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Forord
ette hæfte udkommer med nogen forsinkelse. Det
Og deri kan Inger Selander og jeg ikke blive mere enige.
Under mit møde med David Scott Hamnes i København
skyldes en række uheld, der ramte produktionen,
15. juni var vi enige om, at dansk teologi fylder for meget
hvoraf kan nævnes, at stoffet viste sig at være for
i
tidsskriftet. Derfor forsøger jeg netop i denne årgang at
stort til rammen på 48 sider, hvorfor skriftstørrelsen måt
forøge både musikalsk, litterært og ikke-dansksproget stof.
te formindskes. Denne proces viste sig meget vanskelig på
Til næste nummer arbejder Ole Brinth netop nu med en
grund af en enkelt artikels formattering, hvorved adskil
række musikalske bidrag fra flere nordiske lande.
ligt stof måtte indtastes på ny. Processen lønnede sig dog,
idet den nye skriftstørrelse gav så god plads til stoffet, at en
Det er med stor sorg, at jeg må meddele læserne, at tids
ekstra illustration kunne indsættes.
skriftets fremragende kassemester og samtidig en god ven
af mig, Rosemari Junker Aarhus, TPC, døde på Skejby
I øvrigt er dette hæfte bragt i stand ved Inger Selanders
Sygehus søndag 19. august efter kort tids sygdom.
foranstaltning. Det er hende, der har haft arbejdet med at
Hun vil blive savnet længe, for der er kun få af hendes
fremskaffe stoffet og få forfatterne til at tilpasse deres ar
slags.
tikler og fremsende dem. Selv vil hun, beskeden som hun
er, ikke have æren for noget. Hendes kommentar taler sit
Arsabonnement indbetales stadig til:
tydelige sprog: Det endajag bidragit med drju attjag valt ut
Tønder Bank
artiklen om Setterlind och skaffat en skribent till Åhléns melo
Storegade 13-15
di... Setterlindartiklen volde jag darfor att den fanns till bands
DK-6240 Løgumkloster
och jag tyckte att Bo Setterlinds forfattarskap var vart att pre
Reg.nr. 7990
sentera for de nordiska grannarna. Jag tyckte också att man
Kontonr. 1063697
kunde anvånda en text av en okånd skribent. ... Jag har också
Swift-/Bic-code TONDDK21
frågat efter hymnologiska uppsatser från Teologiska institutio
IBAN-nummer DK55 7990 0001063697
nen, men dår fanns inget låmpligt for publicering...

D

Dels tycker jag att det år viktigt att en litteraturvetenskaplig
aspekt får komma med i numret och over huvud taget i tidskrif
ten. Dels menar jag att det år intressant att Kerstin tar upp
både psalm och annan dikt så att man ser hur psalmen skiljer sig från annan dikt i det att den biir mer begrånsad till uttrycksform och innehåll, eftersom den inriktas på sin funktion i
en gudstjånst. Samma bildspråk anvånds men med delvis olika
innebord.

Vi tænker stadig så det knager for at finde en løsning, der
gør betaling billigere for vore abonnenter i udlandet. Lige
ledes forhandler vi om kollektive abonnementer.

Storvorde, 25. september 2007.
Ove Paulsen

Symboler och motiv i Bo Setterlinds diktér och
psalmer
Av Kerstin Holtsung
o Setterlind levde och verkade under 1900delse for hans diktning.
talet (1923-1991). Han år en av de folkkåra
Den ena intråffade, når Bo Setterlind var sex år. Han
diktare, som ånnu efter sin dod år levande i
befann sig vid stranden utanfor Strångnås tidigt på
sin dikt och som talar till en bred publik. Fortfaranforsommaren. Pojken Bo kunde inte simma och gick
de samlas månniskor i en forvånansvård utstråckut på en hal brygga och ramlade i vattnet på bråddjuning till hoglåsningsstunder och musikgudstjånster,
pet. Han sjonk en gång, två gånger men kom upp. Så
byggda på Bo Setterlinds texter. Kanske beror detta
sjdnk han en tredje gång, men då hade han ingen luft
och inga krafter kvar. Dår nere i djupet fick han då en
i någon mån på hoppet, trosten och skonheten i stor
del av hans lyrik, kanske åven på begripligheten el
underbar upplevelse av ett strålande Ijus och fick se
ler ’’låsbarheten”, som Jan Mårtensson anger som ett
Jesus komma emot sig i en oåndlig kårlek.
kriterium på kvalitet.1 De bilder, symboler och motiv,
Synen blev avbruten genom att en gymnastiklårare,
som finns i skaldens produktion år ståndigt aktuella.
som sett pojkens belågenhet, drog upp honom och
Bo Setterlinds lyrik har blivit kånd också dårigenom
fick liv i honom. Ljusuppenbarelsen stod alltid levan
att många av hans texter blivit tonsatta. Han hor till
de kvar i Bo Setterlinds minne och gjorde, att han for
de moderna psalmdiktare, som finns representerade i
alltid blev befriad från rådsla for doden. Han skriver,
Den svenska psalmhoken 1986. Av hans hand finns dår
att denna håndelse hade en avgorande betydelse for
sju originalpsalmer, två bearbetningar av utlåndska
honom som diktare:
hymner och en modernisering av en gammal svensk
”F6rut var det den osynliga vårlden, som hade varit
psalm i 1695 års psalmbok.
mig fråmmande, nu var det vardagens verklighet som
gjorde ett overkligt intryck på mig. [—] Jag kan tryggt
Vid genomlåsningen av Bo Setterlinds produktion,
påstå att det var i det ogonblicket som jag fick mina
som omfattar bland annat romaner, noveller och ly
diktarogon. Utan att sjålv vara medveten om hela samrik, biir vissa symboler och motiv ibgonenfallande.
manhanget blev jag bonhord på samma sått som den
I sjålvbiografin Från dorr till dorr, som behandlar Bo
forste, som bad: HERRE, lår mig att med seende ogon
Setterlinds barndom och ungdom, år det två håndei
ser, som jag vill referera hår, dårfor att de har bety-
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Detta var den ena håndelsen, som invigde Bo Set
terlind till diktarkallet. Den andra intråffade i hans
studentrum i Uppsala. En till synes vardaglig och en
kel upplevelse fick plotsligt en helt ny och genomgripande betydelse for honom. En ovådersståmning, den
forstå regndroppen på fonsterrutan och blixten som
speglades i droppen satte igång en process i Bo Setter
linds sjal, som han beskriver som ’’litet beslåktat med
trons tillkomst.” Regndroppens fård nedfor rutan och
dess forening med andra vattendroppar och uppgående i något storre fick en vidare betydelse. Droppen
symboliserade Poesin, som uppmanade Bo Setterlind
att folja. Han skriver om denna insikt:
”Det kandes som om Skaparen sjålv i den stunden vigde
mig till diktare på nytt, den forstå gången var ju då jag
var nåra att drunkna [...] den hår gången visste jag att
det gållde mitt uppdrag som poet, det var ingen hap
pening, inte någon håndelse som såg ut som en tanke
utan att vara det [—] Droppen blev den arkimediska
punkt, från vilken hela min dittills gomda lyriska vårid
sattes i rorelse [—] En for mig tidigare okånd vårid
hade oppnat sig.”3
Drunkningstillbudet fick en stor betydelse for Bo
Setterlinds uppfattning om verkligheten och for hans
religidsa inriktning. Ljusupplevelsen i djupet avsatte
spår i hans diktning, spår som gav honom epitetet
’’Ijusets poet”4.
Upplevelsen med vattendroppen på fonsterrutan
var av symbolisk art. I sjålva verket beskriver Bo Set
terlind hår något av sjålva diktens våsen. Man kan se
regndroppen på rutan som en symbol i den mening
den anvåndes alltsedan Goethes tid. Goethe menade,

att en symbol betecknar ”det som kommer fram, når
en poet skådar det universella i det individuella.”5
Innan man studerar symboler i Bo Setterlinds dikt
ning, kan det vara på sin plats att såga något om begreppet symbol. Jag skall ta fram några synpunkter,
som jag finner anvåndbara i detta sammanhang.
Goethe har lagt grunden till den moderna symboluppfattningen enligt Gerhard Kurz. Goethe menar,
att symbolen måste utmårkas av ’’Anschaulichkeit”
och ha ”eine repråsentative Bedeutung”. Representa
tion betyder for Goethe, att symbolen skall stå i stållet
for något och gora detta nårvarande,”uberschaubar”6
Skillnaden mellan den lyriska symbolen och symbo
len, anvånd som tecken, år enligt Kurz att den lyriska
symbolen måste tolkas. Kurz menar, att tolkningen
av symbolen inte kan ske hur som helst utan att den
måste vara ’’motiviert” antingen genom någon forbin
delse såsom synekdoke, metonymi eller metafor.7
Jag har fåst mig vid ett par andra beskrivningar av
symbolen. Manfred Lurker uttrycker sig så om symbo
len: ’’Symbolens betydelse ligger inte i symbolen sjålv
utan visar på något dårutover”8. J.C. Cooper pekar på
den rikedom, som ligger i traditionella symboler. De
kan oppna vågen till en insikt, som inte begrånsas av
språket och som ”år det yttre, eller lagre, uttrycket for
den sanning som symboliseras [—] Den år nyckeln till
ett rike som år skonare ån symbolen sjålv.”9
Bo Setterlind var forankrad i svenska kyrkans psalmbok. Dårom vittnar hans år 1951 utgivna samling av
illustrerade psalmstrofer Nårmare Dig. Ur psalmboken
har Bo Setterlind valt ut psalmer med traditionella
symboler, som sedan återkommer i hans diktér. Detta

poetens urval tillsammans med vad som framkommit vid genomlåsningen av hans ovriga produktion
har motiverat mig att fokus era på tre fenomen i Bo
Setterlinds lyriska produktion, nåmligen Kalian och
Ljuset och dessutom motivet Livet som en fård in i
evigheten.
Denna artikel bygger till storsta delen på den D-uppsats, som jag lade fram vid Litteraturvetenskapliga in
stitutionen i Lund år 2002.10 Endast kommentarerna
till psalmerna nummer 309 och 357 har tillkommit
efteråt.
En praktisk anmårkning: for att spara utrymme
stalls dikterna ofta upp i två spalter. Stroferna skall
låsa lodrått, spalt for spalt, d.v.s. andra strofen står
under den forstå o.s.v. Psalmerna citeras efter Den
svenska psalmboken, 1986, och bibeltexterna efter den
bibeloversåttning, som Bo Setterlind anvånde, 1917
års.
Kalian

Ett vattendrag eller en kålla år en traditionell sym
bol. Bo Setterlind anvånder den ofta i sin lyrik. Att
kållan har anvånts som symbol for positiva foreteel
ser har kanske att gora med att kållor sedan gammalt
har varit heliga platser. Det var dår man håmtade det
livsnodvåndiga och livgivande vattnet. Vattnet faller
ovanifrån som vederkvickande regn men finns också
i jordens djupa kållor som mineralhaltigt och hålsobringande vatten. Dårav har forestållningen om deras
positiva inverkan uppkommit. Åven i Bibeln talas om
kållor. I paradiset rinner fyra floder tillsammans i en
helig kålla. Från denna forestållning har forbundits

synen på kållan som upphov till vålsignelse och del i
det gudomliga livet. En ytterligare forbindelse finns
till vattnet i det kristna dopet.11 Och evangelisten Jo
hannes beråttar om Jesu samtal med den samaritiska
kvinnan vid Sykars brunn. Jesus såger till kvinnan:
”[—]det vatten jag giver honom skall bliva honom en
kålla vårs vatten springer upp med evigt liv.”12 I Uppenbarelsebokens beskrivning av den nya tidsåldern
Ijuder Guds rdst till månniskorna: ”At den som tdrstar
skall jag giva att dricka for intet ur kållan med livets
vatten.”13 Dessa utsagor i Bibeln kan finnas anledning
att ha som bakgrund, når man studerar kållan som
symbol i Bo Setterlinds diktning.
I sitt urval psalmstrofer ur 1937 års psalmbok Nårmare Dig har Bo Setterlind uppmårksammat flera psalmer med en kålla som symbol for andliga verkligheter. Dår finns Johann Heermanns psalm ”Har jag dig i
hjårtat inne, du all godhets kålla vid”, Per Nystroms ’’O
Gud, all sannings kålla” och några strofer ur den kånda psalmen ”Var år den vån, som overallt jag soker”. I
den sistnåmnda utbrister Johan Olof Wallin, når han
erfar naturens och skapelsens skonhet: ”Hur skon då
måste sjålva kållan vara, den evigt klara!” Åven Emil
Liedgrens psalm ”En dunkel ortagård jag vet” inkluderar Bo Setterlind i sin psalmsamling. Om man vet,
att Emil Liedgren var Bo Setterlinds avhållne lårare
under gymnasietiden i Våsterås, kan man kanske ana,
att den unge gymnasisten kan ha tagit intryck av sin
lårare.14
Just psalmen ”En dunkel ortagård” år intressant ur
det perspektivet. Emil Liedgren målar upp en miljo
i sin psalm, nåmligen den gronskande trådgården i

skymningen, vid aftonen. I trådgården finns en kålla,
som ’’sorlar djupt och underbart”, med vårs vatten
diktaren vill slåcka sin torst men inte vågar. Psalmen
mynnar ut i en bon till Gud att han skall leda månniskan in i ortagården och ge henne det friska vattnet.
Kållan och vattnet står uppenbarligen som symbol
for Gud och for allt det han har att ge den långtande
månniskan. Når man studerar symbolen kållan i Bo
Setterlinds lyrik, tycker man sig mårka en forbindelse
mellan denna psalm och de diktér, dår Bo Setterlind
låter kållan finnas i en fridfull skog eller trådgård. Så
år det i dikten Sommarvisa:15
Jag går gårna ut under sjungande tråd
for att soka ett vattendrag
Det år allt jag dnskar, en levende skog
med en kålla som rinner klar.
Ingen våldig skog men en skogsstig ikvål
for de steg jag alltjåmt har kvar.
Jag år lycklig dår, jag år hemma igen,
och det glittrar kring friska blad.
Vid en kållas rand, i en gronskande lund,
får min evighetslångtan svar.
Mellan tråd, som bugar sig,
seglar min sjål som en fjåril en sommerdag.

Det omedelbara intrycket av dikten år att den vill vara
en lovsång over naturens skonhet en sommardag. Or
det ”soka” i andra raden antyder, att diktaren inte år
riktigt nojd bara med ”de sjungande tråden”. Poeten
soker något mer: Skogen med den klara kållan. Att dår
finns en mork underton i den idylliska naturbeskrivningen anar man genom den morka vokalen ”a” i alla
strofernas sista ord. Diktjaget inser livets begrånsning. Uttrycket ”de steg jag alltjåmt har kvar” brukar
ju beteckna, att livstiden som återstår kanske inte år
så lång.
Våndningen kommer i fjårde strofen. Sjålen år ’’hem
ma”, får sin långtan stillad vid livets kålla i evigheten.
Att Bo Setterlind i diktens sista rad liknar sin sjål vid en
fjåril år ingen tillfållighet. Enligt gamla forestållningar
kan sjålen befria sig från bundenheten till jorden och
ta sin boning i fjårilen eller fågeln.16 Fjårilssymbolen år
inte ovanlig hos Bo Setterlind. Lars Thunberg menar:
’’Fjårilen biir gårna en symbol for livets flyktighet, dår
sjålva flykten lever kvar efter doden.”17 Sin friskhet
och sitt liv får dikten bland annat genom de tre presensparticipen ’’sjungande”, ’’levande”, ’’gronskande”
och genom ord som ’’lycklig”, ’’glittrar” och ’’seglar”.
Naturlyrik på ett elegant sått laddad med symboler,
som låter oss ana ett parallellt andligt skeende - så
kanske man kan beskriva dikten.
Om ’’kållan” år svaret på diktjagets evighetslångtan,
det som hor Gud och evigheten till i dikten Sommar
visa, kan samma symbol hos Bo Setterlind beteckna
något helt motsatt i en annan dikt. Hår citeras en av
dikterna med rubriken Kållan:18

Sag, vilka bucklor ser du vagga
på ytan når det ror sig djupt
nere i mig. Jag år den kålla,
som i natt skall frysa. Sorjer du mig?
Jag år den kålla, som forfoljer dig.
Du får dricka nog. Du har en spegel.
Åndå isar det i mig, att jag år den kållan,
når djupet måste vara dolt for dig.
Ofta år Bo Setterlinds lyrik harmonisk, vacker, po
sitiv och trosviss. Men det finns hos poeten också ett
morkare drag. ”Jag ångest har som aldrig forr, / som
stode jag vid Dodens dorr / och måste in” - så bekånner Bo Setterlind i en dikt19.
I den ovan citerade dikten anar vi samma depres
sion. Men denna dikt har forbindelse med ett ”du”,
som ser diktarens sjål utifrån, år bunden av den men
som aldrig kan nå djupen i den. Yttringarna som syns
utanpå sjålen liknas vid ’’bucklor”, ett ord som har ne
gativ klang, eftersom det associerar till något trasigt,
något tillbucklat, illa hanterat. Dessutom leder or
det ’’vagga” i detta sammanhang tankarna mot sorg.
Kållan - sjålen - år forknippad med flera morka ord:
frysa, sorjer, isar. Åndå vet diktaren, att han gjort ett
sådant intryck på ett ”dig” att detta inte kan bli kvitt
det. Dessutom talar han om en spegel. Enligt gamla
forestållningar står spegeln och det som speglas i for
bindelse med vartannat.20 Denna dikt med overskrif
ten Kållan mynnar ut i diktarens sorg over att vara
oforstådd.
Bilden av kållan som speglar något finner man på
många stållen hos Bo Setterlind. I dikten Vid Hångers

kålla heter det: ’’Varfor, tror du, / håller kållan annars
fram / sin spegel?”21 och i dikten Kållan i skymningen:
”då sitter jag redan vid kållan som jag soker / och speg
lar mig sjålv med huvudet bojt / som når jag sover.”22
Dikten Frågaren vill jag stanna något infor.23
Det står en hårlig kålla
i dalen bortom allt
den speglar en oppen himmel
och stj årnor tusenfalt

Så stilla rinner kållan,
så stilla djup och klar,
ej någonsin den fryser
till is uti sin dal.

Den kållan år din kårlek,
så ren och frisk och klar,
den ser med barnets dgon en hemlighet den har.

Den kållan år min glådje,
om ån jag ej får svar,
om ån den går ifrån mig,
den står i minnet kvar.

Ej stjårnorna jag frågar
om du vill bli min vån,
ett svar i dina vågor
år mer ån nog, min vån.
Till Schubert

I diktens forstå strof får kållan vara spegel, formedlare mellan himmel, stjårnor och det jordiska. Man
anar också, att kållan står for något andligt. Troligt
år att ’’dalen bortom allt” och ”en oppen himmel” hor
hemma i den religiosa sfåren.
I andra strofen fors in ett ”du” genom uttrycket ”din
kårlek”. Man anar genom fortsåttningen av strofen,
att detta ”du” år Gud sjålv. Den kålla, som år Guds,
har samma egenskaper som på så många andra stållen
i Bo Setterlinds lyrik: den år ren, frisk och klar. Den
som skall få mota Gud i kållan måste se ”med barnets
ogon”. Influensen från Jesu ord år uppenbar: ”Om ni
inte omvånder er och biir som barn, kan ni inte kom-

ma in i Guds rike.” (Matt 18:3)
Frågan år vad ’’kalian” skall stå for i dikten Frågaren.
Den tredje strofen kanske kan ge ledning. ’’Vånnen”
år ju en benåmning på Jesus hos de religiosa våckelserorelserna på 1800-talet.24 Bo Setterlind skrev en
dikt med overskriften Vånnen på vågen,25 och vem
denne ”vån” år ger han besked om i dikten: ’’Någon,
som kånner vågen, har fattat vår hand / och går fore
oss. / Ledda av Måstaren fortsåtter vi.” Kållan i dikten
Frågaren skulle i så fall stå for Jesu nårvaro i sjålen.
Det gor att den inte ’’fryser till is”. Kållan år Gud sjålv,
levande i en månniskas sjål.
Orden ’’Till Schubert” under dikten ger anledning
till funderingar. Man kan associera till Franz Schubert
och musiken. ”Ett svar i dina vågor” leder tankarna till
Ijudvågor. Genom musiken kan månniskan komma i
forbindelse med Gud. Bo Setterlind talar i en annan
dikt med rubriken Kållan om musiken: ’’Kållan, som
har funnits alla år, / år ej någon annan kålla lik. / Vi
får mota den, som vill oss vål / i en himmelsspeglande
musik.” 26
Ytterligare en tolkning kan man tånka sig till orden
’’Till Schubert”. Tanken leds till Gotthilf Heinrich von
Schubert (1780-1860) och hans verk Symbolik des
Traumes. Denne tyske 1800-talstånkare forebådar
Freud. Han talar om ett ’’drommens språk”, hieroglyfartade dromtecken, som sammantrångt kan uttrycka,
vad som skulle ta lång tid att beråtta i vaket tillstånd.
Enligt von Schubert finns det också mojligheter att i
drommen ’’kunna nå over ' till andra sidan' och ge
stalta forebud, varningar, loften.” Schubert menar,
att man genom detta drømmens språk står i forbin

delse med sjålva forsynens språk.27
Man skulle kunna associera denna dikt av Bo Set
terlind till dromteoretikern von Schubert, dårfor att
drommarna var av stor betydelse for poeten. Jag kån
ner till att han har fållt fbljande yttrande vid något
tillfålle: ”Utan mina drommar skulle jag inte kunna
dikta.”281 så fall skulle ju kållan var forbindelsen med
det gudomliga inom diktjaget och få sina uttryck i
drommen.
Flera diktér av Bo Setterlind visar på kållans renande
funktion: ”Med sin renhet låker den de sår / som den
speglar, om till den vi går”. Så heter det i en annan
dikt med overskriften Kållan.29 Så år det också i den
korta dikten Vånner emellan:30
Vårt samtal, vånner,
får ej bli en flod,
dår tankloshetens ord
likt avfall flyter kring.

Det måste vara
fullgott som vårt blod,
ett ådelt vattendrag,
Som renats under jord.

De två korta stroferna bildar en skarp kontrast emot
varandra: Den breda floden med avfall - de dåliga or
den, de fula och onda orden - och så koncentrationen
kring det ådla vattendraget, som inte gor våsen av sig,
som inte syns men som låker och år livgivande och
kraftfullt och som renar och uppehåller liksom blodet
i kroppen. Sammanstållningen blod och vatten i sista
strofen leder associationerna åt den kristna hållet.
Det som skall rena vårt samtal år kållan, som år Gud
sjålv.
’’Guds kålla har vatten tillfyllest” - orden år Psaltarens i den 65:e psalmen. De orden inleder också en

av Bo Setterlinds psalmer i Den svenska psalmboken
1986:
1. Guds kålla har vatten tillfyllest
en gåva av strommande liv,
den åger vad alla behover,
det råcker for dig och for mig.
2. Guds kålla oss renar från
synden,
dess vatten uppståndelse ger,
av strommarna blommar det
torra,
det råcker for alla som her.
3. Guds kålla har frålsning till
brådden,
en stilla, en underbar frid,
den frid som i dopet oss skånkes,
den råcker for dig och for mig.

4. Guds kålla ej någonsin sinar
for någon i rum eller tid,
dess nåd flodar over i doden,
det råcker for dig och for mig.

5. Så låt oss i vårlden ej rådas
att leva som Måstaren lår,
Guds kålla oss kraften forunnar
att vara Hans tjånare hår.

John Ronnås beråttar, att Bo Setterlind var nårvarande vid en psalmkonferens år 1977, dår man fokuserade på forråttningspsalmer. Det var vid detta tillfålle som Bo Setterlind borjade skriva på ovanstående
psalm, och avsikten var att den skulle bli en doppsalm.
I 1986 års psalmbok fordes den till psalmerna med
rubriken ”Att leva av tro”31. Psalmens genomgående
symbol år Guds kålla. Uttrycket finns i var och en av
stroferna. Det ligger nåra till bands att tolka Guds
kålla som Gud sjålv, allt det som Gud gor och år, Guds
uppenbarelse i Jesus. Hela psalmen talar om Guds
vålgårningar mot månniskan. Vattensymboliken genomfdrs hela psalmen igenom. Vattnet i kalian strommar ut och renar från synden, det ger uppståndelse,
det biir livgivande for det som varit fortorkat, det ger
frålsning och frid, det finns med i dopets vatten och

varar till dodens dag.
Dikten med sin tydliga kristna bekånnelse och un
dervisning år mycket vål låmpad som psalm. Psalmen
ståller ju alldeles speciella krav på en dikt. Psalmen
skall sjungas gemensamt av en kristen forsamling.
Den måste vara begriplig for att alla skall kånna sig
delaktiga, den måste vara i dverensståmmelse med
den kristna trosbekånnelsen,32 och den måste till sitt
innehåll vara angelågen for den gudstjånstfirande
forsamlingen. Psalm 236 uppfyller mycket vål dessa
krav.
Vi ser, att ’’kållan” år en symbol, som Bo Setterlind
anvånt under en mycket stor del av sin verksamhet
som diktare. Redan hans urval psalmstrofer i Nårmare
Dig visar, att han fåst sig vid den symbolen. I inledningen till denna bok skriver Bo Setterlind om den
inre kållan, som år given av Gud. Jag vill ur den citera några rader av Bo Setterlind, som jag finner ha
ett stort samband med de texter, som behandlats och
med det som ovan nåmnts om kållan som symbol hos
denne poet.
Ljuset
Det står att i begynnelsen var ordet. Det skall tolkas efter
bokstaven. Kanske vi ser det klarare, om vi tanker oss att ett
ord år en kålla. Ur den kållan oser vi Ijus, i sanningar. Dessa
sanningar år av Gud, ty i begynnelsen var sanningarna hos
Gud som år kållan. Som år ordet. Ordet år Gud.
[—] Hans ord år all trdsts eviga kålla.

En annan aspekt på Bo Setterlinds diktning år hans
anvåndning av ljuset. Ljuset har anvånts som symbol i
många religioner - inte minst i kristendomen - for att
beteckna det gudomliga och goda i motsats till det de-
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moniska och onda, som då symboliseras av morkret.
I de dualistiska tankesystemen får Ijuset ofta repre
senteras av solen och månen. Så år det också i Bibelns
vårid. På något stålle i den kristna tankesfåren finns
åven synen på morkret som det outsågliga, det som
månniskans sinnen inte kan uppfatta. Denna tanke
återkommer jag till nedan.
Sysslar man med Bo Setterlinds lyrik år det slående,
bur Ijuset på något sått forekommer i var och varannan
dikt. Relationen till Ijuset finns i diktarens naturlyrik
såvål som i den lyrik, som behandlar Ijuset som sym
bol. Som fbrmedlare av Ijuset får solen, månen, stjårnorna eller ibland elden tjånstgora, och Ijuset ståils
ofta i kontrast till morkret, doden eller ondskan. Två
av Bo Setterlinds diktsamlingar har fått namn efter
dessa Ijuskållor, Månvagga och Stjårnklart. Diktaren
antyder ofta Ijusets nårvaro i dikten på samma sått
som han gor det med livsresan, d.v.s. genom enstaka
ord och uttryckssått.
I denna artikel år tanken att visa på och tolka sym
boler i Bo Setterlinds lyrik. Man kan dock inte helt
forbigå Ijusets fysiska betydelse i skaldens naturlyrik.
Bo Setterlind år en måstare i att i diktens form måla
tavlor med Ijus, skuggor och dagrar over miljoer och
landskap. Jag vill inledningsvis helt kort ta något exempel på detta. I dikten Lycksalighetens o heter det:33
”En morgon leker april med långa skuggor /[—] Stark
sol i ogon svider,/ du kan ej se på andra sidan sjon / for
stim i konens form av sol - / reflexer som från blanka
fiskar. / Men blundar du och våntar i stillhet, / ser du
en violett 6 i morkret.”
En sårskild relation hade Bo Setterlind till månen

och månskenet. Han hade som signatur en bild av en
månskåra i sina tidiga diktsamlingar. Åven om Ijuset
spelar stor roll i naturlyriken, år det åndå oftast så
att Ijuset och de Ijusalstrande fenomenen får stå for
andliga verkligheter och bli symboler, som tolkas på
skilda sått.
En typ av diktér talar om sjålens morker och Ijus. Så
år det i dikten Fråmling på stranden:34
Vid detta hav i denna 6de
rymd bestrålad
med sol och måne utan vind
du står.
Blott bilden av dig sjålv, i vattnet målad,
dig som ett drommens vå
sende i vågor når.

Vem stålide dig att hår ditt
anlet spegla?
Vem forde dig till denna 6de
strand?
Skall hårifrån du utan farkost
segla
bort från dig sjålv till dromloshetens land?

Den bdsliga stranden får stå for diktarens frågor och fråmlingskap i tillvaron. Han kånner solens
och månens Ijus men år helt utlåmnad åt sig sjålv,
helt "utan vind”. Det grekiska ordet ’’pneuma” betyder
’’vind” men också ”ande, sjål”, och det år kanske den
senare betydelsen som ligger bakom orden i dikten.
Det år också den betydelsen, som ofta anvånds i det
kristna språkbruket.
Spegeln år en vanlig symbol hos Bo Setterlind. I den
na dikt anvånds den for att visa på begrånsning. Det år
bara den egna sjålen som speglas, och det speglandet
leder inte till något och ger inte någon utsikt mot nå
got mer. Adjektivet ”bde” anvånds i denna korta dikt
två gånger, och detta forstårker intrycket av diktarens
ensamhet. Kanske år han åter inne i en period av tvivel
på tillvarons mål och mening och på hoppet for evig-

heten. Ensam måste han forflyttas till ’’dromloshetens
land”. Om man vet, hur betydelsefulla drommarna var
for Bo Setterlind, forstår man något av hopplosheten
i diktens slut.
På några stållen anvånds Ijuset i relation till poe
ten och hans dikt. I artikeln ’’Transfusionismen och
verkligheten”,35 utvecklar Bo Setterlind sina tankar
om diktens uppgift och vasen: ’’Dikten år språng och
flykt, ingivelse och erovringsmod. Diktarens stråvan
år hogre ån att såga det våsentliga: han måste ge det
realitet! Och bilden skall vara kort som ett stjårnskott
for att inte falla till marken.” Denna ogonblickliga
insikt genom dikten ligger i linje med Bo Setterlinds
upplevelse av blixtens reflexion i vattendroppen i stu
dentrummet i Uppsala. Samma fenomen lyser mot lå
saren i dikten Poem:36
I varje poem
firms ett stjårnfall
som ej kan upprepas

Instångt
i diktens bårnsten
glimmar
ogonblicket
evigt

Bo Setterlind har en fast tro på den poetiska inspi
rationen, något som Lars Thunberg också påpekat37.
Stundens ingivelse hos skalden liknas i dikten vid ett
stjårnfall, som år oåterkalleligt. I dikten får det inspi
rerade ordet fast form och får lysa for kommande ti
der. Dikten år något av en naturkraft, som måste fram
trots motstånd och den får formedla Ijuset så påtag
ligt som når man tar någon i hand. Den år åmnad att
mota sin mottagare som ”ett håndslag av Ijus” som Bo
Setterlind uttrycker det i en dikt.38

Bo Setterlind har anvånt Ijuset for att beskriva natu
ren, sjålen och poesin. Men det overvåldigande flerta
let diktér, som talar om Ijuset, hor åndå till hans kristet religiosa lyrik. Ljuset får ibland stå for Jesus sjålv.
Bilden finns i Bibeln, dår Jesus kallar sig sjålv ’’vårlden
Ijus” (Joh 8:12). Med Ijuset fdrknippas Kristus i den
måktiga dikten Måstaren, som jag hår citerar i dess
helhet:39
En ballad om Honom, som åsyftas i Skriftens ord,
Han, som sagt, att Han vill bo i tbcknet.
Livet, mina vånner, såg jag som
en hågring,
tilis en gåtfull Broder nalkats,
oåtspord.
Av hans Ijus fick allt sin råtta
fågring,
Bortomslandets varma grånser,
Sjålens jord.
Klart, men upp- och nervånt,
såg jag allt
omkring mig,
innan Råddaren kom til mig
mild och god.
Gud mig tycktes dod i verklig
heten!
Hårt var mbrkret, men i mbrkret Ijod
Hans Ord!
Hårt var mbrkret, men i morkret Ijbd
Hans Ord!
Den Fbrråddes bgon kan jag se i
drbmmen,
tydligt speglande Guds kårleks
alla djup.
På besok från Evigheten år

Han,
medan vårldens murar lutar
mot sitt slut.
Dbdad, men uppstånden med
musik inom sig,
tar Han lyssnaren till askan
utanfbr.
Spridda takter blåndar mitt i
sången,
tro mig, vånner, det år lognerna, som dbr.
Tro mig, vånner, det år lognerna, som dbr!
Hjårtats stilla glbd var natt slår
ut i flamma,
når jag hor min fjårran Broders
råtta namn,
salig ser jag, hur ur Måstarns
panna
den beromda skyn av vittnen
stiger fram.
Dårfbr, mina vånner, stråcker
sig min vardag

Bo Setterlind. Foto: Madelaine Setterlind.
som en kostbar spegel bortom rum och tid,
och likt rbvarn bar jag i mitt hjårta
denna långtan, som år storre ån mitt liv!
Denna långtan, som år storre ån mitt liv!

Redan diktens titel anger vem dikten handlar om:
Måstaren, en nytestamentlig benåmning på Jesus.
Underrubriken år avsedd att ge ytterligare upplysningar om bur dikten skall låsas. Stor begynnelsebokstav ger Bo Setterlind ofta åt ord han vill betona eller
någon foreteelse han vill personifiera. Guds namn och
beståmningar, som har med det gudomliga att gora,
skrivs oftast med stor begynnelsebokstav. I dikten leds
vi omedelbart in i den bibliska vårlden, in i ’’Skriftens
Ord”. Det sista ordet i underrubriken, ’’tocknet”, kan
ge anledning till eftertanke. Kanske drar Bo Setterlind
genom detta ord trådarna tillbaka till den gammaltestamentliga guddomen, Herren eller Jahve, som talade
till Israels folk vid Sinai berg ”ur elden, molnskyn och
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tocknet” (5 Mos 5:22). I Nya testamentet, vid Jesu
himmelsfård, moter återigen denna molnsky, som tar
bort Jesus ur lårjungarnas åsyn (Apg 1:9). Åndå fick
de beskedet att Jesus skulle vara med dem, obunden
av tid och rum, ånda till den dag, då han skulle kom
ma tillbaka på ett for alla månniskor uppenbart sått.
I dikten bekånner Bo Setterlind sin syn på tillvaron
och sin egen plats i den. Hans attityd till verkligheten
år beroende av Måstaren Jesus. Diktaren arbetar med
motsatser genom hela dikten: Ijus - morker, verklighet - drbm, jordeliv - evighet, sanning - logn, nårhet
- avstånd, hårdhet - kårlek. I Ijuset från Måstaren kan
livet ses råttvånt, och genom honom får sjålen gemenskap med ’’Bortomlandet”, livet hos Gud. Att diktaren
inte alltid varit hoppfull infor tillvaron erkånns åven
i den hår dikten - ”Hårt var mbrkret” - men Guds ord
leder honom ut ur oron. Som tidigare berorts lade Bo
Setterlind stor vikt vid sina drommar. I denna dikt
uppfattas drommen som kontaktpunkt mellan sjålen
och det gudomliga och som ’’speglande Guds kårleks
alla djup”. Bilden av Ijuset från Måstaren hålls kvar
genom dikten. Ljuset till och med ’’blåndar” och flammar upp i drommen. Dår får diktaren se månniskor,
som levat i tron på Kristus, ”den beromda skyn av vittnen”, som hebreerbrevets fbrfattare talar om i Bibeln
(Hebr 12:1). Ljussymbolen finns också i elden, som
fors in i senare delen av dikten. Den som lyssnar till
ordet får se askan av lognerna. Askan fbrutsåtter en
eld, som har fortårt osanningen. I nåra anslutning till
Ijuset finns spegeln, som också skymtar genom hela
dikten. Innan ’’Råddaren” kom, vånde poeten spegeln
bara mot jordelivet. Han såg då allt upp- och nervånt,

tomt och utan Gud. I drommen fick han hjalp att rikta
spegeln mot Jesus och fick då se ’’Guds kårleks alla
djup”. Sist i dikten riktar han spegeln på så sått att
han kan se den jordiska tillvarons fortsåttning ’’bort
om rum och tid”. Till evigheten finns hos diktaren en
långtan, som liknar den, som den botfårdige rovaren
kånde infor Jesus på korset.
Ett par av Bo Setterlinds psalmer med Ijussymbolen
vill jag kommentera. De behandlar Ijuset på sinsemellan olika sått. Den ena år nummer 309 i Den svenska
psalmboken:
1. Nu vilar ett hjårta, i Ijuset och friden
de frågor som tystnat har fått sina svar,
och nodens och ångestens tid år forliden
fdr sjålen, som lyser i Herrens forvar.
2. Hur Ijuvligt att se vad Guds paradis rymmer,
dit sorgen ej går med sitt morka begår!
Ej ens med sin isande saknad den skymmer
den strålande utsikt som himmelen år.

3. Så anar vi Dig som ett Ijus genom tårar
o Måstare kar, som på Golgata dog.
Låt skimra i natten den Ijuvsta bland vårar!
Låt gronska det liv som med Dig år oss nog!
4. O mildaste Jesus med segrarens krona,
oss lys på den våg som till himlen oss for.
Den ende Du år, som vår synd kan forsona,
med Dig, utan fruktan, vi lever och dor.

Psalmen anvånds ibland vid begravningsgudstjånst
och kan kånnas mycket hoppfull och trosterik vid ett
sådant tillfålle. Diktaren ståller upp jordelivet och tillvaron i himmelen som motsatser: på jorden finns frå
gor, som inte får svar, dår finns nbd och ångest, sorg
och saknad. Sorgens ’’morka begår” och ’’isande sak
nad” år starka och uttrycksfulla bilder. Mot allt detta
beskriver poeten himmelens hårlighet: dår finns ett
strålande Ijus, Ijuset som år Jesus sjålv. Hår anvånder
diktaren återigen ordet ’’Måstare” om Jesus och anty
der Jesu forsoningsdod, som gor det mdjligt for månniskan att nå paradiset. Psalmen slutar med en bon
om hjalp att gå på den våg, som leder till himmelen.
Då kan man utan att vara rådd både leva och db.
Den andra psalmen, dår Ijuset fors in - nummer 461

- år annorlunda och något svårare att forstå vid forstå
påseendet.
Vi har fbrut sett, hur Bo Setterlind ibland såtter
samman ord på ett for honom alldeles speciellt sått,
t.ex. det nyss nåmnda ’’Bortomlandet”. På liknande
sått komprimerar han stundom Ijus och morker i oxy
moron som ’’Domens svarta Ijus” , ’’nattens gyllne
dag” eller ’’nattljus” . Hår kan man anknyta till det
som inledningsvis nåmndes om foreningen av Ijus och
mbrker i kristen mystik. Mbrkret kan åven beteckna
det som inte kan utsågas eller forstås, det som Bibeln
uttrycker med orden ”vad intet bga sett och vad intet
bra hbrt”. Den kristne mystikern Johannes av Korset
(1542-1591) talade om ”det morka moln som lyste
upp natten'” . 1500-talsmystikerns fbrsbk att beskriva det outsågliga ligger inte långt i från Bo Setterlinds
symbolspråk.
Påskpsalmen nummer 461 har denna for en psalm
ovanliga sammanstållning ”natt av Ijus”:
1. O natt av Ijus som ej kan do
O natt som frambar Ordet.
O natt som i Getsemane
blev Ijusare an solen.
Låt upp for oss Ditt paradis,
O Herre Krist. Din natt år Ijus,
ty Du år Herrens Smorde.
2. O natt som till all jorden kom
Med seger over doden.
Guds natt, dår Jesus sjålv en gang
fick ånglakraft i noden.
Forjaga all vår liknojdhet.
O Herre Krist, oss stårk mot det
som dovar oss och sover.

3. O natt som Over mOrkret vann
en ofOrgånglig seger.
O natt som mer ån solen kan
i djupen trånga neder.
GOr oss till seende på nytt.
O Herre Krist, i mOrkrets mitt
om Ijus från dig vi beder.

Natten har samband med morkret och år motsats
till dagen och Ijuset. Dårfdr tycks uttrycken ”natt av
Ijus” och ”Din natt år ljus” vara paradoxer. I psalmen
står natten for något positivt, till och med gudomligt.
Forstå strofen av psalmen tar upp nåtter i Jesu liv,
som haft avgorande betydelse: julnatten och natten
fore korsfåsteisen. Johannesprologen i Bibeln - ”1 begynnelsen var Ordet....” - klingar i bakgrunden. Getsemanekampen ledde till långfredagens håndeiser,
som gav månniskan mdjligheten att få del av Ijuset
från Guds rike. Forstå strofen håller tankarna kvar på
långfredagen genom hånsyftningen på den botfårdige
rovaren, som fick Jesu lofte att vara med i paradiset.
Andra strofen talar om segern over doden och pekar
alltså fram emot uppståndelsen. Men ånnu drojer sig
diktaren kvar i Getsemane, dit enligt evangelierna en
ångel kom och styrkte Jesus. Orden ’’liknojdhet”, ’’do
var” och ’’sdver” påminner om de tre lårjungarna som
sov under Jesu svåra stund i ortagården. Natten får
stå for Jesus både i andra och tredje strofen. Natten
vann seger over morkret, den Ijusa natten år Kristus,
Herrens Smorde och det år honom diktaren her om
Ijus allra sist i psalmen.
Tånkbart år, att den Ijusa natten år en sammantrångd bild for Jesu månniskoblivande, lidande, dod
och uppståndelse. Anknyter man till den kristna mystiken, som nåmnts ovan, kan man tolka den Ijusa nat
ten som Jesu framtrådande i tillvaron ur det gåtfulla
och outsågliga. For Bo Setterlind kan bakgrunden till
hans tankar om den Ijusa natten åven finnas i hans
fortrogenhet med Bibeln. I Psaltaren 139:11-13 står
det: ”Och om jag sade: 'Morker må betåcka mig och

Ijuset bliva natt omkring mig', så skulle sjålva morkret
icke vara morkt for dig, och natten skulle lysa såsom
dagen: ja, morkret skulle vara såsom Ijuset.” Morkret
har en varierande anvåndning i psalmen. Dels står det
for det gudomliga, dels betecknar det motsatsen till
Ijus i tredje strofen. Den tanken finns också, att mån
niskan i detta jordelivet befinner sig i morker, dår det
år svårt att se klart. Psalmen mynnar ut i en bon om
oppnade bgon, som får sitt Ijus från Kristus.
Livet som en fård in i evigheten.
I sin diktning ser Bo Setterlind ofta livet som en fård
in i evigheten. Detta motiv år mycket gammalt. Inom
de fiesta religioner ses livet som en resa eller en ståndig foråndring. Den slutliga overgången sker i doden
och ofta som en fård in i en annan tillvaro. Redan den
antika mytologin tånkte sig en dodsflod, som måste
passeras. Vål over på andra sidan våntar i båsta fall
ett paradisiskt onsketillstånd i en underbar miljb. Beskrivningar och benåmningar på detta ideala tillstånd
efter doden varierar i olika religioner. For den kristne
år målet en tillvaro, fri från allt ont och helt dominerad av Guds nårvaro och kårlek.
I den kristna litteraturen år detta motiv med livsfården och dess mål rikt foretrått. Kånd år den alle
goriska framstållningen i John Bunyans Kristens resa.
Motivet forekommer ofta i de kristna psalmerna. An
tydningsvis finns det i flera av Bo Setterlinds psalmer,
t.ex. i den sista strofen av psalm 357: ’’Någon du kånner vill dig alltid vål, / vill i nod och glådje gå / hemlig
vid din sida, aktsam om din sjål.” Guds namn nåmns
inte alls i denna psalm, men det kan inte råda några

tvivel om vem diktaren menar att den år, som går vid
månniskans sida. Alla tre stroferna borjar på samma
sått: ’’Någon du kånner...” och den forstå så: ’’Någon
du kånner år din båste vån.” Associationen till den
kånda psalmen av J.Arrhenius, "Jesus år min vån den
båste”, år slående. Tydligast år motivet i den psalm,
som kommer att behandlas senare, nåmligen "Det
finns en våg till himmelen”.
Åven i Bo Setterlinds bvriga lyrik år motivet frek
vent, belyst på ganska olika sått. Motivet utvecklas
vanligen inte som en allegori utan antyds bara genom
ord som ’’vandring”, ”gå”, ”fård”, ”på andra stranden”,
”våg”, ”leda på vågen”. Genom sådana ord uppråtthålls
riktningen och roreisen i dikten.
Med mitt urval av diktér vill jag belysa olika aspek
ter på resemotivet. I en del diktér tycks hållningen till
livsresan ganska okomplicerad och nåstan barnslig.
Ett exempel på detta år dikten ’’Framfor bron”.
Jag år nojd
Att sluta mina dagar.
Sag till alla,
att jag lycklig var.
Min enda onskan:
Att låmna detta stoftkorn
som vi kallar Jorden.
Att gå in i det Osynliga,
att bara låmna mina skor
och gå
- att utan borda
vandra over bron.

Dikten borjar mycket positivt.
Diktjaget uttrycker sig med en tåmligen klicheårtad
fras - ”nojd att sluta mina dagar” - och tycker sig
dessutom ha varit lycklig i livet. Men jaget står fram
for bron och vet ingenting om fortsåttningen. En bro
forutsåtter oftast ett vatten. Hår antyder Bo Setter
lind den gamla symbolen dodsfloden, som måste pas
seras for att nå landet bortom doden. Hans onskan år
att låmna jorden, stoftkornet. Hår såtts vår planet in i
ett oåndligt perspektiv. Diktaren stråcker sig efter en
vårid, som år av ett helt annat slag ån den jordiska,
den eviga till skillnad från den sinnliga. Att den vårlden år osynlig leder tankarna till den religiosa sfåren.
Hur diktaren vill att overgången till denna osynliga
vårid skall gå till, uttrycker han i två led på ett utsokt
sått: forst med bilden av ett par skor som står kvar och
vittnar om att någon fortsatt sin vandring barfota. Så
kommer det andra ledet med det hbgtidligare ordet
’’vandra”, som - jåmte uttrycket ’’utan borda” - ger
associationer till en religios hållning. Skorna biir en
bild for allt som binder vid det jordiska. Om skorna
och bordan låmnas kvar kan sjålen forflytta sig fri och
lycklig over bron in i det ’’osynliga”. For bvrigt år bil
den med skorna framfor bron, mycket skickligt funnen. Det biir en enkel bild, som i sig rymmer en månniskas djupaste frågor.
Inte alltid i Bo Setterlinds diktér år fården in i evigheten så hoppfull som i den ovan citerade dikten.
Ett exempel på motsatsen år dikten Sorgesång45:
Ensam bland stjåmor jag står,
livet ifrån mig går,
rymdema kring mig brinna,
omvårlden ser jag forsvinna.
Detta år slutet på allt,
en gång biir hjårtat kalk,

vad kan jag, arme, gora?
Blunda och sluta mitt bra?
Dagarna vandra sin våg,
vad år vår uppgift, såg?
Fbdas och gdmmas med horden?
Tungt år vårt 6de på Jorden.

I den hår dikten har diktaren gripits av ångest infor
livssituationen overhuvudtaget och kan inte tillåmpa
den kristna synen på tillvaron. Framfor sig ser han
våridskatastrofen och har blivit så paralyserad av sin
situation att han år alldeles passiv. Det år livet som
går och dagarna som vandrar, och diktaren måste bara
fdlja med. Han tvivlar på mål och mening med det
hela. Frågetecknen hopar sig. Ensamheten plågar, och
svindeln år nåra, når diktaren forlånger perspektivet
mot stjårnorna och rymden. Rymden brinner, men
hjårtat år kallt. Diktaren provar tanken på att låta bli
att tånka och gomma huvudet i busken. Denna dikt år
djupt pessimistisk och visar på att diktaren tidvis kånt
Korset kan stilla den våxande stormen
i ditt inre -.
Om du håller det i din hand,
lågger sig upproret,
och du kånner, att du når
den andra stranden
som efter en åventyrlig resa
i morkret.

Slut din hand helt om korset,
och genast år du hemma,
hemma i himlen
liksom i vårlden, så fylld
av kors.
Giom bara inte
att be den enda bon som år kvar:
HERRE, forbarma Dig over oss!

ångest och tvivel infor livsfården.
Inslag av mystik finns i andra diktér, dår motivet
livsfården antyds. Dikten Korset får illustrera detta:46
Diktaren bekånner åven hår, att han anfåktas av
ångest, upprordhet och vånda i sin sjål. Men han har
funnit en metod att få ro: han håller ett kors i sin hand
och sluter hånden kring det. Håndens fysiska kånsla
av korsets konturer påverkar hans sjål så att den biir
lugn i tro: ’’Genast år du hemma, hemma i himlen.”
Den åventyrliga resan under jordelivet slutar hemma
i himlen. Den sista raden i dikten tar upp en gammal
kristen bon, håmtad från Bibeln, ett bonerop, som anvånts sedan gammalt i den kristna gudstjånsten.47

Det finns ytterligare diktér av Bo Setterlind med mo
tivet livsfården, som har en mycket hoppfullare syn
Guds Ord oss trostar med ett Ijuvligt hopp.
Dess evigt grbna blad i snofall ångar!
Och snart vi når Forklaringsbergets topp,
som lyfter oss mot Evighetens sommar Langt har vi vandrat
genom ode land,
dår spår av rosor sjong
om flykt och frihet!

Lugnt håller oss
Vår Herre i sin hand,
vi går bland skuggor
mot det råtta Livet.

på den och dess mål bortom doden. Ståmningen i dem
år trosviss. En av dem år dikten Vid vågens slut, ur
vilken jag citerar de tre forstå stroferna:48
Redan genom diktens overskrift får man veta, att
en våg år tillryggalagd och att man står infor en gråns
av något slag. Diktens forstå rad ger klart besked om
var man finner tillforsikt infor fortsåttningen. I Guds
Ord finns trosten och hoppet. De foljande raderna alluderar på Bibeln. De evigt grona bladen finns troligen på livstrådet i det nya Jerusalem. (Upp 22:21) I
diktens andra rad finns komprimerat det Ijusa hoppet
men också en rest av isen och vintern - ångesten och
tvivlet - som motte i några av dikterna om livsresan.
Men denna skugga forsvinner snart, når diktaren så
trosvisst tånker på att han skall nå både forklaringsberget och evighetens sommar. Man får en forestållning om en kårlek, som får allt ont att smålta bort.
Den andra strofen beskriver månniskans vandring
under jordelivet, som ofta år besvårlig, går genom
’ode land”, men Ijuspunkter finns: det eviga hoppet.
I det odsliga landet - jordelivet - ser åndå diktaren
’’spår av rosor”. Kanske har uttrycket samband med

rosen som kristen symbol. Den roda rosen har dår fått
stå for jungfru Maria men också for Jesu blod, som utgots på korset.49 I diktens tredje strof bekånner diktaren: vi får vandra genom skugglivet hår, ledda av Gud
till det verkliga livet. Detta leder tankarna till Bo Set
terlinds kånsla efter drunkningstillbudet i Strångnås.
Efter det kånde han det vardagliga livet overkligt och
upplevelsen i djupet som det riktiga livet.
1. Det finns en våg till himmelen,
en våg till Guds Jerusalem,
den vågen år den Helga tron
på Jesus Krist, Guds egen Son.

3. Och vill du sjålv den vågen gå
så år Hans ord att lita på,
men tvivla ej, allenast tro det går en bro från tro till ro.

2. Det finns en våg till Herrens bon,
som Jesus sjålv den strålar skon.
Vad ingen sett, vad ingen hort,

4. Det finns en våg till himmelen,
en våg till Guds Jerusalem,
den borjar hår, den borjar nu,

det har Han in i tiden fort.

var ån den går, den går till Gud.

Under rubriken Pilgrims vandringen i Den svenska
psalmboken 1986 finns en psalm av Bo Setterlind,
”Det finns en våg till himmelen”:
Psalmen år pedagogiskt upplagd. Om vågen till
himmelen och om vad den innebår handlar hela psal
men. Når diktaren i andra strofen talar om att vågen
’’strålar skon”, anar man, att hans egen upplevelse vid
drunkningstillbudet har haft betydelse. Han anspelar
på Pauli ord i brevet till korintierna (1 Kor 2:9) for att
beskriva gemenskapen med det gudomliga: ”'vad in
tet oga har sett och intet ora har hort, [...] vad Gud
har berett åt dem som ålska honom'”. Som vi sett har
Bo Setterlind varit djupt inne i tvivel och oro. Mot
den bakgrunden kan man uppfatta tyngden i orden i
tredje strofen ”men tvivla ej, allenast tro” och emfasen
genom assonansen bro - tro - ro.

Ekegården i Strångnås.

Bo Setterlind såger i en dikt: ”For tiden ångslas jag
inte”.50 Diktaren talar också om tid i psalmens fjårde
strof. Vågen till himmelen borjar hår och nu, och varje
nytt ogonblick betyder ett steg på vågen dit. Hela psal
men har en ståmning av hoppfullhet och fortrostan.
Sammanfattning och avslutning
De symboler och motiv jag lyft fram i Bo Setterlinds
lyrik år våsentliga i hans produktion. Hans eget urval
psalmstrofer i Nårmare Dig stodde mig i det intryck
jag sjålv fick, når jag studerade hans lyrik. Det foil sig
naturligt att vålja ut två symboler, Kållan och Ljuset,
och ett motiv, Livet som en fård in i evigheten.
Olika aspekter på kållan som symbol kan man urskilja i de diktér, som ovan behandlats. Poetens dolda
sjålsliv kan liknas vid en kålla. Endast ytan år tillgånglig for den utomstående. Kållans speglande formåga

framhåvs på andra stållen. Då får kalian stå for det som
forbinder himmelen med jorden, ibland genom musiken eller drommen. Kalians renande funktion betonas
åven. Dårvid nårmar man sig den centrala tolkningen
av kalian i Bo Setterlinds symbolspråk. Kalian står dår
for Gud sjålv och for det han har att ge den långtande
månniskan. Denna tolkning av symbolen biir mest
tydlig i psalmen ’’Guds kålla har vatten tillfyllest”.
Att lyfta fram Ijuset på olika sått år typiskt for Bo
Setterlind. Hans naturlyrik med Ijuset som en viktig
komponent går inte att helt forbigå. Mestadels har
Ijuset betydelse som symbol och anvånds dårvid på
olika sått. Det får ibland stå for något som sjålen i sin
kånsla av odslighet ser på avstånd och långtar efter.
Spegeln får stundtals vara formedlaren mellan månniskans sjål och det gudomliga. Drommen kan spegla
Ijuset från Gud. Ljuset i spegeln kan gora tillvaron
råttvånd så som Bo Setterlind uppfattade tillvaron
efter drunkningstillbudet: det vanliga livet år overkligt, och upplevelsen av evigheten år det verkliga livet.
Slåkt med kristen mystik år det for en psalm ovanliga
uttrycket ”natt av Ijus”.
Det gamla motivet Livet som en fård har funnits
tidigt i Bo Setterlinds tankar. Hans diktér vittnar om
att livsresan inte alltid har tyckts honom okomplicerad. Från att se på livet och tiden barnsligt och enkelt
dras poeten ibland mot en kånsla av hopploshet och
fasa och ibland mot en stark fortrostan infor livsfården och dess mål. Bo Setterlind ser i den kristna
mystiken och i Guds ord en hjålp emot skråck och oro.
Så kunde han i mogen ålder nå fram till den fasta och
Ijusa fortrostan infor livet och evigheten, som pråglar

hans kånda psalm ”Det finns en våg till himmelen”.
I Bo Setterlinds diktér finns en stor spånnvidd i fråga
om anvåndningen av symboler och motiv. Fler exempel på detta finns i den uppsats, som ligger till grund
for denna artikel. I en dikt kan poeten uttrycka sina
egna personliga kånslor och tankar utan att ta ansvar
for låsaren eller åhoraren. Annorlunda år forhållandet med de diktér, som blivit psalmer. Åven om de tar
upp skilda erfarenheter i en månniskas liv, år de ofta
mer allmångiltigt hållna. Lyriken och psalmen år olika
genrer. Om dikten kan vara hur mångtydig som helst,
fordrar psalmen en viss enkelhet. Psalmen måste ta
hånsyn till den kristna forsamlingen och gudstjånsten, kunna ge den enskilde trost, hopp och sjålavård
och oftast visa på den trygghet, som finns i den krist
na tron.
Bo Setterlind har inte upphort att vara aktuell i sin
diktning. I denna undersokning har det visat sig, att
de symboler och det motiv, som Bo Setterlind lyfte
fram ur 1937 års psalmbok och sedan bearbetade på
sitt eget sått, hos honom mognade och gjorde honom
till den kristne forkunnare han kånde sig kallad att
vara.
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Waldemar Åhléns Sommarpsalm
Av Anders Dillmar
år stockholmsorganisten Waldemar Åhlén vid
88 års ålder låmnat jordelivet sammanfattades hans insats med bl a foljande ord:

N

’’Svensk kormusik kan allra minst tånka sig
vara utan ’En vanlig gronskas rika dråkt’ [...]
Den melodin kommer att leva så lange
korsång utovas i detta land!” 1
Det var knappast overord, melodin hade fått ett
enormt genomslag. Och ån idag år det vål få korsångare i Sverige som inte utantill kan sin ståmma i Åhléns
såttning, samtidigt som flertalet svenskar år bekanta
med melodin. Uppenbarligen har tonsåttaren lyckats
skapa ett kongenialt musikaliskt uttryck åt Carl David
af Wirséns textmålning av den svenska sommaren.
Melodin biir en del av Skapelsens lovsång, från fåglar,
blommor och tråd, och erbjuder - trots all sekularise
ring - sångaren att ståmma in i orden om att akta Guds
ord fråmst, eftersom allt annat med tiden åndå kom
mer att fdrsvinna - ’’blott Herrens ord forbliver”.2
Man kunde tro att det mesta redan var sagt om en så
kånd melodi, numera också offlciell svensk koralme
lodi, men så tycks inte vara fallet. Innan jag går in på
frågan om tillkomst och publicering ges några upplysningar om kompositoren Waldemar Åhlén3.

Formodligen år han numera tåmligen okånd både i
och utanfor Sverige.
Vem var Waldemar Åhlén?
Waldemar Åhlén foddes 1894 och våxte upp i en kan
tors- och lårarfamilj i mellersta Sverige. Tidigt i livet
fick han vikariera som organist under sin fars ledigheter. Forutom av denne fick han också lektioner av sin
bror David i piano- och orgelspel samt i harmonilåra.
Brodern blev sedermera internationellt kånd kordiri
gent och kantor i Engelbrekts kyrka i Stockholm, med
bl a talrika framforanden av Bachs Matteuspassion.
Under studierna vid Kungliga musikkonservatoriet i
Stockholm tog Waldemar starka intryck av organisten
Gustaf Hågg men också av Anna Bergstrom-Simonsson, lårare i skolsångsmetodik.4
Efter organist-, musiklårare- och kyrkosångarexamen
1917 vidareutvecklade han 1921 sitt orgelspel for
Bernard Pfannstiehl i Dresden, erkånd interpret av
Regers och Reubkes musik.
1917 blev Åhlén organist i Messiaskapellet i Stock
holm och 1923 i Hogalidskyrkan, då med Stockholms
storsta orgel på 94 ståmmor. Hår holl han några orgelkonserter på egen bekostnad. Sådana var ovanliga i
Stockholm vid denna tid. De goda recensionerna blev
en viktig orsak till att han 1928 fick tjånsten som or
ganist i S:t Jakobs kyrka, vilken han låmnade med en

Tidigt framforde Åhlén idéer om hur forsamlingssången skulle kunna forbåttras, nåmligen genom 6vningar med forsamlingen i anslutning till musikgudstjånster.11 Med sina profilerade åsikter var det inte
forvånande att han utsågs till sekreterare i 1933 års
Åhlén betraktades som en av de ledande organisterna
koralkommitté.
I Jakobs kyrka samarbetade Åhlén sedan 1929 med
i sin generation och gav talrika konserter (åven radiokorledaren och kantorn Set Svanholm, som parallellt
och skivinspelningar) både i Sverige och utomlands.5
framtrådde som operasångare och sedermera blev
Vid de regelbundna framtrådandena i S:t Jakobs
operachef i Stockholm.12 Han eftertråddes som
kyrka samlades pengar till Albert Schweitzers
korledare av Eric Ericson 1949. Buxtehudes
verksamhet i Kongo.6 Åhlén hade lårt kånna
musik samt Bachs Johannespassion blev en
denne organist, låkare och teolog 1927 i
tradition. Sjålv ledde Åhlén under många
samband med en rikskyrkosångshogtid i
år S:t Jakobs gosskor efter dess bildande
Linkoping, 1960 besokte han sjålv Afrika.7
1944.13 Kdrarbetet stod i overensståmmelse med Kyrkosångens vånners stråvanden,
Snart nog profilerade sig Åhlén som en forvilka framfordes i tidskriften Kyrkosångsforkampe for den tidiga orgelrorelsen i Sveri
bundet, dår Ingvar Sahlin var redaktor - och
ge.8 Bocker om orgelbyggnadsfrågor, orgel
en av de fråmsta svenska ideologerna for kyrregister och orgelmusik recenserades av Åhlén
komusikalisk ’’nysaklighet” - åren 1933-36.
i svenska tidskrifter.9 Hans namn kom med
tiden att forknippas med orgelbyggen landet Waldemar Åhlén 1930 Han var både pråst och organist, sedermera
blev han rektor for Geijersskolan i Ransåter,
runt, redan 1930 ledde han ombyggnaden
Vårmland. Åhlén valdes 1942 till ordforande i stockav orgeln i S:t Jakob.10 Efter bildandet av Kyrkosång
holmskretsen av Kyrkosångens Vånner. 1962-69 var
ens Vånners Orgelråd, blev han dess ordforande åren
han dessutom vice ordforande i organisationens cen1934-1966. Overgripande mål var att bevara de gamla
tralkommitté.
orglarnas klang, fråmst pipmaterialet, men att samti
digt anvånda nya tekniska ’’framsteg” som pneumatik,
Parallellt med organistsysslan arbetade Åhlén 1917eftersom aldre teknik uppfattades som underlågsen.
1933 som sånglårare vid Tomteboda blindinstitut och
En liturgiskt funktionel! orgel ansågs bestå av minst 2
som musiklårare vid Stockholms folkskolor 1919manualer och sjålvståndig pedal, inte bara for orgelre1958, fråmst vid Engelbrekts skola. Han var sakkunpertoarens skull utan också for att forsamlingssången
nig i 1940 års skolutredning och under 12 år musikskulle kunna ackompanjeras triomåssigt.
avskedskonsert efter 43 tjansteår vid nåstan 77 års
ilder 30 juni 1971. Kyrkan var då fullsatt och konserten avslutades med att Åhlén från kororgeln ledde for
samlingen i sin egen Sommarpsalm.

.

konsulent vid Stockholms folkskolor, då han ledde
kurser i skolmusikpedagogik. 1930 grundade han
Stockholms sånglårarforening, vårs ordforande han
var fram till 1952.
Waldemar Åhlén var vid Sommarpsalmens tillkomst
alltså inte bara en erkånd musiker utan också en ideo
logiskt medveten sådan.

En rimlig konklusion år dårmed att melodin skrevs re
dan under 1920-talet, men framfordes forst i samband
med en skolavslutning i Hjorthagens kyrka 1933.18
Om det var Åhléns egen skolkor som sjdng år oklart,
likaså i vilken såttning. Ett treståmmigt framforande
forutsåtter en hel del ovning, satsen bor i sådant fall
ha funnits redan i borjan av året.

Om Sommarpsalmens tillkomst

Publicering

Enligt den åldsta lexikonuppgiften jag hittat (1964)
ska Sommarpsalmens melodi fdrst ha publicerats
1935 i samlingen De ungas kor.14 I Sohlmans musiklexikon 1979 sags ”den allmånt uppskattade” melodin
vara skriven for en skolavslutning 1933,15 en uppgift
som troligen går tillbaks på en radiointervju med Ahlén 1977, då han beråttade att melodin:

I januari 1934 annonserades om en ny sångbok,
Skolkoren, utgiven på uppdrag av ’’Stockholms folkskolors sånglårarforening”.19 Den skulle komma i två
upplagor, en med enbart korståmmor och en med korstammor och ackompanjemang. For utgåvan svarade
forutom Waldemar Åhlén åven Ejnar Eklof, John Gustafsson, David Wikander och Uno Overstrom, samtliga ’’lårare i sång vid Stockholms folkskolor” och orga
nister eller kantorer i olika Stockholmskyrkor.

’’tillkom på 30-talet, nårmare beståmt 1933
så sjongs den for forstå gången av en liten
barnkor i Hjorthagens kyrka, vid en skolav
slutning i den kyrkan.”16
Det kan dock diskuteras vad Åhlén egentligen avsåg.
Gålide årtalet 1933 melodins tillkomst eller dess for
stå framforande? I en intervju åtta år tidigare hade
han nåmligen med tydlig minnesbild beråttat att:
’’Sommarpsalm skrev jag en vacker majsdndag
omedelbart sedan jag kommit hem från hdgmåssan i Hogalidskyrkan, dår jag åren 192328 var organist.17

£n van
Sin lyc-ka
Hen du, o

grdnskas ri - ka drakt har smyckat dal och
och sin som-mar-ro de y - ra fåg- lar
Gud, som gdr vår jord så skon i
sommarns

Waldemar Ahléns Sommarsång i Skolkoren 1934.

Det kan noteras att Ejnar Eklof var organist och kan
tor i Hjorthagens kyrka, dår Sommarpsalmen enligt
Åhlén skulle ha uruppfdrts ett år tidigare.
Som nr 14 inneholl utgåvan Åhléns Sommarpsalm,
med titeln ’’Sommarsång”. De 1- till 3-ståmmiga sångerna var avsedda for folk-, real- och flickskolor samt

kvinnliga seminarier. Trots att bockerna trycktes i
Kopenhamn fick de av någon anledning enbart såljas
i Sverige, en begrånsning som i korupplagan upprepades på tyska. Hår återgavs Åhléns melodi 3-ståmmigt
for SSA, i ackompanjemangsupplagan var den enståmmig. Valfrihet mellan såttningarna markerades genom
korshånvisningar. Tempot angavs som Andante.
I Skolkorens forord utlovades en ny utgåva med kdrsånger ”for kyrkligt bruk”, åven om sådana också kun
de hittas i det redan utkomna samlingen. For skolfester, foråldramoten etc erbjods hår sånger att sjungas
av skolkor eller unisont, inte minst svenska folkvisor. Redaktionen beklagade att inte fler ”nu levande
svenska tonsåttare” hade bidragit med aister, men
många hade trots forfrågan inte visat något intresse
for saken. En kritisk låsare kunde dock ifrågasåtta urvalsprinciperna, erbjudandet hade gått till tonsåttare
”som kunde tånkas hysa något intresse for saken”.
Trots dess utpråglade skolsångskaraktår presenterades
Åhléns melodi några månader senare i Kyrkosångsforbundet for 4-ståmmig SATB-kor.20 Copyright ågdes
av Nordiska musikforlaget, så mojligen fanns såttningen redan tillgånglig i losblad.21 Sången var tånkt
”for sommarhogtider” och titeln åndrad till ’’Sommarpsalm”. Tempoangivelsen lod nu ”Ej långsamt”, vilket
formodligen bor såttas i relation till dåtidens bredare
psalmtempo och Skolkorens Andante.
Det ligger det något motsågelsefullt i att Åhléns kom
position trycktes i Svenska Kyrkosångsforbundets

organ. Den musikaliska satsen - i synnerhet tredje
frasens magnifika hojdpunkt (SSAATBB) dår den dia
toniska melodin med dess upprepade melismer gavs
en romantisk fårgning, de utforliga nyansbeteckningarna, ståmforingen med tenorståmmans hojdton inget av detta overensståmde med den ”nya saklighet”
som tidningen efterstråvade: en ’’objektiv” musik, fri
från kånslosamhet men med utpråglad kånsla for det
overindividuella.22
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Tredje frasen i Åhléns satining for SATB-kor 1934.

Vårdig kyrkorummet och gudstjånsten ansågs gregoriansk sång, åldre polyfoni, reformationstidens koral
samt barockens former. Målet var att ersåtta den ro
mantiska epokens ståmningsskapande gudstjånstmusik med en forkunnande sådan.23 Kyrkomusikern
”bor vara en forkunnare” ansåg Åhlén och bojde foljdriktigt knå vid sitt altare på orgellåktaren infor varje
konsert.24
Kanske låg forklaringen i att Åhlén redan var vålkånd
som tonsåttare. Ett år tidigare hade tidningen publicerat hans Påskhymn, med text av N F Grundtvig och J
A Eklund.25 Hår fanns taktvåxling, syllabik kontraste
rat mot melismatik samt polyfon ståmimitation. Åven
en storre orgelkomposition av Åhlén hade utannonserats, ett Allegro Festivo, med mycket positiva recensio-

ner: ’’något av det basta i nyare orgelmusik”, ”ett ståtligt, med schwung och elegans skrivet konsertstycke
for orgel”.26
Den utlovade samlingen De ungas hymnarium bor ha
utkommit under våren 1935.27 Redaktorer var desamma som for Skolkoren. Åhléns treståmmiga SSAsåttning återfanns nu som nr 109b, i samma utseende
Andante con moto
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Ejnar Eklofs såttning i De Ungas hymnarium 1935.

som ett år tidigare utom att ett crescendo tidigarelagts
och att slutnyansens p saknades. Titeln var åndrad
till ”En vanlig gronskas rika dråkt”. Med hånvisning
till Skolkorens ’’storre” upplaga informerades om att
sången också fanns ”for unison kor med ackompanjemang”. Som nr 109a - vilket mojligen signalerade ett
visst foretråde - hade inforts en 3-ståmmig komposi
tion av Ejnar Eklof till samma text och i samma gungande 3-takt som Åhléns. Pianoackompanjemanget var
dock hår tryckt tillsammans med korståmmorna.28

Enligt forordet var De ungas hymnarium avsedd for
’’gudstjånstens berikande” och inneholl en stor bredd
av sånger ”for olika tider av kyrkoåret och for kyrkliga
forråttningar av olika slag” Enbart sådana som musikaliskt och textligt inte stred mot ’’gudstjånstens vårdighet och helgd” hade getts utrymme och sjålvklart
hade hånsyn tagits till svårighetsgrad, sångerna var
tånkta att kunna framforas av ’’barn- eller kvinnoroster”. Några tekniskt svårare stycken var dock avsedda
for vuxna (kvinno)roster och motiverades med att de
utgjorde något av det ’’vårdefullaste som over huvud
taget finnes att tillgå”. Sjålvståndigt klingande mansroster råknade utgivarna tydligen inte med, utgåvans
fyrståmmiga såttningar var nåmligen tånkta att fram
foras av ’’unison kor med ackompanjemang”.29
Det tycks ha drojt nåstan 40 år innan Åhlén gjorde
en version for SAB-kor. 1973 presenterade Kyrkomusikernas tidning en sådan, ’’forenklad” såttning.30
I ’’tenorbristens Sverige” beskrevs denna kortyp allt
oftare ha blivit den normala, åtminstone i mindre
kyrkoforsamlingar. Kompositoren visade dock med
smånoter hur klangen kunde fyllas ut om resurser
fanns till att dela korens ståmmor. Ett ’’ganska friskt
tempo” rekommenderades. For att det inte skulle ”bli
jåmntjockt” framholls vikten av att folja nyansbeteckningarna. Avslutningen i vers 3 fbreslogs framford i
”ff och marcato”, gårna foregången av en svag nyans i
foregående fras. Mojligen var argumentet dock li te vål
tidstypiskt: ’’Sådant brukar gå hem”, skrev tidningen.

1984 publicerades sången åven postumt i en såttning
av Waldemar Åhlén for solorost och pianoackompanjemang.
Når det galler olika kortyper återstod nu bara man
skor. I borjan av 1980-talet gjordes åven ett sådant arrangemang for Sveriges åldsta manskor Par Bricole, av
dess dirigent Hans Kyhle.31
Sommarpsalmen som forsamlingssång
Att Åhlén utsågs till sekreterare i 1933 års koralkommitté resulterade inte i att hans melodi fdreslogs som
forsamlingssång.32 Åhlén visade livet igenom stor trohet mot koralbokens melodi, trots att han inte ansåg
den ’’tillråckligt glad i forhållande till texten”.33 Alltsedan 1921 års psalmbokstillågget Nya Psalmer gållde
Severus Gastorius melodi från 1675 for Wirséns text
(Nr 644).34
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Borjan av Gastorius melodi i 1937 års svenska psalmbok.

Men av någon anledning kom Åhléns melodi 1951 in
i Svenska Missionsforbundets forsamlingssångbok
Sanger och psalmer. En direkt personkoppling finns
i ordforanden for ’’musikbilagans” kommitté, Uno
Overstrom. Han fanns ju med bland utgivarna av

både Skolkoren och De ungas hymnarium, då presenterad som musiklårare samt organist i Betesdakyrkan
(Missionsforbundet) i Stockholm. Positiva erfarenheter måste ha talat for att utan alternativ prova Åhléns
melodi som forsamlingssång (nr 700).
Det bor noteras att Åhlén finns representerad med
ytterligare 4 melodier i samma utgåva, vilket antyder
att han blivit tillfrågad om kompositioner.35 De år alla
skriva i jåmt taktart, i antingen en mer traditionell
och tydligare koralstil eller med en folkligare melodik,
mojligen frikyrkligt anpassad. Några av dessa melo
dier tycks också ha blivit mer allmånt kånda, men det
år uppenbart att ’’Sommarpsalmen” utgbr en alldeles
egen kategori.
Utfallet måste ha varit positivt eftersom Åhléns me
lodi 15 år senare också togs in i Svenska Baptistsam
fundets och Orebromissionens gemensamma forsam
lingssångbok, Psalm och sang, 1966. Såttningen var
hår nåstan identisk med den i Missionsforbundets
utgåva.36
Redan 1960 hade melodin infbrts i sångboken Nu
sjunger vi (nr 233), avsedd for barngudstjånster och
sondagsskola och utgiven av sju frikyrkliga samfund
och EPS. Den treståmmiga satsen år formodligen37
gjord av Bertil Wallin, som tillsammans med Uno
Sandén ansvarade for utgåvans såttningar, alla tre
ståmmiga. Samma år utgav också Svenska kyrkan en
sondagsskolsångbok, Kyrkovisor for barn. Hår fanns
två andra melodier av Waldemar Åhlén (703 och 782),
båda med text av Anders Frostenson.

I samband med den nåmnda 3-ståmmiga SAB-utgåvan av Åhlén 1973 påpekade Kyrkomusikernas tidning
att ’’melodin åven borjar dyka upp som forsamlingssång”, uttryckligen nåmndes ovanstående samlingar.
Melodin borde dårfor enligt redaktoren ’’åtminstone
som alternativ” tas med ”i en kommande koralbok for
Svenska Kyrkan”. Den 3-ståmmiga SAB-utgåvan var i
detta perspektiv angelågen, genom att många fler kbrer nu kunde framfbra sången. Men att forsamlingen
enbart skulle ’’lyssna till melodin” var nog att underskatta bur vålkånd den redan var. I många samman
hang - inte bara i Jakobs kyrka - sjbngs den redan.
ROrligt
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slag. Hår år det nårmast ombjligt att ge en samlad
overblick. Få månniskor torde idag vara obekanta med
melodin.
Intressant år dock att notera att Åhlén sjålv aldrig
tycks ha plåderat for sin egen melodi i sångboken
Sjung svenska folk, utgiven sedan 1905 ”fbr skola och
samhålle” av Musiklårarnas riksfbrening och Samfun
det for unison sång.39 Detta trots att han under olika
perioder var ordfbrande for dessa fbreningar (194149, respektive 1958-1975). Inte fbrrån i den 41:a upplagan 1989 fick Åhléns melodi ersåtta Gastorius, men
då var den också svenska koralbokens enda melodi till
denna text.
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David Wikanders Sommerpsalm 1950.
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Utan explicit argument foreslog slutligen psalmbokskommittén i sitt slutbetånkande 1985 ”att Gastorius
melodi byts ut mot den redan ofta sjungna och omtyckta melodin av W Åhlén från 1933”.38 Såttningen i
den ekumeniskt anvånda koralboken 1987 for Svens
ka kyrkan och 14 andra kyrkosamfund år snarlik den i
Missionsforbundets utgåva 1951.
Når nu melodin etablerats som fbrsamlingssång och
fanns i koralboken var det naturligt att den också fick
spridning till vissamlingar och allsångshåften av olika
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Gottfrid Bergs satining av Gastorius melodi for SSA 1951.

Musikskapande i anslutning till Åhléns melodi
Ett lyckokast som Åhléns melodi lockar naturligtvis
till efterfbljd. Uppenbart hade den gungande 3-takten
inspirerat Ejnar Eklbf. Ett sent exempel på inspiration
år Erland von Kochs sommarpsalm (1986 års svenska
psalmbok nr 202), skriven 1974 till Harry Martinssons text De blomster som i marken bor.
Men det har åven gjorts kompositioner med annan

inriktning. Stockholms Storkyrkas organist David
Wikander publicerade exempelvis 1950 en såttning
av Wirséns text, som starkt awiker från Åhléns mo
deil.40
Men också Gastorius melodi lockade till efterfoljd,
bl a finns en såttning for SSA av
Gottfrid Berg från 1951. Den
trycktes foljande år i serien Unga
sjunga, vilken inneholl ’’sånger for
den elementåra undervisningen” och for vilken Wal
demar Åhlén då blivit redaktor.41
Når det slutligen gåller inspelningar av Åhléns melodi
(radio och skivor) tycks listan oåndlig.42 Sommarpsalmen låg t o m på 40-årsjubilerande ’’Svensktoppen”
2002, framford av The Real Group.
Melodin har också lockat till rent instrumentala kom
positioner. Variationer for orgel finns utgivna av bl a
Waldemar Åhlén och Bedrich Janacek.43 1997 gjorde
pianisten Anders Widmark en inspelning av melodin
med sin jazztrio.44 Sommarpsalmen har åven arrangerats for stråkkvartett, brass- och tråblåskvartett/
kvintett samt for stor orkester.45

over om den mdjligen ansågs ”for svår och besvårlig
att ova in”. Men han gladdes over den uppskattning
som Sommarpsalmen och orgelstycket Sursum Corda
ront och var sjålv villig att ’’såtta de verken fråmst”
bland sina kompositioner.
Han beskrevs som en aktiv ledamot i samfund, aka
demier och foreningar, redan 1956 hade han blivit
korresponderande ledamot av Historie- och Vitterhetsakademin och foljande år ledamot av Musikaliska
Akademin. Ett flertal medaljer hade också erhållits.47
Det stora fritidsintresset utover musik var dock resor
och fiske.
Åhléns beståmda åsikter om kyrkomusik refererades.
Alltfor mycket av samtidens kyrkomusik (1969) an
såg han inte vara ’’uppbygglig” utan tvårtom skapa
”rena olustkånslor”.48 Kyrkans helgade rum borde få
vara ’’forskonad for dylik olåt”. Också många av de nya
’’koralerna” for gitarr uppfattade Åhlén som mono
tona och torftiga, det hjålpte inte att de ’’tillkommit i
båsta avsikt”. For framtiden hoppades han istållet på
en musikalisk fornyelse på tonal och klassisk grund,
inte minst fanns behov av ’’enkla inspirerande hymner
for barn- och ungdomskorer”.

Något om Waldemar Åhlén på åldre dagar
I samband med sin 75-årsdag uppmårksammades
Åhlén med en intervju, som genomsyrades av hans
vitalitet.46 Kompositionsarbete var fortfarande en
aktuell syssla, nyligen hade han avslutat tre smårre
orgelstycken. Visserligen hade inte allt han skrivit
fått det genomslag han hoppats på - når det gållde orgelpartitan Lov vare dig, o Jesu Krist funderade Åhlén

Kanske något i stil med vad han sjålv hade åstadkommit 40 år tidigare genom sin Sommarpsalm?
Anders Dillmar

Fil. dr., cand. theol., organist i Svenska kyrkan.
Adresse: Bernadottevagen 51, S-756 48 Uppsala
E-mail: anders.dillmar<s>comhem.se
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svenska kronor till formån for Schweizers arbete.
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Waldemar Åhlén vid orgeln i Jakobs kyrka Stockholm 1971.

den saknar Åhléns Sommarpsalm.
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16) Intervju med W Åhlén 1977, gjord av Christian Ljunggren
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tankar på publicering i utgåvan. 323 år komponerad redan 1959
och finns åven i Psalmer och Sanger 1987 (572).
37) Uppgift från Torgny Erséus.
38) Slutbetånkande av 1969 års psalmkommitté, Text och musikkom
mentarer, nr 201 s 77. SOU 1985:18. I kommitténs betånkande
1981 finns ingen kommentar om melodin (SOU 1981:50) men i
kommitténs arbetsmaterial noteras att två melodier år i bruk, se
Inger Selander, Index over den kristna fdrsamlingssången i Sverige.
Sampsalm/ Gummessons bok- och musikforlag, 1979.
39) Muntlig uppgift från Torsten Selén, sekreterare och kassdr i
Samfundet for unison sång.
40) Svenska skolkvartetten, nr 100 i tredje delen 1950. Utgivare
var Wikander sjålv.
41) Unga sjunga nr 7b, Nordiska musikforlaget, numera hos
Warner/Chappell.
42) Se t ex Statens Ljud- och bildarkiv, www.slba.se
43) Sommarorgel, Wessmans forlag, 1977; Bosebo orgelbok,
Trumph 1997.
44) Psalmer, Anders Widmark trio, EMI, Stockholm 1997 (Cd).
45) Warner/Chappell
46) KMT/Ksf 1969 nr 6 A/B (Gunnar Hjorth).

47) RVO (Riddare av Vasaorder), Litteris et Artibus, Norska Haa
konmedaljen, S:t Eriks medaljen, Pro Patrias stora guldmedalj,
Svenska kyrkosångsforbundets Musica sacra medalj i guld.
48) Redan 1960 beskrev Åhlén Messiaens musik med ordet ”olåt”,
Ksf 1960 s 124, men i intervjun 1969 åsyftades formodligen
Bengt Hambræus och Karl-Erik Welin, vad Åhlén mojligen kallade ’’handflats- och armbågsmusik”, se Gerd Reimers ”Ett liv i mu
sik” i Musik - kultur, 1971 s 12. Hår erkånde han en ”viss svaghet”
for romantisk musik. I ett debattinlågg 1962 (’’Kyrkan och den
moderna musiken” KMT, nr 19) framstålldes Hilding Rosenberg
positivt, det var bara ’’extremisterna” som Åhlén vånde sig mot.
Att kyrkans musik fråmst skulle vara ’’uppbygglig” finns uttryckt
redan i artikeln ’’Orgelmusik vid brdllop och begravningar” i Ksf
nr 2 1940. En orgelkonsert borde enligt Åhlén begrånsas till en
timme, med stbrre och mindre verk av olika karaktår blandade.
Bach var visserligen ofrånkomlig, men fungerade kanske båst
som ”ett strålande slutkron”. Andra gårna framfbrda tonsåttare
var Håndel, Franck, Mendelssohn, Reger, liksom Gunnar Thyrestam, se KMT 22/6 1964 (Sten Carlsson) och ’’Waldemar Åhlén
och S:t Jacobs kyrka” i Musikrevy 1972 s 16 (Bertil Berthelson).

Med doft av sommar och liv
i svensk psalm och dansk nytolkning
Av Bernice Sundkvist
en hår artikeln har sin upprinnelse en somaf Wirsén var också medlem av psalmbokskommittén.
mardag når jag i ett brev citerade några rader
Psalmen publicerades i Nya psalmer 1921, som var ett
ur den svenska psalmen En vanlig gronskas
tillågg till 1819 års svenska psalmbok, den s.k. wallinrika dråkt, skriven av forfattaren och litteraturkriti
ska psalmboken. Ar 1933 fick psalmen en ny melodi
kern Carl David af Wirsén. I svaret på mitt brev fick
av Waldemar Åhlén och denna kom att få fåste både
jag texten till den danska oversåttningen av biskop
i psalmsången och som korsångsmelodi.2 Idag ingår
Johannes Johansen, som inleds med orden Det duf
En vanlig gronskas rika drakt med denna melodi i Den
ter lysegrønt afgræs. Med bågge texterna framfor mig
svenska psalmboken 1986 (nr 201), i Svensk psalmbok
konstaterade jag att det var vål att jag citerat, inte bara
for den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland 1986 (nr
hånvisat till psalmversen, om jag ville ge brevmottaga539) och Johansens bearbetning Det dufter lysegrønt i
ren beståmda associationer. I vardera psalmen ingår i
Den Danske Salmebog 2002 (nr 725). I samtliga psalmstort sett samma element, men åndå biir det hela rått
bocker återfinns psalmen under temat årstiderna.
så annorlunda i dansk version. Vad år det som sker
af Wirséns text har också upptagits i andra svenska
med texten i den danska oversåttningen? En fråga var
sångbocker.3
fodd och det år den som jag hår vill utveckla i en analys av Johansens oversåttning och bearbetning, mot
Johannes Johansen har arbetat med att oversåtta och
bakgrunden av af Wirséns ursprungliga text.1
bearbeta En vanlig gronskas rika dråkt under många år.
Den version som upptogs i Den Danske Salmebog 2002
En vanlig gronskas rika drakt och Det dufter lysegrønt
bygger på Johansens tidigare bearbetningar. Den
afgræs
forstå versionen år 1985 har tre verser. I en variant
Psalmen har inte varit foremål for hymnologiska kom
tryckt år 1991 finner vi fyra verser och år 1996 har
mentarer i någon hdgre grad, men den torde vara kånd
psalmen fått sin nuvarande utformning i fem verser.
i stora delar av Norden, inte minst som korsång. Carl
Sedan den forstå versionen har Johansens text ingått
David af Wirsén skrev texten år 1889 och den ingick i
i flera danska sångbocker.4
forslaget till ny svensk psalmbok samma år.

D

Av Johansen bearbetningar våljer jag att ta som utgångspunkt den text som ingår i Den Danske Salmebog
2002, men noterar foråndringar jåmfort med tidigare
versioner. Den svenska ursprungstexten har stått så
gott som obearbetad i svensk tradition.5 Jag våljer att
citera enligt den åldsta publicerade texten, den som
ingår i Nya psalmer 1921, tillågg till Den svenska psalmboken 1819.6
Jag frågar alltså vad som bander med innehållet i Jo
hansens oversåttning och bearbetning av af Wirséns
text. Det år texten som år foremål for en innehållslig
analys. Hår beaktar jag inte melodin. Det år också
det teologiska innehållet som står i fokus, inte i forstå
band språket. Inte heller går jag djupare in på forfattarnas intentioner, åven om fdrfattaren alltid såtter
sin prågel på en text på olika sått.
En text och två tolkningar
Psalmens innehållsliga grundstruktur år i stort sett
densamma i både af Wirséns och Johansens version.
De två forstå verserna år primårt fokuserade på forsommartidens Ijuvlighet. De två sista verserna for
in ett storre perspektiv på det som sagts, en reflektion kring det forgångliga och det eviga. I den tredje
och fjårde versen sker overgången något olika hos af
Wirsén och Johansen. Psalmens grundlåggande tema
svarar mot beskrivningar av af Wirséns poesi som ett
uttryck for efterromantisk naturlyrik, »fortråffliga
naturståmningar», vilka ofta leds over i »en reflexion
eller mystisk forklaring».7

Jag låter psalmens struktur vara riktgivande for min
fortsatta analys, som dårigenom biir jåmforande.
Sommar och skonhet
De två forstå verserna prisar naturens skonhet i sommartid. Trots en grundlåggande likhet finns det vissa
mindre skillnader.
1. En vånlig gronskas rika dråkt
Har smyckat dal och ångar.
Nu smeker vindens Ijumma flåkt
De fagra ortesångar;
Och solens Ijus
Och lundens sus
Och vågens sori bland viden
Forkunna sommartiden.
Det dufter lysegrønt afgræs
i grøft og mark og enge.
og vinden kysser klit og næs
og reder urtesenge.
Guds sol går ind
i krop og sind,
forkynder, at nu kommer
en varm og lys skærsommer.
2. Sin lycka och sin sommarro
De yra fåglar prisa;
Ur skogens snår, ur stilla bo
Framklingar deras visa.
En hymn går opp
Av frojd och hopp

i

Från deras glada kvåden,
Från blommorna och tråden.

nas den danska sommaren med uttryck som »dufter»,
»græs», »klint og næs».

Hør fugletungers tusindfryd
fra morgen og til aften!
De kappes om at give lyd,
der priser skaberkraften.
Hvert kim og kryb
i jordens dyb
en livsfryd i sig mærker
så høj som himlens lærker.

En iakttagelse som år vård att notera redan i dessa ver
ser år Johansens inforande av en religios tolkning av
det han beskriver. »Solens ljus» biir »Guds sol» och dår
af Wirséns fåglar prisar »sin lycka och sin sommarro«,
prisar Johansens fåglar skaparkraften.

Johansen upptar gronskan, som ger begynnelseorden
en viss likhet med ursprungsversionen. Vinden och
solen foljer också i forstå versen, men Johansen nojer
sig med solens forkunnelse av sommaren och låmnar
bort lunden och vågen. I andra versen fokuserar Jo
hansen, likt af Wirsén, fåglarna och deras sång. I Jo
hansens text får de i lovprisningen såliskap av mar
kens kryp.
Sommarens skonhet år således central, af Wirsén må
lar fram en bild av svensk sommar som ger olika slag
av associationer åt låsaren. Johansen vådjar explicit
till flera sinnen når han borjar med doften av grås.
Hans val av beskrivande ord anknyter tydligt till det
danska landskapet med »klit og næs». Anpassningen
till dansk sommar kan också fdrklara varfor han våljer
bort lunden, skogen och tråden. De år forvisse betydligt mer kånnetecknande for svensk natur. I danska
oron hors mojligen en återklang av en vålkånd sång,
»Danmark, nu blunder den lyse nat».8 I denna teck-

Skonhet och skapelse
I den tredje versen fortsåtter Johansen att utforligt
beskriva och tolka temat Guds skapelse. Versen utgdr
en nydiktning av Johansen, med en utvikning som
tydligt anspelar på Matt 6:26-29. Vers 3 fanns inte
med i Johansens version 1985, utan återfinns forst
något år senare.9 Det år forst i sin tredje vers som af
Wirsén anlågger ett explicit formulerat skapelseperspektiv och det sker genom ett bonens tilltal till Skaparen: »Du, o Gud, som gor vår jord så skon». Sedan
kommer han ganska snabbt in på forgånglighetens
problem, att »blomstren do».
3. Men Du, o Gud, som gor vår jord
Så skon i sommarns stunder,
Giv, att jag aktar fråmst ditt ord
Och dina nådesunder.
Allt kdtt år hd
Och blomstren do
Och tiden allt fordriver,
Blott Herrens ord forbliver.
Se, blomsterflorets farvepragt
gør alle ord forlegne.

Kong Salomon i kroningsdragt
misundeligt må blegne!
Alt smukt, vi ved,
al kærlighed,
den minste fugl og lilje
er, Gud, din skabervilje.

Men klarest lyser dog dit Ord
af kærlighetens gåde.
Alt kød må dø,
hver blomst biir hø.
Når vissentørt står floret,
da blomstrer evigt Ordet.

Forgångligt och evigt

5. Då må fdrblekna sommarns glans
Och vissna allt fåfångligt:
Min vån år min och jag år hans,
Vårt band år oforgångligt.
I paradis
Han, huld och vis,
Mig sist skall omplantera,
Dår intet vissnar mera.

Det år hår, i fråga om det forgångliga och det eviga,
som Johansens tolkning går sin egen våg och ger psalmen en annan karaktår. Hans tolkning i vers 4 måste
inbegripa en jåmfdrelse med af Wirséns vers 3b.
[...]

Giv att jag aktar fråmst ditt ord
Och dina nådesunder.
Allt kott år hd
Och blomstren do
Och tiden allt fordriver,
Blott Herrens ord forbliver.
4. Allt kott år ho. Allt flyktar hår,
Och snart forvissna gråsen.
Hos Dig allena, Herre, år
Ett oforgångligt våsen.
Min ånde giv
Det nya liv,
Som aldrig skall forblomma,
Fast ång och fålt står tomma.
Ja, du gør alting nyt på jord,
en sommer rig på nåde.

Ja, Jesus Kristus er det Ord,
der skaber liv afdøde,
så ny biir himmel, ny biir jord,
en verden grøn afgrøde.
Kom, Jesus, snart,
og gør det klart:
den morgenstund, du kommer,
da gryr en evig sommer.

Johansen upptar af Wirséns upprepade tanke om att
allt kott år ho, och blomstren do, åven om Johansen
1996 har vånt på formuleringen.10 Mot forgångligheten stålis Herrens ord som forbliver når allt annat for
vissnar. Hår år formuleringarna tåmligen likartade,
men så utgor de också en tydlig parafras på Jesaja 40,
verserna 6b-8 (citerade åven i 1 Pet l:24-25a).1:L

Eftersom oversåttningen i de nyaste svenska och
danska dversåttningarna inte långre beskriver månniskan som »kott» vill jag, for att visa på återklangen
av Jes 40, citera Karl XILs bibel, som brokades vid ti
den for af Wirséns diktning:12
Ailt kott år ho,
och all dess godhet år såsom ett blomster i markene.
Hoet torkas bort, blomstret forvissnar;
ty Herrans Ånde blås derin;
ja folket år boet.
Hoet torkas bort, blomstret forvissnar;
men vår Guds ord blifver evinnerliga.

Den danska oversåttningen av Gamla testamentet
från 1931 lyder snarlikt. Så hår långt år Johansen
overens med af Wirsén. Men sedan stannar Johan
sens tankegång vid »Ordet», det ord som år Jesus
Kristus, och som kan skapa nytt liv, en ny himmel och
en jord. Johansen upptar inget av den existentiella di
mension som år så tydlig hos af Wirsén. Herrens ord
år visserligen det som forbliver, men det forbinds av
af Wirsén med Herren Gud sjålv som »ett oforgångligt våsen». Och detta oforgångliga liv her månniskan/
låsaren om i vers 4. Så skall det inte bara bli ett nytt
liv, en ny sommar i stdrsta allmånhet, utan ett nytt
liv for »mig»: »Min ånde giv». af Wirséns tolkning har
uppenbara likheter med tolkningen i 1 Pet 1:23, att
månniskan fods på nytt av Guds bestående ord.
Vers 5 fortsåtter af Wirsén i samma innerliga ton,
texten overgår nårmast i en kårlekshymn. »Min vån år
min och jag år hans» år ett direkt citat ur Hoga visan
2:16. Denna rad kommer att uttrycka hemligheten i

det som evigt blomstrar, »mitt» liv år bundet till den
Oforgånglige. Johansen upptar visserligen formen av
ett bonens tilltal, som ger en viss personlighet i tonen,
och han antyder en kårlekens dimension, men stannar
dock nårmast vid en beskrivning av vad Kristus gor.
Jesus Kristus kan ses som en tolkning av »min vån».
Johansen ber nu att Jesus må komma snart. Flera uttryck i Johansens vers 5 utgor tydliga alluderingar på
Uppenbarelseboken 21-22. Jesus Kristus skall komma
for att skapa en ny himmel och en ny jord, den som
utgor »en evig sommer«.13 Boneropet »Kom, Jesus,
snart» ger genljud av Upp 22:20: »’Ja, jag kommer
snart.’ Amen, kom, Herre Jesus.»14 Åven »morgenstund» kan noteras med tanke på talet om Kristus
som morgonstjårnan i samma kapitel (Upp 22:16).
Johansens tolkning av vers 5 betraktad i Ijuset av Up
penbarelseboken 21-22 får bonen att framstå som syftande på Kristi kommande i hårlighet. Det innebår en
awikelse från af Wirsén. Denne talar visserligen om
en omplantering »i paradis«, men omplantering anty
der att en plantering - om ån av icke-bestående art
- redan har skett. Åven bonen om andens nya liv och
tanken att min vån år min och jag år hans ger en aning
om att det nya livet bdrjar hår i tiden for att fullkomnas »i paradis». Månniskans liv i nuet framgår inte lika
klart i Johansens text. Vad betyder det att leva mellan
upptåckten av att Ordet år bestående och det eviga
Ordets återkomst i hårlighet?

En sommarpsalm med trost till Guds folk
En vanliggronskas rika dråkt och Det dufter lysegrønt af
græs får i psalmbockernas kontext karaktåren av som
marpsalm. En nårmare granskning av innehållet visar
att ett fundamentalt teologiskt tema behandlas. Min
tolkning år att Jesaja 40 (eller 1 Pet 1) ger psalmen
dess centrala budskap. Hos af Wirsén framhåvs temat
från Jes 40 på ett sårskilt sått genom upprepningen i
vers 4.
Hyllningen till naturens skonhet och Guds skapelseverk utgor utgångspunkten for en reflektion over li
vets forgånglighet. Psalmen stannar emellertid inte
i talet om forgånglighet, utan kommer med ett bud
skap om det som år bestående. Enligt kontexten i Je
saja 40 var detta forkunnelsens kårna, ett glådjebud
som skulle ropas ut från »ett hogt berg». Kapitel 40
borjar ju med orden »Trosta, trosta mitt folk, såger er
Gud.» Och visst klingar en trostefull ton åven i den
senare delen av En vånlig gronskas och Det dufter ly

segrønt. Den biir mer objektivt famstålld i Johansens
oversåttning, når han lyfter fram »Ordet», det evigt
blomstrande Guds ord, och Kristus som det ord som
utlovar en ny skapelse. Johansen, som också kallats
»lovsangens digter», håller kvar lovsångens ton från de
två forstå verserna, i vilka han ånnu kan folja af Wir
sén.15 af Wirsén behåller också en lovsångston, men
han ger uttryck for en mera personligt engagerande
trosvisshet som ser bortom vissnad gronska: »Då må
forblekna sommarns glans» ... »min vån år min och jag
år hans». Det år intressant att notera det personliga
draget i af Wirséns psalm eftersom han ansetts ha få
»personliga tonfall».16
Jesajatexten ger psalmen en biblisk forankring. Jo
hansens psalmer har också karaktåriserats som
»bibelske«.17 Om man med »biblisk» menar att texten
anknyter till bibelord bekråftas karaktåristiken tydligt
i Det dufter lysegrønt. Det år lått att se att Johansen
upprepat anspelar på bibelord. Med hjålp av dessa be
lyser han sedan den ursprungliga textens tema på ett
eget sått. I de senare tillkomna verserna (3 och 5) in
for Johansen tydligt flera nya bibliska bilder och hans
awikelser från af Wirséns version framtråder också
mest genom den nytolkning som hårigenom framtrå
der.
En skillnad som kan noteras år att Jes 40:1-8 har olika
kyrkoårskontext i den svenska och danska liturgiska
traditionen. I svensk liturgi har texten utgjort gammaltestamentlig låsning på Johannes doparens dag,
dvs. mitt i sommartiden. I dansk liturgi återfinns tex-

ten på 3 sondagen i advent. Kyrkoårets betoning av
ankomst kunde tånkas ligga som en medveten eller
omedveten tankestruktur bakom den for biskop Jo
hansens specifika tolkningen av den kommande Kristus i vers 5.

Psalmbok for den evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

1986.
Den svenska psalmboken 1819 och Nya psalmer 1921.
Den svenska psalmboken 1937.
Den svenska psalmboken 1986.
Ovriga kållor och litteratur

Sammantaget kan sommarpsalmen alltså sågas anknyta till sommarens och naturens skonhet, men dess
teologiska perspektiv ger den en tyngd som forkunnelse av evangelium. Vad detta evangelium betyder
hår och nu framtråder med olika uttolkning hos Carl
David af Wirsén och Johannes Johansen. Når jag - for
att återanknyta till artikelns upprinnelse - hade citerat vers 4 i svensk version fanns det ingen motsvarande existentiell beskrivning i den danska psalmbokens
version. Och den hår analysen har visat att det hånt
en hel del på textens våg till Den Danske Salmebog
2002.
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1) Carl David afWirsén levde mellan åren 1842 och 1912. Han
var docent i litteraturhistoria, och verkade framfbr allt som poet
och litteraturkritiker. Från år 1884 var han Svenska akademins
ståndige sekreterare. Han blev medlem av psalmbokskommittén år 1883. Hans kristna livsåskådning har kommit till uttryck
i bl.a. psalmer och andliga diktér. Se t.ex. Nordisk Familjebok
1921, 781-786; http://sv.wikipedia.org./wiki/ (hånv. A). For af
Wirséns roll i svensk psalmhistoria, se Liedgren 1940, 87-89;
Arvastson 1975, 72-73. En studie av af Wirséns personlighet
har skrivits av Kjellén, 1979.
Johannes Johansen år fbdd 1925. Han har verkat som pråst
och var biskop i Helsingør stift åren 1980-1995. Johansen
anses vara en av de mest sjungna nyare danska psalmdiktarna
och han har publicerat psalmer, diktér, boner och annat. Han
var också medlem av Det Danske Salmebogsselskab. Se Kjærgaard
2003a, 421-422.
2) Se t.ex. http://sv.wikipedia.org./wiki/ (hånv. B)
3) Se http://sv.wikipedia.org./wiki/ (hånv. A)
4) Se hårtill Kjærgaard 2003b, 675.
5) I Finland infordes psalmen fdrst i psb 1986 och har bearbetats lått språkligt.
6) En digital textutgåva enligt tryck Herzogs-Melins, Goteborg
1932, finns på adress http://runeberg.org/psalmbok/1932
7) Se Nordisk Familjebok 1921, 783-784; Arvastson 1975, 73;
Kjellén 1979, 70-72.
8) Ursprungligen en dikt av Thøger Larsen (1914), som återfinns i Folkehøjskolens Sangbog.
9) Johansen 1991. Jfr åven Luk 12:22. Se Kjærgaard 2003b,
675.

10) Tidigare versioner har »alt kød biir hø, hver blomst må dø».
Jfr Johansen 1985; 1991.
11) Jfr åven t.ex. Ps 103:15-17.
12) KarlXILs kyrkobibel 1703. Den citerade texten enligt tryck
1873 (faksimilutgåva 1976).
13) Tanken finns också i Jes 65:17(-25) samt i 2 Pet, se
3:10-13.
14) Ett likande bonerop återfinns i 1 Kor 16:22: Marana ta, el
ler »Du vår Herre, kom».
15) Se Smedegaard Andersens presentation av Johansen som
psalmdiktare, 1989,11.
16) Se Litteraturens historia i Sverige 1987, 278.
17) Smedegaard Andersen 1989, 24, se åven 16-17.

poesiTEOri
Program for det tværfaglige symposium ved Det Teologiske Fakultet, Auditorium 1, bygning 1441, Tåsingegade
3, 8000 Aarhus C, fredag d. 9. november 2007, omtalt i nr. 1.
Det er gratis at deltage i symposiet. Man skal ikke tilmelde sig, og der er kun den form for adgangsbegrænsning,
som auditoriets fysiske rammer sætter.
9.00: Velkomst ved professor, dr.theol. Kirsten Nielsen.
9.15- 10.00: Universitetslektor, mag.art. Per Dahl: Poesiens potentiale.
10.00-10.30: Kaffe/the i foyeren.
10.30- 11.30: Forskningsadjunkt, ph.d. Marianne Schleicher interviewer tidligere overrabbiner dr. h.c. Bent Mel
chior om poetisk sprog i den jødiske bønnebog.
11.30- 12.15: Lyrikeren Pia Tafdrup: ’’talte jeg som et barn, tænkte jeg som et barn, dømte jeg som et barn”.
12.15- 13.15: Frokostpause.
13.15- 14.00: Professor, dr.theol. Kirsten Nielsen: ”Der flammer en ild”. Bibelske Gudsbilleder i nyere danske
salmer.
14.00-14.45: Pastor Holger Lissner: Om at skrive salmer i skyggen af de store digtere.
14.45-15.15: Kaffe/the i foyeren.
15.15- 16.00: Seniorforsker, ph.d. Lotte Thyrring Andersen: Moderne dansk poesi som norm for nye salmer - ek
semplificeret ved Jørgen Gustava Brandts salmedigtning.

8. Salmedag i Vestervig - “Som den gyldne sol...”
Lørdag, den 3. november 2007, kl. 10 - 17.
Alle foredrag finder sted i Multisalen i Vestervig-Agger Aktivitetscenter
Program:
kl. 10.00 - 12.00: Biskop Erik Norman Svendsen, Københavns Stift:
Som dendgyldne Sool... Om Thomas Kingos liv og salmedigtning
kl. 12.15 - 13.15: Frokost
kl. 13.30 - 15.00: Universitetslektor Carsten Bach-Nielsen:
Barokken hos Kingo
Thomas Kingo kaldes vor største barokdigter, og hans vældige salmer kender vi fra salmebogen. Men hvad kunne
Kingo ud over at skrive salmer? En barokdigter skulle kunne mestre mere end een genre. Carsten Bach-Nielsen
vil indkredse, hvad barok egentlig betyder og forsøge at vise det i Kingos salmer, men også foretage vandringer
ud i det øvrige forfatterskab, der kan kaste lys over det kunstneriske helhedssyn der ligger bag salmerne. Til det
kunstneriske syn knytter der sig en anskuelse af verden, der anses for ligeså ustabil og forgængelig som de ord,
der vil beskrive den.
kl. 15.00 -15.15: Sognepræst Jørgen Kjærgaard: Præsentation af nye salme- og kirkemusikudgivelser
kl. 15.15 - 15.45: Eftermiddagskaffe & Bogcafé i Hallens Cafeteria.
kl. 16.00 - 17.00: Salmetime i Vestervig Kirke
Bremnes Kantori, Bømlo, Norge. Orgel: Ivar Mæland.
Bremnes Kantori består af ca. 40 sangere, som dels er fast kirkekor ved Bremnes Kirke, dels giver koncerter. Ko
ret har specialiseret sig i bl.a. Petter Dass og Kingo i norsk tradition.
For yderligere oplysninger: henvendelse til Vestervig Kirkemusikskole, Skindbjerg Høje 1, 7770 Vestervig,
tlf.: 97 - 94 16 85, fax: 97 - 94 16 87, eller pr. mail: vestervigtskirkemusikskole.dk

Anmeldelse: Kvad og åndelig visesang på Færøerne
/AfVagner Lund
et er helt enkelt en fornøjelse! Med udgivel
Samme udgivelsesrække er også hjemmehørende i den
sen af de to store og nært beslægtede værker
skriftserie som Universitets-jubilæets danske Samfund
Føroya Kvædi og Andlig visuløg i Føroyum er det
står bag. Seriens første numre omfatter 6 bind med
lykkedes det færøske forlag STIDIN på fornem vis tekstsamlinger
at
og et bind med beskrivelser af kva
forene æstetik og formidling i de to forskellige, men
dene. Her findes således alle de kvadtekster, som var
meget ligeværdige, eksempler på gedigen boghånd
tilgængelige da folkemindeforskeren Svend Grundt
værk, når det er bedst. Bøgernes tryk og ydre tilsnit
vig og sprogforskeren Jørgen Bloch sammen sikrede
er på højeste niveau og som kronen på værket hylder
en nedskrivelse i slutningen af 1800-tallet. Siden har
man billedkunsten i den afsluttende indbinding med
først og fremmest færøske forskere sørget for at de
to fremragende reproduktioner af den berømte færø
håndskrevne manuskripter blev offentliggjort i bog
ske kunstner Trondur Patursson.
form. Første gang i 1941 og senest med et komment
De to værkers kompetente autor er musikforskeren,
arbind i 1996. Med Marianne Clausens musikologiske
mag.art Marianne Clausen. Som det ydre er det indre
arbejde her i seriens 8 bind kan man dog først nu tale
arbejde unikt. Der er tale om et formidabelt og dyg
om en endelig afslutning på skriftrækken. For her fin
tigt forsknings- og researcharbejde, som her er nået
des en vigtig del af registreringen nemlig melodierne
frem til et imponerende resultat. Værkerne er i deres
til de gamle kvad- og kædedanstekster. Grundlaget for
indhold vidt forskellige; men øser af den samme kilde
denne musikalske dokumentation er hentet i et mate
”den færøske sangtradition” som den manifesterer sig
riale på over 2.000 lydoptagelser af færøske vise- og
i et sekulært og i et åndeligt aspekt. I en hymnologisk
kvadsangere på fonograf og bånd. Disse sjældne opta
sammenhæng vil man ikke kunne undvære en forstå
gelser har fundet sted på spredte færøske lokaliteter
else af kvadene, for at kunne få indsigt i traditionen
og gennem mange år begyndende i 1902. Det vellyk
bag den åndelige visesang og omvendt. De to værker
kede resultat skyldes i høj grad Marianne Clausens
åbner mulighed for at virkeliggøre denne forståelse.
enestående evne til gennem aflytning at formidle en
Det største og først færdiggjorte arbejde er bogen
notation af de indspillede kvad. Resultatet af dette
om ”de færøske kvæder”: Føroya Kvædi Corpus Carenorme arbejde gennem flere år foreligger nu i en bog
minum Færoensium VIII fra 2003. Bogen er, som det
på 735 sider og med noderne til mere end 1300 melo
fremgår, nr. 8 i en række udgivelser, der alle beskæfti
dier forenet med den tilhørende tekst. Et kæmpeværk
ger sig med de færøske kvad.
vægtig i mere end en forstand og som i almindelig
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håndtering kun kan foregå med begge hænder. Bogen
indledes både på færøsk og engelsk med en glimrende
indføring i emnet og med tilhørende kommentarer til
materialet og sågar også billeder og beskrivelser af de
fleste af kvadsangerne. For dette fortrinlige arbejde
fik Marianne Clausen da også i 2003 Færøernes litte
raturpris (M.A. Jacobsens litteraturpris).
Som et selvstændigt værk og dog nøje forbun
det med ideen om en dokumentation af den færøske
sangtradition lægger bogen om den åndelige visesang:
Andlig visuløg i Føroyum sig i smuk forlængelse af Føroya Kvcedi. Også her er musikken og melodierne emnet.
I den færøske musikalske tradition er sangen suveræn.
Og når det drejer sig om færingernes åndelige sang
indtager salmedigteren Kingo en særstilling. Kingo er
ikke blot en elsket salmedigter gennem århundreder,
ingen salmedigter har haft større betydning; men nav
net ’’Kingo” er også blevet et symbol et fællesbegreb
for den åndelige sang overhovedet. Således har både
den åndelige sang og fortolkningen af Kingo i praksis
skabt en tradition, der er blevet betegnet som ’’Kingosang” eller ’’Kingotone”, og med dette udtrykker man
noget, der ligger tæt på den færøske folkesjæl. At sikre
en tilgængelig musikalsk dokumentation af denne fol
kelige åndelige sang har været opgaven for Marianne
Clausen. Det håndgribelige grundlag for arbejdet har
været omkring 1700 lydoptagelser alle optaget som
til Føroya Kvæd: på fonograf og bånd i 1900-tallet.
Blandt de mange ’’indsamlere” har Marianne Clau
sens far Karl Clausen (1904-72) spillet en væsentlig
rolle. I årene 1967-72 nåede Karl Clausen at optage
flere hundrede åndelige sange foredraget af de frem

ragende færøske visesangere. Dette arbejde blev siden
fortsat af Marianne Clausen og nu foreligger der såle
des et enestående værk med 768 udvalgte melodivari
anter sammen med de tekster som de er blevet sunget
og indsunget med. Bogen er på 542 sider og omfatter,
også her både på færøsk og engelsk, en meget grundig
og kyndig indføring i den færøske åndelige visesangs
historie og karakter sammen med kommentarer af de
enkelte eksempler. Som i Føroya Kvæd: findes der også
her et omfattende og interessant billedmateriale af
sangerne og forskerne som gennem de mange år har
sørget for det grundlæggende materiale.
Umiddelbart kan man rigtigt og naturligt opfatte de
to værker om den færøske sang som slutstene; men i
virkeligheden kan de også ses som to tredjedele (bind
1 og 2) af en lidt større sammenhæng, idet deres autor
har endnu et værk (bind 3) under udarbejdelse, nemlig
en bog der kommer til at omfatte de færøske melodi
traditioner til de danske folkeviser. Hvis den hidtidige
standard vil blive fastholdt, kan alle med kærlighed til
færøsk sang og musik glæde sig.
Marianne Clausen: Føroya Kvædi, Corpus Carminum Færoensium VIII
STIDIN Hoyvik 2003, Zakarias Wang, zakarias<3>post.olivant. fo
735 s., HL, ISBN 99918-42-29-2
I kommission: C.A. Reitzel, København, info<3>careitzel.com
Marianne Clausen: Andlig visuløg i Føroyum, Upptikin 1902-2002
STIDIN Hoyvik 2006, Zakarias Wang, zakarias<s>post.olivant. fo
542 s., ill, ISBN 99918-42-41-1

Bag tidsskriftet...
Redaktørens referencegruppe
Lektor, dr. phil. Steffen Arndal

Campusvej 55,
DK-5230 Odense M.

(+45) 65 50 32 18

arndalolitcul.sdu.dk

Provst, adj. professor ph.d.
Peter Balslev-Clausen

Ahlmanns Allé 14,
DK-2900 HeUerup

(+45) 39 62 79 27

pbcOteol.ku.dk

Organist Ole Brinth (musik)

Lysestøbervej 7,
DK-6070 Christiansfeld

(+45) 74 56 03 73

organist.hhkomail.dk

Domorganist Birgitte Ebert (musik)

Hømvej 4, Høm, DK-6760 Ribe

(+45) 75 42 06 19

bebokm.dk

Rektor Eberhard Harbsmeier
(sekretariat)

Kirkeallé 2,
DK-6240 Løgumkloster

(+45) 74 74 58 81

ebhokm.dk

Sognepræst, cand. theol.
Jørgen Kjærgaard (teologi)

Præstegårdsvej 8,
DK-7770 Vestervig

(+45) 97 94 1112

ikiokm.dk

Pastor em., cand. theol. Jens Lyster
(teologi)

Drosselvænget 8,
DK-6310 Broager

(+45) 35 11 41 07

ienslvster@gmail.com

Professor dr. theol. Kirsten Nielsen

Vågøgade 5, DK-8200 Århus N.

(+45) 89 42 22 53

kn@teol.au.dk

Docent, fil. dr. Inger Selander
(litteratur)

Runslingan 18 B,
SE-224 77 Lund

(+46) 46-151729

inger.selander@litt.lu.se

MuL, teol. dr.
Anna Maria Bockerman-Peitsalo (PI)

Norra Heikelvågen 21 B,
FI-027 00 Grankulla

(+358) 41 501 6016

abockerm@abo.fi

Teol. dr. Anna Jonsson Evertsson (SE)

Råstenvågen 8,
SE-291 73 Onnestad

(+46) 44-76967

anna.evertsson@hem.utfors.se

Fagkonsulent, koncertorganist
David Scott Hamnes (NO)

Liturgisk senter,
Erkebispgården,
NO-7013 Trondheim

(+47) 91 33 30 608

david.scott.hamnes@kirken.no

Professor, teol. dr. Einar Sigurbjornsson
(IS)
Professor, dr. Erkki Tuppurainen (FI)

Nedstaberg 8, IS-111 Reykjavik

(+354) 45 68 211

eisig@hi.is

Retkeilijåntie 14 C 1,
FI-702 00 Kuopio

(+358) 40 529 1370

erkki.tuppurainen@fimnet.fi

Nordisk referencegruppe

M.

Salmehistorisk Selskabs bestyrelse
Lektor, dr. phil. Steffen Arndal

Campusvej 55,
DK-5230 Odense M.

(+45) 65 50 32 18

arndal@litcul.sdu.dk

Provst, adj. professor, ph. d.
Peter Balslev-Clausen

Ahlmanns Allé 14,
DK-2900 Hellerup

(+45) 39 62 79 27

pbc@teol.ku.dk

Rektor Eberhard Harbsmeier

Kirkeallé 2,
DK-6240 Løgumkloster

(+45) 74 74 55 99

ebh@km.dk

Lektor, afdelingsleder
Carsten Selch Jensen

Afdeling i Kirkehistorie,
Københavns Universitet,
Hækkehusvej 2,
DK-5250 Odense SV.

(+45) 35 32 37 81

csi@teol.ku.dk

Forretningsfører, merkonom
Vagner Lund

Caroline Amalievej 27,
DK-2800 Lyngby

(+45) 45 88 48 65

vlu@teol.ku.dk

Pastor emeritus, cand. theol.
Jens Lyster

Drosselvænget 8,
DK-6310 Broager

(+45) 35 11 41 07

i enslvster@gmail. com

Sognepræst, cand. theol.
Ove Paulsen, redaktør.

Tofthøjvej 37,
DK-9280 Storvorde

(+45) 98 31 84 70

opa@km.dk

Professor em., teol. dr. & fil. dr.
Sven-Ake Selander,
rep. for NORDHYMN

V. Håggviksvågen 17,
SE-236 32 Hdllviken

(+46) 40 453577

teol-sas@cassandra.net.lu.se

Styringsgruppen for Nordisk Institut for Hymnologi (NORDHYMN)
Professor em., teol. dr. & fil. dr.
Karl-Johan Hansson

Krubbvågen 1 E 10,
FI-652 30 Vasa

(+358) 6 321 6421

khansson@abo.fi

Professor, dr. theol.
Steffen Kjeldgaard-Pedersen

Egernvej 43,
DK-2000 Frederiksberg C

(+45) 38 34 99 72

skp@teol.ku.dk

Sekretær: Vagner Lund

Det teologiske Fakultet,
Købmagergade 44-46,
DK-1150 København K

Professor, fil. dr. 8c teol. dr.
Pétur Pétursson

Hjardarhaga 11, IS-107 Reykjavik

(+354) 562 9009

petp@hi.is

Professor em., teol.dr. fil. dr.
Sven-Ake Selander, fmd.

V. Håggviksvågen 17,
SE-236 32 Hollviken

(+46) 40 453577

teol-sas@cassandra.net.lu.se

Førsteamanuensis, cand. phil.
Sigvald Tveit

Postboks 1017, NO-0315 Oslo

(+47) 92 04 24 72

sigvald.tveit@imv.uio.no

vlu@teol.ku.dk

Årsabonnement:

275 DKK

ISSN 1901-5976

Hymnologi
Nordisk tidsskrift

Afindholdet
Kerstin Holtsung

Symboler och motiv i Bo Setterlunds
diktér och psalmar

Anders Dillmar

Waldemar Åhléns Sommarpsalm

Bernice Sundkvist

Med do ft av sommar och liv i svensk
psalm och dansk nytolkning

