvaron, som var begränsad av tid och rum.

	
 Döden nämns inte, men resan slutar där tiden tar slut, så en logisk tolkning är att det är 

döden som beskrivs, att människan går ur tiden. Staden i ljus associeras också enkelt till 

liknande välbekanta metaforer för himlen som ofta används i begravningssammanhang, t ex 

sången”Jag har hört om en stad ovan molnen”. Livet efter döden rymmer detta mirakulösa och 

nya. I detta nya förändras allt och med den förändringen, är resan slut.

Gud. Psalmen är en öppen psalm, med många möjliga tolkningar. Inget gudsnamn nämns, men 

texten uttrycker i refrängstrofen en bön till en livgivare, vilket kan tolkas som en bön till en högre 

makt. Denna makt befinner sig där tiden och andra gränser inte längre finns, något som för tanken 

till ett apofatiskt förhållningssätt.

Stad i ljus
(Py Bäckman)
Ps2000 830

MOTIV Trygg orientering Smärtsam desorientering Överraskande omorientering

DIMENSION

Människan

Inte nöjd - existentiell nöd - liv med 
kvalitet saknas - relationell - längtan - 
ensamhet - kyrie

Livet

resa - begränsningar i tid och rum mål: bortom slutna rum, relation, 
återseende - icke-tid - stad i ljus - 
förändring - nytt liv, pånyttfödelse.

Gud
ett ”du” - inget namn - högre makt - 
livgivare - apofatisk aspekt: tidlös, 
gränslös, bortom. 

Fig 7: Sammanfattande textanalys för Stad i ljus.

57



Här finns i sista strofen ett ”oss” och ett ”vi”, men formuleringen antyder att denna andra part också 

gjort samma resa, så det verkar som om det handlar om ett återseende med någon man känner igen. 

Subjektet i psalmen ser ”oss” tillsammans vid resans slut. Om de två objekten i refräng och vers är 

desamma, är naturligtvis en tolkningsfråga.

	
  Resan tar slut i ett land ”mot solen” utan namn, tid och gränser, i en stad i ljus, där det som 

sker är återseende och förvandling genom ord som föder liv, ja, ”där allting föds på nytt”.

	
 3.7.3 Reflektioner. Psalmen i begravningen

Stad i ljus kan i begravningsgudstjänsten förstås som livsresans mål, dit man når när livet är 

slut, efter döden. Texten ger ett hopp om att det finns ett liv efter döden och väcker i en kristen 

kontext som begravningsgudstjänstens tanken på himlen, en ”stad i ljus i ett land utan namn”. 

Refrängens ”föds på nytt” kan föra tankarna till reinkarnation.

	
 Om själva livet sägs inte mer än att det är begränsat i tid och rum och att den 

begränsningen skapar en andlig desorientering. Människan längtar efter något mer än det hon 

känner att livet nu kan ge henne. Ändå kan hon ana här, vad som kommer att ge henne det fulla 

livet där: gränslöshet i form av icke-tid, mirakler, en styrka som tilltar med insikten om vad 

som varit hennes drivkraft och slutligen relationerna. Detta ”tillsammans” finns vid resans mål. 

När hon nu ser sig själv på denna gränslösa plats, i ljuset, med sin styrka och sitt nya liv, då är 

det en bild som är starkare än alla andra för henne: hon är tillsammans med någon annan eller 

några andra som hon vill höra samman med, bli ett ”vi” med. Då är resan slut och inte längre 

ett minne.

	
 Den andliga desorientering som texten ger uttryck åt, visar också på vägar in i en ny 

orientering. Frågan om livets mening ställer de flesta av oss till och från. Det är också en fråga 

vi ställer när någon nära oss dör. I en begravningsgudstjänst med målet att beröra livets 

dubbelhet, är det en viktig fråga att ta upp. All vår strävan kan tyckas vara meningslös och inte 

betyda något i ett sådant sammanhang. Döden berövar oss inte bara en medmänniska, den 

berövar oss också något av våra egna liv. Men när textens huvudperson ropar till något eller 

någon utanför sig själv: ”Ge mig liv!”, öppnar hon sig för lösningen och ”allt förändras”.

	
 Relationens mening kan vara ett annat viktigt tema i begravningen. Den smärta och 

saknad vi känner, är en andlig erfarenhet. Våra relationer berättar något om Gud och Guds 

kärlek. När vi förlorar kontakten eller skiljs från en älskad människa, blir det tydligt vad 

kärleken betytt för oss. När vi förlorar en förälder, förstår vi något om vad relationen betyder 

för vårt sammanhang och vår identitet. När livet ställs på sin spets, är det våra relationer som 
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är viktigast, och i sorgen är sammanhanget och gemenskapen viktigare än någonsin. Där finns 

tröst och kraft att ge och få.

	
 Det nya livet, återseendet och pånyttfödelsen som nämns i texten skapar en rörelse från 

desorienteringen in i omorientering. Med uppståndelsen förändras allt. Kristus som ordet, 

genom vilket allt blir till är ett tema som hör till en omorienterande motiv.
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4. Sammanfattande reflektioner
Uppsatsens första fråga besvarades i kapitel 2: Hur beskrivs Svenska kyrkans utgångspunkt för och 

målsättning med begravningsgudstjänsten i Kyrkoordningen (KO) och biskopsbrevet Begravningen 

– ett brev från Svenska kyrkans biskopar?

	
 Materialet visade för det första att Svenska kyrkan i begravningsgudstjänsten tar sin 

utgångspunkt i människans situation: det är nödvändigt att börja där människan är just nu. 

Människans situation ska bejakas och människans sorg bekräftas.

	
 Svenska kyrkan tror för det andra på sin begravningsgudstjänst som ett viktigt rum för livets 

alla frågor. Livets dubbelhet beskrivs som människans brottning med döden, livet, mörkret och 

ljuset, men karaktäriserar inte bara det mänskliga livet. Också den kristna kyrkans nav, evangeliet, 

handlar om denna brottning. Gud själv har genom Jesus Kristus mött erfarenheter av närhet och 

gemenskap och separation, ensamhet och död. Vi sörjer för att vi har älskat och i kärleken finns 

alltid detta risktagande, som Gud själv känner. Jesus har också varit i den djupaste ensamheten, 

ända in i döden. Döden är känd av Gud själv och blir ett verktyg för Gud att skapa nytt liv och nytt 

hopp där inget liv och hopp finns.

	
 Just där ligger också det tredje viktiga temat för begravningsgudstjänstens innehåll: hoppet 

om uppståndelse och evigt liv. Det hoppet är en trygghet för människan: det finns liv, trotsigt och 

envist. Gud står mitt i mörkret och tar emot den som nu överlämnas, med samma kärlek som 

avskedet innehåller.

	
 Detta sammanhang för livsfrågorna ska också förstås som ett rum för möten mellan 

människor och mellan människa och Gud. Präst, musiker och andra av församlingens medlemmar 

är viktiga för att göra det rummet möjligt. I den medmänskliga omsorgen blir Guds närvaro synlig. 

Seder och ordningar kan behöva göras förståeliga om man som sörjande inte är van kyrkobesökare. 

Önskemål och förväntningar behöver kommuniceras och samtalas om, delaktigheten är en viktig 

aspekt av att göra rummet till en mötesplats. Griftetalet skapar ett möte ”mellan de sörjande och 

Ordet” genom både sin personliga ansats och hoppfullheten och musiken ska förstärka dem 

ytterligare.

	
 Ordningen för Svenska kyrkans begravningsgudstjänst ligger fast. I den finns plats för tre 

psalmer, varav en är fakultativ. Musikvalet betraktas som själavård och kräver lyhördhet när det 

gäller att förstå motiven bakom önskemålen och det är en viktig uppgift för kyrkans företrädare att 

se till att musiken blir en del av helheten. Det är även det enskilda moment i 

begravningsgudstjänsten som enligt undersökningarna i uppsatsen beskrivs som viktigt att få vara 

delaktig i och som ofta är förknippat med starka associationer med den avlidne. Musiken och 
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sången visar sig fungera mycket väl som meningsskapare i en religiös kontext, även om man själv 

inte omfattar någon tro. En viktig förutsättning för det är att man får möjlighet att tolka.

I 2.3 Begravningsgudstjänstens utmaning och möjlighet, besvarades även min andra frågeställning: 

Vad innebär det att betrakta begravningsgudstjänsten som rit?

	
 En rit definierades där främst utifrån sin förmåga till att vara gränsöverskridande, genom att 

vara kommunikativ och relationell på ett sätt som gör den gränsöverskridande. De kyrkliga 

handlingarna är en kommunikativ arena, vilket betyder att där bör finnas plats för språk, musik, ord 

och handlingar som kan hjälpa människan att ge uttryck åt och tolka det svåra hon står i. Det 

handlar alltså inte enbart om att förstå det svåra, men även att kunna tolka det och och låta det bli 

meningsbärande. Riten är läkande när den hjälper människan att integrera och bearbeta händelsen i 

sitt liv. Den funktionen kan begravningsgudstjänsten ha.

	
 Att se på begravningsgudstjänsten som rit stämmer alltså väl överens med kyrkans egna 

intentioner, vilka är goda. Men i avsnittet beskrev genom Inger Persenius studie att antalet 

begravningar inom Svenska kyrkan trots målsättningarna sjunker stadigt och att något behöver 

hända med begravningsgudstjänsten. Ett förbättringsarbete av den är av yttersta vikt. 

	
 Precis som Persenius, menar Selander med Bonhoeffer som utgångspunkt, att den moderna 

människans behov av att tolka existentiella frågor  är tydlig och behöver tas på allvar och därmed 

vara central i utformningen av begravningsgudstjänsten.

	
 Bonhoeffers begrepp avsakralisering, Hervieú-Légers minnesteori och Bells ritualteori 

pekar alla i samma riktning: våra uppfattningar om och vårt förhållande till existentiella frågor 

försvinner inte för att vi avsäger oss en tro eller avslutar vårt medlemskap i en kyrka. De 

aktualiseras snarare i begravningens kontext och behöver kommuniceras och delas. Språket 

diskuteras inte nämnvärt hos Persenius, men hennes iakttagelse att tolkningen av det som sker, både 

situation och innehåll, är det som ger gudstjänsten dess värde. Att det traditionella kristna språket 

gått förlorat i vårt samhälle, är naturligt, enligt Hervieú-Léger. Vi delar ju inte längre en gemensam 

kristen tradition.

	
 Förlusten av det traditionellt kristna språket behöver inte betraktas som ett problem. Orden 

och uttrycken finns kvar och används uppenbarligen i begravningsgudstjänsten idag. En utmaning 

för Svenska kyrkan är att hjälpa till med tolkningen för den som inte förstår det. 

Min tredje fråga På vilket sätt gestaltas Människa, Livet och Gud i psalmer som används och 

föreslås användas i begravningsgudstjänster i Svenska kyrkan? besvarades i kapitel 3, där sex 

psalmtexter analyserades. Det gjorde även den avslutande frågeställningen Vilka funktioner kan de 

olika psalmtexterna tänkas ha i begravningsgudstjänsten utifrån olika motiv?
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Frågan är redan besvarad i textanalyserna under respektive psalm, men jag vill ändå göra några 

sammanfattande iakttagelser.

	
 De desorienterade motiven ser i matriserna ut att vara dominerande, vilket också är fallet. De 

är däremot inte så tydliga. I psalmtexterna finns väldigt få direkta uttryck för förtvivlan och nöd och 

de är inte ”svarta”. Desorienteringen finns beskriven i fem av dem, om än tillbakahållen och 

kontrollerad. Något oväntat är att den mest sjungna psalmen Härlig är jorden helt utesluter 

desorienteringsmotiven. Starkast desorientering uttrycker Var inte rädd och Med hjärtats tillit.  I 

Var inte rädd finns ett uttryck för desorientering som blir mycket starkt: tystnaden. Det är inte den 

desorienterade människan som beskriver sin situation. Hon talar inte, kanske kan hon inte, men 

någon kan beskriva hennes liv och även vara hennes ställföreträdande hopp och riktning.

	
 Hoppet och tron som livshållning och riktning är dominerande i psalmtexterna. I Blott en dag 

liknas människan vid ett barn. Hon behöver se på sig själv på det sättet, hjälpa det och resonera med 

det för att hålla modet uppe. Dubbelheten i livet uttrycks tydligast i just Lina Sandells två 

psalmtexter Blott en dag och Bred dina vida vingar. I dessa är den enskilda människans brottning 

och val av riktning tydligast. Vi möter en människa som ännu har kraft att välja tro och tillit som 

livshållning, utifrån erfarenhet och en för henne känd Gud.

	
 Den nya orienteringen, är något människan mycket tydligt kan se framför sig, även om hon 

inte riktigt är där ännu. Det är en framtid där allt är nytt och där människan äntligen är hemma.som 

kan tas för given. Ett framtidsmål som detta beskrivs i alla psalmer utom en och resan som tema 

finns i alla psalmer utom en. Få psalmer tvivlar på målet. Med hjärtats tillit är den psalm som 

svagast uttrycker målet som ett resmål. Där beskrivs det som skall komma som ”Guds framtid”.

	
 En något pessimistisk syn på jordelivet, närmast beskriven som hemlöshet finns i flera av 

psalmerna: bara i Härlig är jorden ryms hemlängtan och den positiva framtiden parallellt med en 

positiv syn på livet. Livets begränsning i tid och rum beskrivs tydligast i Stad i ljus. Stark längtan 

bort beskrivs i densamma, samt i Härlig är jorden.

	
 Gud är nära i de flesta psalmerna. Bara i en av dem, Härlig är jorden, uppfattas Gud som 

upphöjd och aktiv ”uppifrån”. I övriga psalmer är Gud den som vet hur det är att vara vilsen, den 

som gått före och den som väntar. Gud är trofast, snarare än oföränderlig och Gud är känd. Därför 

är också bönen central i flera av psalmerna. Stad i ljus refräng fungerar som ett kyrie, ett rop till det 

vi kan tänka är Gud, en begäran om liv.

	
 Gemenskapen är ett tema som finns i tre av psalmerna: vännen som ser en, som talar för en 

och blir ens styrka, den gemenskap som skapas i lidandet och relationen som något bärande ända 

bortom döden. I några psalmer finns också hotet mot relationen beskrivet. I ett par av psalmerna blir 

maktlösheten något som för henne närmare Gud, och inte hennes fall. I alla psalmer uppfattas Gud 
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som närvaro på ett eller annat sätt. Intressant är att den psalm som uttrycker starkast glädje, är också 

den som har störst distans till Gud, Härlig är jorden.

I uppsatsens inledning berättade jag om mötet med en kvinna som fann ett sätt att tolka sin svåra 

livssituation med metaforer i en psalmtext. Jag presenterade också en dikt, ett lyriskt försök till 

sammanfattning av det uppsatsen vill säga: att finna språk och röst för livets gränslösa situationer, 

som döden är, är också att finna en väg till att förstå och finna en orientering i dem. Och mer än så; 

det möjliggör att vi öppnar oss för ett möte med varandra och det heliga och så blir en väg till tro. 

	
 I centrum för uppsatsen står begravningsgudstjänsten och då främst de psalmtexter som 

används i den, men vi skulle lika gärna kunna se ett annat centrum: den sörjande människan. Det är 

hon som är utgångspunkten i materialet: i Brueggemanns läsning av psaltarpsalmerna är det hon 

som ropar till Gud med all sin smärta och genom det finner en framkomlig väg genom det svåra.  I 

Svenska kyrkans texter är det mötet med henne och vad som där behöver ske, som beskrivs. I 

forskningen om begravningsgudstjänsten som rit, är det hennes behov som står i fokus. Och inte 

minst, i psalmtextanalyserna är det människans livsresa som beskrivs.

	
 Psalmtexterna som används i begravningsgudstjänsten kan bli just den sörjande människans 

språk och jag tror att användningen av dem är en av flera nycklar i det förbättringsarbete som 

efterfrågas i uppsatsen. Jag vill avsluta med två reflektioner som jag hoppas kan bli utgångspunkt 

för fortsatt samtal om våra viktiga psalmers användning i begravningssammanhanget: de gäller 

medvetenheten om befintliga psalmers textinnehåll och möjliga funktion, samt fortsatt arbete med 

nya psalmtexter. 

Psalmernas textinnehåll behöver i begravningssammanhanget lyftas till en medveten nivå. Att 

reflektera över psalmernas betydelse och sträva efter att sätta in dem och göra dem tydliga i det 

livssammanhang där man står, är nödvändigt. De psalmer som används i begravningssammanhanget 

behöver göras meningsfulla, kanske genom att med Bonhoeffers ord, omprövas.

	
 Att tolka texter så att de blir meningsbärande i en sekulariserad värld förstås av Sven-Åke 

Selander som nödvändigt för en textförfattare. Jag menar att samma förhållande gäller för 

företrädare för Svenska kyrkan i ett möte med en människa utan kyrklig bakgrund: psalmvalet 

kräver att man förstår hur den människan tänker och att man även här betraktar psalmvalet som ett 

gränsöverskridande och en del i de kommunikativa och relationella aspekterna av 

begravningsgudstjänsten. Sörjande och kyrkans företrädare kan tillsammans reflektera över vad de 

betyder för en människa idag, alltså ha ett kontextuellt förhållningssätt. Det arbetet kan anhöriga 

naturligtvis göra själva om de har texter tillgängliga, men präst och musiker har ett särskilt ansvar 

om de sörjande inte har kraft eller förmåga. 
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Präst och musiker har också ett stort ansvar när det gäller att hitta lämpligt psalmmaterial och att 

dessutom hålla sin egen kunskap om både gammal och ny psalm och dess teologi levande.

	
 Viktiga frågor är: Hur skapas utrymme för samtal om vad psalmtexterna betyder? Och hur kan 

den kunskapen som blir till där, användas i begravningsgudstjänsten, i val av andra texter och i 

griftetalets utformning? Hur kan den holistiska erfarenheten stärkas? Kan symboler och attribut 

kopplas till psalmtextens bärande tanke, så att det blir meningsskapande? Jag tror att det är möjligt 

och nödvändigt.

De psalmtexter som analyserats i uppsatsen klarar inte riktigt av att beskriva de tydliga 

desorienteringsmotiv som en situation nära döden ofta bär med sig, med något undantag. Här finns 

inga frågor om den okände guden, tvivlet uttrycks inte tydligt och vi ser inte heller några tydliga 

formuleringar om bottenlös sorg, ilska, vilsenhet eller stark besvikelse.

	
 Psalmvalet i en begravningsgudstjänst är möjligt att påverka. Att inte välja enbart de vanligast 

förekommande psalmerna, utan utmana både sig själv och de sörjande med psalmer man själv inte 

tidigare hört, kräver möjligen en del arbete, tid och reflektion.

	
 Nya psalmtexter som beskriver en trovärdig brottning med det mörka livet behövs också. 

Utmaningen att låta de desorienterande motiven bli en del i kyrkans röst är en utmaning till oss 

psalmförfattare. Vi behöver fler psalmer med ett språk som fungerar impressionistiskt, som inte i 

första hand beskriver en livssituation utan verkligen uttrycker det som är och därmed ger en 

möjlighet för en sörjande människa i begravningsgudstjänsten att få ”sjunga det man är”.

Brottningen med döden och mörkret kan och bör beskrivas tydligare i någon av de tre psalmer som 

ska väljas i begravningsgudstjänsten, något som för övrigt även gäller t ex bibeltexter som läses. Att 

våga använda ett språk som är lika svart som sorgen, är naturligtvis en utmaning, kanske även 

provocerande för någon. Men en sådan text ska sättas in i sammanhanget av dubbelheten, ett 

sammanhang som ska spegla både ljus och mörker. Texter som beskriver den brottningen kan ge en 

äkta och befriande röst åt den som nyss förlorat allt och behöver därför få plats. För Brueggemann 

är psaltarpsalmerna människans böner till Gud, i livets alla faser. Också de psalmer som har 

behandlats här är människors beskrivning av möte med det heliga. Ett möte med det heliga utan 

aspekt av mörker är i Brueggemanns tolkning otänkbar.
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Summary
In my essay, I have examined the possible function of the wording used in hymns that are used in 

funeral services in the Church of Sweden, specifically when they pertain to motifs of disorientation 

and new orientation.

 I have presented a background for a detailed analysis of the wording in six Swedish hymns

through studying the goals of the Church of Sweden in the context of funerals, the development of 

the modern hymn, specifically the identification hymn, as well as the funeral service from a rite of 

passage theory perspective.

 Common to the Church of Sweden’s intentions, the driving force of the hymns’ authors, and 

the rite of passage theory perspective is that existential questions are owned and shared by all 

people. To work towards a mutually communicating funeral service -- where the mourners, 

regardless of faith, are met with respect, warmth and the possibility to participate -- is paramount. 

People relating to one another and God strengthen the funeral service’s chief virtue: to enable 

transcending of boundaries, which in turn can provide meaning during a difficult life event.

 The six hymns that were studied are the most frequently used in or recommended for 

funerals: Bred dina vida vingar, Blott en dag, Var inte rädd, Härlig är jorden, Med hjärtats 

tillit as well as Stad i ljus. Each hymn has a brief introduction, then an analysis based on a 

model where the three motifs, confident orientation, painful orientation and surprising new 

orientation, meet three dimensions: people, life and God, which is followed by a discussion 

section where the possible functions of the hymn in funeral services are suggested.

 The hymns’ conceivable function in the funeral service can be summarized in the following 

way. The hymns describe disorientation with a delicate language that quickly leads into new 

orientation and trust. One senses a feeling of a repressed, controlled need. God is described as 

present and God is known. Therefore, the prayer is natural, safe and heartfelt. The wording in the 

hymns can in several cases be interpreted from both the deceased’s life story and the mourners’ 

perspective. The hymns’ description of life as a struggle makes fellowship with other people 

essential. That struggle also pushes people to reach towards someone or something that is beyond 

them, which guarantees a goal, a hope for the future and that life is not over upon death. The 

journey as a theme leads into a future that is certain.

 The function of the hymn that is absent is asking questions about the unknown god. The 

doubt is vaguely expressed. Here, there is a lack of organic wording about the very difficult, about 

anger, becoming lost, or grave disappointment.

65



Käll- och litteraturförteckning

Ahlstrand, Kajsa. ”Från plikten till hjärtat. Förändringar i vardagens gudstjänster” i Årsbok för 
svenskt gudstjänstliv, vol 84 (2009): 9–25.

Axelsson, Lars Eric. ”Psalmer vid kyrkliga handlingar” i Årsbok för svenskt gudstjänstliv, vol 81 
(2006): 151–160.

Bell, Catherine. Rituals–perspectives and dimensions. New York: Oxford University Press, 1997.

Bibel 2000.

Biblia, Det är All den Heliga Skrift Efter den uppå Konung Carl den Tolftes Befallning år 1703 
ugifna edition med förändring i stafsättet. Lund: C.W.K Gleerup, 1874. 

Biskopsmötet: Begravningen–ett brev från Svenska kyrkans biskopar. Uppsala: 
 Ärkebiskopsämbetet, 2006.

Bonhoeffer, Dietrich. Motstånd och underkastelse. Brev och anteckningar från fängelset. Lund: 
 Gleerups, 1960. 

Brueggemann, Walter. Praying the Psalms. Engaging scripture and the Life of the Spirit. Oregon: 
 Cascade Books, 2007.

Brueggemann, Walter. The message of the Psalms. Minneapolis: Augsburg Publishing House, 1984.

Cullberg, Johan. Dynamisk psykiatri i teori och praktik. Stockholm: Natur&Kultur, 2011.

Den svenska psalmboken med tillägg. Stockholm: Verbum, 1986/2002.

Evertsson, Anna J. Gå vi till paradis med sång. Psalmers funktion i begravningsgudstjänsten. Lund: 
 Arcus, 2002. 

Evertsson, Anna J. ”De mest omtyckta psalmerna i Sverige” i Dejlig er jorden. Psalmens roll i 
 nutida nordiskt kultur- och samhällsliv, red Karl-Johan Hansson, Folke Bohlin, Jørgen 
 Straarup. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2001, 276–297.

Frostensson, Anders och Routley, Erik. Dogmat och dikten. Om psalmskrivandets grunder. 
 Stockholm:  AF-stiftelsen Psalm och sång, 2003.

Halldorf, Peter. Med evig kärlek, Artos Skellefteå, 2012.

Heitink, Gerben. Practical Theology. History, Theory, Action Domains: Manual for Practical 
 Theology. Grand Rapids: Wm. B. Eerdmans Publishing Co, 1999.

Håkansson, Ragnar. ”I världen men inte av världen” i Åtta röster om teologi och musik, red. 
 Ragnar Håkansson. Stockholm: Verbum, 2006, 112–134.

66



Kurtén, Tage. ”Livsfrågornas utmaning till teologin” i Upptäckter i kontexten: Teologiska 
 föreläsningar till minne av Per Frostin, red Sigurd Bergmann & Göran Eidevall. Lund: 
 Institutet för kontextuell teologi, 1995: 188–207.

Karlsson, Karin V. Psalmer i 2000-talet. Nya psalmer i Svenska kyrkan. Licentiatuppsats vid 
 Göteborgs universitet 2011. http://hdl.handle.net/2077/28452

Kyrkoordning för Svenska kyrkan. Stockholm: Verbum, 1999.

Lövgren Oscar, Psalm- och sånglexikon. Stockholm: Gummessons, 1964.

Löwendahl, Lena. Religion utan organisation. Stockholm: Stehag, 2005.

Nordlund, Karl-Axel. Existentiella frågor i själavården, Göteborg: Verbum Förlag, 1994.

Nisser, Per Olof. Ett samband att beakta–psalm, psalmbok och samhälle. Skellefteå: Artos och 
 Norma Bokförlag, 2005.

Nisser, Per Olof (red). ”Vår nya psalmbok” i En liten psalmbokshistoria. Göteborg: Verbum 
 Förlag, 1987, 7–21.

Nisser, Per Olof. Änglarna sjunger i himlen och andra psalmer. Bakgrund, tema, perspektiv. 
 Stockholm: Verbum Förlag, 2002.

Persenius, Ingrid. Omsorg och mänsklig värdighet, Teoretiska och empiriska perspektiv på 
 förbättringsarbete i Svenska kyrkan med inriktning på begravningar. Uppsala: Acta 
 Universitatis Upsaliensis, Psychologia et sociologia religionum, Uppsala universitet, 2006.

Pettersson, Lena. ”Inför begravningsgudstjänsten. Ett utvecklingsprojekt för begravningsmusik” i 
 Svenskt Gudstjänstliv, 87 (2012), 85–110.

Psalmer i 2000-talet. Stockholm: Verbum, 2006.

Selander, Inger. Folkrörelsesång. Stockholm: Sober Förlag, 1996.

Selander, Inger. ”Moderna psalmer för den svenska psalmboken” i Hymnologiska meddelelser, 
 22 årg, 1993:3, 174–192.

Selander, Inger. När tron blir sång. Om psalm i text och ton. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag, 
 2008.

Selander, Inger. Perspektiv på moderna psalmer, AF-stiftelsens skriftserie nr 3. Stockholm: Verbum, 
 1999.

Selander, Sven-Åke. Om psalmer och visor 1937–1986. Lund: Arcus, 1995.

67

http://hdl.handle.net/2077/28452
http://hdl.handle.net/2077/28452


Selander, Sven-Åke. ”Kyrkovisor i ett sekulariserat samhälle” i Dejlig er jorden. Psalmens roll i 
 nutida nordiskt kultur- och samhällsliv, red Karl-Johan Hansson, Folke Bohlin, Jørgen 
 Straarup. Åbo: Åbo Akademis förlag, 2001, 337–355.

Svenska kyrkans gudstjänst. Bil.1, Gudstjänst idag: liturgiska utvecklingslinjer. SOU 1974:67.

Winter, Charlotte. Begravningar i dagens Sverige - den personliga traditionen. Masteruppsats vid 
 Lunds universitet 2013. http://lup.lub.lu.se.proxy.ub.umu.se/luur/
downloadfunc=downloadFile&recordOId=4146581&fileOId=4146584

Webbsidor

Artikel, Skånska Dagbladet 091221, http://www.skanskan.se/article/20091221/PERSONLIGT/
712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin.

Artikel, Sveriges Radio, http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2145&artikel=761546.

Svenska Akademins ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/101/83.html.

Svenska kyrkan i siffror, http://www.svenskakyrkan.se/statistik.

68

http://lup.lub.lu.se.proxy.ub.umu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4146581&fileOId=4146584
http://lup.lub.lu.se.proxy.ub.umu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4146581&fileOId=4146584
http://lup.lub.lu.se.proxy.ub.umu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4146581&fileOId=4146584
http://lup.lub.lu.se.proxy.ub.umu.se/luur/download?func=downloadFile&recordOId=4146581&fileOId=4146584
http://www.skanskan.se/article/20091221/PERSONLIGT/712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin
http://www.skanskan.se/article/20091221/PERSONLIGT/712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin
http://www.skanskan.se/article/20091221/PERSONLIGT/712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin
http://www.skanskan.se/article/20091221/PERSONLIGT/712219985/-/lennart-eriksson-jobbade-pa-plats-efter-tsunamin
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2145&artikel=761546
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=2145&artikel=761546
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/101/83.html
http://g3.spraakdata.gu.se/saob/show.phtml?filenr=1/101/83.html
http://www.svenskakyrkan.se/statistik
http://www.svenskakyrkan.se/statistik

