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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sjung och spela för Herren av hela ert hjärta1, skriver Paulus (eller någon av hans medarbetare) 

i sitt brev till församlingen i Efesos. Ett citat som dessutom finns med i förordet till Den svenska 

psalmboken skriven av dåvarande ärkebiskop Bertil Werkström.2 På flera ställen i Bibeln, fram-

förallt i Gamla testamentet men även i Nya testamentets böcker, uppmanas läsaren att uttrycka 

sin lovsång, sin tacksamhet och sin tillbedjan genom att sjunga, spela eller göra båda delarna. 

Bruket att uttrycka sin glädje och tacksamhet gentemot Gud är alltså något som har förekommit 

redan bland de första kristna, och således genom hela kristendomens historia.3  

Historien om sång- och psalmböcker i Sverige tar sin början under 1500-talet, i 

samband med att Gustav Vasa tog reformationen till Sverige. Martin Luther var själv en stor 

förespråkare för musik och församlingssång i gudstjänsten. Han menade att psalmen stod i 

evangeliets tjänst, och att en av dess främsta uppgifter var att sjunga in evangeliet.4 Det är under 

1500-talet som de första sångböckerna på svenska börjar ges ut och sedan följer en strid ström 

av olika typer av sång- och psalmböcker ända fram till idag. Efterhand som musiksmak och 

textideal har ändrats, har även psalmerna förändrats, både när det gäller text och musik. Föru-

tom att nya typer av musikstilar och instrument har tillkommit och blivit populära, har även den 

rådande teologin förändrats och med det även texterna i de sånger och psalmer som används i 

gudstjänster runt om i världen.5  

Den senaste versionen av Den svenska psalmboken fastslogs av Svenska kyrkans 

kyrkomöte i augusti 1986, efter många års arbete och diskussion, och den togs i bruk på Första 

söndagen i advent samma år. Detta är alltjämt den gällande psalmboken för Svenska kyrkan, 

och den utmärker sig även genom att de 325 första psalmerna är gemensamma med en rad andra 

kyrkliga samfund i Sverige.6 2002 utkom Verbums förlag med ett tillägg till Den svenska 

psalmboken. Trots att den formella statusen för detta tillägg är omdiskuterat är psalmerna som 

ingår i tillägget populära och väl använda inom Svenska kyrkan.7 

                                                 
1 Ef 5:19b 
2 Den svenska psalmboken: med tillägg. s. 5 
3 Gloer, ”Homologies and hymns in the New Testament”. 
4 Nisser, Selander, och Bernskiöld, Psalmernas väg. s. 23f 
5 Ibid. s. 23f 
6 Axelsson, Psalm i vår tid. s. 14f 
7 Ibid. s. 22f 
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När arbetet med den nuvarande versionen av Den svenska psalmboken tog sin 

början 1969 letade psalmbokskommittén efter personer som kunde bidra till arbetet. En av per-

sonerna som kontaktades var Britt G. Hallqvist i Lund. Hallqvist hade tidigare skrivit ett flertal 

psalmer som publicerats i en rad olika samlingar, både sångböcker som var mer riktade mot 

barn såsom Kyrkovisor för barn (1960)8 men även mer allmänna sångböcker. Hallqvist var 

litteraturvetare och arbetade som journalist, översättare och författare. Genom äktenskapet med 

Sten Hallqvist blev hon också prästfru och kom därmed i nära kontakt med både de kyrkliga 

texterna och den kyrkliga musiken. Hon drevs av att sprida det kristna budskapet, särskilt för 

att på så sätt kunna stå upp för de svaga i samhället.9 

Trots att hon själv inte var ledamot av den kommitté som ledde arbetet med att ta 

fram det som senare blev Den svenska psalmboken bidrog Hallqvist med många psalmtexter, 

både översättningar och egna psalmtexter, men framförallt bidrog hon med bearbetningar av 

äldre psalmer. Totalt bidrog Hallqvist med 88 psalmer, varav 16 är texter som hon har skrivit 

själv.10 Hallqvist själv har sagt vid upprepade tillfällen att hon inte drivs i sitt psalmförfattande 

av teologi, i den bemärkelsen att hon har en särskild teologi som hon genom psalmförfattandet 

vill lyfta fram.11 Hon uttrycker saken väldigt drastiskt: ”Jag är odogmatisk och oteologisk.”12 

Trots detta framkommer det tydligt i flera av Hallqvists psalmer en djup förtrogenhet gentemot 

texter i Bibeln. 

Kopplingen mellan psalmtexter och texter från de olika böckerna i Nya testamen-

tet är inte självklar och inte heller något som förekommer i alla psalmer. Vissa psalmer bygger 

snarare på kyrkans lära och tradition framför bibeltexter. Då det dessutom främst är i Gamla 

testamentet som psalmtraditionen förekommer är det intressant att undersöka på vilket sätt tex-

ter från Nya testamentet används i psalmdiktningen. Detta är den främsta orsaken till varför jag 

anser att detta är ett intressant ämne att undersöka närmare, alltså att undersöka hur texter från 

Nya testamentets böcker bearbetas när en specifik psalmförfattare på olika sätt använder dem i 

sina psalmer. Att jag valt just Britt G. Hallqvist beror både på hennes rika produktion men också 

på att hennes psalmer blivit mycket populära samt att hon är den kvinna som har bidragit över-

lägset mest till svensk psalmdiktning.13 

 

                                                 
8 Kyrkovisor för barn. 
9 Aggedal, Britt G. Hallqvist: diktare och teolog. s. 11-27 
10 Löfström, En bok om Britt G. s. 171f 
11 Ibid. s. 199f; Aggedal, Britt G. Hallqvist: diktare och teolog. s. 29f 
12 Löfström, En bok om Britt G. s. 199 
13 Ibid. s. 171f 
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1.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur nytestamentliga bibeltexter används i sju psalmer 

författade av Britt G. Hallqvist. 

 Frågeställningen lyder: På vilket sätt används och bearbetas bibeltexter i Britt G. 

Hallqvists psalmer, i relation till återgivande, innehåll och tematik? 

 

1.3 Metod och teori 

I uppsatsen använder jag mig av en komparativ metod för att jämföra hur innehåll, narrativ och 

tematik i psalmtexten och bibeltexten förhåller sig till varandra. Jag utgår från psalmerna och 

jämför dem med en eller flera bibeltexter för att hitta likheter och skillnader mellan psalmtex-

terna och bibeltexterna. I analysen letar jag efter olika grepp som Hallqvist har använt när hon 

återger nytestamentliga texter i sina psalmer. Jag undersöker även psalmtexterna för att hitta 

dess innehåll, alltså vilka saker ur bibeltexterna som Hallqvist väljer att lyfta fram. Dessutom 

letar jag efter särskilda tematiska begrepp som förekommer i hennes psalmer, för att undersöka 

om det finns några teman som Hallqvist särskilt väljer att lyfta fram. Jag kommer särskilt att 

leta efter om Hallqvist väljer att skriva fram vissa känslor, om hon låter alla psalmer sluta på 

samma sätt samt hur hon använder dialog i psalmerna.  

 Min litteratur har jag hittat främst genom att göra sökningar i databasen hos Upp-

sala universitetsbibliotek. Jag utgår i studien från litteratur som behandlar Den svenska psalm-

boken, psalmbokshistoria, arbetet bakom den nuvarande psalmboken, olika kommentarverk 

med fokus på både Den svenska psalmboken men också på specifika bibeltexter. Utöver litte-

ratur som fokuserar på Den svenska psalmboken och bibeltexter har även litteratur som rör Britt 

G. Hallqvist varit intressant, då uppsatsen endast behandlar hennes psalmer.  

 

1.4 Material och avgränsningar 

Eftersom att det finns ett stort antal psalmer som Hallqvist har skrivit texterna till, krävs en 

avgränsning. Vid urvalet av de psalmer som analyseras i denna uppsats har jag utgått från de 

psalmer i Den svenska psalmboken med tillägg där Hallqvist har skrivit originaltexten. Hennes 

översättningar och bearbetningar ingår alltså inte i analysen. Av de 16 psalmer där Hallqvist 

har skrivit originaltexten har jag valt ut sju. Vid urvalet har jag gått igenom texterna i psalmerna 

och valt ut de psalmer vars texter har tydliga kopplingar till berättelser från Nya testamentet. 

Av de valda psalmerna kommer fem stycken från 1986 års psalmbok och två från Verbums 

tillägg från 2002. De valda psalmerna är: ”Vem är det som kommer på vägen?” (1955), ”De 
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skall gå till den heliga staden” (1976), ”Lär mig att bedja av hjärtat” (1970), ”Han gick den 

svåra vägen” (1975), ”Sackeus var en publikan” (1958), ”Ett litet barn av Davids hus” (1966) 

samt ”Graven ligger tom” (1970). 

 Vid genomgång av psalmen ”De skall gå till den heliga staden” kommer jag bara 

att analysera de tre första verserna. Psalmens sista vers är skriven av kyrkoherden Oscar Ahlén 

och således är den inte relevant för denna uppsats.14 

 I jämförelsen mellan psalmtexter och bibeltexter har jag valt att jämföra med bi-

beltexter från 1917 års bibelöversättning. Detta eftersom det var den gällande bibelöversätt-

ningen när Hallqvist skrev sina psalmer.  

 

1.5 Forskningsläge 

Forskningen inom detta fält är ganska begränsat. Det fåtalet uppsatser och avhandlingar som 

har skrivits behandlar främst psalmbokens historia. Inom forskningen kring Britt G. Hallqvist 

har professor Helena Bodin15 vid Stockholms universitet skrivit ett kapitel i en tidskrift som 

behandlar barnlitteraturforskning som heter Gud, nu har jag bara dig.16 Utöver detta finns det 

ingen forskning inom ämnet.  

 

2.0 Analys 

2.1 Psalm 41 

I psalmen ”Vem är det som kommer på vägen?”17 som har nummer 41 i Den svenska psalmbo-

ken med tillägg berättas det om när Jesus träffar barn och deras mammor för att välsigna dem. 

Psalmen är en parafras på den bibelberättelse från Markusevangeliets 10:e kapitel som ofta 

kallas för ”evangeliet om Jesus och barnen”. Bibelberättelsen är en del av Svenska kyrkans 

ordning för Dopgudstjänst och ska läsas vid alla dop av barn som sker i Svenska kyrkans ord-

ning.18 

 En schematisk uppställning av händelseförloppet i psalmen ser ut som följer: 

1. Någon frågar sig vem det är som kommer på vägen.  

2. Det konstateras att det lyser grant om personens hår. 

3. Samma någon konstaterar att det är Jesus, som tituleras Mästaren. 

                                                 
14 Nivenius, Psalmer och människor. s. 89 
15 ”Helena Bodin”, Stockholms universitet, hämtad den 25 april 2017, http://www.su.se/profiles/f64hb45d-

1.183985. 
16 Bodin, ”Gud, Nu Har Jag Bara Dig”. 
17 Den svenska psalmboken: med tillägg. nr. 41 
18 Svenska kyrkan, Den svenska kyrkohandboken I och II. s. 153 

http://www.su.se/profiles/f64hb45d-1.183985
http://www.su.se/profiles/f64hb45d-1.183985
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4. Personen säger att de ska gå till honom. 

5. Det berättas att barnen springer från sina hopprep och från sin fästning av lera och strå. 

6. Det berättas att mammor trängs kring Jesus och att de bär sina barn på sina armar. 

7. Sedan kommer Jakob och Petrus in och uppmanar folket att lämna Jesus, eftersom att 

folket knuffas, skriker, bråkar och stör Jesus som ska predika. 

8. Men Jesus svarar att han inte ska predika utan att han istället vill ta emot de små, ef-

tersom att Guds rike tillhör dem. 

9. Jesus konstaterar också att de måste bli välsignade. 

10. Sedan tar Jesus barnen i famnen, ler och välsignar dem. 

11. Det konstateras att Jesus ansikte lyste som solen 

12. Mammorna går glada hem igen.  

Perikopen som psalmens text bygger på förekommer dels i Markusevangeliet 10:13-16, samt i 

Lukasevangeliet 18:15-17. Den senare texten saknar dock den avslutade versen om att Jesus 

välsignar barnen som kommer till honom. Således är texten i Markusevangeliet den som är mest 

intressant att jämföra psalmen mot, i synnerhet eftersom att det även är den texten som används 

i dopgudstjänster.  

 Den schematiska uppställningen av bibelberättelsen i Markusevangeliet ser ut 

som följer: 

1. Folket kommer till Jesus, med en förhoppning att han ska röra vid dem. 

2. Lärjungarna visar bort de som kommer till Jesus.  

3. Jesus upptäcker att lärjungarna visar bort folket och blir arg. 

4. Jesus säger att de ska låta barnen komma till honom, och att ingen ska hindra barnen. 

5. Jesus säger också att Guds rike tillhör sådana som barnen. 

6. Jesus konstaterar också att den som inte tar emot Guds rike som ett barn inte kommer 

in till Guds rike. 

7. Sedan tar Jesus barnen i famnen, lägger händerna på dem och välsignar dem.  

Vid en jämförelse av innehållet i psalmtexten och bibeltexten framkommer det att det både 

finns likheter och skillnader mellan de två texterna. Nedan är båda texterna uppställda bredvid 

varandra och de rader i psalmen som förekommer i bibeltexten är markerade med kursiverad 

text och nummer: 
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Psalm 41 

Vem är det som kommer på vägen? 

Det lyser så grant om hans hår.  

Jo, de är ju Mästaren, Jesus.  

Till honom, till honom vi går[1]. 

 

Och barnen, de sprang från sitt hopprep, från 

fästningen av lera och strå,  

och mammorna trängdes kring Jesus,  

på armen de bar sina små[2]. 

 

Men då sade Jakob och Petrus: ”Gå bort ifrån 

Jesus ni stör[3]. Ni knuffas och skriker och 

bråkar, och han ska predika så hör!” 

 

”Nej, nu ska jag inte predika, nu vill jag ta 

mot[4] mina små, ty sådana tillhör Guds 

rike[5], välsignelse måste de få.[6]” 

 

Så tog han de barnen i famnen[7] och log och 

välsignade dem[6]. Han ansikte lyste som so-

len, och glada gick mammorna hem. 

 

Mark 10:13-16 

Och man bar fram barn[2] till honom[1], för 

att han skulle röra vid dem; men lärjungarna 

visade bort dem[3]. När Jesus såg detta, blev 

han misslynt och sade till dem: ”Låten barnen 

komma till mig, och förmenen dem det icke; 

ty Guds rike hör sådana till[5]. Sannerligen 

säger jag eder: Den som icke tager emot[4] 

Guds rike såsom ett barn, han kommer aldrig 

ditin. ”Och han tog dem upp i famnen[7] och 

lade händerna på dem och välsignade dem[6]. 

Redan i den första versen på psalmen förekommer det en tydlig skillnad gentemot bibeltexten. 

I psalmtexten är det den som uttalar sig som undrar vem det är som kommer på vägen. Detta 

till skillnad från bibeltexten där det istället är evangelisten som konstaterar att folket, som har 

med sig sina barn, kommer till Jesus. Psalmförfattaren har alltså ändrat fokus från att det är 

folket som kommer till Jesus som det står i bibeltexten, till att det är Jesus som kommer till den 

som uttalar sig i psalmen. Vem denna person som uttalar sig i psalmen är framgår inte med 

tydlighet i psalmtexten, men av sammanhanget går det ändå att gissa sig till att det är någon i 

en folkmassa som uttalar sig.  

 När psalmen sedan fortsätter är det med att beskriva hur barnen och de vuxna 

reagerar när de får se att det är Jesus som närmar sig. Barnen släpper sina hopprep och allting 

annat som de håller på med och skyndar sig framåt mot Jesus. De vuxna beskrivs i psalmen 



9 

som mammor, som bär sina barn på armen när de går till Jesus. Det står ingenting om hur barnen 

reagerar eller agerar i bibeltexten, utan där presenteras situationen istället som att det är folket 

som kommer till Jesus som tar med sig barn när de kommer till honom. Således passar den sista 

raden i vers två bra in på bibeltexten, att barnen bars fram till Jesus.  

 Därefter följer i psalmen en passage om hur lärjungarna reagerar när barnen kom-

mer till Jesus, precis som i bibeltexten. Skillnaden här är dock att det enda som sägs om lär-

jungarna i bibeltexten är att de som kollektiv grupp visar bort barnen, men i psalmen har denna 

uppgift gått till Petrus och Jakob som uttalar sig och uppmanar folket att lämna Jesus. Detta 

tycks bero på att det har uppstått trängsel kring Jesus då det har kommit så många människor 

samtidigt till honom. Petrus och Jakob berättar också att Jesus ska predika och att det således 

måste vara tyst så att det går att höra vad Jesus har att säga.  

 I psalmens nästa vers svarar Jesus dock lärjungarna och säger att han inte alls ska 

predika, utan att han istället vill ta emot de små, eftersom att Guds rike tillhör de små. Här 

framkommer två saker i psalmen som även finns i bibeltexten, nämligen att Jesus tar emot bar-

nen, vilket han uppmanar till i bibeltexten, samt ett konstaterande att Guds rike tillhör barnen.  

 I psalmens sista vers sker det som även avslutar perikopen med bibeltexten. Jesus 

tar barnen i sin famn och välsignar dem. Den enda skillnaden som finns mellan dessa två texter 

är att i psalmtexten så ler Jesus samtidigt som han utför detta, men det är inte något som han 

gör i bibeltexten. I bibeltexten ligger istället fokus på att Jesus lägger sina händer på barnen 

innan han välsignar dem. Psalmen avslutas dessutom med att Jesus lyste som solen, något som 

inte heller finns med i bibeltexten, samt att mammorna återvänder hem (troligtvis med sina 

barn). 

 Sammanfattningsvis kan sägas att detta är en psalm där psalmtext och bibeltext 

stämmer väl överens, Jesus gör något oväntat och blir motarbetad av lärjungarna. Hallqvist har 

lyft in i princip allting från bibeltexten in i sin psalm. De skillnader som finns är ytterst små, 

och nästan enbart skillnader i perspektiv. Ett särskilt fokus i psalmen läggs på barnen och deras 

perspektiv. Genom att skriva psalmen utifrån hur barnen agerar och reagerar lyfts deras per-

spektiv in på ett sätt som är ovanligt vad gäller psalmdiktning. I psalmen läggs också ett stort 

fokus på hur människorna omkring Jesus reagerar. Framförallt reaktionen hos föräldrarna och 

barnen, men även lärjungarnas reaktion lyfts fram på ett sätt som inte förekommer i bibeltexten. 

I bibeltexten är det bara Jesus reaktion som lyfts fram, men hans reaktion har istället tonats ned 

i psalmen. Av de känsloyttringar som möter läsaren i psalmtexten är det framförallt glädje och 

nyfikenhet som mammorna porträtteras med. Barnen beskrivs även som att de blir uppspelta 

när de får syn på Jesus; de kastar ju allting som de håller i händerna. Psalmen slutar dessutom 



10 

lyckligt då mammorna får sina barn välsignade och Jesus ler innan han lämnar dem. För den 

som ändå tvekar har Hallqvist förtydligat: ”glada gick mammorna hem”.  

 

2.2 Psalm 172 

I psalmen ”De skall gå till den heliga staden”19 som har nummer 172 i Den svenska psalmboken 

med tillägg skrivs det om hur ”de”20 ska bege sig till den heliga staden, alltså till Jerusalem. 

Psalmen bygger på flera nytestamentliga texter, både från Matteusevangeliets 5:e kapitel men 

även från Uppenbarelseboken och Andra Korinthierbrevet. 

En schematisk uppställning av händelseförloppet i psalmen ser ut som följer: 

1. Uppmaning eller konstaterande att de ska gå till Jerusalem. 

2. Uppmaning eller konstaterande att de ska samlas i himlen. 

3. Konstaterande att de ska gå in genom en port till en tillvaro som är okänd för dem just 

nu, till ett liv som skiljer sig från det nuvarande. 

4. Konstaterande att de ska sjunga en ny sång. 

5. Konstaterande att de ska komma ihåg jorden som en grönskande jord, med alla blom-

mande somrar. 

6. Uppmaning eller konstaterande att de ska glömma bort allting som är svårt och allting 

som gör ont. 

7. Detta ska ske i en värld och i ett liv som inte längre finns. 

8. Konstaterande att de ska sjunga en ny sång. 

9. Konstaterande att de kommer att träffa gamla vänner från jorden igen. 

10. Konstaterande att de kommer att leka med änglar och helgon i paradiset. 

11. Konstaterande att de kommer att dansa där. 

12. Konstaterande att de ska sjunga en ny sång. 

Utöver Matteusevangeliet är innehållet i psalmen är hämtat från Uppenbarelseboken kapitel 21 

och 14:3 samt Andra Korinthierbrevet 5:17.  

En schematisk uppställning av bibeltexterna är inte applicerbart vid studier av 

denna psalm, eftersom den bygger på så många olika nytestamentliga texter. Däremot finns det 

nedan en uppställning av psalmtexten och de olika bibeltexterna bredvid varandra och de rader 

i psalmen som förekommer i bibeltexten är markerade med kursiverad text och nummer: 

                                                 
19 Den svenska psalmboken: med tillägg. nr. 172 
20 Vilka dessa ”de” är återkommer jag till senare i analysen.  
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Psalm 172 

De[1] skall gå till den heliga 

staden, de skall samlas i 

himlen en gång[2].  

De[1] skall häpna gå in ge-

nom porten till en okänd 

värld, till ett annat liv.  

De[1] skall sjunga, sjunga, 

ja sjunga, en ny, jublande 

sång[3]. 

 

De[1] skall minnas den 

grönskande jorden och de 

somrar som blommade där. 

De[1] skall glömma det onda 

och svåra 

i en gammal värld, i ett 

svunnet liv[4]. 

De[1] skall sjunga, sjunga, 

ja sjunga, en ny, jublande 

sång[3]. 

 

De[1] skall möta de trofasta 

vänner som de miste på jor-

den en gång. 

De[1] skall leka med änglar 

och helgon i Guds paradis. 

De[1] skall dansa där. 

De[1] skall sjunga, sjunga, 

ja sjunga, en ny, jublande 

sång[3]. 

Matt 5:3-10 

Saliga äro de[1] som äro fat-

tiga i anden, ty dem hör him-

melriket till. 

Saliga äro de[1] som sörja, 

ty de skola bliva tröstade. 

Saliga äro de[1] saktmodiga, 

ty de skola besitta jorden. 

Saliga äro de[1] som hungra 

och törsta efter rättfärdighet, 

ty de skola bliva mättade. 

Saliga äro de[1] barmhär-

tiga, ty dem skall vederfaras 

barmhärtighet. 

Saliga äro de[1] renhjärtade, 

ty de skola se Gud. 

Saliga äro de[1] fridsamma, 

ty de skola kallas Guds barn.  

Saliga äro de[1] som lida 

förföljelse för rättfärdighets 

skull, ty dem hör himmelri-

ket till. 

 

Upp 14:3 Och de sjöngo in-

för tronen[3] och inför de 

fyra väsendena och de äldste 

vad som tycktes vara en ny 

sång[3]. 

 

2 Kor 5:17 

Alltså, om någon är i Kris-

tus, så är han en ny skap-

else. Det gamla är för-

gånget[4]; se, något nytt har 

kommit! 

 

Upp 21:2-6 

Och jag såg den heliga sta-

den, ett nytt Jerusalem, 

komma ned från himme-

len[2], från Gud, färdig-

smyckad såsom en brud som 

är prydd för sin brudgum. 

Och jag hörde en stark röst 

från tronen säga: ”Se, nu står 

Guds tabernakel bland män-

niskorna, och han skall bo 

ibland dem, och de skola 

vara hans folk; ja, Gud själv 

skall vara hos dem 

och skall avtorka alla tårar 

från deras ögon. Och döden 

skall icke mer vara till, och 

ingen sorg eller klagan eller 

plåga skall vara mer; ty det 

som förr var är nu förgånget. 
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”Och han som satt på tronen 

sade: ”Se, jag gör allting 

nytt.” Ytterligare sade han: 

”Skriv: ty dessa ord äro visa 

och sanna.” Han sade vidare 

till mig: ”Det är gjort. Jag är 

A och O, begynnelsen och 

änden. Åt den som törstar 

skall jag giva att dricka för 

intet ur källan med livets 

vatten. 

 

Psalmen inleds med en mening som både skulle kunna vara en uppmaning eller ett konstate-

rande, vilket av dessa är inte helt tydligt vid en första anblick. Sett till hela psalmen finns det 

fler tydliga konstateranden än uppmaningar, och det finns egentligen inga rader som är tydliga 

uppmaningar, men några av raderna, däribland den första, skulle kunna vara båda delarna. Oav-

sett om det är en uppmaning eller ett konstaterande handlar det i alla fall om människor som 

ska gå upp till den heliga staden, alltså Jerusalem. Benämningen av Jerusalem som den heliga 

staden har hämtats från Uppenbarelsebokens sista kapitel där det skrivs om att det kommer ett 

nytt Jerusalem, som benämns som den heliga staden, ned från himlen. Det är troligtvis därför 

som psalmens andra rad handlar just om att människorna ska samlas i himlen.  

Versen fortsätter med att de ska gå in genom en port, men vilken port det handlar 

om framgår inte. En port som en bild av något att gå in genom för att komma till något nytt är 

en bild som används vid många tillfällen i bibeltexter både i Gamla och Nya testamentet. Jesus 

använder det ofta i sina liknelser och det förkommer även på många ställen i Apostlagärning-

arna. Port är också något som förekommer i ett flertal psalmer, närmare bestämt 22 stycken 

utöver ”De skall gå till den heliga staden” handlar om portar i Den svenska psalmboken.21 Att 

de ska gå in genom porten till en värld som är ny skulle kunna vara en referens till de verser 

som följer i Uppenbarelsebokens 21:a kapitel. Ord som ”ty det som förr var är nu förgånget” 

och ”Se, jag gör allting nytt.” kan båda tolkas som att det handlar om en ny skapelse som ska 

komma och ersätta den befintliga värld som mänskligheten befinner sig i nu.  

                                                 
21 Konkordans till den svenska psalmboken. s. 200 
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Versen avslutas med att de ska sjunga en ny sång, vilket är ord som är hämtade 

från Uppenbarelsebokens 14:e kapitel. Den upprepningen av orden som förekommer i slutet av 

varje vers ligger tonsättaren Egil Hovland bakom. Han har berättat att det saknades något för 

att texten skulle passa ihop med musiken och föreslog då ett tillägg till texten. Eller som Hov-

land själv säger: ”Detta ’ja’ är mitt verbala bidrag till svenska psalm”.22 

Den andra versen inleds med att de ska komma ihåg jorden när den grönskar samt 

alla de somrar då jorden och naturen har stått i full blom. Detta är en väldigt vacker bild av 

jorden och i förlängningen även Guds skapelse. Denna bild är något som förekommer i fler av 

Britt G. Hallqvists psalmer, bland annat i Måne och sol.23 Sedan följer en uppmaning eller ett 

konstaterande om att de ska glömma bort allt som är svårt och allt som är ont i ”en gammal 

värld”. Den värld som åsyftas är troligtvis vår nuvarande värld, och det går bra ihop med den 

nya världen som det syftas på tidigare i psalmen. Här kommer dessutom citatet från Andra 

Korinthierbrevet in, där Paulus skriver ”Alltså, om någon är i Kristus, så är han en ny skapelse. 

Det gamla är förgånget; se, något nytt har kommit!”24 Således är det inte omöjligt att tänka att 

detta citat har inspirerat Hallqvist när hon skrev raderna i psalmen.  

Den sista versen handlar om uppståndelsen, och den världen som kommer efter 

denna nuvarande värld och det liv som enligt kristna förväntas komma efter döden. Att få träffa 

vänner som har dött före en själv är någonting som enligt traditionell kristen tro många troende 

hoppas att få göra när de dör och lämnar denna värld. Detta har Hallqvist tagit fasta på i sin 

psalm. Hon tecknar också en väldigt hoppfull bild av det som hon kallar för Guds paradis när 

hon skriver att ”de skall leka med änglar och helgon” där. Dessutom utlovas det dans! 

Nu till frågan om vilka dessa ”de” är. Enligt Hallqvist själv var det saligprisning-

arna från Matteusevangeliet som hon hade i åtanke när hon skrev psalmen. 25 Som det går att se 

i uppställningen ovan inleds alla strofer i saligprisningarna med ”Saliga äro de”, vilket inspire-

rade Hallqvist att inleda varje rad i psalmen med ”De skall”. Texten från saligprisningarna läses 

även på Alla helgons dag i Svenska kyrkans församlingar,26 gissningsvis är det därför som 

denna psalm ofta sjungs vid gudstjänster på Alla helgons dag. 

Sammanfattningsvis kan sägas att detta är en psalm som handlar till största del 

om himlen. Det är således en psalm full av eskatologiska tankar. I psalmen låter Hallqvist flera 

                                                 
22 Selander, När tron blir sång. s. 158 
23 Den svenska psalmboken: med tillägg. nr. 21 
24 2 Kor 5:17 
25 Nivenius, Psalmer och människor. s. 61f.; Nisser, Änglarna sjunger i himlen och andra psalmer. s. 48-49; Se-

lander, När tron blir sång. s. 158. 
26 Den svenska psalmboken: med tillägg. s. 1600 
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tankar och uttryck kring himlen få plats och hon lyckas på ett väldigt målande sätt lyfta fram 

många olika aspekter kring hur det kan tänkas se ut i himlen. Det är en psalm som är rik på 

beskrivande ord! Hallqvist lyfter också in nytestamentliga texter i psalmen, inte lika ordagrant 

som i andra psalmer, men de citat som hon använder förstärker budskapet i psalmen. Även i 

denna psalm lyfter Hallqvist in glädjen, och att himlen är och kommer att vara en glädjefylld 

plats den dagen det blir aktuellt att befinna sig där. Här kombinerar Hallqvist även funderingar 

kring svåra saker i livet med en hoppfull inställning till att saker och ting i slutändan kommer 

att bli bra för alla människor. I himlen väntas sång och dans och gemenskap bland människor 

från alla tider. En hoppfull och glädjerik psalm! 

 

2.3 Psalm 214 

Psalmen ”Lär mig att bedja av hjärtat”27  är skriven som en bön, där någon uttrycker en längtan 

om att lära sig att be på ett innerligt sätt. I psalmen har Hallqvist hämtat inspiration från bibel-

texter i Markus-, Lukas- och Matteusevangeliet.  

 En schematisk uppställning av händelseförloppet i bibeltexten ser ut som följer: 

1. Psalmens ”jag” uttrycker en önskan om att någon ska lära den att be innerligt, av hjärtat. 

2. Detta vill personen ska ske nu omedelbart, inte senare. 

3. Personen vill ha hjälp att göra någons vilja. 

4. Detta vill personen ska ske nu omedelbart, inte senare. 

5. Personen vill ha hjälp att älska människor som finns i dennes närhet. 

6. Personen vill ha hjälp att älska människor innerligt, inte bara på avstånd. 

7. Personen vill kunna göra det när människor kommer och ber om hjälp. 

8. Personen vill kunna göra det även när människor orsakar besvär. 

9. Personen vill ha hjälp att tro på Gud, inte bara i himlen utan framförallt i världen. 

10. Personen vill ha hjälp att prisa Gud på jorden. 

En schematisk uppställning av de nytestamentliga texterna är inte applicerbar vid studier av 

denna psalm, eftersom den bygger på så många olika bibeltexter. Däremot finns det nedan en 

uppställning av psalmtexten och de olika bibeltexterna bredvid varandra och de rader i psalmen 

som förekommer i bibeltexten är markerade med kursiverad text och nummer: 

 

 

 

                                                 
27 Ibid. nr. 214 
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Psalm 214 

Lär mig att bedja[1] av hjärtat, inte i afton, 

men nu. Hjälp mig att göra din vilja[2], inte i 

morgon men nu. 

 

Hjälp mig att älska min nästa[3], inte på av-

stånd, men här nu när han kommer och väd-

jar, nu när han vållar besvär. 

 

Hjälp mig att tro på dig, Fader, inte i himlen 

men här i den förvirrade världen[4]. Hjälp 

mig att prisa dig här.  

 

Mark 12:31 

Därnäst kommer detta: ’Du skall älska din 

nästa[3] såsom dig själv.’ Intet annat bud är 

större än dessa. 

 

Luk 11:1 

När han en gång uppehöll sig på ett ställe för 

att bedja och hade slutat sin bön, sade en av 

hans lärjungar till honom: ”Herre, lär oss att 

bedja[1], såsom ock Johannes lärde sina lär-

jungar.” 

 

Matt 6:10 

Tillkomme ditt rike;  

ske din vilja[2],  

såsom i himmelen, så ock på jorden[4] 

 

Psalmen inleds med en uppmaning, där personen som uttalar sig i psalmen vill ha hjälp med att 

lära sig att be. En önskan som många troende med största sannolikhet någon gång har haft 

eftersom att de själva inte riktigt vet hur de ska bära sig åt. En önskan som troligtvis blir starkare 

i svåra perioder i livet. Detta var en önskan som även Jesu egna lärjungar hade, eftersom de i 

inledningen till Lukasevangeliets 11:e kapitel ber Jesus om hjälp för att lära sig att be. Personen 

i psalmen är dessutom närmast desperat, då det måste ske med en gång, inte senare ikväll utan 

nu! Personen vill dessutom ha hjälp att göra ”din vilja”. Rimligt att anta är att det är Gud som 

psalmförfattaren syftar på med dessa ord. Det skulle passa bra in på tesen att hela psalmen är 

skriven som en bön, som då är riktad till Gud. Eftersom att det i tredje versen dessutom finns 

ett direkt tilltal till Fadern, framstår detta antagande som ännu mer troligt. 

 När Jesus lär sina lärjungar att be bönen Fader Vår, står det i en av raderna: ”Ske 

din vilja”. Det är inte omöjligt att anta att det är denna, något odefinierade vilja, som psalmför-

fattaren syftar på i psalmtexten. Samma ord upprepas av Jesus när han står inför att bli korsfäst, 

i alla fall enligt Jesu ord i Matteusevangeliet och Lukasevangeliet.28 Bönen innehåller alltså 

även en önskan om att personen ska utföra Guds vilja på jorden. Även detta vill person ska ske 

                                                 
28 Matt 26:42; Luk 22:42 
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nu omedelbart. Enligt Tord Fornberg är bönen som Jesus lär ut att beakta som en ”mönster-

bön”29 och bönens ord återkommer flera gånger i Matteusevangeliet. Att även Hallqvist lyfter 

in orden i sin psalm är inte särskilt konstigt. Fornberg skriver också om att den som gör Guds 

vilja även helgar Guds namn och således är med och skapar himmelriket på jorden.30 Detta gör 

orden från Matteusevangeliet ännu mer relevanta i en psalm som är skriven som en bön. 

 I andra versen vill personen ha hjälp att älska sin nästa. Frågan om vem som är 

vår ”nästa” är något som Jesus återkommer till flera gånger i sina liknelser och i sin undervis-

ning. Uppmaningen att älska sin nästa kommer ursprungligen från ett av buden i Mose lag, 

närmare bestämt från Tredje Mosebok.31 Vad Jesus troligtvis menar är att det är lika viktigt att 

älska sina medmänniskor som det är att älska Gud, och de båda perspektiven hänger ihop.32 

Denna gång uttrycker personens önskemål inte lika stor brådska, utan istället ligger personens 

fokus på att få hjälp att älska personer som befinner sig i sin närhet och inte bara de som befinner 

sig längre bort. Här sätter psalmförfattaren dessutom fingret på en känsla som är väldigt mänsk-

lig, att kunna ge hjälp även när den som ber om hjälp orsakar eller har orsakat något problem.  

 I tredje versen har personen en rak och tydlig önskan: hjälp mig att tro på dig 

Fader. Nu är det inte längre någon tvekan om vem det är som tilltalas i psalmen, utan det är 

Gud Fader själv. Platsen görs också klar; personen vill inte ha hjälp att tro på Gud senare eller 

på en annan plats, utan här på jorden och nu med det samma. I förbifarten uttrycks även ett 

närmast desperat rop om hur förhållandet på jorden är. Det är förvirrat och således behövs hjäl-

pen omedelbart. Detta är också en referens till versen ur Matteusevangeliet, där det uppmanas 

att Guds vilja ska ske på jorden. Dock blir det här en konstrast mellan psalmtexten och evange-

lietexten eftersom att psalmen uttrycker en önskan att det ska ske enbart på jorden samtidigt 

som evangelietexten uttrycker att det ska ske både i himlen men också på jorden. Därefter slutar 

psalmen i att personen vill kunna prisa Gud för allt som Gud gör för människorna här i världen. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att det som psalmen i synnerhet uttrycker och för-

medlar är en persons innersta önskningar och tankar förmedlat i en bön till Gud. Personen ut-

trycker flera gånger att hen behöver hjälp med att be för världen, ta hand om världen och hjälp 

att tro på Gud i en förvirrad värld. I denna psalm förekommer ganska få direkta uttryck för 

glädje eller tacksamhet, det berörs bara ytterst kort i psalmens sista mening, utan istället är det 

ett förtvivlat rop som kommer till tals. Det framgår inte i psalmen om det slutar lyckligt för 

                                                 
29 Fornberg, Matteusevangeliet 1:1-13:52. s. 109 
30 Ibid. s. 111 
31 3 Mos 19:18 
32 Hartman, Markusevangeliet 8:27-16:20. s. 453-454 
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personen i psalmen, utan liksom i många av Hallqvists andra psalmer ligger slutet öppet för 

läsaren/sångaren att själv avgöra hur det slutar. Denna psalm skiljer sig från Hallqvists andra 

psalmer eftersom den inte bygger på ett narrativ utan istället enbart använder sig av citat från 

bibeln för att formulera en bön. Således tar inte bibeltexterna lika stor plats i psalmen, utan 

används snarare för att förstärka det budskap som Hallqvist vill lyfta fram.  

 

2.4 Psalm 442 

I psalmen ”Han gick den svåra vägen”33 som har nummer 442 i Den svenska psalmboken med 

tillägg berättas det om hur Jesus (som benämns som ”Han” i hela psalmen) färdas upp till Jeru-

salem och vad som hände med honom när han befann sig där. Psalmen har hämtat inspiration 

från flera bibeltexter, i synnerhet från Lukasevangeliets 18:e kapitel, men även från Matteuse-

vangeliet kapitel 27. Titeln på psalmen har Hallqvist dock kommit på själv, med inspiration 

från hennes son som när han hade varit på besök hos sin farmor och farfar brukade säga ”Jag 

vill gå den hårda vägen, hem till pappa”.34 

 En schematisk uppställning av händelseförloppet i psalmen ser ut som följer: 

1. Jesus går den svåra vägen till Jerusalem. 

2. Jesus går tillsammans med sina vänner. 

3. Jesus vänner kommer att förråda honom inom en snar framtid. 

4. Jesus gör det för sina vänner. 

5. Jesus går den svåra vägen till Jerusalem. 

6. I Jerusalem blir han slagen och hånad av fienden.  

7. Jesus tiger och lider för sina fiender. 

8. Jesus gör det för sina fiender. 

9. Jesus går den svåra vägen till Jerusalem. 

10. Jesus bär sitt eget kors. 

11. Jesus lider och dör på Golgata. 

12. Jesus gör det för oss alla.  

Förutom de ovan nämnda bibelställena finns det i psalmen referenser och citat från Lukase-

vangeliet 23:34 samt Johannesevangeliet 19:17. 

 En schematisk uppställning av evangelietexterna är inte applicerbar vid studier av 

denna psalm, eftersom den bygger på så många olika texter från evangelierna. Däremot ges 

                                                 
33 Den svenska psalmboken: med tillägg. nr. 442 
34 Nivenius, Psalmer och människor. s. 50 
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nedan en uppställning av psalmtexten och de olika bibeltexterna bredvid varandra och de rader 

i psalmen som förekommer i bibeltexten är markerade med kursiverad text och nummer: 

 

Psalm 442 

Han gick den svåra vägen upp till Jerusa-

lem. Han gick med sina vänner[1] som 

skulle svika honom snart. Han gjorde det för 

dem. Han gjorde det för dem. 

 

Han gick den svåra vägen upp till Jerusa-

lem[1]. Där blev han slagen, hånad och tör-

nekrönt av fienden[2]. Han teg och led för 

dem. Han gjorde det för dem. 

 

Han gick den svåra vägen. Han bar sitt eget 

kors[3]. Han bad: ”Min Gud, förlåt dem.[4]” 

Han led och dog på Golgata. Han gjorde det 

för oss, för alla och för oss 

Luk 18:31-33 

Jesus tog till sig de tolv och sade till dem: 

”Se, vi gå nu upp till Jerusalem[1], och allt 

skall fullbordas, som genom profeterna är 

skrivet om Människosonen. Ty han skall 

bliva överlämnad åt hedningarna och bliva 

begabbad och skymfad[2] och bespottad, 

och de skola gissla honom[2] och döda ho-

nom[2]; men på tredje dagen skall han upp-

stå igen.” 

 

Joh 19:17 

Han bar själv sitt kors[3] ut till den plats 

som kallas Skallen, på hebreiska Golgota. 

 

Luk 23:34 

Jesus sade: ”Fader, förlåt dem[4], de vet 

inte vad de gör.” De delade upp hans kläder 

och kastade lott om dem. 

 

Matt 27:29 

De vredo samman en krona av törnen och 

satte den på hans huvud, och i hans högra 

hand satte de ett rör. Sedan böjde de knä in-

för honom och begabbade honom[2] och 

sade: ”Hell dig, judarnas konung!” 

 

Den första versen av psalmen sammanfattar vad hela passionsberättelsen egentligen handlar 

om. Jesus beger sig till Jerusalem tillsammans med sina lärjungar. Där blir han först mottagen 

och hyllad som en konung, för att sedan få folkmassan vänd emot sig. Hans lärjungar som har 

lovat att troget stå på hans sida vänder honom ryggen, överger honom, förråder honom och 
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förnekar honom. Enligt berättelsen i Lukasevangeliet 18:31-33 samlar Jesus sina lärjungar och 

säger att de ska bege sig upp till Jerusalem. Han berättar också att syftet med besöket är att det 

som har skrivits om Jesus hos profeterna ska gå i uppfyllelse. Tidigare i evangeliet har det varit 

en stor skara som har följt Jesus, men i texten ovan är det bara lärjungarna som är med. Det är 

alltså enbart för de tolv lärjungarna som Jesus avslöjar vad det är som kommer att hända med 

honom när de väl kommer in till Jerusalem, vilket är ett agerade som är ett väl medvetet val i 

Lukasevangeliet.35 

 Dessa profetior är också temat för andra versen i psalmen. Den fortsätter på 

samma tema som den första versen, att sammanfatta hela passionsberättelsen, men här ligger 

fokus framförallt på förutsägelserna som finns i Lukasevangeliet 18:31-33. Den enda egentligen 

skillnaden mellan psalmtexten och bibeltexten är att psalmtexten skriver i ett förflutet tidsper-

spektiv, i psalmen har allting redan inträffat. I bibeltexten rör det sig däremot om förutsägelser, 

vilket innebär att evangelisten använder sig av futurformer när Jesus berättar om vad som kom-

mer att hända när han och lärjungarna väl är i Jerusalem. I psalmen står det att Jesus blir tör-

nekrönt av fienden, men den uppgiften finns inte med i texten från Lukasevangeliet. Däremot 

förekommer den i Matteusevangeliet 27:29.  

 Den tredje versen inleds mycket intressant. Enligt psalmtexten bar Jesus sitt eget 

kors, vilket det också står om i Johannesevangeliet 19:17. Detta är en kontrast mot de synoptiska 

evangelierna, som inte har med uppgiften om att Jesus själv bär sitt kors till avrättningsplatsen. 

I de synoptiska evangelierna står det istället om att Jesus fick hjälp med att bära sitt kors av en 

man som hette Simon och som kom från staden Kyrene.36 Sedan fortsätter versen med en bön 

från Jesus, vars ord är hämtade från Lukasevangeliet 23:34 när Jesus hänger på korset och i sin 

förtvivlan ber till Gud. Den enda skillnaden mellan psalmtexten och bibeltexten är att Jesus i 

psalmen inleder bönen ”Min Gud”, samtidigt som Jesus i bibeltexten inleder samma bön med 

”Fader”. Psalmen avslutas sedan med att Jesus dör på Golgata. 

 Det är intressant hur många olika berättelser som har inspirerat psalmförfattaren 

till att skriva denna psalm. De största och tydligaste referenserna kommer, som nämnt ovan, 

från Lukasevangeliet och Matteusevangeliet, vilket båda synoptiska evangelier. Utöver dessa 

två större perikoper lyfter hon även in uppgiften från Johannesevangeliet om att Jesus bar sitt 

eget kors. Det blir tydligt vid en genomgång av texten i psalmen att psalmförfattaren har använt 

sig av flertalet olika bibeltexter för att författa psalmen. 

                                                 
35 Bovon, Luke 2. s. 575 
36 Matt 27:35; Mark 15:21; Luk 23:26 
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 Sammanfattningsvis kan sägas att psalmen ger den som läser eller sjunger den en 

bra introduktion till vad som hände Jesus under hans sista dagar i livet. Hallqvist sammanfattar 

i tre verser inte bara själva händelseförloppet utan lyckas även väva in nästan hela passionsbe-

rättelsen från evangelierna i sin psalm. Hon gör det dessutom på ett mycket förtjänstfullt sätt, 

utan att hoppa över några viktiga detaljer. Givetvis blir psalmen inte lika utförlig som berättel-

serna i de olika evangelierna, men alla centrala delar finns med. Det enda som hon utelämnar 

är berättelsen om när Jesus instiftar nattvarden genom att dela en sista måltid med sina lärjungar. 

Utöver den berättelsen finns hela passionshistorien med vilket visar på hur duktig Hallqvist är 

på att använda sig av orden på rätt sätt. Bland de känsloyttringar som finns med i psalmen är 

det framförallt förtvivlade känslor som finns med. Psalmen slutar med att Jesus lider och dör 

på korset på Golgata. Trots att detta slut i psalmen inte har med själva crescendot i påskberät-

telsen, att Jesus uppstår igen, lyckas Hallqvist få psalmen att sluta hoppfullt. Hon avslutar med 

att lyfta fram kärnan inom det kristna budskapet, alltså att Jesus dog för mänsklighetens skull. 

Det är hoppfullt om något. 

 

2.5 Psalm 614 

I psalmen ”Sackeus var en publikan” 37 som har nummer 614 i Den svenska psalmboken med 

tillägg skrivs det om när tullindrivaren Sackeus träffar Jesus i staden Jeriko. Denna psalm är en 

parafras på en berättelse från Lukasevangeliets 19:e kapitel. 

 En schematisk uppställning av händelseförloppet i psalmen ser ut som följer:  

1. Huvudpersonen, Sackeus, presenteras: han är den rikaste i staden. 

2. Han har inte någon eller några vänner, utan är ensam. 

3. Jesus kommer till Jeriko, Sackeus undrar vem det är. 

4. Sackeus är liten så han klättar upp i ett mullbärsfikonträd. 

5. Sackeus sitter tryggt uppe i träden, slipper trängas och har bra uppsikt över gatan ne-

danför. 

6. Jesus säger åt Sackeus att göra en fest då Jesus gärna vill gästa Sackeus. 

7. Den lille mannen Sackeus får bråttom, lagar god mat till Jesus. 

8. Sackeus gör i ordning sitt hem, Jesus trivs hemma hos Sackeus. 

9. Sackeus lovar att ge minst hälften av allt han äger åt de fattiga. 

10. Sackeus lovar att bli god för Jesu skull. 

11. Inledningsfrasen upprepas. 

                                                 
37 Den svenska psalmboken: med tillägg. Nr. 614 
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12. Sackeus har fått en vän och var aldrig ensam igen. 

Perikopen som denna psalm bygger på kommer från Lukasevangeliet 19:1-10. Den saknar pa-

ralleller i andra evangelier och utgör således det som kallas för Lukanskt särstoff. 38 

 Den schematiska uppställningen av bibelberättelsen i Lukasevangeliet ser ut som 

följer: 

1. Jesus anländer till Jeriko och går genom staden. 

2. Sackeus presenteras med namn, yrke och inkomst. 

3. Sackeus vill se Jesus men kan inte eftersom att det var mycket folk där och Sackeus är 

kort till växten. 

4. Sackeus springer i förväg och klättrar upp i ett träd, ett mullbärsfikonträd, för att se 

Jesus bättre när han gick förbi. 

5. Jesus passerar trädet, tittar på Sackeus och bjuder in sig själv hos honom. 

6. Sackeus skyndar sig ned från träden och tar emot Jesus. 

7. Folket som ser detta blir arga, eftersom Sackeus är en syndare. 

8. Sackeus säger till Jesus att han ska ge hälften av vad han äger till de fattiga. 

9. Sackeus lovar också att betala tillbaka fyrdubbelt åt dem som han har pressat på pengar. 

10. Jesus svarar att räddningen har nått detta hus idag, och säger att Sackeus är en son till 

Abraham och att Människosonen söker efter det som är förlorat. 

Vid en jämförelse av innehållet i psalmtexten och bibeltexten framkommer att det både finns 

likheter och skillnader mellan de två texterna. Nedan är båda texterna uppställda bredvid 

varandra och de rader i psalmen som förekommer i bibeltexten är markerade med kursiverad 

text och nummer: 

 

Psalm 614 

Sackeus var en publikan, den allra rikaste i 

stan.[1] 

Han hade ingen vän ändå, så ensam fick han 

alltid gå. 

 

När Jesus kom till Jeriko[2], han tänkte: 

”Vem är det månntro?” 

Luk 19:1-10 

Och han kom in i Jeriko[2] och gick fram 

genom staden. Där fanns en man, vid namn 

Sackeus, som var förman för publikanerna 

och en rik man.[1] Denne ville gärna veta 

vem som var Jesus och ville se honom, men 

han kunde det icke för folkets skull, ty han 

var liten till växten.  Då skyndade han i för-

väg och steg upp i ett mullbärsfikonträd[3] 

                                                 
38 Mitternacht och Runesson, Jesus och de första kristna. s. 202. Lukanskt särstoff kallas det material som enbart 

finns med i Lukasevangeliet och som inte förekommer i några av de andra evangelierna. 
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Han var så liten, han klev opp, i mullbärsfi-

konträdets topp[3]. 

 

Där satt han nu och slapp bli trängd och såg 

ut över gatans mängd. 

Men Jesus sa: ”Kom, gör en fest! Jag vill så 

gärna bli din gäst![4]” 

 

Då fick den lille mannen brått[5] att laga nå-

got riktigt gott.  

Han gjorde fint, han tände ljus, och Jesus 

trivdes i hans hus. 

 

Sackeus sa: ”Jag lovar dig, de fattiga ska få 

av mig minst hälften av mitt gods och 

gull[6]. Jag vill bli god för Jesu skull!”  

 

Sackeus var en publikan, den allra rikaste i 

stan[1]. Sackeus hade fått en vän, och var 

aldrig ensam sen.  

 

för att få se honom, ty han skulle komma 

den vägen fram. När Jesus nu kom till det 

stället, såg han upp och sade till honom: 

”Sackeus, skynda dig ned, ty i dag måste jag 

gästa i ditt hus.[4]” Och han skyndade sig 

ned[5] och tog emot honom med glädje. 

Men alla som sågo det knorrade och sade: 

”Han har gått in för att gästa hos en syn-

dare.” Men Sackeus trädde fram och sade 

till Herren: ”Herre, hälften av mina ägode-

lar giver jag nu åt de fattiga[6]; och om jag 

har utkrävt för mycket av någon, så giver jag 

fyradubbelt igen. Och Jesus sade om honom: 

”I dag har frälsning vederfarits detta hus, ef-

tersom också han är en Abrahams son. Ty 

Människosonen har kommit för att uppsöka 

och frälsa det som var förlorat.” 

 

Psalmen inleds med en presentation av psalmens huvudperson Sackeus. Psalmtexten och bibel-

texten är eniga om att det rör sig om en man som sysslar med tullindrivning, vilket har gjort 

honom rik. Det var inte allt för ovanligt att tullindrivare tog en del av den indrivna skatten till 

egen vinning, vilket gjorde dem rika men även föraktade. Att de både hade kontakter och sam-

arbetade med romarna, samlade in av invånarnas pengar och dessutom fick väldigt mycket 

pengar för arbetet, gjorde tullindrivarna inte bara föraktade utan även till syndare i mångas 

ögon.39 Det är troligtvis det som psalmförfattaren syftar på i sista raden på första versen, trots 

att detta inte uttryckligen står i bibeltexten. 

 Att Jesus kommer till Jeriko är psalmtext och bibeltext överens om, samt att Sack-

eus var en person som var liten till växten och således hade svårt att se vem denna Jesus var. I 

bibeltexten uttrycks en längtan hos Sackeus att se vem Jesus var och att detta driver honom att 

                                                 
39 Bibelkommissionen, Bibeln. s. 1872; Carroll, Luke. s. 371f.; Nolland, Word Biblical Commentary. Luke 18:35-

24:53. s. 904-905.  
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klättra upp i ett träd för att se bättre. I psalmen presenteras det mer som en fundering kring vem 

denna Jesus egentligen skulle tänkas vara. Hursomhelst klättar Jesus upp i ett träd, vilket både 

psalmen och i Lukasevangeliet presenteras som ett mullbärsfikonträd. 

 Både psalmtexten och bibeltexten är eniga om att Sackeus trivs med tillvaron uppe 

i trädets krona, eftersom att han därifrån har bra utsikt över gatan där Jesus skulle passera ganska 

snart. När Jesus väl kommer skiljer sig texterna igen. I psalmtexten uppmanar Jesus Sackeus 

att ställa till med en fest eftersom att Jesus gärna vill gästa Sackeus i hans hem. I bibeltexten 

uppmanar Jesus istället Sackeus att skynda sig ned, men Jesus gör detta eftersom att han vill 

gästa Sackeus i hans hem. Andemeningarna är alltså lika.  

 Sackeus lyder uppmaningen och skyndar sig ned enligt både psalmtexten och bi-

beltexten. I psalmtexten fokuseras det sedan på att Sackeus vill laga något gott åt Jesus, och att 

han gör iordning sitt hem och tänder ljus. Versen avslutas med att Jesus trivs hemma hos Sack-

eus. I bibeltexten berättas det istället om hur glad Sackeus var över att få ta emot Jesus i sitt 

hem. Där följer också en passage om att folket som hade sett vad som hände blev arga över att 

Jesus hade tagit in hemma hos en syndare, vilket är en passage som saknas helt i psalmtexten. 

 Den passagen leder bibeltextens läsare in till Sackeus löften till Jesus. Sackeus 

lovar att han ska ge hälften av vad han äger åt de fattiga. Det löftet förekommer även i psalm-

texten, där Sackeus dessutom är lite extra givmild då han lovar att ge minst hälften åt de fattiga. 

I psalmen uttrycker Sackeus dessutom en längtan att bli god för Jesu skull. Den längtan finns 

inte med i bibeltexten, utan där lovar Sackeus istället att betala igen fyrdubbelt till den som han 

har pressat pengar ifrån.  

 Psalmen avslutas med att den inledande presentationen återupprepas, men med en 

förändrad slutvers där det berättas att Sackeus nu har fått en vän. Troligtvis är det Jesus som 

åsyftas. Bibeltexten däremot avslutas med att Jesus svarar Sackeus och säger att räddningen har 

nått till huset som de befinner sig i, och att även Sackeus är en son till Abraham. Jesus avslutar 

sedan med att säga att Människosonen har kommit för att söka allting som har varit förlorat. 

Men ingenting av Jesu sista ord i bibeltexten finns med i psalmen. 

 Sammanfattningsvis kan sägas att denna psalm på ett tydligt sätt lyfter in bibel-

texten och berättar den genom psalmens ord. Det gör att denna psalm skiljer sig från de övriga.  

Det rör sig inte om enbart citat eller anspelningar, hela psalmen bygger på orden från Lukase-

vangeliet. Det är ytterst lite i bibeltexten som Hallqvist inte lyfter in i psalmtexten, det är egent-

ligen bara Jesus sista ord om att frälsningen har kommit till huset som de befinner sig i som inte 

har fått plats i psalmen, men å andra sidan har Sackeus istället fått en vän. Kanske är det så som 
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hans frälsning såg ut? Det skulle gå att argumentera för att den passagen är kärnan i hela bibel-

texten, men då Hallqvists psalmdiktning främst vänder sig till barn (psalmen är i Den svenska 

psalmboken också kategoriserad till ”Barn och familj”40) är det mer troligt att barnen förstår 

budskapet även när bibeltextens sista rader utelämnas. Det är en blandning av känslor som får 

plats i psalmen. Sackeus utstrålar både ensamhet, nyfikenhet och förundran såväl som glädje 

och vänlighet. Dessutom slutar psalmen lyckligt, för Sackeus har fått en vän och slipper således 

vara ensam! 

 

2.6 Psalm 736 

I psalmen ”Ett litet barn av Davids hus”41 som har nummer 736 och således ingår i tillägget till 

Den svenska psalmboken med tillägg skrivs det om berättelsen när Jesus föds, alltså den födel-

seberättelse som finns i Lukasevangeliets andra kapitel. Uppgifter om hur det gick till när Jesus 

föddes finns även i Matteusevangeliets första kapitel, men eftersom den berättelsen snarare 

handlar om hur Josef reagerade och agerade under det som inträffade är den berättelsen inte 

intressant för genomgången av denna psalm.  

 En schematisk uppställning av händelseförloppet i psalmen ser ut som följer: 

1. Ett barn, som är litet och tillhör Davids ätt, ska komma för att göra vinternatten ljus. 

2. Barnet kommer att hjälpa oss att tro, och det kommer dessutom att bo mitt ibland oss. 

3. Barnet kommer att komma ifrån Gud. 

4. Barnets främsta uppgift är att lära oss sitt eget kärleksbud. 

5. Det konstateras att det är advent och att jorden på nytt ska höra änglasång. 

6. Barnet kommer att hjälpa oss att tro, och det kommer dessutom att bo mitt ibland oss. 

7. Det konstateras att det är advent. 

8. Uppmaning om att vi ska vara glad, samt tända ljus för Frälsaren som tillhör Davids ätt. 

Perikopen som denna psalm bygger på kommer från Lukasevangeliet 2:1-20.  

 Den schematiska uppställningen av bibelberättelsen i Lukasevangeliet ser ut som 

följer: 

1. Kejsar Augustus utfärdar en förordning om att hela världen ska skattskriva sig. 

2. Information om skattskrivningen ges. 

3. Alla går och för att skattskriva sig i sin egen stad. 

4. Josef hör till Davids ätt eller Davids hus. 

                                                 
40 Den svenska psalmboken: med tillägg. s. 16 
41 Ibid. nr. 736 
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5. Josef beger sig från Nasaret till Judeen och Betlehem tillsammans med Maria, som är 

gravid. 

6. Samtidigt som de befann sig i Betlehem var det dags för Maria och föda och hon födde 

en son. 

7. Födelsen skedde i ett stall, eftersom det inte fanns plats för dem att bo någon annanstans. 

8. I samma område befann sig några herdar som vaktade sin hjord under natten. 

9. Herrens ängel besöker herdarna och lyser upp platsen som de befinner sig på.  

10. Herdarna blir mycket rädda över det som sker. 

11. Ängeln uppmanar herdarna till att inte vara rädda, utan berättar istället om att de kom-

mer med ett stort glädjebud, som dessutom inte bara gäller dem. 

12. Ängeln berättar om att en frälsare har fötts i Davids stad, som är Messias, Herren.  

13. Ängeln berättar också om hur herdarna ska känna igen barnet. 

14. Tillsammans med ängel finns nu en stor himmelsk här, som prisar Gud. 

15. Hären säger: ”Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt.” 

16. Ängeln och hären åker tillbaka upp till himlen. 

17. Herdarna beslutar sig för att gå in till Betlehem och se det som ängeln har berättat om. 

18. I Betlehem hittar de Maria, Josef och det nyfödda barnet som ligger i en krubba. 

19. Herdarna berättar för Maria och Josef om allt som de vet om barnet. 

20. Maria tar allting som herdarna säger till sitt hjärta. 

21. Herdarna vänder tillbaka till sin hjord och under tiden prisar och lovar de Gud för det 

fantastiska som de har fått höra om. 

Vid en jämförelse av innehållet i psalmtexten och bibeltexten framkommer att det både finns 

likheter och skillnader mellan de två texterna. Nedan är båda texterna uppställda bredvid 

varandra och de rader i psalmen som förekommer i bibeltexten är markerade med kursiverad 

text och nummer: 

 

Psalm 736 

Ett litet barn av Davids hus[1] ska göra vin-

ternatten ljus.  

Ett barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland 

oss ska det bo. 

 

Luk 2:1-20 

Det hände sig vid den tiden att från kejsar 

Augustus utgick ett påbud att hela världen 

skulle skattskrivas. Detta var den första 

skattskrivningen, och den hölls, när Kviri-

nius var landshövding över Syrien. Då fär-

dades alla var och en till sin stad, för att låta 
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Ett barn som kommer ifrån Gud ska lära oss 

sitt kärleksbud.  

Det är advent, och än en gång ska jorden höra 

änglasång[2].  

 

Ett barn ska hjälpa oss att tro, här mitt ibland 

oss ska det bo. 

Det är advent, var glad, tänd ljus för Frälsa-

ren av Davids hus[3]. 

skattskriva sig. Så gjorde ock Josef; och ef-

tersom han var av Davids hus[1] och släkt, 

for han från staden Nasaret i Galileen upp 

till Davids stad, som heter Betlehem, i 

Judeen, för att låta skattskriva sig jämte Ma-

ria, sin trolovade, som var havande. Medan 

de voro där, hände sig att tiden var inne, då 

hon skulle föda. Och hon födde sin först-

födde son och lindade honom och lade ho-

nom i en krubba, ty det fanns icke rum för 

dem i härbärget. I samma nejd voro då några 

herdar ute på marken och höllo vakt om nat-

ten över sin hjord. Då stod en Herrens ängel 

framför dem, och Herrens härlighet 

kringstrålade dem; och de blevo mycket för-

skräckta. Men ängeln sade till dem: ”Varen 

icke förskräckta. Se, jag bådar eder en stor 

glädje, som skall vederfaras allt folket. Ty i 

dag har en Frälsare blivit född åt eder i Da-

vids stad, och han är Messias, Herren.[3] 

Och detta skall för eder vara tecknet: I sko-

len finna ett nyfött barn, som ligger lindat i 

en krubba. ”I detsamma sågs där jämte äng-

eln en stor hop av den himmelska härska-

ran, och de lovade Gud och sade: 

”Ära vare Gud i höjden, och frid på jorden, 

bland människor till vilka han har be-

hag![2]” 

När så änglarna hade farit ifrån herdarna upp 

i himmelen, sade dessa till varandra: ”Låt oss 

nu gå till Betlehem och se det som där har 

skett, och som Herren har kungjort för oss.” 

Och de skyndade åstad dit och funno Maria 
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och Josef, och barnet som låg i krubban. Och 

när de hade sett det, omtalade de vad som 

hade blivit sagt till dem om detta barn. Och 

alla som hörde det förundrade sig över vad 

herdarna berättade för dem. Men Maria 

gömde och begrundade allt detta i sitt hjärta. 

Och herdarna vände tillbaka och prisade och 

lovade Gud för allt vad de hade fått höra och 

se, alldeles såsom det blivit dem sagt. 

 

I uppställningen blir det tydligt att det inte är särskilt många citat från evangelietexten som har 

kommit med i psalmen. Däremot bygger psalmen i hög utsträckning på evangelietexten, men 

istället för att citera den gör Hallqvist en omskrivning av evangelietexten för att den ska passa 

bättre in i psalmen. 

Psalmen inleds med en presentation av barnet som psalmen handlar om. För den 

som befinner sig i den kristna kontexten är det inte svårt att förstå att det är Jesus som är psal-

mens fokus. Psalmförfattaren väljer att lyfta fram att barnet som ska komma är av Davids hus, 

alltså av Davids släkt. Detta är ett tema som psalmförfattaren lyfter in direkt ifrån Lukasevange-

liet, där evangelisten särskilt betonar Josefs släktkoppling till Davids hus och släkt. Vidare i 

versen skrivs det om att detta barn ska lysa upp tillvaron för människorna. Det gjorde barnet 

förvisso för herdarna som lite senare i bibeltexten träffar ängeln, men mer troligt är att Hallqvist 

syftar på att jultiden inträffar under den mörkaste delen av året, i alla fall här i Norden. Det kan 

också vara en referens till Jesajas nionde kapitel: ”Det folk som vandrar i mörkret skall se ett 

stort ljus; ja, över dem som bo i dödsskuggans land skall ett ljus skina klart.”42 Psalmen forts-

ätter med att barnet som kommer ska hjälpa mänskligheten att tro, och det går med stor säkerhet 

att säga att Jesus hjälpte mänskligheten med.  

I andra versen görs det ännu tydligare vem barnet egentligen är. Det skrivs att 

barnet kommer från Gud, vilket gör det svårt att hävda att det handlar om någon annan än Jesus. 

(Även om Johannes både i sitt evangelium och i sina brev samt Paulus i Romarbrevet skriver 

att alla är Guds barn.43) Sedan presenteras även ett av syftena med varför Gud låter sin son 

födas på jorden, nämligen att det ska lära mänskligheten om kärleksbudet. Det är troligtvis det 

                                                 
42 Jes 9:2 
43 Joh 1:12, 1 Joh 3:1, 1 Joh 3:2; Rom 8:16; 21 
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dubbla kärleksbudet i Markusevangeliet kapitel 12 och Matteusevangeliet kapitel 19 med flera 

som Hallqvist syftar på.44  

Därefter följer några mycket intressanta ord. Trots att psalmen är skriven utifrån 

berättelsen om Jesu födelse, och således handlar om det som är julens mest centrala händelse, 

står det i psalmen ”det är advent”. Dessutom är psalmen i Den svenska psalmboken med tillägg 

placerad under rubriken ”Advent”.45 Detta kan bero på att någon vid något tillfälle har blandat 

ihop händelserna under advent och jul, men det är inte särskilt troligt. Mer troligt är att Hallqvist 

har tänkt att psalmen handlar om det som snart ska komma, och att psalmen är tänkt att sjungas 

under adventstiden som en påminnelse om Jesus som snart kommer till världen. Denna tanke 

förstärks av att psalmen är skriven i futurum, och att allting som beskrivs i psalmen kommer att 

ske. Ett barn kommer att födas, ett barn kommer hjälpa människorna att tro, barnet kommer att 

lära människorna om kärleksbudet och så vidare. Detta blir möjligt då psalmen är skriven med 

facit i hand, annars hade raderna blivit lite märkliga.  

Versen fortsätter sedan med ytterligare en referens till Lukasevangeliet, och denna 

gång en tydligare sådan. I den 13:e och 14:e versen i evangelietexten berättas det om en stor 

hop från den himmelska härskaran som tillsammans med ängeln prisar Gud, och det är troligtvis 

den änglasången som det syftas på i psalmtexten. Även här presenteras händelsen som något 

som ska ske, för det är trots allt en adventspsalm och inte en julpsalm. 

Den tredje versen inleds som den första slutade, med ett av syftena med varför 

Gud låter sin son födas på jorden. Sedan upprepas det igen att det är advent, därefter uppmanas 

det att vara glada och tända ljus. Allt detta ska göras för ”Frälsaren av Davids hus”, vilket är ett 

citat som också är en referens till Lukasevangeliet, där ängeln säger till herdarna att det barn 

som har fötts i Davids stad är en frälsare. 

Sammanfattningsvis kan sägas att psalmen är en hoppfull psalm som påminner 

om den glädje och det ljus som Jesus förde med sig till världen. Hallqvist använder sig av ett 

liknande tema som i psalm 442, nämligen att sammanfatta händelserna i en av de stora högti-

derna i några få rader och psalmverser. Även om det i denna psalm inte är en lika utförlig 

genomgång (det finns redan i andra psalmer, ”Vid Betlehem en vinternatt”46 och ”Och det 

hände vid den tiden”47 för att nämna några) sammanfattar hon ändå både händelserna och bud-

skapet, samt syftet bakom händelserna. Dessutom innehåller psalmen uppmaningar till den som 

                                                 
44 Se även genomgången av psalm 214 
45 Den svenska psalmboken: med tillägg. s. 9, 1158 
46 Ibid. nr. 128 
47 Ibid. nr. 129 
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läser/sjunger psalmen, att vara glada och tända ljus för barnet som ska komma. Även i denna 

psalmen är det glädjen som framförallt lyser igenom när det gäller vilka känslor psalmen för-

medlar. Barnet kommer att göra vintern ljus, lära människor om kärlek och att be och så ska 

jorden höra änglasång. Det finns få negativa saker att lyfta fram från dessa rader! 

 

2.7 Psalm 741 

I psalmen ”Graven ligger tom”48 som har nummer 741 och således ingår i psalmbokstillägget i 

Den svenska psalmboken med tillägg skrivs det om vad som hände efter att Jesus hade dött och 

uppstått. Det är alltså slutet av påskberättelsen som Hallqvist skriver om i psalmen. Denna 

psalm är parafras på två bibeltexter, dels en från Johannesevangeliets 20:e kapitel men också 

en från Markusevangeliets 16:e kapitel.  

En schematisk uppställning av händelseförloppet i psalmen ser ut som följer:  

1. Den inledande scenen presenteras: graven är tom. 

2. Huvudpersonerna i psalmen, kvinnorna, presenteras. De gråter högt. 

3. Kvinnorna frågar var deras vän är? 

4. Jesus lever, är glad och promenerar runt i solen bland blommor och olivblad. 

5. Det konstateras att det är vår och påsk i Palestina. 

6. Det har lagts en stor och tung sten framför graven. 

7. Stenen har blivit bortflyttad trots att det stod vakter utanför.  

8. Jesus lever, är glad och promenerar runt i solen bland blommor och olivblad. 

9. Det konstateras att det är vår och påsk i Palestina. 

10. Det sitter elva män i ett hus bakom en reglad dörr. 

11. Det frågas vad som ska hända med dem? 

12. Jesus lever, är glad och promenerar runt i solen bland blommor och olivblad. 

13. Det konstateras att det är vår och påsk i Palestina. 

En schematisk uppställning av evangelietexterna är inte applicerbart vid studier 

av denna psalm, eftersom den bygger på så många olika bibeltexter. Däremot finns det nedan 

en uppställning av psalmtexten och de olika bibeltexterna bredvid varandra och de rader i texten 

som förekommer i både texterna är markerade med kursiverad text och nummer: 

 

 

 

                                                 
48 Ibid. nr. 741 
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Psalm 741 

Graven ligger tom, och i 

gryningen gråter kvinnor 

högt[1]. ”Var är nu vår 

vän?[2]”  

Se, Jesus går i solen så le-

vande och glad bland vilda 

anemoner och silvergrå oli-

veblad! Och det är vår, och 

det är påsk i Palestina land! 

 

Sten så tung och stor man 

för graven lagt[3]. Den blev 

undanvält trots Pilatus’ 

vakt[4].  

Se, Jesus går i solen så le-

vande och glad bland vilda 

anemoner och silvergrå oli-

veblad! Och det är vår, och 

det är påsk i Palestina land! 

 

Bakom reglad port i sitt 

mörka hem sitter elva 

män[5]. Vad skall ske med 

dem?  

Se, Jesus går i solen så le-

vande och glad bland vilda 

anemoner och silvergrå oli-

veblad! Och det är vår, och 

det är påsk i Palestina land! 

 

Joh 20:11-23 

Men Maria stod och grät[1] 

utanför graven. Och under 

det hon grät, lutade hon sig 

in i graven och fick då se två 

änglar i vita kläder sitta där 

Jesu kropp hade legat, den 

ene vid huvudets plats, den 

andre vid fötternas. Och de 

sade till henne: ”Kvinna, 

varför gråter du?” Hon sva-

rade dem: ”De hava tagit 

bort min Herre, och jag vet 

icke var de hava lagt ho-

nom.[2]” Vid det hon sade 

detta, vände hon sig om och 

fick se Jesus stå där; men 

hon visste icke att det var Je-

sus. Jesus sade till henne: 

”Kvinna, varför gråter du? 

Vem söker du?” Hon trodde 

att det var örtagårdsmästaren 

och svarade honom: ”Herre, 

om det är du som har burit 

bort honom, så säg mig var 

du har lagt honom, så att jag 

kan hämta honom.”  

[…] 

På aftonen samma dag, den 

första veckodagen, medan 

lärjungarna av fruktan för 

judarna voro samlade inom 

Mark 16:1-7 

När sabbaten var förliden, 

köpte Maria från Magdala 

och den Maria som var Ja-

kobs moder och Salome väl-

luktande kryddor, för att se-

dan gå åstad och smörja ho-

nom. Och bittida om morgo-

nen på första veckodagen 

kommo de till graven, redan 

vid soluppgången. Och de 

sade till varandra: ”Vem 

skall åt oss vältra bort stenen 

från ingången till graven?” 

Men när de sågo upp, fingo 

de se att stenen redan var 

bortvältrad[4]. Den var 

nämligen mycket stor[3]. 

Och när de hade kommit in i 

graven, fingo de se en ung 

man sitta där på högra sidan, 

klädd i en vit fotsid klädnad; 

och de blevo förskräckta. 

Men han sade till dem: ”Va-

ren icke förskräckta. I söken 

Jesus från Nasaret, den kors-

fäste. Han är uppstånden, 

han är icke här. Se där är 

platsen där de lade honom. 

Men gån bort och sägen till 

hans lärjungar, och särskilt 

till Petrus: ’Han skall före 

eder gå till Galileen; där 
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stängda dörrar[5], kom Je-

sus och stod mitt ibland dem 

och sade till dem: ”Frid vare 

med eder!” Och när han 

hade sagt detta, visade han 

dem sina händer och sin 

sida. Och lärjungarna blevo 

glada, när de sågo Herren. 

Åter sade Jesus till dem: 

”Frid vare med eder! Såsom 

Fadern har sänt mig, så sän-

der ock jag eder.” Och när 

han hade sagt detta, andades 

han på dem och sade till 

dem: ”Tagen emot helig 

ande! Om I förlåten någon 

hans synder, så äro de ho-

nom förlåtna; och om I bin-

den någon i hans synder, så 

är han bunden i dem.” 

 

skolen I få se honom, såsom 

han bar sagt eder.’” 

 

Psalmen inleds med ett konstaterande eller en presentation av scenen där allting utspelar sig: 

graven är tom, Jesus är borta och det är ingen som vet vart han har tagit vägen. I indelningen 

möter vi också vad psalmförfattaren kallar för ”kvinnor”. Det är inte helt omöjligt att anta att 

de kvinnor som det syftas till är de kvinnor som besöker Jesu tidigt på morgonen på dagen efter 

sabbaten, vilket är något som det står om i alla fyra evangelier. Däremot är det enbart i Johan-

nesevangeliet som uppgiften om att det står en kvinna utanför graven och gråter finns med. I 

psalmen har berättelserna om kvinnorna och uppgiften att Maria står utanför graven och gråter 

vävts ihop och bildat inledningen på psalmen. Kvinnorna undrar också var Jesus befinner sig 

någonstans, det är en fråga som har skapats som en omskrivning av ett citat som följer lite 

senare i kapitlet. I bibeltexten är det änglarna som frågar Maria varför hon är ledsen och hon 

svarar då att det beror på att hon inte vet var de som har flyttat på Jesus har lagt honom. Detta 

svar blir det citat som tillskrivs kvinnorna i psalmen. 
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 Därefter följer vad som kan räknas som psalmens refräng, eftersom den återkom-

mer i alla tre verserna. I den refrängen konstateras det att Jesus är glad, att han går i solen och 

att han lever. Dessutom skrivs det om vilka växter och blommor som Jesus såg när han gick 

omkring. Därmed sammanfattas påskbudskapet: Jesus lever och vandrar bland oss än. (Vilket 

också är titeln på en psalm av Anders Frostenson: ”Kristus vandrar bland oss än”49) 

 Den andra versen handlar om hur det såg ut vid graven. Ett återkommande tema i 

alla fyra evangelierna är den sten som ska ha lagts utanför graven. I Markusevangeliet är denna 

sten ett av de främsta diskussionsämnen när kvinnorna går till graven. Eftersom att kvinnorna 

är på väg till graven för att smörja Jesus måste de komma in i graven, men det kan de inte om 

de inte får hjälp att rulla undan sten. Egentligen är det en smula egendomligt att detta samtal 

sker först på vägen till graven, men genom att kvinnorna har samtalet belyses det faktum att 

den stora stenen på något övernaturligt sätt har blivit flyttad.50 Att det var en stor sten som vägde 

mycket berättas i den fjärde versen i kapitlet från Markusevangeliet. Det är egentligen den ver-

sen i bibeltexten som psalmversen bygger på, eftersom att det där står både om stenens storlek 

samt att när kvinnorna hade kommit fram till graven hade stenen redan blivit flyttad på. Upp-

giften om att Pilatus hade satt ut vakter för att vakta har psalmförfattaren hämtat från Matteu-

sevangeliet 27:65-66. 

 I den tredje versen har fokus flyttats från kvinnorna och graven till vad som får 

förmodas är lärjungarna. Det står om att elva män sitter i ett mörkt hem bakom en reglad dörr, 

ord och berättelse som är direkt hämtad från vers 19 i Johannesevangeliets 20:e kapitel. Det 

enda skillnaden är att Hallqvist inte har tagit med uppgiften om varför lärjungarna har stängt in 

sig där. Istället ställs det en fråga ”Vad skall ske med dem?”. I och med den frågan slutar också 

psalmen, vilket gör att läsaren inte får följa med i upplösningen hur det går för lärjungarna. Men 

för den som har svaret går det att avslöja att det slutar lyckligt för lärjungarna. 

 Sammanfattningsvis kan sägs att psalmen handlar om påsken och Jesu uppstån-

delse. Det som i synnerhet lyfts fram i psalmen är känslan hos kvinnorna vid graven samt hos 

lärjungarna. Redan i inledningen av psalmen är det högljudd gråt och förtvivlande rop som 

framställs när kvinnorna vid graven upptäcker att Jesus är borta och även i sista versen när 

lärjungarnas rädsla i det stängda rummet lyfts fram. Däremellan lyfter Hallqvist in det faktum 

att stenen som låg framför graven inte längre ligger framför graven samt att Jesus är borta. Att 

psalmen har en refräng som återkommer i varje vers gör att själva berättelsen inte får ta särskilt 

                                                 
49 Ibid. nr. 40 
50 Hartman, Markusevangeliet 8:27-16:20. s. 585 
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mycket plats, utan istället hamnar mycket av fokuset på dessa rader. Eftersom Hallqvist i re-

frängen påminner om kärnan i påskens budskap, att Jesus lever och vandrar bland människorna, 

slutar ändå psalmen i en positiv ton, trots allt jobbigt som har inträffat tidigare. Refrängen i 

psalmen har inga tydliga kopplingar till någon bibeltext, och därför är detta den psalm av de 

analyserade som har den lägsta andelen tydliga kopplingar till bibeltexter. Även om Hallqvist i 

de övriga delarna i psalmen har flera hänvisningar till bibeltexter är den största delen av psal-

men diktad utifrån Hallqvists egna tankar.  

 

3.0 Diskussion 

I genomgången av de utvalda psalmerna framkommer att det framförallt är några saker som är 

återkommande inom Hallqvists psalmdiktning. En av de mest betydande sakerna är att hon 

alltid har en stor förtrogenhet med bibeltexterna i 1917 års översättning. Detta gäller oavsett 

om hon skriver en psalm som är en återberättelse av en enskild bibeltext, såsom ”Vem är det 

som kommer på vägen?” och ”Sackeus var en publikan”, eller om det är en psalm som berättar 

om kristendomens stora händelser utifrån flera bibeltexter, såsom ”Han gick den svåra vägen”, 

”Ett litet barn av Davids hus” och ”Graven ligger tom”, eller när hon skriver om himlen i ”De 

skall gå till den heliga staden”. Psalmernas koppling till bibeltexterna är alltid tydlig, även vid 

de tillfällen då hon skriver om bibeltexterna för att de ska passa in i psalmdiktningen. Till och 

med när hon författar en bön i en av psalmerna, ”Lär mig att bedja av hjärtat”, gör hon det med 

tydliga kopplingar till nytestamentliga texter. 

 En annan sak som blir tydlig är att Hallqvist låter personernas känslor ta mycket 

plats. Oavsett vilken typ av psalm det handlar om lyfts känslorna fram och på så sätt skapas en 

närhet till och ett liv i berättelsen. När Jesus välsignar barnet är det inte bara något som sker 

och sen är det glömt utan det skapar också en glädje hos barnen, deras mammor och hos Jesus. 

När Sackeus får Jesus som gäst anstränger han sig för att göra det fint hemma hos sig, han 

tänder ljus och lagar god mat. Det blir tydligt hur viktigt detta besök var för Sackeus och således 

får texten från Lukasevangeliet mer liv i Hallqvists psalm. 

Även när Hallqvist berör svårare ämnen såsom vad som händer efter att en män-

niska dör, lyfter hon in olika känsloyttringar, men landar allt som oftast i en glädje och i ett 

hopp. Livet på jorden är inte slutet, utan det kommer att komma en tillvaro som är ännu bättre 

än den som mänskligheten just nu lever i. En framtid fylld av sång, dans, glädje och hopp. 

Samma sak gäller i psalmen om påsken: då får Marias gråt vid den tomma graven och förtvivlan 

över det som har inträffat ta plats. I samma psalm får lärjungarna uttrycka sin rädsla över att 
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inte veta vad som ska hända med dem när Jesus dött. Också det är en känsla som framstår som 

naturlig och självklar som får ta plats i psalmen. Samtidigt som känslorna är något som får ta 

stor plats i Hallqvists psalmer, sker detta utan att hon överdrivet dem. Hallqvist låter personerna 

i psalmerna få ha sina känsloyttringar, men det stannar samtidigt på en rimlig nivå. Det blir 

varken för mycket eller för lite känslor som får ta plats. 

Samma sak gäller för psalmen ”Han gick den svåra vägen”, där Jesus råkar ut för 

alla möjliga jobbiga saker. Han blir sviken, hånad, slagen och törnekrönt innan han till slut dör. 

Trots denna blandning av hemskheter lyckas Hallqvist förmedla ett hopp i psalmen. Framförallt 

för den som läser psalmen, men även för Jesus. Hon påminner om varför det skedde som det 

gjorde och varför det som skedde inte enbart var någonting negativt, i alla fall inte i det större 

perspektivet. Ännu en gång väger Hallqvist alltså in det svåra och jobbiga tillsammans med det 

positiva och hoppfulla. Den hoppfulla tematiken är något som återkommer i flera av Hallqvists 

psalmer. Samma tema finns med både i psalmen ”De skall gå till den heliga staden”, där himlen 

porträtteras både som en ljus och hoppfull plats samt en plats där tillvaron är bra. Också i ”Sack-

eus var en publikan”, där läsaren får veta att det finns ett hopp även för den som tidigare har 

gjort dåliga, till och med syndiga, saker.  

Vad är det då som Hallqvist utelämnar från bibeltexterna när hon lyfter in dem i 

sina psalmer? För att besvara den frågan är det mest intressant att titta närmare på de två psalmer 

som är parafraser på en enda bibeltext, nämligen ”Vem är det som kommer på vägen?” och 

”Sackeus var en publikan”. Som det går att läsa om i analysdelen är dessa två psalmer i princip 

identiska med sina respektive bibeltexter. Det som skiljer dem mest från sina bibeltexter är att 

Jesus slutord från Lukasevangeliet saknas i ”Sackeus var en publikan”. Detta påverkar inte 

psalmläsarens förståelse för vad som händer i bibeltexten utan budskapet framkommer i alla 

fall. I en annan psalm ”Graven ligger tom”, finns det med referenser och citat från evangeli-

etexter men psalmen bygger till största del istället på ord som inte har någon koppling till några 

bibeltexter. I den psalmen medför det att fokuset istället hamnar på refrängen, som saknar kopp-

ling till bibeltexter. De referenser och citat som finns med stämmer däremot bra överens med 

bibeltexten. Således är det inte särskilt mycket av bibeltexterna som Hallqvist utelämnar när 

hon lyfter in dem i sina psalmer. 

Ett tema som återkommer i flera av Hallqvists psalmer är barnen och att deras 

perspektiv lyfts fram på ett alldeles särskilt sätt. I psalmen ”Vem är det som kommer på vägen?” 

får den som läser eller sjunger psalmen inte bara veta hur föräldrarna eller lärjungarna reagerade 

när Jesus kom på besök, utan Hallqvist lyfter på ett särskilt sätt fram hur barnen reagerade. Hon 

porträtterar barnen på ett sätt som är naturligt för barn att vara, som individer som leker och 
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skapar. När Jesus kommer på besök lämnar barnen allting som de håller på med och beger sig 

istället för att träffa honom. Det finns en intressant skillnad i den psalmen mellan psalmtext och 

bibeltext eftersom Hallqvist har vänt på perspektiven. I psalmtexten är händelsen porträtterad 

som att det är Jesus som kommer till en samling av barn och vuxna, Jesus är gästen som kommer 

på besök. I bibeltexten sker istället det omvända. Där porträtteras händelsen som att det är män-

niskorna som kommer och besöker Jesus och dessutom med ett särskilt syfte, nämligen att Jesus 

ska välsigna barnen. Välsignelsen sker både i psalmtexten och i bibeltexten, men eftersom in-

ledningen porträtteras olika blir konsekvensen även att syftet uppfattas olika. I evangelietexten 

blir välsignelsen som en stark önskan, och föräldrarna har tagit med sina barn till Jesus med ett 

tydligt syfte, att han ska välsigna dem! I psalmtexten uppfattas händelsen mer som att Jesus 

råkade gå förbi platsen där de befann sig och då kunde han lika gärna passa på att välsigna 

barnen när han ändå var där. Det minskar dock inte föräldrarnas glädje över det inträffade. 

Andelen bibeltexter i Nya testamentet som handlar om barn är inte särskilt många, 

men Hallqvist har ändå lyckats skriva in barnens perspektiv i flera av sina psalmer. Hallqvist 

har i en intervju själv uppgett att hon tror att mammor har enklare att identifiera sig med barn, 

men samtidigt är hon noga med att poängtera att hon inte skriver specifikt för kvinnor.51 I psal-

men ”Ett litet barn av Davids hus” skriver Hallqvist om Jesusbarnet (och hur det gick till när 

Jesus föddes) och poängterar där flera gånger i psalmen att det är ett barn som har fötts, och att 

Jesus kom till jorden som ett barn. Visserligen ett barn som inte var som alla andra barn, men 

fortfarande ett barn, med allt vad det innebär. Således väljer Hallqvist att fokusera på barnen i 

psalmerna, när möjligheten till det ges.  

Ett annat grepp som Hallqvist använder för att göra sina psalmer mer levande är 

att hon utvecklar de deltagande personernas dialog. Ännu en gång är det mest intressant att 

studera psalmerna ”Vem är det som kommer på vägen?” och ”Sackeus var en publikan” när-

mare. I den första av dessa psalmer har Hallqvist skrivit om bibeltextens uppgift om att Jesus 

blev arg när lärjungarna visar bort barnen till en dialog där Jakob och Petrus både tystar barnen 

och ber dem att gå, eftersom att de stör genom att skrika och bråka när Jesus ska predika. Ef-

tersom bibeltexten inte ger några ledtrådar om vad lärjungarna sa som gjorde Jesus arg, är detta 

helt och hållet infogat av Hallqvist. Hon låter även Jesus svara på lärjungarnas uppmaning, och 

det är ett svar som ligger väldigt nära bibeltexten. Det är inte frågan om någon predikostund, 

utan istället vill Jesus ta emot barnen och välsigna dem.  

                                                 
51 Selander, Perspektiv på moderna psalmer. s. 125-126 
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Även i den andra psalmen har Hallqvist utvecklat personernas dialog jämfört med 

bibeltexten, trots att citaten inte är lika många i denna psalm. Dels har Hallqvist i psalmen lagt 

in en av Sackeus tankar, som inte finns med i bibeltexten. Dessutom har hon bytt ut några ord 

i Jesus citat när han bjuder in sig hos Sackeus vilket gör att Jesus ord klingar mer positivt än i 

bibeltexten. Det är också en liten skillnad i hur mycket som Sackeus lovar att betala tillbaka till 

dem som han har pressat på pengar. I bibeltexten lovar Sackeus att ge tillbaka hälften, men i 

psalmen utökar han löftet till minst hälften. Kanske är det en kompensation för att det inte 

nämns något kring löftet från bibeltexten att betala igen minst fyrdubbelt. I de andra psalmerna 

är citaten ingenting som lyfts fram på något särskilt sätt. Faktum är att det enbart är två andra 

psalmer som överhuvudtaget innehåller citat och i båda de psalmerna är citaten ordagrant åter-

givna från bibeltexterna.  

Ytterligare ett grepp som Hallqvist använder sig av i sitt psalmdiktande är må-

lande beskrivningar. I psalmen ”De skall gå till den heliga staden” använder sig Hallqvist av 

referenser till nytestamentliga texter, men det som framförallt utmärker den psalmen är hennes 

målande beskrivningar av hur hon föreställer sig himlen. I den psalmen tar hon alltså den bild 

av himlen som presenteras i bibeltexterna och förstärker de uttryck som hon väljer att ta med. 

Sedan lägger hon också till egna uttryck, såsom dans och att människor ska få återse sina vänner 

i himlen och med dessa bilder förstärker hon beskrivningen. Sammantaget blir det en psalm 

som är fylld av målande beskrivningar. Detta är något som dessutom återkommer i flera av 

Hallqvists psalmer. Också i psalmen ”Han gick den svåra vägen” har Hallqvist lyckats porträt-

tera Jesu sista dagar i livet på ett väldigt målande sätt, till och med så mycket att det nästan går 

att ta på den smärta och ångest som Jesus troligtvis kände. Att kunna väva in även det i en 

psalm, samtidigt som själva historien berättas, är tecken på hög bibelkännedom och gott förfat-

tarskap. Det är alltså inte längre enbart berättelser, utan berättelser som får nytt och extra liv 

genom psalmernas ord.  

 

4.0 Slutsats 

Något som blir tydligt vid en genomgång av Hallqvists psalmer är att hon har en stor kunskap 

om bibeln. Detta blir tydligt när Hallqvist återger berättelser från bibeln i sina psalmtexter, 

eftersom det sker med en stor förtrogenhet gentemot bibeltexterna. Det är ytterst få skillnader 

som förekommer mellan bibeltexter och psalmtexter. De ändringar som görs är framförallt 

språkliga, exempelvis att citat skrivs om eller att enskilda ord ändras, och ofta med syftet att de 

olika raderna i psalmen ska rimma. När hon gör andra förändringar, såsom att vissa delar av 
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bibeltexten utelämnas eller att citat eller händelser läggs till, görs detta med varsamhet. 

Hallqvist arbetar en hel del med dialogen i de psalmer som bygger på enskilda bibeltexter. Hon 

låter dialogerna bli ännu fylligare än i evangelietexterna och på så sätt ger hon psalmerna ett 

större liv och personerna i psalmerna får ta större plats. Även detta görs på ett varsamt sätt. 

 Barnen är några som tar en särskild plats hos Hallqvist och i hennes psalmer. Även 

fast det inte finns särskilt många texter i Nya testamentet som handlar om barn väljer Hallqvist 

alltid att lyfta fram barnens perspektiv när så är möjligt. Detta blir extra tydligt i psalmerna 

”Vem är det som kommer på vägen” och ”Ett litet barn av Davids hus”. I hennes andra psalmer 

förklarar hon även bibeltexterna på ett sätt som är lättare att förstå för barn. Psalmen ”Sackeus 

var en publikan” är ett tydligt exempel på detta när Hallqvist presenterar Jesus ord om att fräls-

ningen har nått till huset som de befinner sig i, genom att skriva i psalmen att Sackeus fick en 

vän och således slipper vara ensam. Befrielsen ser olika ut för alla människor!  

Hallqvist anger i intervjuer att hon inte är teologisk i sitt skrivande, men genom 

att ändra i bibeltexterna skapas ändå en teologi. Det som framförallt lyfts fram är att bilden av 

Gud. Gud presenteras som vänlig och snäll, till och med nästan som en vän. I synnerhet i psal-

mer där barnen får en särskild plats, som i nyss nämnda ”Vem är det som kommer på vägen?” 

eller ”Ett litet barn av Davids hus” blir det extra tydligt att bilden av Gud är som en vän eller 

en förälder. Hallqvist har däremot rätt i det avseendet att hennes budskap inte främst är teolo-

giskt, något som även Inge Löfström reflekterar kring i sin bok om Hallqvist.52 Att katalogisera 

henne till en särskild teologisk skola eller inriktning blir dock svårt. Det som däremot blir tyd-

ligt vad gäller hennes sätt att återge bibeltexter är att berättelserna och dess budskap blir tydlig-

gjorda och således enklare för den som läser eller sjunger psalmerna att ta till sig. Att hon skri-

ver fram barnens (och ibland även föräldrarnas) perspektiv gör att ett fokus läggs på dem och 

således lyfts deras perspektiv på ett särskilt sätt när Hallqvist återger bibeltexterna i sina psal-

mer. Detta medför också att bibeltexternas budskap blir tydliggjort på ett särskilt sätt för barn. 

Eftersom det var med psalmförfattande för barn som allting började för henne är det inte särskilt 

förvånande att barnens perspektiv är något som Hallqvist särskilt lyfter fram i psalmerna. 

 Gällande innehållet bearbetas det självfallet, för att sjunga en hel bibeltext rakt av 

hade ställt höga krav på tonsättaren och troligtvis inte heller blivit särskilt populära. Det som 

framförallt sker när Hallqvist bearbetar bibeltexterna för att använda dem i sina psalmer är att 

kärnan, själva innehållet, budskapet i bibeltexten lyfts särskilt fram. Detta blir extra tydligt i 

psalmer som handlar om vad som händer Jesus vid de stora högtiderna såsom jul och påsk. I 

                                                 
52 Löfström, En bok om Britt G. s. 199 
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dessa psalmer använder inte Hallqvist en hel bibeltext och skriver en psalm av den, utan istället 

väljer hon att plocka fram de detaljer som är mest intressanta och mest relevanta och skriver 

utifrån det en psalm. Den som läser eller sjunger psalmen får således inte med sig hela bibel-

texten, men istället får den med sig budskapet, vilket kan vara nog så viktigt. Däremot är det 

inte i alla psalmer som bibeltexterna får ta mest plats. Både i psalmen ”Lär mig att bedja av 

hjärtat” och ”Graven ligger tom” är det andra textrader som dominerar med ord som inte har 

sitt ursprung i bibeltexterna. Detta påverkar givetvis var fokuset läggs i psalmerna, men även i 

dessa psalmer är bibeltexter en del av innehållet.  

 Det finns i synnerhet ett par teman som Hallqvist väljer att lyfta fram i sina psal-

mer, och det är glädjen samt hoppfullheten. Oavsett typ av psalm och oavsett psalmens tema 

eller innehåll, är glädjen och hoppfullheten något som alltid lyfts fram av Hallqvist. Det görs i 

synnerhet genom att Hallqvist alltid låter psalmerna sluta positivt. Extra tydligt blir detta i psal-

mer som ”De skall gå till den heliga staden” samt ”Han gick den svåra vägen” vilka berör ämnen 

som livet efter döden och Jesu död. Trots dessa svåra teman slutar psalmerna med ett hopp och 

att det finns något glädjefyllt även i livets svårare tillfällen. Exempelvis avslutas psalmen ”Han 

gick den svåra vägen” med att Jesus dog för mänskligheten, vilket är ett hoppfullt budskap. När 

Hallqvist väver in dessa känslor görs det dessutom alltid på ett väldigt naturligt sätt. Glädjen 

uppfattas aldrig som konstgjord utan snarare genuin och uppriktig bland personerna som får 

uppleva de glädjefyllda sakerna som inträffar i psalmerna. Exempelvis i psalmen ”Vem är det 

som kommer på vägen?”, där barnen blir uppspelta över att de får träffa Jesus och mammorna 

återvänder glada hem efter att Jesus har välsignat deras barn. Eller när lärjungarna sitter i ett 

låst rum i psalmen ”Graven ligger tom”. Deras rädsla och osäkerhet kring vad som ska inträffa 

är också en väldigt naturlig känsla utifrån situationen som de befinner sig i, och det får också 

ta plats i psalmen. Att känslorna får ta plats gör också att intrycken från de saker som inträffar 

i psalmerna förstärks och således läggs ett större fokus på dessa saker. Hallqvist förmedlar 

dessutom i flera av hennes psalmer en hoppfullhet till den som läser eller sjunger psalmen. 

Tillvaron efter döden beskrivs målande i hennes bild av himlen och när Jesus plågas är det inte 

enbart av ondo utan det för med sig något positivt, det finns ett hopp i det som har inträffat. 

Utöver glädje och hoppfullhet är känslor ett tema som också återkommer för Hallqvists psal-

mer. I psalmer som berör tyngre och svårare ämnen låter hon även andra känslor ta plats. Det 

sker på ett väldigt tydligt sätt i psalmen som jag nämnde ovan, ”Graven ligger tom”, där läsaren 

både får möta kvinnornas förtvivlade gråt över att graven är tom samt deras möte med en stor 

och tung sten, plus lärjungarna som är rädda och förtvivlade. Samma sak gäller för psalmen 

”Lär mig att bedja av hjärtat” där Hallqvist låter många mänskliga känslor ta plats. Även de 
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psalmer som innehåller många känslor brukar landa i en glädje och i synnerhet en hoppfullhet. 

Genom psalmerna förmedlar Hallqvist alltså inte enbart bibeltexterna på ett mer lättillgängligt 

sätt utan även ett hopp för hela mänskligheten. 

 

5.0 Sammanfattning 

I min uppsats började jag med att ge en bakgrund kring psalmer som fenomen och placerat in 

dem i en psalmbokskontext och psalmboken i en nutida kontext. Därtill har jag presenterat för-

fattaren, Britt G. Hallqvist, vars psalmer jag studerade i uppsatsen. Därefter gjorde jag en analys 

av de valda psalmerna, jämförde dem med de nytestamentliga texter som är kopplade till den 

psalmen, gick igenom likheter och skillnader och belyste dem utifrån uppsatsens frågeställning. 

I analysdelen lyfte jag även in kommentarslitteratur, både vad gäller psalmerna och bibeltex-

terna, som med sina perspektiv också var med och bidrog till förståelsen för texterna. I diskuss-

ionen gick jag igenom alla psalmerna utifrån några punkter som förenar psalmerna med 

varandra eller för dem längre ifrån varandra. I slutsatsen sammanfattade jag vad jag kom fram 

till i analysen och i diskussionen och förtydligade vad svaret på uppsatsens frågeställning blir. 

Efter denna sammanfattning följer min litteraturlista. 

 Uppsatsen landar i att Hallqvist använder sig av psalmer för att återge bibeltexter 

i ett perspektiv som framförallt vänder sig till barn. Genom att skriva fram barnens perspektiv 

görs Nya testamentets texter levande och mer lättåtkomliga för barn. Hallqvist lyfter ofta fram 

kärnan i bibeltexterna när hon skriver sina psalmer, urvalet blir det mest intressanta och mest 

relevanta. På så sätt får läsaren av psalmen med sig det som är själva budskapet i bibeltexten. 

De teman som framkommer i Hallqvists psalmdiktning är glädje och hoppfullhet, och överlag 

låter hon känslorna ta mycket plats i psalmerna. Genom att Hallqvist låter känslorna ta mycket 

plats i hennes psalmer blir de också mer lättåtkomliga för barn eftersom att karaktärerna på så 

sätt blir mer uttrycksfulla och får ett större liv, vilket gör dem enklare för barn att identifiera sig 

med. 

 Avslutningsvis kan sägas att uppsatsen inte är heltäckande, utan det finns flera 

intressanta frågor som det går att jobba vidare. Det finns en rad andra psalmer som Hallqvist 

har skrivit, både vad gäller originaltexter men även översättningar. Utöver dessa sju psalmer 

som uppsatsen berör finns det 793 andra psalmer i Den svenska psalmboken med tillägg, och 

dessutom en mängd andra sång- och psalmböcker vars innehåll också går att undersöka. 
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 Till sist vill jag rikta ett tack till min handledare David, min flickvän Johanna, till 

mina föräldrar Eric och Lila samt till Johan och Jessica för tips, råd, stöd och uppmuntran för 

denna uppsats.  
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