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1. Projektbeskrivning 
 

1.1 Bakgrund och syfte 

”Få andra företeelser förenar kristna över hela världen som just sången”, säger Per Harling 
(2002:73). Mitt forskningsprojekt innebär en undersökning av ”den kristna sången”, det vill 
säga sånger som sjungs av den gudstjänstfirande gemenskapen inom det sociokulturella 
konceptet ”kyrkan”. Studien förväntas visa på den kristna sångens utveckling och hur denna 
utveckling har samspelat med individualiseringen av kulturen och samhället under 1900-talet. 
I denna forskningsplan ingår en pilotstudie (kapitel 3), som är tänkt att ge exempel på vilken 
typ av resultat som en större studie skulle visa på.  
      Forskningen kring kristna sånger har traditionellt benämnts hymnologi. Termen 
hymnologi verkar dock minska i användning, efter påtryckningar av till exempel Hellström 
(1985:9), eftersom begreppet med svårighet kombineras med begreppet hymn, som i Sverige 
har fått en mångtydig och svårdefinierbar betydelse. I Sverige har hymnologiska studier 
huvudsakligen inneburit beskrivningar av sångsamlingars framväxt, enskilda sångförfattare 
samt hur motiv och teman i sånger avtar och nya utvecklas. Hellström (1985:11, 20) menar att 
perspektiv har saknats, i svensk såväl som i internationell forskning, som ”kunde ha gett 
spänning och djup åt framställningen” och som kunde ha gjort undersökningarna till något 
större än ”detaljstudier av ofta ganska marginellt intresse”.  
   Den kristna sången är, enligt Hellström (1985:13), ”en viktig spegel av samfundslivet i 
stort” och ofta ”ett nedslag av sociala, ideologiska och politiska strömningar i samhällslivet”.   
Mitt forskningsprojekt kommer att ta sin utgångspunkt i traditionell hymnologi fast med en 
bredare vinkling. Sångtexterna kommer att relateras till omvärlden för att ge studien större 
vikt inom forskningsområdet än traditionella hymnologiska studier.  
 
 

1.2 Avgränsning, frågeställningar och metod 

 
Studien tar sin utgångspunkt i en jämförelse mellan de sångtexttraditioner som hädanefter 
kommer att kallas för ”väckelsesånger” och ”lovsånger”. De första är de sånger som kom i 
bruk i samband med 1800-talets väckelserörelse, och fortfarande används av gudstjänstfirande 
människor i olika samfund. De andra är de sånger som tagits i bruk i så gott som alla svenska 
samfund under de senaste årtiondena under inflytande av den moderna, världsvida, så kallade 
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lovsångsrörelsen. Undersökningen avgränsas till att omfatta svenska sånger, även om en del 
av dem (särskilt inom avdelningen för ”lovsånger”) är översatta från engelska. 
   Exempel på frågeställningar som är aktuella för studien är följande:  
 
a) Vilket perspektiv och tilltal representerar texten? Har texten till exempel ett jag-språk 
eller ett vi-språk? Omtalas Gud som han eller tilltalas med du? Vilken funktion eller karaktär 
ger ett visst perspektiv eller tilltal åt texten?  
 
b) Hur stor är textens ordvariation? I vilken grad återkommer ord och fraser i texten? 
 
c) Hur ”befolkad” eller informativ är texten?  
 
d) Vilken tid refererar texten till? Dåtid, framtid eller ”här och nu”? 
 
e) Vems ”berättelse” (se 2.3.3) är texten bärare av? Bibelns berättelse, individens berättelse, 
eller kollektivets berättelse (församlingen, alla troende, ett visst samfunds berättelse eller till 
exempel den världsvida karismatiska rörelsen)?  
 
Enligt mina hypoteser kommer en större studie att visa att de väckelsesångerna har en större 
ordvariation och fler referenter än lovsångerna, som tycks kännetecknas av ett abstraktare 
språk som uttrycker individens vilja och känslor. Vidare antar jag att väckelsesångerna oftare 
refererar till dåtid och framtid än lovsångerna, som är ”ögonblickets sånger” (Wuthnow 
2003:152) och refererar till ”här och nu”. Angående (a), se pilotstudien nedan (3.3), och 
angående (e), se avsnitt 2.3.3. 
   För att komma fram till svar på frågeställningarna avser jag till exempel att räkna antalet 
pronomen som förekommer i texterna (a), räkna antalet olika ord som förekommer i texten i 
förhållande till det totala antalet ord (b), räkna textens referenter såsom Jesus, änglar, värld, 
vind, berg m.m. (c), räkna och ge exempel på plats- och tidsangivelser såsom ”här”, ”i 
Jerusalem”, ”nu”, ”för evigt” (d) samt textanalys med exempel (e). 
   I ett större perspektiv vill jag också besvara frågan hur sångtexter ur till exempel dessa båda 
traditioner speglar framväxten av individualismen i kultur och samhälle. Min hypotes är att 
moderna lovsångerna reflekterar individualismen på flera plan, beskrivna i kapitel 2.3. 
   Studien kommer att genomföras med hjälp av självstudier, dels av teoretisk litteratur som 
rör individualiseringen av samhället, kyrkohistoria, psalmhistoria m.m., dels av hela 
sångsamlingars upplägg och syfte samt en mängd enskilda sånger som studeras och 
kategoriseras ur ett textmässigt (stilistiskt, textlingvistiskt etc.) perspektiv. Hypoteser som rör 
sångtexter i förhållande till samhälle, samfund eller individ kan också bekräftas utifrån andra 
metoder såsom intervjuer och enkäter på lokal och central nivå i församlingar och samfund.  
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2. Områdesöversikt och forskningsbakgrund 
 

2.1 Lovsångsrörelsen 

    

2.1.1 Lovsångsrörelsens framväxt och särdrag 

 
Lovsångsrörelsen (Contemporary Worship Music) ”drar som en väldig flodvåg över den 
kristna världen idag” (Harling 2002:97). Rörelsen har utvecklats inom den karismatiskt 
färgade gudstjänstfirande gemenskapen som började formas under 1960-talet med 
utgångspunkt i USA (Wikipedia, Linder 1987:88).    
   Till Sverige följde lovsångsrörelsen med det karismatiskt inriktade Jesus-folket under 1970-
talet (Nisser 2009:59). Hänförelse och Kristus-efterföljelse kännetecknade denna rörelse, där 
till exempel författaren Ylva Eggehorn hade en nyckelroll (Linder 1987: 88). För många i vårt 
land blev den karismatiska vågen en livsförvandlande upplevelse, berättar Linder (ibid.), och 
den har bidragit till att engagerade kristna idag samlas över samfundsgränser för att till 
exempel be för sjuka och delta i delta i lovsångsgudstjänster. 
   Sångledaren Inga-Lill Sander (1979:21) var inte sen att uppmana de svenska 
gudstjänstdeltagarna att sjunga på ett nytt sätt: ”Ryck upp dig ur din egen lilla värld och sätt 
igång och lova Herren!” Man ville skilja lovsång från annan andlig sång, och skillnaden 
fastslogs vara ”mycket väsentlig” (ibid.:19, 24): ”Jag skulle vilja påstå, att lovsång är den 
högsta formen av andlig sång”, säger Sander, och fortsätter: ”Lovsång riktar sig direkt till 
Herren. /…/ Vi sjunger inte för varandra utan för Herren själv.” Till annan kristen sång 
hänfördes till exempel berättande sånger, ”vittnesbördssånger” eller gemenskapssånger. Deras 
funktion var i stället att nå andra med det kristna budskapet eller stärka gemenskapen. ”Men 
lovsången till Herren står ännu mycket högre, eftersom det är en tjänst inför Herren själv”, 
skriver Sander (1979:24).  
   Nisser (2009:60) förvånas över att lovsångsbegreppet började användas som om det vore 
något nytt, eftersom det förekommer, både ”i sak och som rubrik, i praktiskt taget alla 
samfunds sångböcker”. Även Inger Selander (2006:45) påpekar att termen lovsång ”har fått 
en ny innebörd”. Nisser (ibid.) förklarar att det handlar om ”praxis och det språkbruk som 
praxis genererat”. De nya sångerna blev ett bärande element i den karismatiska församlingens 
gudstjänster, sångerna hade en egen stil och typisk genomförandepraxis, och detta gjorde att 
man började använda ordet ”lovsång” som ett nytt begrepp.  
   Lovsångsrörelsen är vagt definierad och utgör egentligen ingen självständig musikalisk 
genre, men anknyter idag till den allmänna samtida ungdomsmusiken (Nisser 2009:60, 62). 
De har ett ”nutida tonspråk”, skriver Inger Selander (2006:53). I stället för psalm- eller 
sångböcker används antingen små sånghäften, eller ännu oftare, powerpoint via dator och 
screen (ibid.). Sångerna är antingen ”livliga” eller ”meditativa” och ”innerliga” (ibid). Vidare 



 

8 

 

är de enkla, korta och upprepas om och om igen men med olika intensitet. De ”skapar därmed 
starka, emotionella upplevelser” (Harling 2002:98-99). Bruket av korta, upprepande sånger är 
i och för sig inget nytt, påpekar Nisser (2009:61), utan det ansluter till exempel till 
sångtrenderna från klostret i Taizé, kommuniteten i Iona och svenska bibelvisor från 1960-
talet, även om dessa sånger oftare är av det meditativa slaget och mindre kraftfulla eller 
”högljudda” till sin karaktär. 
   Sångerna kallas för ”lovsånger” eller ”sånger för tillbedjan” (”praise songs” / ”worship 
songs”) och leds av ett lovsångsteam (”worship band” / ”praise team”) med en utsedd 
lovsångsledare (Wikipedia). Parret (webbsida) påminner dock om att församlingen, och inte 
bandet, som är det verkliga lovsångsteamet – de som ska lovprisa Gud. Det som kallas för 
lovsångsteam handlar alltså om ett kompband eller försångarteam och inte om en grupp som 
framträder. Lovsångsledarens status är ofta hög, närmast jämställd med pastorns (Harling 
2002:98). Hans eller hennes uppgift är inte främst musikalisk utan snarare teologisk, 
pedagogisk eller tjänande. Det handlar om att ”hjälpa andra att ge respons på vem Gud är och 
vad Gud har gjort och att uttrycka denna respons” (Sundström 2007:22).  
   Lovsångstexternas grundmotiv är oftast kärlek: Guds kärlek, Jesu kärlek och människans 
kärlek som riktas till Gud som ett gensvar. Texterna har ibland rent kärlekslyriska drag: 
”Ingen berör mitt hjärta som Du / Ingen fångar min längtan som Du / Du är skönare än alla 
jag mött / Du är vackrare än allting jag sett / Din ljuvlighet saknar gräns” (Nisser 2009:61). 
Texterna, inriktade på Gud som ”den högste och den ende”, är ofta ”hierarkiskt patriarkala” 
(…) ”med ett flitigt bruk av maktmetaforer huvudsakligen hämtade från GT” (Gamla 
Testamentet), såsom ”kung, majestät, tron, borg” (Nisser 2002:61). 
   Att sjunga så kallade lovsånger har länge varit särskilt vanligt inom pingströrelsen (”in 
Pentecostal churches”), även om man initialt kunde notera ett motstånd från just 
pingströrelsen, åtminstone i Sverige (Wikipedia, Nisser 2009:59). Men sångerna brukas idag 
flitigt inom alla slags kyrkor i västvärlden, inte bara de karismatiskt färgade. Även inom 
katolska kyrkan används sångerna delvis. Vissa kyrkor eller församlingar satsar enbart på 
lovsångsrörelsens sånger, medan andra blandar den nya lovsångsmusiken med traditionell 
musik eller undviker lovsångerna helt för att bevara den traditionella sångrepertoaren. Ibland 
erbjuds olika slags gudstjänster med olika slags sång och musik (Wikipedia). Många 
församlingar bygger idag upp sin egen repertoar av lovsånger (Inger Selander 2006:54).        
   Det är oklart hur de två huvudbegreppen lovsång och tillbedjan förhåller sig till varandra. 
”Ibland uppträder de synonymt, ibland förefaller tillbedjan vara det överordnade begreppet, 
ibland leder lovsången in i tillbedjan, ibland utmynnar tillbedjan i lovsång”, förklarar Nisser 
(2009:60). Ibland framhålls av lovsångsrörelsens förespråkare att tillbedjan och lovsång bör 
betraktas som bredare begrepp än endast gällande en sångstil eller gudstjänsten. I stället bör 
de användas om en livshållning (ibid.). ”The word worship, when applied to public gatherings 
of the saints, must not be reduced to a synonym for singing praises to God”, påpekar Parret 
(webbsida), och fortsätter: “Our heavenly Father wills that the whole life of believers should 
be worship”. Ward (2005:174) instämmer: ”Worship is not just to be seen as an individual 
experience, primarily located in religious meetings; it should also have social, economic and 
political implications. 
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2.1.2 Kritik av lovsångsrörelsen, självkritik och positiva konsekvenser  

 
Man kan anta att kritik inte godtas så lätt av lovsångsrörelsens förespråkare. I förordet till 
Sander (1979:1) skriver Jan Erixon: 

 
De senaste åren har vi hört mycket om lovsång. Ska det tolkas som ytterligare ett försök att liva 
upp en något ointresserad svensk kristenhet, eller ses som uttryck för en mycket bestämd 
gudomlig avsikt? Vi är böjda att tro det senare. Upptäckten är ingen tillfällighet. Vi börjar ana en 
plan. /…/ Gud vill göra något stort /…/ en av Gud given funktion. 

 
Man ser alltså lovsången som en del av en gudomlig plan som inte kan eller bör ifrågasättas. 
Dock är det ett faktum att lovsången idag är en vattendelare i många församlingar (Nisser 
2009:62). En äldre man, citerad i tidningen Lovsång (2007), svarar på frågan ”Vad är du 
allergisk mot?”: ”i gudstjänsten: maratonlång, andefattig, vingbruten lovsångstrend”. Andra 
har hänförts och sagt: ”Lovsången förändrade hela församlingens liv” (Nisser 2009:64).    
   ”Lovsångskriget” gäller inte bara Sverige. Parret (2005, webbsida) skriver: 
  

I have witnessed what some have called the "worship wars" raging in our churches. Many 
churches continue to be torn asunder because of questions like these: Shall we sing "traditional" 
hymns or "contemporary" choruses, or both? Shall we accompany our singing with organ and 
piano only, or with guitars and, gasp, even drums? As we sing, shall we lift our hands or only 
our voices? Shall we read our lyrics by looking into a hymnal or by looking up at text projected 
on a screen?  
 

Både svensk och internationell kritik har framförts mot lovsångsrörelsen: ”Varken musiken 
eller texterna håller för förslitning (…) och omsättningen är därför stor – med en brist på 
kontinuitet i gudstjänstlivet som följd”, skriver Nisser 2009:62).  
   Några kritiserar främst musikstilen eller sättet som man framför sångerna på. Enligt 
Bacchiocchi (2000, webbsida) påverkar rockmusiken människors undermedvetna, och 
författaren befarar att själva rockidiomet hindrar människor från att reflektera över vad de 
sjunger. Vidare noteras av Parret (2005, webbsida) att lovsångsbanden, som ofta spelar med 
hög volym precis som ett vanligt rockband, riskerar att göra musiken till en sorts framförande 
(”performance”) som i värsta fall ersätter de församlades lovprisning i stället för att bereda 
väg för den. Ändå framhålls det ofta inom lovsångstraditionen att det inte handlar om ett 
framförande eller artisteri, utan det är Gud som får äran i lovsången. ”Vi går ur rampljuset” 
(Sander 1979:20). ”Lovsångsledning är en funktion och inte en position” (Sundström 
2007:24, 27, 28). ”Prima donnas are weeded out. Preference is given to people with talent 
who want to be part of the team (Wuthnow 2003:154)” 
   Texterna i lovsångerna kritiseras för sin ensidighet och bristfällighet. ”Texterna saknar 
nästan varje spår av poesi eller språklig variation”, menar Nisser (2009:61), och ger exempel 
på en sångtext som överskrider ”tafatthetens gräns”: ”Jag har så många tankar / som bara 
binder min själ / alla frågor utan svar / dem nästan har mig ihjäl”. Också Warren (2002:102) 
uppmanar sångförfattare att variera texterna: ”Försök att prisa Gud utan att använda orden 
lova, halleluja, tack och amen”.     
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   Vidare kan man fråga sig huruvida sångerna är exkluderande. Nisser (2009:61) noterar att 
lovsångstraditionen skapat en egen symbol- och språkvärld, och att den moderna musiken 
kontrasterar ”på ett för utomstående märkligt sätt mot texternas ofta mycket traditionella 
kristna formelspråk” (ibid.). Lovsångernas eventuella exkludering av individer eller grupper 
av människor torde dock behöva utredas ytterligare.  
   Mycket av kritiken handlar om lovsångsrörelsens texter, men från ett teologiskt perspektiv. 
Harling (2002:100) noterar exempelvis en ojämlikhet i fråga om betoning av de tre så kallade 
trosartiklarna, där främst Jesus men också i viss mån Anden besjungs på bekostnad av Gud 
som skapare. Det stämmer inte om man ser till Nissers (2009:61) analys av lovsånger, där 
Gud är adressaten i 60% av texterna, Jesus i 30% och Anden i 3%. Förmodligen menar 
Harling att just Gud som skapare inte gestaltas i texterna.  
   Vidare tolkas enligt Vasey (1986:21) tillbedjan som något enbart positivt. Uttryck för 
förtvivlan eller klagan undviks, trots att Bibeln är full av dem, särskilt i de psaltarpsalmer ”we 
are embarressed to use”. Lovsångsrörelsens betoning av människans jublande tacksamhet 
(”Gloria-perspektivet”) på bekostnad av uttryck för tvivel och förtvivlan (”Kyrie-
perspektivet”) diskuteras också hos Harling (2002:100), som noterar att det ur ojämlikheten 
uppstår en ”slagsida ur trostolkningsperspektiv”, samt hos Nisser (2009:62), som beskriver 
konsekvensen av en sådan ensidighet i termer av ”teologisk reduktion och existentiell 
förflackning”. Nisser (ibid.) erkänner samtidigt att man bör ”minnas att rörelsen är just en 
lovsångsrörelse”. Faktum är att också lovsångsrörelsens egna förespråkare reflekterar 
självkritiskt över tillbedjans nästan enbart positiva fokus (Sundström 2007:35):  

 
Det skrivs och används få sånger som hjälper oss att uttrycka tvivel och oro, men likväl i 
Gudstillvändhet. 75% av Psaltaren är klagosånger, men i vår tid är det kanske 0,5 promille. 

 
Lovsångerna utgår ofta från pronomenet jag, vilket också ha kritiserats. 80-90 procent av 
lovsångerna kännetecknas av orden ”I, Me, My”, skriver Parret (webbsida), och efterlyser fler 
”we-songs”, ”songs that remind us of our identity as the body of Christ, the people of God” 
och “songs with a true vision of the church”. Redan i Bibeln skiljs på den personliga andakten 
och församlingens tillbedjan, menar skribenten, och förklarar att jag-texterna visserligen fyller 
en viktig funktion, men att ”we are badly out of balance here”.   
   Holding (webbsida) vill i sångtexterna tona ner fokus på individens erfarenhet av Gud och 
den personliga vän-relationen med Jesus för att stället lyfta fram Bibelns fakta om Jesu liv och 
uppståndelse. Syftet med att närma sig Gud är främst förlåtelse och försoning, inte att försöka 
uppnå “all the feel good-emotions we love”.  
   Angående strävan efter upplevelser och känslor, beskrivs hos Ward (2005:179-180) den 
kritik som menar att det finns en fara med att sjunga lovsång för att ”komma i stämning” eller 
eftersträva en viss atmosfär, eftersom det kan spåra ur, så att det plötsligt handlar om 
känslomässig manipulation eller ”hype”. Författaren (ibid.) beklagar att sådan kritik kommer 
från dem som inte själva deltagit i tillbedjan. 
   Däremot håller Ward (2005:210) med om att fler fakta borde lyftas fram i texterna. Många 
lovsångstexter säger överhuvudtaget ingenting om Gud, utan vi riskerar att ”lovsjunga oss 
själva”:  
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In fact, many of the songs (…) are not really all about Jesus at all, they are all about the 
worshipper and their experiences in worship. In other words, the songs lay themselves open to 
the criticism that they have replaced the content of the Christian gospel with human experience. 
Instead of worshipping Jesus, they give the impression that we are worshipping worship.       

 
Ward (ibid.) jämför “reflexive songs“, alltså sånger som handlar om oss själva, med 
“objective songs”, och efterlyser fler av de senare, det vill säga texter med ett explicit 
teologiskt innehåll och texter som inte bara handlar om den upphöjde guden, men som 
fokuserar på den historiske Jesus, hans liv och gärningar och ”how in Jesus we see the glory 
of God revealed”.  
   Vasey (1986:21) går ett steg längre och påpekar att något väsentligt går förlorat om 
tillbedjan inte tillåts rymma hela Bibelns narrativa innehåll och inte bara den centrala 
berättelsen om Jesus. De skickligt berättade episoderna behandlar allmänna mänskliga teman 
såsom liv och död, konflikter, barnlängtan och så vidare, något som bör lyftas fram både i 
bibelundervisning och sånger.  
   Även Warren (2002:102) hävdar att många lovsånger snarare handlar om oss själva än om 
Gud, som är alltför ”självcentrerade”, ”sentimentala”, och till och med förhindrar tillbedjan, 
”eftersom de inte koncentrerar sig på Gud utan på våra känslor”.  
   Det är intressant att notera att trots risken för självcentrering i sångtexterna så handlar 
kritiken mot lovsångsrörelsen också om det motsatta, nämligen risken för ”självutplåning” 
(min term).   
   I lovsångstraditionens egna teologiska förklaringar uppmanas de sjungande att glömma sig 
själva snarare än att tänka på sig själva. Man bör inrikta sitt medvetande på Gud som den 
högste och den ende (Nisser 2009:61). ”Lovsången hjälper oss att lyfta blicken från våra egna 
omständigheter till Gud, Hans makt och Hans härlighet”, skriver man på nätverkets KLOT:s 
hemsida (www.klot.nu) som en teologisk grundhållning för lovsången. Sander försöker 
motivera församlingen enligt följande (1979:21): 

 
Låt oss då inte släpa med eget bagage (…) utan lämna av våra egna små känslor, all irritation, all 
flikgiltighet, besvikelser som vi samlat på oss under dagen. Vi låter Herren bli den som vi 
koncentrerar oss på, när vi börjar röra oss mot tronen i lovsång. 

 
Lovsångsledning handlar enligt Sundström (2007:23) om att hjälpa människor att fokusera på 
Gud och uttrycka sin längtan, tacksamhet och kärlek till Jesus. Men enligt Nisser (2009: 62) 
blir konsekvensen att det egna jaget trängs tillbaka. Människan uppmanas till en sorts 
självförglömmelse, besläktad med den medeltida kristna mystikens tradition, eller till och med 
till ett slags reduktion av det egna jaget och det egna livet. Man ser på gudstjänsten som att 
den inte är till för oss, utan för Gud. Nisser tycker sig dock ana en viss självkritik här och en 
”ökande aktsamhet om den enskildes integritet” hos lovsångsrörelsen. 
   Nisser (2009:62) återger slutligen den kritik som har framförts på global nivå ur ett 
kulturellt perspektiv, nämligen att lovsångstraditionen slår ut ”lokalt skapad eller etniskt 
förankrad musik”. Harling (2002:100) instämmer: 

 

http://www.klot.nu/
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Lovsångsrörelsen har inte varit särskilt lyhörd för kulturernas mångfald och för den så viktiga 
etniska förankringen. Därmed är man på många sätt tillbaka i den gamla missionens brist på 
kulturell sensivitet. Återigen är det den västerländska kulturens musikaliska uttryck som breder 
ut sig även i Asiens, Afrikas och Latinamerikas kyrkor. 

 
Vad som menas med ”återigen…” förklaras hos Nisser (2009:62): Det handlar om ”samma 
problem som missionen skapade en gång med tyska och engelska koraler i asiatisk och 
afrikansk kyrkomiljö”. Även hos Parret (webbsida) förs liknande kritik fram: ”we must move 
beyond a narrow vision of church based on nationality or ethnicity”. Skribenten hänvisar till 
Bibelns vision om att alla folk en gång ska sjunga tillsammans (Uppenbarelseboken 7:9-10), 
och efterlyser därmed ”resources from around the globe” för att bredda lovsångstraditionen. 
Denna bör också breddas i fråga om sångers ålder, menar Parret (ibid.). När lovsångsledare 
menar att ”newer is better” är det inte fråga om något annat än ”kronologiskt snobberi”, 
hävdar författaren. 
  Som en motpol till kritiken mot lovsångsrörelsens uttryck och konsekvenser förklarar 
Harling de positiva skeenden som rörelsen fört med sig (Harling 2002:99):  
 

De goda konsekvenserna har bidragit till en stark och hängiven församlingssång och har därmed 
också gett goda bidrag till hur sådan inspiration kan väckas, framför allt genom sångledning. 
Vidare har den förstärkt sångens och musikens status, som kanske det viktigaste språket för 
församlingens gemensamma trosuttryck. Den förenar också kristna över hela världen med sin 
många gånger gemensamma sångskatt och har därför också förstärkt den ekumeniska 
dimensionen i den karismatiska rörelsen. 

 
Enkelheten och upprepningen i texterna kan vara till fördel, eftersom de sjungande inte 
behöver koncentrera sig så mycket på orden (Wuthnow 2003:160). Inger Selander (2006:53) 
uttrycker: ”En fördel med dessa korta sånger, ofta upprepade, är att de flesta 
gudstjänstdeltagare snart kan dem utantill och då behöver man ingen sångbok”. Dessutom 
minns man dem efter gudstjänsten även om man inte minns predikan (Wuthnow 2003:156). 
Musiken är lättanvänd och kräver mindre av dem som spelar, eftersom musiken inte är ett mål 
i sig, utan ett medel, menar Wuthnow (2003:160).  
   Ward (2005:179) lyfter fram ett exempel på hur en församling upplevde en vitalisering av 
tron genom lovsången:  
 

”singing songs was very often the starting point for their worship. ‘occasionally we sang a song 
personally and intimately addressed to Jesus, with lyrics like, “Jesus, I love you”, it was during 
songs like these that people began to experience God deeply’.      

 
Lovsångsrörelsen har vitaliserat USA:s kyrkor i allmänhet, framhåller Wuthnow (2003:165). 
De positiva effekterna attraherar och berör också dem som annars inte deltar i kyrkliga 
gudstjänster. Några av USA:s snabbast växande kyrkor tackar lovsångstraditionen för 
tillväxten (ibid.:151). Sångerna har stor identifikationspotential, eftersom man lätt känner igen 
stilen från det moderna samhällets allmänna populärmusik (Nisser 2009:62). Den moderna 
tekniken engagerar, och texterna uppfattas inte som föråldrade (Wuthnow 2003:164). 
Lovsångsrörelsens moderna uttryck lockar helt enkelt nya människor med föga intresse för 
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tidigare gudstjänstformer, och signalerar att gudstjänsten tar hänsyn till och är till för dem, 
och inte bara för vana gudstjänstbesökare, kyrkoledare eller en äldre generation (ibid.:152, 
165).  

   

 

2.2 Väckelserörelsen och ”den nya sången” 

 

2.2.1 Väckelserörelsens genombrott och kännetecken 
 
Även om lovsångstraditionen har stort inflytande i svenska trossamfund, används ännu idag 
bland annat de så kallade ”väckelsesångerna” från 1800-talet. Många av dem ingår i den 
ekumeniska sångboksdel som de flesta samfund använder sedan 1986 (jfr 2.3.4). En 
undersökning av vilka sånger och psalmer som idag oftast väljs ur de traditionella sång- och 
psalmböckerna visar att fyra av de tio vanligaste sångerna härstammar från 1800-talets 
väckelse: Tryggare kan ingen vara, Lov, ära och pris, Gå,Sion, din konung att möta och Brist 
ut min själ, i lovsångsljud (Inger Selander 2006:45).   
   Inte bara lovsångsrörelsen, utan även ”väckelsesången” har sina rötter i den anglosaxiska 
världen (Sven-Åke Selander 1973). Det var sångförfattarna Lina Sandell, Betty Ehrenborg 
och Carl-Olof Rosenius som vid 1800-talets mitt upptäckte en rik sångskatt i väckelsekretsar i 
England och Amerika. Hem till Sverige förde de det som kom att kallas ”den nya sången”.  
   Väckelsesångerna tillkom i en delvis konfliktfylld period i svensk kyrkohistoria (Inger 
Selander 2008:9). Väckelsens folk hade karaktären av proteströrelse, och bestod av de troende 
inom Svenskan kyrkan som tyckte att denna var obiblisk, formalistisk och förvärldsligad 
(Hallingberg 2010:74, Lundkvist 2003:27). Hallingberg (2010:75) medger att ”man kan inte 
underlåta att observera den lärdomshögfärd och arrogans som fanns hos präster och biskopar 
under 1800-talets senare del”. Väckelserörelsen syftade till att förnya och vitalisera det 
religiösa livet, det vill säga ”väcka” alla de troende till en större andlig livaktighet (Linder 
1987:17, Lundkvist 2003:27). Väckelserörelsen följdes så småningom av bildandet av det vi 
kallar för frikyrkor (Lundkvist 2003:27, 29).  
   Angående den kristna sången hade man tröttnat på ”misshandlade koraler och släpig 
psalmsång, mässmusik i moll” och ”en orgelmusik som dränkte sången” (Hallingberg 
2010:226). Den nya sången utgjorde en viktig del i gudstjänsten: ”En god sång gör ofta mer 
än en hel predikan”, ansåg en av väckelserörelsens stora författare, Nils Frykman (Inger 
Selander 2008:195). Även om lovsångsrörelsen ofta avsätter en exceptionellt stor del av 
gudstjänsten till sång (Harling 2002:99), hade redan alltså väckelserörelsen tillmätt sången 
stor betydelse. ”Sången före predikan ger predikanten inspiration att tala och stämmer 
åhörarnas hjärtan och sinnen att höra. /…/ Men är det av vikt att ha god sång före predikan, så 
är det ej av mindre betydelse att hava god sång efteråt”, poängterade Nils Frykman, och 
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påpekade vikten av att sångerna skulle passa till ”stundens betydelse och det ämne som 
avhandlas i predikan” (ibid.).  
   Det är intressant att notera att lovsångsrörelsens viktiga begrepp, tillbedjan och lovsång, 
förekommer redan i väckelserörelsen. En av väckelsesångernas främste representanter, Nils 
Frykman, framhåller att lovprisning måste vara församlingssångens viktigaste ämne, eftersom 
lovsång är den enda typ av sång som skall ljuda i evighetens värld, när denna tidsålder gått till 
ända (Inger Selander 2008:199):  
 

Till slut må ej förglömmas, att församlingssången till stor del bör vara lof och tilbedjan, en sak, 
som varit alltför lite beaktad blans oss. Visserligen får vi sjunga bönesånger och klagosånger, 
sånger om strid och prövning, så länge det behöves. Men lovet och tillbedjan bör dock intaga 
första rummet i våra församlingar. Lof och tillbedjan äro de enda, som skall förbliva, sedan ’det 
första gått tillända’.     

 
Grundmotivet i väckelserörelsens sånger är glädje, men också tacksamhet, trygghet och tröst 
eller hoppfull förtröstan (Inger Selander 2008:198, Arvastson 1975:78). En typisk 
förtröstansfull sång är Lina Sandells Blott en dag från 1865: 
 

Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
vilken tröst vad än som kommer på! 
Allt ju vilar i min Faders händer, 
skulle jag, som barn, väl ängslas då? 
Han som bär för mig en Faders hjärta, 
han ju ger åt varje nyfödd dag 
dess beskärda del av fröjd och smärta, 
möda, vila och behag. 

 
Glädje uttrycks i väckelsesångerna till exempel över den fria, oreserverade nåden, uttryckt 
ibland annat Lydia Baxters Jag vet en port, som öppen står, över skapelsens rikedom, som i 
Carl Bobergs O, store, Gud, ”när jag den värld beskådar…” eller över färden mot himlen, som 
i Joel Blomqvists O, hur saligt att få vandra ”hemåt vid vår Faders hand…” (Arvastson 
1975:81). 
   Bibelreferenserna är många, och sången ansågs ha en förkunnande funktion. Den kunde till 
och med säga mer än en predikan (Inger Selander 2008:195). Men idealet i den folkliga miljö 
där den nya sången slog rot var enkelhet. Sångtexter, liksom predikan, skulle vara enkla 
(ibid.195, 199). Väckelsefolket antog att det som kom från hjärtat kunde vara inspirerat av 
Anden, och sådant kunde inte vara konstfullt. Nils Frykman ansåg följande vara utmärkande 
för ”god kristlig sång” (Inger Selander 2008:195): 
 

Den bör vara sann som bibeln, enkel som ett barn, trosfrisk som Luther, hjärtlig som Runström, 
len som Franzén och ledig som Lina Sandell. 

 
Just Nils Frykmans texter är goda exempel på det enkla idealet. Han ansågs inte vara någon 
stor poet. Texterna uppvisar ingen särskild kraft eller originalitet. Inte sällan hemfaller han åt 
klichéer, och det vardagliga språket innehåller även folkliga ord eller ordformer, såsom 
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”nöjder” och ”glader”. Sångerna blev i stället omtyckta för att de förmedlade genuin glädje 
och helt enkelt representerade ”the mood of the revival” (Inger Selander 2008:193 f, 199).   
   Man var medveten om melodins betydelse för en sångs mottagande och fortlevnad (Inger 
Selander 2008:196). Kompositörerna hämtade sin inspiration från den romantiska musikens 
starka tonspråk, och melodierna gjordes intensiva och känslomättade (Hallingberg 2010:227). 
De inspirerades också av den enkla, lättillgängliga folkvisan (Inger Selander 1980:278). Det 
var inte ovanligt att väckelsens sångtexter skrevs till redan kända visors melodier, upplockade 
ur den muntliga traditionen (Inger Selander 2008:197). Ibland tog man sig friheten att 
förändra melodierna något för att de bättre skulle passa texten. Liksom lovsångsrörelsen 
använder sig av modern musik kan man alltså dra slutsatsen att även väckelsefolket sökte 
anpassa den nya sången till dåtidens folkliga och populära musik.  
   Text och melodi utgjorde som regel en enhet (Arvastson 1975:78). Rytmen i texterna gjorde 
att de ofta var lätta att införliva med en melodi (Inger Selander 2008:193).   
   Ofta skrev man sånger i strofer om fyra rader, och man använde ofta rim (ibid.:194). 
Upprepningar och refränger var viktiga för att hamra in nyckelord och nyckelfraser, något 
som kan jämföras med lovsångerna, som ofta upprepas (se ovan) (Inger Selander 1980:278).  
   Sångerna sjöngs på ett rytmiskt sätt. Takten var viktig. ”Utan en bestämd takt blir det ju ett 
virrvarr”, ansåg Nils Frykman (Inger Selander 2008:195). Sven-Åke Selander (1973:202) 
gissar att man också tillät sig att ”drilla och krusa på tonerna”, som allmogen hade för sed. 
   Sångtexterna framhåller en vän-relation mellan människan och Jesus (Inger Selander 
1980:275). Det tycks vara ett drag de har gemensamt med de moderna lovsångerna (jfr 2.1.).    
Väckelsesångerna har ofta vittnesbördets form: ”Sångens jag berättar om sin 
frälsningsupplevelse eller erfarenhet av gemenskapen med Jesus” (ibid.:278). Det förekom 
även episka sångtexter som anknöt till den folkliga berättelsen, men som regel har man inte 
velat uppta denna sångtyp i församlingssångböckerna. Däremot kan väckelsens sångtexter 
vara ”mottagarcentrerade” (jfr pilotstudiens avsnitt 3.3, 3.3.1.3, 3.3.2.3, 3.4) (ibid.):  
 

Ofta vänder sig i stället väckelsesångerna till ett du, en lyssnare. Liksom en väckelsepredikan 
kan sången mynna ut i en appell, en uppmaning till omvändelse. Ofta är också dessa sånger 
starkt känslomässiga. 

 
I regel lyfter väckelsens sånger inte fram det särpräglade, utan är av mer allmän karaktär. 
Språket är mera högtidligt och ålderdomligt än den samtida folkliga sången, till exempel 
spridd genom skillingtryck. Mängden metaforer och allusioner är stor, och texterna förutsatte 
därför ibland stor förtrogenhet med Bibeln (Inger Selander 1980:277).  
   Jesus framställs som ”vek, mild och öm” i väckelsesångerna (ibid.:273), vilket har 
definierats som ett ”sentimentalt drag”. Detta påminner om den kritik som framförts mot 
moderna lovsångers känslobetoning, som tycks samspela med de ibland självcentrerade 
texterna (2.1.2). Väckelsesångernas sentimentala drag förklaras av påverkan från 
efterromantiken. Kyrkopsalmen besjöng däremot oftare Guds helighet och majestät, vilket i 
och för sig också kunde jämföras med lovsångernas patriarkala texter (jfr 2.1.1) (ibid.:274).  
   Väckelsesångerna koncentreras ofta kring den andra trosartikeln, Jesus (Inger Selander 
1989: 272). Där återfinns alltså en likhet mellan väckelse- och lovsångstraditionen (jfr 2.1.2). 
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2.2.2 Kritik och försvar av väckelserörelsens ”nya sång” 

 
Väckelserörelsen och den nya sången mötte motstånd och kritik. Den engelske metodisten 
George Scott, som var med och banade väg för den anglosaxiska sångens genombrott, blev 
stämplad som sekterist och drevs 1842 ut ur den kyrka han byggt vid Hötorget i Stockholm 
”av en uppviglad pöbelhop” (Linder 1987:17).  
   Väckelsetraditionen utgjorde en folklig sångkultur som inte alls tilltalade den fina smakens 
företrädare (Hallingberg 2010:226). Den ansågs sentimental (jfr ovan), liksom till viss del 
lovsångsrörelsen idag, och föraktades till och med som ”pjunkig”, ett adjektiv som användes 
vid den tiden om det känslobetonade i konsten (Hallingberg 2010:227). Redan på 1700-talet, 
då andlig sång på allvar bröt fram vid sidan av psalmboken inom strömningar som 
herrnhutism och pietism, kritiserades det känslobetonade draget: herrnhutismens sånger var 
alltför känslosamma och pietismens sånger var alltför kravfulla och allvarliga. Den 
evangeliska, kristna sången skulle fungera undervisande och själavårdande, vara kärv och 
koncentrerad på läran. Den nya sången var alltför ”subjektiv” (Nisser 1987:153). 
   Men det var den för väckelsefolket så viktiga utgångspunkten, Guds kärlek, som 
framtvingade sentimentaliteten, menade man (ibid.:179). Linder (1987:60) resonerar utifrån 
vår tids perspektiv: 

 
Ibland kritiserar man väckelsemöten i gammal stil för att de för mycket slår an på känslor. Men 
är det fel att utnyttja den gripenhet och stämning som kan uppstå till att få människor att fatta 
viktiga avgöranden – t ex för Kristus? 

 
Moderna lovsånger kritiseras ibland som tidigare nämnts för sina ”stereotypa” texter (se 
ovan). På samma sätt kännetecknas väckelsesångerna, eller ”frikyrkosångerna”, av ett 
formelaktigt språk. Ordförrådet var begränsat, och vissa fraser och bilder återkommer i 
texterna, noterar Inger Selander (1980:276, 278). Detta berodde på att man rörde sig med 
begränsade teman. Även ”rimtvånget” bidrog, samt det faktum att traditionen är så stark i det 
religiösa språket, tätt knutet till språket i Bibeln. På grund av det specifika, ibland 
högtravande språket och de många bibelallusionerna (jfr 2.2.1) kan man kanske anta att 
texterna i vissa fall fungerade exkluderande. En viss ”Mams Bremer” klagade på de nya 
sångernas ”too decided religiosity”, gällande Per Palmquists ”Pilgrims-Sånger” (2 delar, 
1859, 1862), som med sina många upplagor utgjorde ett genombrott för den nya sången 
(Sven-Åke Selander 1973:85, Arvastson 1975:78). Troligen menade hon att sångerna var 
alltför ”trosvissa” för att hon lätt skulle falla in i dem. Men det är inte säkert att sångerna var 
exkluderande. Teologin i väckelsesångerna är ”synnerligen enkel”. Man ville ändå att 
budskapet skulle nå fram även till dem som hade mycket ytliga kristendomskunskaper (Inger 
Selander 1980:278). Man ska också komma ihåg att för de flesta av 1800-talsmänniskorna var 
religionen någon som ett eller annat berörde dem (Hallingberg 2010:207).    
   Vidare fick väckelsefolkets misstro mot ett medvetet arbete med formen till följd att 
texterna ibland innehöll oförenliga bilder, katakreser (ibid.). Man kan anta att det är känsligt 
att framföra kritik mot väckelsesångerna, liksom mot lovsångerna (jfr 2.1.2), eftersom 
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väckelsens folk var övertygade om att texterna kunde vara inspirerade av Anden (Inger 
Selander 1980:279) (jfr 2.2.1). Inger Selander är kritisk mot hur sånger blivit upptagna i 
församlingssångböcker som man menat vara ”andeingivna och därför upphöjda över 
stilistiska bedömningar”. Men hon skriver också: ”Kanske har dessa sånger ändå betytt 
mycket som hjärtesånger, enkla omedelbara uttryck för religiös upplevelse” (ibid.). Hon 
påminner också om att sångtexterna skrevs på ett enkelt sätt för att sångförfattarna helt enkelt 
inte hade den akademiska skolning som kyrkopsalmernas författare ofta hade (1980:278). De 
var av folket och ville skriva för folket. Sångförfattaren Göte Strandsjö (1916-2001) ansåg till 
och med att väckelsens sånger ”är bra sånger, de har ett särskilt sug, musikaliskt riktiga, 
begåvat skrivna och lättsjungna (Linder 1987:61).   
   Svenska kyrkan, dess musikhistoriker, hymnologer, kyrkomusiker och kompositörer, var 
”kallsinnig” gentemot den nya sången. (Hallingberg 2010:225, Nisser 1987:153). Svenska 
kyrkan anammade inte väckelserörelsens sånger fullt ut förrän i den ekumeniska 
sångboksdelen från 1986. Några letade sig in i den svenska psalmboken 1937, men fick då 
andra tonsättningar, koralmelodier ”i den goda smakens namn” (Hallingberg 2010:227). De 
nya kompositionerna användes praktiskt taget aldrig, eftersom de gamla melodierna var 
välkända och insjungna. När psalmboksarbetet med den nya psalmboken startade 1969 
kapitulerade man inför detta faktum och väckelsesångerna fick i den nya psalmboken från 
1986 tillbaka sina ursprungliga melodier (Nisser 1987:154).     
 
 

2.3 Individualismen och sångtexter – några hypoteser 

 

2.3.1 Individens val och strävan efter självförverkligande 

 
1800-talet präglades av en framväxande individualism, påverkad av upplysningen och 
liberalismen (Hallingberg 2010:130). Individen, även om hon befann sig långt ner på 
samhällsstegen, blev i viss mån ”sökande, läsande, ifrågasättande, vittnande” (ibid.:118). 
”Läsarna” var en delkultur med spridning i alla folklager. Det var de som tog tron på allvar 
och flitigt läste Bibeln och andra uppbyggelseskrifter… (Hallingberg 2010:60, 74, 86). 
Kyrkan hade en central roll i det gamla samhället, och väckelserörelsen och de så kallade 
”läsarna” förde med sig ett nytt, individualiserat förhållande mellan Gud och människan samt 
mellan staten och individen (ibid.:76).      
   Lundkvist (2003:29) skriver om tron som ett ställningstagande:  
 

Väckelsens framväxt och former alltifrån 1800-talets mitt innebar något nytt i förhållande till 
den tidigare utvecklingen. Kristi försoning predikades och tolkades på ett nytt sätt. Det bar 
människorna, som måste omvändas, inte Gud. Människorna ställdes därmed inför ett val, som 
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fordrade ett ställningstagande. Omvändelsen blev central. /…/ Var och en kunde närma sig Gud 
utan mellanhänder. Bibelordet blev oerhört centralt och kunde hanteras av den enskilde. 

 
Det verkar som om tron både handlade om en möjlighet och ett ansvar. Individen fick närma 
sig Gud på egen hand och ställdes därmed inför ett val.  
   I 1900-talets individualism handlar det också i stort om människans rätt att välja, men 
individen tycks inte längre välja utifrån vad man tillåts göra, borde göra, eller vad kollektivet 
gör, utan vad han eller hon som enskild individ vill göra.  
   Individualismen har idag slagit igenom på alla samhällets områden, men framför allt när det 
gäller fenomen som makt, identitet och normbildning (Bjereld & Demker 2005:41-42). 
Individer har idag mer makt över sitt liv, det vill säga större handlingsfrihet att utforma sitt 
livsprojekt, att välja sin identitet, sin livsstil och vilka normer eller auktoriteter vi vill följa, i 
stället för att låta oss formas av en grupptillhörighet, av dess sociala relationer och traditioner.    
   Denna analys, som fokuserar på individens handlingsfrihet, bör dock ställas i ljuset av Elliot 
& Lemerts (2006:20) resonemang om den ”nya” individualismen, som fokuserar på individen 
som en högst social varelse. Enligt författarna strävar den moderna människan i västvärlden 
efter sitt Själv (”Self”), ungefär som hon förr sökte finna sin Själ (Elliot & Lemert 2006:20):  

 
When moderns felt that the doctrine of the Soul was a bit too religious for secular company, the 
idea of Self came into being. And, as people once thought of themselves as having an eternal 
Soul, so too did modern individuals in the West come to think of themselves as having a unique 
Self with all the qualities that once were attributed to the Soul.  

 
Författarna påminner dock om att vi inte har ett enda Själv, utan flera (ibid.:20-21, 33). Även 
om människans Själv innebör en sorts kärna i hennes varande, är inte det inte något fast 
bestående, utan föränderligt. Samhällen förändras över tid, även inom en individs livstid, och 
människor flyttar och byter partner och hinner utsättas för många olika sociala influenser och 
erfarenheter under sin livstid. Allt detta påverkar och förändrar kontinuerligt hennes Själv. Vi 
strävar helt enkelt efter olika ”selves” beroende på vilka människor vi interagerar med vid 
olika tidpunkter i livet, och ju fler människor vi möter under vår livstid, desto fler Själv 
kommer vi att finna.”The individual has as many selves as there are people to recognize him”, 
säger författarna (Elliot & Lemert:33). Den som lever ensam i en ny stad har svårare att finna 
sitt Själv jämfört med den som lever länge i en välkänd miljö tillsammans med människor av 
samma slag som känner henne väl. ”It is very hard to know who you are when others don’t 
know you”, skriver författarna. Konceptet har också kallats ”the social self” (ibid.), eftersom 
vår strävan efter självförverkligande är så förknippat med interaktionen med andra.   
   Bjereld & Demker framhåller ändå individualismen som den plattform där individen får 
vara en ”central aktör” (2006:41). Den individualiserade kulturen innebär att ”individens egna 
önskningar och viljeyttringar tjänar idag som högsta prioritet, gemenskapens behov kommer i 
andra hand” (ibid.:24), men detta innebär inte nödvändigtvis att individen endast ”ser till sitt 
eget bästa i stället för till det gemensammas bästa” (ibid.:42). Framför allt innebär 
individualiseringen ”att individen blir en allt mer central aktör, på bekostnad av kollektiva 
aktörer som politiska partier, stat eller kyrka” (ibid.:41).  
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   Enligt min hypotes speglas detta i lovsångsrörelsens sångtexter, som ofta innehåller 
bekännelser, kärleksförklaringar och viljeyttringar. Individen, inte församlingen, är den 
centrala aktören i sången. Lovsånger med texter som ”Möt mig nu som den jag är / Håll mitt 
hjärta nära dig / Gör mig till den jag ska bli / och lev i mig” verkar också spegla vår tids 
förhoppning hos individen att hitta sitt Själv, sitt enda, unika Själv, den som man var tänkt 
eller skapad till att bli. Om detta står att finna någonstans, torde det vara i relationen och 
interaktionen med den evige, oföränderlige Guden.  
  Till sist påminns vi om att vi lätt gömmer oss bakom en mask, i stället för att sträva efter den 
vi egentligen vill vara. ”A persona is classically a mask. To be a person, or to have a 
personality, is literally to put on a mask”, säger Elliot & Lemert (2006:34). Warren 
(2002:101) beskriver hur den lovsjungande individen påverkas av andra närvarande i 
gudstjänsten. ”Det som mest distraherar dig i tillbedjan är dina funderingar över vad andra 
tycker om dig”. Vi har tidigare nämnt Parrets notering av den ständiga frågan: När vi sjunger, 
ska vi lyfta våra händer? (jfr 2.1.2). Det verkar som om lovsångsrörelsen ibland skapar en risk 
för att människor sätter på sig en sorts masker och följer efter andras beteenden, trots att man 
vill vara en individ som väljer själv. 
   Sammanfattningsvis kan man säga att individen är idag en central aktör, som själv väljer att 
tro eller inte tro, och som söker efter sitt Själv, men som är oerhört påverkad av mötet med 
andra människor.   
    

 

2.3.2 Den enskilde och gemenskapen   
 

Gemenskapen var oerhört central inom väckelserörelsen (Lundkvist 2003:28): 
 
Församlingen var uppbygg så, att gemenskapen blev ett väsentligt inslag. /…/ Gemenskapen 
innebar för den enskilde en meningsfull sammanslutning: en ändring av livsförhållandena, nya 
värderingar och en ny syn på livserfarenhet. Livet fick mening och innehåll. /…/ Gemenskapen 
erbjöd dock inte bara trygghet och hopp, den gav också underlag för ett handlande utåt mot 
samhället. 

 
Både väckelsesångs- och lovsångstraditionen framhålls som gemenskapsbildande. Hos 
väckelsefolket gällde detta sången såväl som bönen. ”Den enskilde tog del i en samfälld 
upplevelse”, skriver Hallingberg (2020:227), och kunde ge uttryck för grupptillhörigheten till 
exempel genom att ta upp en sångvers eller ”en kör”. Man kan tala om väckelsen som en 
”upplevelsekultur”, där individen fick vända sig, utan kyrkans förmedling, direkt till ”Gud 
Fader allsmäktig” (Hallingberg 2010:14-15, 20). Sången i gudstjänsten var en del av denna 
upplevelsekultur. Man gladdes över att få vara med i sången. Det var inte den enskilda 
människans upplevelse som stod i fokus, verkar det som, utan hennes deltagande i gruppens 
upplevelse. Inger Selander (1980:271) skriver om de traditionella frikyrkosångerna, som ofta 
kan betecknas som ”jag-lyrik” eller ”bekännelsedikt”: ”Men jagets erfarenhet delas av 
tusenden och sångens jag är talesman för de troende, församlingen”.  
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   Lovsångsrörelsen framhålls också som grund för en stark gemenskapsupplevelse (Harling: 
2002:99), ” i och med att den tar en så pass stor kvantitativ plats i gudstjänsten”. Men detta är 
inte sångens syfte, utan individens personliga möte med Gud. Ward (2005:198) förklarar: 

 
Charismatic worship songs function in worship in an altogether different manner to hymns or the 
older style of  spiritual song. The charismatic worship song is not primarily a means to teach 
doctrine. Neither is it a way to create a flow or to punctuate worship. While singing in 
charismatic worship may generate a feeling of togetherness, the songs are not primarily meant as 
means to generate this feeling. The contemporary worship song occupies a particular space in 
charismatic spirituality: it is the means to a personal encounter with God.”. 

 
Sången är ett uttryck för intimitet mellan Gud och människan, skriver Ward (ibid.).  
Känslan och upplevelsen av gudsmötet är det man strävar efter (Wuthnow 2003:164, 165): 
”People return home feeling as if they have been in the presence of God”. 
   Här finns alltså en skillnad mellan de båda sångtraditionerna. För väckelsens kristna 
handlade det om att få delta i kollektivets möte med Gud, även om texterna utgår från 
pronomenet jag, medan lovsångsrörelsen poängterar det egna jagets upplevelse av ett möte 
med Gud. Som en man berättar, som just hade förlorat sitt jobb och samtidigt låg i skilsmässa 
(Wuthnow 2003:166): 

 
I can just remember feeling for the first time that special connection with God that we hadn’t 
really had from the other songs that we were singing as much. I just remember tears starting to 
come out of my eyes when I just thought of all the mess that my life had been up to that point, 
the mistakes I made, and how God just still loved me anyway. /…/  It almost felt like he was 
opening up his arms and just welcoming me and pulling me close to him. I could almost feel a 
heartbeat.   

 
Det egna jagets erfarenhet och upplevelse fokuseras så till den grad att lovsångstexterna 
ibland blir ”självcentrerade” och handlar mer om människan än om Gud (jfr 2.1.2). 
   Lovsången och tillbedjan binder människan samman med Gud, enligt lovsångstraditionen 
(Wuthnow 2003:160). Så fort gudstjänsten och musiken startar öppnar sig individen i sitt inre 
för vad Gud vill säga och för mötet med honom (ibid.). Det är ett individuellt, ”hemligt” 
möte: ”Worship is a secret place where Jesus and the believer share their intimate connection” 
(Ward 2005:154). I stället upplevde nog väckelsefolket framför allt att det var gruppen, det 
vill säga alla som deltog i gudstjänstsången, som bands samman, om än inför Gud.  
   Vi kan dock se att det inom lovsångsrörelsen förekommer önskemål om fler vi-sånger eller 
sånger som relaterar den sjungande till gemenskapen, såsom Parret efterlyser i 2.1.2. ”In 
cultures that are already dominated by narcissism, this is unwise and dangerous”, skriver 
Parret (webbsida) om det faktum att de flesta av lovsångerna utgår från ordet jag. 
   Intressant är att man inom lovsångsrörelsen ser den lovsjungande människan i relation till 
naturen eller skapelsen. ”To sing from the heart is an act of glory and this is echoed by heaven 
and earth. /…/ Giving all of ourselves in this way in worship brings a connection to the very 
core of creation”, förklarar Ward (2005:156). 
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2.3.3 Bibelns berättelse och individens berättelse 

 
Bibeln och den egna religiösa erfarenheten var hörnpelare i väckelsetraditionen, skriver Inger 
Selander (2008:179). Det räckte inte att lyssna till en formfulländad utläggning av Bibelns 
lära i predikan, utan också att kunna vittna om hur Bibelns ord påverkade det egna livet 
(Hallingberg 2010:132, 178). Väckelsens predikanter och sångförfattare talade och skrev 
utifrån den egna andliga erfarenheten, därför att det var det som man antog bäst skulle 
påverka människorna (Inger Selander 2008:195).”Skall sången bli till uppbyggelse måste den 
vara sann”, skrev Nils Frykman (ibid.).  
   Även lovsångsrörelsens sånger handlar ofta om individens erfarenhet, på bekostnad av det 
teologiska, objektiva innehållet, något som har lett till kritik och självreflektion (jfr 2.1.2). Till 
skillnad från väckelsesången verkar det dock som om lovsångerna inte uttrycker människans 
livserfarenhet såsom den har påverkats av tron och Bibeln, utan om upplevelsen i tillbedjan.       
   Enligt Wellros (1998:102) har alla större grupper värderingar och trosföreställningar som 
tillsammans bildar ett ”gemensamt tankegods”. En grupp, såsom ett samfund, eftersträvar i 
regel att överföra ”tankegodset” till nästa generation. Ett sådant ”tankegods” kan enligt min 
hypotes beskrivas även i andra termer som ett ”mentalt mönster”, ett ”kollektivt minne”, ett 
”kulturellt arv”, eller en ”tyst kunskap”, eller varför inte en grupps ”berättelse” – allt det som 
inom en grupp rymmer minnen av gemensamma upplevelser, associationer, värderingar och 
självklara kunskaper, tyst formulerade ”jag vet att du vet att jag vet…” o.s.v.  
   Man kan anta att sånger är typiska bärare av en ”berättelse”. “Worship song carry the 
culture of the charismatic movement”, förklarar Ward (2005:197). Min hypotes är att medan 
lovsångerna är bärare av den världsvida, karismatiska berättelsen, är väckelsens sång, som 
ansågs lika viktig som predikan och med sina många bibelreferenser (jfr 2.2.1), bärare av 
Bibelns berättelse å den ena sidan och av de troende eller församlingens berättelse å den 
andra. Individens berättelse finns också med, men är tätt knuten till alla de troendes berättelse. 
Lovsångerna innehåller mindre av Bibelns berättelse, även om den finns där som en 
utgångspunkt. De kan också sägas innehålla individens berättelse, men då handlar det om en 
berättelse utan narrativa drag, knuten till en upplevelse ”här och nu” av tillbedjan och det 
personliga mötet med Gud, och skild från de övriga sjungandes berättelse (jfr 2.3.2).  
   Detta resonemang torde vara en förklaring till att lovsången idag har blivit en vattendelare i 
många församlingar (jfr 2.1.2). Om den invanda sångrepertoaren försvinner eller byts ut i 
snabb takt, riskerar den gamla, välkända berättelsen att utplånas och ersättas av andra 
berättelser. Men även om varje större grupp eftersträvar att överföra sitt ”tankegods” till nästa 
generation, lyckas man sällan helt, menar Wellros (1998:102). I praktiken omskapar varje 
generation ”tankegodset” något, så att både det gamla och det nya samsas. Det är alltså ändå 
något naturligt att sånger åtminstone delvis byts ut från generation till generation.  
 
 



 

22 

 

2.3.4 Identifikation  

 
Kristna identifierar sig inte bara som kristna, enligt Wellros (1998:143) utan också, och i ännu 
högre grad, med det samfund eller den grupp inom kristenheten som de tillhör. Anledningen 
till detta är att ”det är just detta samfunds normer och värderingar de har internaliserat” /…/ 
”Det är där de känner sig hemma”. Wellros talar också om ”vi och dom”-tänkande eller ”in-
grupper” kontra ”ut-grupper”. Om den objektiva och subjektiva identiteten sammanfaller, det 
vill säga den identitet som tillskrivs av andra och den som man tillskriver sig själv, i en ”in-
grupp”, känner medlemmarna stor samhörighet och solidaritet med gruppen (Wellros 1998: 
116-117). Grupper med stor ingruppssolidaritet är mer fientliga mot andra grupper – så 
kallade ut-grupper. ”Viktiga klubbmatcher, landskamper och inbördeskrig” är exempel på 
detta, skriver Wellros. Väckelserörelsens gemenskap kännetecknades enligt Lundkvist av 
något som kanske kan förklaras i termer av ingruppssolidaritet (Lundkvist 2003:28):   

 
De nya värderingarna och normerna förde människor samman i en horisontell solidaritet i 
förvissning om den egna gemenskapen och dess värde men också ibland i en försvarsattityd mot 
oliktänkande. 

 
Min hypotes är dock att det var viktigare blir allt mindre viktigt för kristna, särskilt bland 
yngre, att identifiera sig med det egna samfundet och den lokala församlingen. Idag är man 
mer öppen mot andra samfund och identifierar sig framför allt som ”kristen” eller ”troende”. 
Många känner sig uppenbarligen hemma med den världsvida berättelsen som 
lovsångsrörelsen representerar, fast kanske fortfarande med utgångspunkt i den mindre, lokala 
eller samfundsanknutna berättelsen (jfr 2.3.3). Det tycks alltså som om kristna samfunds grad 
av ingruppssolidaritet har minskat jämfört med hur det var före individualismens genombrott.  
   En sådan utveckling skulle förklara den världsvida lovsångsrörelsens genomslagskraft i 
svenska kyrkor och samfund. Dessutom är det förmodligen denna utveckling som har 
möjliggjort den ekumeniska sångboksdel, som arbetades fram med början på 1960-talet av 
majoriteten av de svenska kristna trossamfunden, nämligen 14 samfund (Nisser 1987). De 
första 325 sångerna är sedan 1986 gemensamma i dessa samfunds sångböcker, däribland 
Pingstkyrkans Segertoner, Frälsningsarméns sångbok och Svenska kyrkans Den svenska 
psalmboken. Denna ekumeniska satsning har varit unik inte bara i Sverige utan också ur ett 
internationellt perspektiv (Inger Selander 2008:7).  
 

 

2.3.5 Bekännelse av Gud som auktoritet  

 
Individualiseringen av samhället beskrivs hos Bjereld & Demker också i termer av 
”auktoritetsnedrivning”. Varken lärare, politiska partier, media, kyrkan eller Gud är längre 
självklara auktoriteter. Den så kallade gudomliga auktoritetsnedrivningen har enligt Bjereld & 
Demker (2005:227) lett till en sorts ”normlöshet”. När det inte existerar några fasta värden, 
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när inte Gud är normgivare, och ingen annan heller, blir var och en sin egen Gud, och 
normlöshet blir den yttersta konsekvensen. Detta minskar betydelsen av kristna värderingar 
som ”älska din nästa som dig själv” (ibid.:24, 227). En följd av kyrkans auktoritetsminskning 
är enligt författarna att solidaritetstanken i hela samhället har minskat kraftigt.  
   En hypotes är att auktoritetsnedrivningen avspeglar sig i lovsångsrörelsens sånger. Dessa 
verkar fylla ett behov av att bekänna eller proklamera Gud som auktoritet i en tid då 
människor avsäger sig alla normgivare och auktoriteter, med fraser som ”jag älskar dig”, ”jag 
prisar dig”, ”jag vill tjäna dig” eller ”du är konung mitt ibland oss”.     
    Det går utanför denna studies syfte att undersöka huruvida den mellanmänskliga 
solidaritetstanken har minskat även hos de kristna. Som tidigare nämnts (jfr 2.1.1) poängteras 
inom lovsångsrörelsen att lovsång i grunden handlar om en livsstil där man bryr sig om sin 
nästa, men sångtexterna tycks sakna explicita uppmaningar till detta. Ward (2005:148-149) 
noterar: 

 
Outside of an encounter with God there seems little, if any, imperative towards mission. ‘I’m 
yours’ does imply that discipleship might involve some kind of action. This action is presented 
as a sacrifice. There is no attempt to develop what this offering might be outside the encounter in 
worship. The spirit is invoked to guide the church in ‘Come, holy spirit’, but again, where the 
Spirit might lead, and which way the believer should walk, remains outside the scope of the song 
collection.  

 
Lovsångerna i sig för alltså inte fram de traditionella kristna värderingarna – det är inte dess 
uppgift, enligt Nisser (2009:62): 

 
Ur ett samhällsperspektiv kan man, beträffande texterna, konstatera att det knappast går att spåra 
någon referens till det omgivande samhället, dess stora frågor, mångskiftande 
vardagsproblematik eller konkreta miljö. Lovsångens fokus är ett helt annat: att befrämja 
människans inre liv, hennes andliga växt och mognad.    

 
Intressant är att inte heller väckelserörelsens sånger refererar till samhällsengagemang eller 
diakonal verksamhet på ett märkbart sätt (Inger Selander 1980:274), ”trots att detta 
engagemang var mycket omfattande och betydelsefullt” hos väckelsefolket (ibid.), till 
exempel när det gällde kampen mot alkoholismen som man drev i allians med 
nykterhetsrörelsen.  
 
 

2.3.6 Uppmaning till fysisk och psykisk aktivitet 

 
Lovsångsrörelsens sångtexter tycks inte sällan uppmana församlingen till fysisk aktivitet som 
att stå upp, lyfta händerna o.s.v. Detta speglar enligt min hypotes också den individualiserade 
kulturen. Idag strävar människan efter att vara effektiv, aktiv och ”göra” saker, särskilt sådant 
som ger uttryck för individens talanger, enligt Wellros (1998:107-112). Att tvingas till 
passivitet, till exempel arbetslöshet, anses mycket negativt för individen. God fysik och hälsa 
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samt prestation och resultat värderas högt, och det är också därför som unga människor 
värderas högre än äldre – för att de helt är friskare enkelt orkar göra mer (ibid.).    
   Sångtexterna uppmanar alltså till fysisk aktivitet, men efter vad det verkar också till 
”psykisk aktivitet” (Sander 1979:21):  
 

Lovsången gör oss alla aktiva när vi kommer tillsammans. Den fordrar den ansträngningen, att 
vi lägger åt sidan allt som rör oss själva för att vi ska kunna koncentrera oss på Herren. En 
viljeakt. På så sätt är lovsång ”svårare” än annan kristen sång. 

 
Att sjunga lovsång ses alltså som något vi kan behöva anstränga oss för att göra, ”a gift 
offered to God”; It’s not about what we get out of it. It’s all about God” (Ward 2005:155, 
172). Enligt Terry Law, lovsångsrörelsens ”chefsteolog”, är lovsången en viljehandling på 
grund av vår tro och inte något som baseras på känslor. Han framhåller dock att vi bör 
anstränga oss för lova Gud även i sjukdom och andra svårigheter: ”Han (Gud) begär 
fortfarande lovprisning” (Law 1991:54, i Nisser 2009:61). Nisser förvånas över detta 
påfallande militaristiska språkbruk. Senare förespråkare för lovsångstraditionen uttrycker sig 
mindre kategoriskt: ”Ibland är det kanske inte lovsång som behövs, utan bön eller 
undervisning” (Sundström 2007:82).  
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3. Pilotstudie  
 

3.1 Avgränsning och urval  

 
De sångtexter som undersöks i pilotstudien är följande:  
 
Väckelserörelsens sånger 
Var jag går i skogar, berg och dalar 
Med Gud och hans vänskap 
Blott en dag 
Bred dina vida vingar 
O, hur saligt att få vandra 
O, sällhet stor 
Jesus, kär, gå ej förbi mig 
Skynda till Jesus 
Lov, ära och pris 
Min framtidsdag är ljus och lång 
Lämna dig helt åt Jesus 
O, store Gud 
 
Lovsångsrörelsens sånger 
Jag vill bara tjäna dig 
Jag vill sjunga om dig för evigt 
Vi är här 
Vi står på helig mark 
Jesus, du är underbar 
Du är konung 
Öppna mitt hjärta 
Dra mig nära dig 
Du som är törstig 
Tid att tillbe 
Ropa till Gud 
Hylla Jesus, han lever 
 
”Väckelsesångerna” har valts ut enligt följande kriterier: 
 

1. De härrör från den folkliga, andliga 1800-talsströmning som i kyrkohistorien kallas för 
”väckelsen”. Alla sångerna är omnämnda i Lars Linders Väckelsesång och läsarpsalm 
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i Den svenska psalmboken från 1987 utom Lämna dig helt åt Jesus, vars textförfattare 
Joel Blomqvist ändå omtalas hos Linder.  

 
2. De är tillkomna under ett tidsspann av mindre än 40 år: mellan 1847 (Var jag går i 

skogar, berg och dalar) och 1885 (O, store Gud). Om sången är skriven av utländsk 
författare, räknas det år då sången blev översatt till svenska. 

 
3. De ingår i den ekumeniska psalmboksdelen från 1986. Det betyder att de utgör en del 

av den sångrepertoar som är gemensam för 14 svenska kyrkosamfund. 
 

4. De är skrivna av olika författare, de flesta svenska. Lov, ära och pris, Skynda till 
Jesus, och Jesus kär, gå ej förbi mig är de enda som inte har svenska upphovsmän. 
Carl-Olof Rosenius, Lina Sandell, Nils Frykman och Joel Blomqvist har fått bidra med 
två sånger vardera.  

 
5. Sångtexterna valdes också ut för att representera olika slags perspektiv eller tilltal, 

som är viktiga komponenter i forskningsprojektet. Till exempel tycktes några av 
texterna utmärkas av ett ”jag-språk”, andra av ett ”vi-språk”. Några inleds som böner 
till Gud, till exempel Jesus, kär, gå ej förbi mig, medan andra inleds med mänskliga 
uppmaningar såsom Skynda till Jesus. 

 
6. Sånger som bara sjungs vid särskilda högtider, till exempel julsånger, har inte tagits 

med i urvalet. 
 

I några fall har ändringar gjorts i sångtexterna under 1900-talet. Till exempel översattes 
Skynda till Jesus 1875 och bearbetades 1984. Skillnaderna mellan översättningarna och de 
bearbetade versionerna skulle troligen inte ha påverkat studiens resultat, med tanke på de 
undersökta komponenterna (se nedan). Därför är det de senaste versionerna som har återgetts i 
materialet – alltså de texter som faktiskt står i den ekumeniska sångboksdelen från 1986. Det 
är de versioner som man sjunger och relaterar till idag, och därför är de intressanta för 
undersökningen. 
 
Sångtexterna i studiens andra del, ”lovsångerna”, har valts ut efter följande kriterier: 
 

1. De används inom den världsvida, karismatiskt färgade så kallade lovsångsrörelsen. 
Alla sångerna ingår i sånghäftet Till vår Gud – 90 lovsångsklassiker från 2005, 
utgiven på förlaget David Media som också utger musik, erbjuder församlingar 
prenumeration på lovsångsnoter, utger tidningen Lovsång m.m. och därmed tycks ha 
specialiserat sig på lovsång som ”genre”.  
 

2. Det är osäkert när sångerna är skrivna eller översatta, men sångerna är utgivna på tre 
olika skivor under 1990-talet. Det är alltså fråga om moderna sånger.  
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3. De är skrivna av olika författare och översatta av olika personer. Bara Micke Fhinn har 
översatt två texter, en ensam (Jag vill sjunga om dig för evigt) och en tillsammans med 
andra (Tid att tillbe). Alla texter är översatta från engelskan utom Du är konung som 
är översatt från norska. Endast Jesus, du är underbar har svenska upphovsmän, Bo 
och Elsa Järpehag, samt eventuellt Jag vill bara tjäna dig, som är av okänt ursprung. 
Detta beror på att de allra flesta sångerna i häftet är av utländskt ursprung. 

 
4. Liksom väckelsesångerna valdes lovsångerna ut för att de antogs representera olika 

slags perspektiv eller tilltal. Två av texterna inleds med jag (Jag vill bara tjäna dig 
och Jag vill sjunga om dig för evigt), två med vi (Vi är här och Vi står nu på helig 
mark), två inleds med böner till Gud (Dra mig nära dig och Öppna mitt hjärta), två 
med uppmaningar till individen (Tid att tillbe och Du som är törstig), samt två med 
uppmaningar till gruppen (Ropa till Gud och Hylla Jesus, han lever).   

 
De iakttagelser jag gjort är alltså begränsade till ett mindre antal sånger, och lovsångerna är 
hämtade ut endast en sångsamling. De bör därför uppfattas och bedömas från denna 
utgångspunkt. 
 
 

3.2 Frågeställning och metod 

 
Pilotstudien är ett försök att besvara frågan: Vilket perspektiv och tilltal representerar 
texten? Har texten till exempel ett jag-språk eller ett vi-språk? Omtalas Gud som han eller 
tilltalas med du? Vilken funktion eller karaktär ger ett visst perspektiv eller tilltal åt texten? 
För att komma fram till ett resultat avser jag att som en utgångspunkt räkna antalet pronomen 
som förekommer i texterna, och resonera kring vad tilltalet eller perspektivet ”gör” med 
texten.  
 
 

3.3. Resultat: Sångtexternas perspektiv och tilltal 

 

3.3.1 Perspektiv och tilltal i väckelsesångerna 

 
Bland sångtexterna märks tre huvudsakliga perspektiv eller avsändare: jag-texter och vi-texter 
samt mottagarcentrerade texter.  
   Jag-texterna är de texter som är skrivna ur jagets perspektiv. Texten har formulerats utifrån 
det personliga pronomenet jag (mig, min, mitt, mina), eller innehåller åtminstone fler jag än 



 

28 

 

vi. I vi-texterna är det personliga pronomen som används vi (oss, vår, vårt, våra), eller fler vi 
än jag. 
   Mottagarcentrerade texter har ingen explicit avsändare såsom jag eller vi, utan endast en 
mottagare, som uttrycks med formen du, dig o.s.v. Formerna syftar då inte på Gud, utan på 
människan.  
   Dessa tre texttyper verkar ha olika funktion. Jag-texter uttrycker exempelvis individens 
glädje och förtröstan eller böner och hyllningar till Gud, medan vi-texter snarare fungerar 
sammanhållande, uppmuntrande och som kollektivets bön och lovprisning. När det är 
människan som är textens du, blir sångtextens karaktär uppmanande eller inbjudande.  
   Oavsett vilket perspektiv texterna utgår ifrån, refererar de till Gud på olika sätt. Oftast 
omtalas eller tilltalas Gud med hjälp av pronomenet han eller du. När Gud omtalas med han, 
får texten ofta en berättande eller uppmuntrande ton. När Gud tilltalas med du, fungerar 
sångtexten mera som uttryck för bön eller lovprisning.  
  
 

3.3.1.1 Väckelsesångernas jag-texter 

 
Till väckelsesångernas jag-texter hör Var jag går i skogar, berg och dalar, Blott en dag, Min 
framtidsdag är ljus och lång¸ O, store Gud, Bred dina vida vingar och Jesus, kär, gå ej förbi 
mig. Texternas funktion beskrivs enklast som individens uttryck för glädje över tron och 
förtröstan på Gud: 

 
Var jag går, i skogar, berg och dalar,  
följer mig en vän, jag hör hans röst.  
han osynlig är, men till mig talar,  
talar stundom varning, stundom tröst.  
  (Var jag går i skogar…) 
 

I ett par av jag-texterna förekommer även pronomenet vi, vilket visar att även om jag är 
vanligare än vi behöver det inte betyda att det inte finns exempel på vi i samma sång:  
 

Allt vad vi på färden kan behöva 
Allt för evigt har jag i min vän. (Var jag går i skogar…) 
 
Bred dina vida vingar,  
o, Jesus, över mig. 
/…/ 
Tag i din vård och hägnad 
oss alla, stora, små. (Bred dina vida vingar) 

 
Det vanligaste är ändå att jag-sångerna endast innehåller jag. 
   Bland jag-texterna omtalas eller tilltalas Gud antingen med flest han (honom, hans, sin, sitt, 
sina) eller med flest du (dig, din, ditt, dina). I Bred dina vida vingar och Jesus, kär, gå ej förbi 
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mig används bara du. Därför kan man säga att dessa är typiska ”bönesånger”, där den 
sjungandes språk är riktat till Gud under hela sången:  
 

Jesus kär, gå ej förbi mig, 
låt mig bönhörd bli. 
Då åt andra nåd du skänker, 
gå ej mig förbi. 
Jesus, Jesus, 
låt mig bönhörd bli, 
och då andra du välsignar, 
gå ej mig förbi. 
 

Bönesångerna kännetecknas för övrigt av att Gud åkallas med namnet Jesus: ”Bred dina vida 
vingar, o, Jesus, över mig” (Bred dina vida vingar), ”Jesus kär” och ”Jesus, Jesus” (Jesus, 
kär, gå ej förbi mig). I O store Gud förekommer du i den inledande versen, vilket ger något 
fler du (4) än han (3). Det direkta tilltalet till Gud och fraserna ”O, store Gud” samt ”Tack, 
Gode Gud” ger sången till viss del karaktären av böne- eller lovprisningssång: 
 

O store Gud, när jag den värld beskådar, 
som du har skapat med ditt allmaktsord, 
hur där din visdom leder livets trådar, 
och alla väsen mättas vid ditt bord – 
/: då brister själen ut i lovsångsljud: 
O store Gud, o store Gud! :/ 

   (första versen i O, store Gud) 
 

När slutligt alla tidens höljen falla, 
och jag får skåda det jag nu får tro, 
och evighetens klara klockor kalla 
min frälsta ande till dess sabbatsro, 
/: då brister själen ut i lovsångsljud: 
Tack, gode Gud, tack, gode Gud! :/ 

   (sista versen i O, store Gud) 
 
Min framtidsdag innehåller lika många du (2) som han (2), medan texten i Blott en dag samt 
Var jag går i skogar… innehåller fler han än du (7/2 respektive 10/7):  
 

Själv han är mig alla dagar nära, 
för var särskild tid med särskild nåd. 
Varje dags bekymmer vill han bära, 
han som heter både Kraft och Råd. 
  (Blott en dag) 
 

Det intressanta är att i alla dessa tre sånger är det i den sista versen som ”jaget” vänder sig till 
Gud:  
 

Hjälp mig då att vila tryggt och stilla 
blott vid dina löften, Herre kär, 
ej min tro och ej den tröst förspilla, 
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som i ordet mig förvarad är. 
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, 
taga ur din trogna fadershand 
blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
tills jag nått det goda land.  

(sista versen i Blott en dag) 
 
Endast, du, Uppståndne, kan mig frälsa, 
endast du är med mig, var jag går. 
Dina sår är läkedom och hälsa. 
Fäst min tro till dig, att hem jag når. 
Genom liv och död, du, Herre, led mig. 
Låt mig uppstå, klädd i renhets skrud, 
frälst och salig ropa, när jag ser dig: 
O, min Herre, och min Gud!  

(sista versen i Var jag går i skogar…) 
 
Men, Herre Jesus, lär du mig 
att leva mera helt för dig 
den lilla tid jag har igen 
på vägen hem till himmelen!  

(sista versen i Min framtidsdag) 
 
Eventuellt skulle man här kunna tala om ett mönster: i väckelserörelsernas jag-centrerade 
sånger är det vanligt att Gud omtalas som han, men tilltalas i den sista versen med du.  
 
 

3.3.1.2 Väckelsesångernas vi-texter 

 
Med Gud och hans vänskap, O, hur saligt att få vandra, O, sällhet stor, Lov, ära och pris 
samt Skynda till Jesus hör till kategorin vi-texter. Inte i någon av dessa sånger förekommer 
pronomenet jag. Vi-språket ger texterna en sammanhållande och uppmuntrande funktion:  

 
Han är oss alla dagar när, 
han oss och våra bördor bär. 
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud! 
  (O sällhet stor) 
Här vid älvarna i Babel 
tystnar ofta nog vår sång, 
men vi väntar bättre dagar 
i Jerusalem en gång. 
  (O, hur saligt att få vandra) 
    

Här är det gruppen som är avsändare, till exempel alla de troende eller de församlade vid 
tillfället för sångens användande. 
   I O, hur saligt att få vandra förekommer varken han eller du för att tala om eller till Gud. I 
alla de andra vi-texterna refereras till Gud med enbart eller med flest han:  
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I kärlek han till barnen ser, 
dem föder vid sitt bord. 
Hans nåd är ny var dag och stund, 
och evigt fast står hans förbund. 
  (O, sällhet stor) 
 

I två av sångtexterna är man också ”du med Gud”. Gud tilltalas med du i alla verser i Lov, ära 
och pris, vilket gör den till en sorts böne- eller hyllningssång där alla de troende ber och 
lovprisar Gud tillsammans, och i den sista versen i Med Gud och hans vänskap, som utgör en 
bön:    
 

Lov, ära och pris, dig vår Fader och vän, 
som alltid oss älskat och älskar oss än. 
|: Halleluja, din är äran, halleluja, amen :| 
  (Lov, ära och pris) 
O Jesus, bliv när oss, 
bliv när oss alltfort. 
Och sköt oss och bär oss 
som alltid du gjort. 
Ja, amen, din trohet 
skall bringa oss fram. 
Lov, pris, tack och ära, 
lov, pris, tack och ära, 
lov, pris, tack och ära, 
vår Gud och vårt Lamm! 

(Med Gud och hans vänskap) 
 
 
 

3.3.1.3 Väckelsesångernas mottagarcentrerade texter 

 
En av de studerade texterna utmärker sig såtillvida att den inte innehåller vare sig jag eller vi, 
men däremot det personliga pronomenet du (dig, din, ditt, dina), men inte riktat till Gud, utan 
till en människa. Mottagarcentrerade texter utgör en sorts uppmaning till tro eller handling: 

 
Lämna dig helt åt Jesus 
nu, nu i denna stund. 
Han skall dig aldrig svika, 
evigt är hans förbund. 
Lämna dig helt åt Jesus, 
själv vill han helt bli din. 
Se, med sin nåd och kärlek 
vill han till dig gå in. 

 
Lämna dig helt åt Jesus innehåller 25 pronomen, varav 15 utgörs av du (dig, din), och 10 av 
han (honom, sin).  
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   Även i Skynda till Jesus, hänförd till vi-texterna (sången innehåller 15 personliga pronomen 
varav 6 vi, 7 han och 1 du), förekommer formen dig riktad till människa en gång. Det är i den 
sista versen, som tydligt är av uppmanande karaktär: 

 
Skynda till Jesus, tveka ej mer, 
Ännu i kärlek han till dig ser. 
Hör, hur han bjuder, kallar och ber: 
Dröj inte längre, kom! 
  (Skynda till Jesus) 

 
Denna typ av texter förutsätter en mottagare – individen, som ännu inte helt har avgjort sig 
eller på nytt behöver överlåta sig till den kristna tron. Det är däremot oklart vem det är som är 
avsändare. Själva tillfället då en församling sjunger tillsammans ger förmodligen ändå 
intrycket att det är alla de församlade troende, ett slags ”vi som har avgjort oss”, som är 
avsändaren.  
 
 

3.3.2 Perspektiv och tilltal i lovsångerna 

 

3.3.2.1 Lovsångernas jag-texter 

 
De flesta av lovsångsrörelsens sångtexter är jag-centrerade texter (7 av 12): Jag vill bara 
tjäna dig, Jag vill sjunga om dig för evigt, Dra mig nära dig, Öppna mitt hjärta, Du som är 
törstig, Jesus, du är underbar och Ropa till Gud. 
   Ofta uttrycker jag-texterna individens kärlek till Gud, hennes vilja och längtan efter att vara 
nära Gud: 

 
Du kungars Kung jag älskar Dig 
/…/ 
Jag vill bara tjäna Dig  
Dig och ingen annan   

(Jag vill bara tjäna dig) 
 
Jag vill sjunga om dig för evigt, 
jag vill sjunga om dig för evigt 
  (Jag vill sjunga om dig för evigt) 

 
Denna starka längtan tar sig ibland uttryck i rena uppmaningar till Gud, såsom ”dra mig nära 
dig”, ”ge mitt inre ditt ljus” och ”kom”: 

 
Dra mig nära dig 
Låt mig aldrig gå 
… 
Hjälp mig hitta fram 
För mig hem igen  
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… 
Låt mig få känna dig 

   (Dra mig nära dig) 
 

Öppna mitt hjärta för dig, Gud 
Kom, ge mitt inre ditt ljus 
så jag kan se dig 
Gud, jag vill se dig 
  (Öppna mitt hjärta) 
 
Kom, min Herre, kom 
... 
Helig Ande, kom 
… 
Kom, min Jesus, kom 
   (Du som är törstig) 
 

I en av jag-texterna förekommer också pronomenet vi. I sången ges alltså tillfälle för 
individens bekännelse såväl som kollektivets: 
 

Gud, jag vill se dig 
… 
Vi ropar Helig, Helig, Helig 
… 
Gud, vi vill se dig 

   (Öppna mitt hjärta) 
 
Det är alltså värt att notera att lovsångernas författare inte verkar dra sig för att blanda 
perspektiv, till exempel jag och vi. Texterna visar ibland även exempel på en blandning när 
det gäller tilltalet.  
   I en enda strof i Ropa till Gud vänder sig textens jag först till Gud med du för att sedan tala 
om Gud som han, och sedan gå tillbaka till gudstilltalet:  
 

Din kärlek och glädje nu fyller min själ 
Min sång går till Honom som gjort allting väl 
Inget kan mätas med löftet jag har i Dig 

   (Ropa till Gud) 
 
Även i Du som är törstig blandas du med han för att referera till Gud, men det beror på 
övergången från en mottagarcentrering i den första strofen (se också avsnittet nedan), där du 
är den människa som texten riktar sig till, till den andra delen av sången, som är en bön riktad 
till Gud. Övergången sker i första delens sista rad, där du är Gud: 
 

Du som är törstig 
Du som är svag 
Kom till hans källa 
Drick av vattnet som ger dig liv 
Låt all oro och ångest sköljas bort 
i Hans strömmar av kärlek 



 

34 

 

Som djup ropar ut till djup ber jag dig 
 

Kom, min Herre, kom  
Kom, min Herre, kom 

   (Du som är törstig) 
 
I jag-texterna är annars det allra vanligaste att Gud tilltalas med du, som i alla exemplen ovan. 
Inte i någon av dessa texter förekommer enbart att Gud omtalas som han. Det finns alltså en 
tydlig ”jag- och du-relation” i kategorin jag-texter.  
   
 

3.3.2.2 Lovsångernas vi-texter 

 
Vi står nu på helig mark, Vi är här, Tid att tillbe, Du är konung samt Hylla Jesus är så kallade 
vi-texter. Lovsångernas vi-språk fungerar också, precis som jag-texterna, ofta som uttryck för 
bön och lovprisning, men inte med utgångspunkt i relationen mellan Gud och individen, utan 
det handlar snarare om kollektivets bekännelser:  
 

Vi är här samlade tillsammans  
i vår Guds familj 
Enade står vi här inför Dig  
och vi hyllar Dig 
  (Vi är här) 

 
men redan här och nu vill vi hänge oss 
och tillbe dig, vår Gud  

   (Tid att tillbe) 
 
Vi har redan ovan sett exempel på hur lovsångernas författare ibland blandar perspektiv. I 
sångtexten Vi står nu på helig mark blandas vi-språket med ett jag. Det ger intrycket att 
textens avsändare är en individ, som inspirerar gruppen till att delta i ett vi: 
 

Vi står nu på helig mark 
och jag vet att änglar finns här runtomkring 
Låt oss prisa Jesus nu 
för vi står i Hans närhet 
på helig mark 

  (Vi står nu på helig mark) 
 
Vi-texterna refererar oftare till Gud som han än jag-texterna, som nästan uteslutande tilltalade 
Gud med pronomenet du. Men det sker ändå bara i två av de fem vi-sångerna, nämligen Hylla 
Jesus, han lever samt nyss nämnda Vi står nu på helig mark: 
 

Låt oss prisa Jesus nu 
för vi står i Hans närhet 
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på helig mark 
    (Vi står nu på helig mark) 
 
I de andra texterna, Vi är här, Tid att tillbe och Du är konung är Gud används endast det 
direkta tilltalet du: 
 

Vi är här samlade tillsammans i vår Guds familj 
Enade står vi här inför Dig och vi hyllar Dig 

   (Vi är här) 
 
 

3.3.2.3 Lovsångernas mottagarcentrerade texter 

 
Det finns ingen mottagarcentrerad text bland lovsångerna om man betraktar dessa som de 
texter som saknar avsändare och endast vänder sig till ett mänskligt du (jfr väckelsesången 
Lämna dig helt åt Jesus). Men det finns flera sånger som delvis vänder sig med uppmaningar 
och du-tilltal till en mänsklig mottagare. De tydligaste är Du som är törstig och Tid att tillbe, 
där hela den första strofen är mottagarcentrerad (utom sista pronomenet dig i den första 
strofen, som är riktat till Gud): 
 

Du som är törstig 
Du som är svag 
Kom till hans källa 
Drick av vattnet som ger dig liv 
Låt all oro och ångest sköljas bort 
i Hans strömmar av kärlek 
Som djup ropar ut till djup ber jag dig 
 
Kom, min Herre, kom  
Kom, min Herre, kom 
Helig Ande, kom  
Helig Ande, kom 
Kom, min Jesus, kom  
Kom, min Jesus, kom 
  (Du som är törstig) 

 
Kom, nu är det tid att tillbe 
Kom, nu är det tid att lova Gud 
Kom, kom som du är och tillbe 
Kom, kom som du är inför vår Gud 
Kom 
 
Snart ska alla tungor bekänna dig, Gud 
Snart ska alla knän böja sig 
men redan här och nu vill vi hänge oss 
och tillbe dig, vår Gud  

   (Tid att tillbe) 
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Fortsättningen gör dock att texterna har kategoriserats som jag-text respektive vi-text. Som vi 
har noterat tidigare drar sig inte lovsångernas författare för att blanda perspektiv, som här, 
eller blanda text som talar till och om Gud. 
   Det är intressant att det är just uppmaningen ”Kom” som står tillsammans med du-tilltalet i 
sångerna. Dessa delvis mottagarcentrerade sångtexter tycks inbjuda individen att ta tillfället 
då sången sjungs att i sinnet närma sig Gud.  
   Två andra texter kan också sägas vara delvis mottagarcentrerade om man beaktar själva 
uppmaningsformerna, inklusive den indirekta uppmaningen i formuleringen ”Låt oss hylla” 
(meningen saknar objekt): 
 

Ropa till Gud 
Över hela vår jord 
stiger en hyllning, en hymn utan ord 
Berg faller ner, havets vågor bryts 
när dom hör Herrens namn 
 
Din kärlek och glädje nu fyller min själ 
Min sång går till honom som gjort allting väl 
Inget kan mätas med löftet jag har i dig 
  (Ropa till Gud) 
 
Hylla Jesus, han lever 
Hylla Jesus, han lever 
… 
Låt oss hylla 
Jesus uppstånden är 
  (Hylla Jesus, han lever) 

 
Uppmaningarna har en tydlig mänsklig mottagare, men texterna också har en tydlig avsändare 
(jag respektive vi). Mottagaren är förmodligen inte individen, som i de två nyss nämnda 
texterna där individen inbjöds att tillbe med ett ”Kom” och med pronomenet du. ”Ropa till 
Gud” och ”Hylla Jesus” inbjuder i stället gruppen, alla de närvarande, att stämma in i 
lovprisningen. Detta intryck beror på fortsättningen, bilden av att lovprisningen sker ”över 
hela vår jord” samt fortsättningen ”Låt oss hylla”.   
 
 

3.3.3 Sammanfattning, jämförelse och diskussion  

 
I fråga om textens tilltal och perspektiv finns flera skillnader mellan de undersökta 
texttyperna, och undersökningen ger också en vink om vilka resultat som kommer att 
framträda i en vidare studie.    
   Bland lovsångerna är 10 av 12 texter så kallade jag-texter. Bland väckelsesångerna är 
hälften jag-texter och hälften vi-texter. Lovsångerna är alltså i hög grad förknippade med 
perspektivet jag medan de andra visar en större variation. Dock representerar väckelsesångens 
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”jag” i regel kollektivets eller församlingens ”jag”, medan lovsångens ”jag” representerar den 
enskilde individen (jfr 2.3.2). 
  Lovsångsförfattarna blandar oftare perspektiv och tilltal i en och samma text, ibland på ett 
oväntat sätt. När väckelsesångernas författare blandar, sker det på ett mer strukturerat sätt. Till 
exempel händer det inte sällan i väckelsesångens sista strof att textens jag blir vi, eller att 
Gud, omtalad som han i de första stroferna, tilltalas med du i den sista strofen, eller att 
författaren riktar sig till ett mänskligt du i den sista strofen. Väckelsens sångtexter uppvisar 
här en sorts medvetenhet och konstfullhet, trots att dess författare vinnlade sig om att inte vara 
just medvetna och konstfulla (jfr 2.2.1).  
   I fem av lovsångerna märks en tydlig ”jag och du-relation” mellan Gud och människa (Jag 
vill bara tjäna dig, Jag vill sjunga om dig för evigt, Jesus, du är underbar, Öppna mitt hjärta 
och Dra mig nära dig). Dessa sånger kan karakteriseras som ”kärlekssånger”. De är riktade 
från människan till Gud, som ett gensvar på Guds kärlek till henne. Den upphöjde guden 
besjungs med hjälp av kärlekslyriska fraser (jfr 2.1.1): ”jag vill (…) se dig när du strålar som 
solen”.  
   I två texter är relationen som uttrycks ”vi och du” (Vi är här och Du är konung). Här blir 
relationen mindre individuell eller ”hemlig” och mera ett uttryck för församlingens kärlek till 
Gud.  
   Gud tilltalas med du i inte mindre än 10 av de 12 lovsångerna – vilket alltså innebär att Gud 
omtalas som enbart han endast i två av dem (Vi står nu på helig mark och Hylla Jesus, han 
lever). Detta får ibland som konsekvens att texten saknar ”berättelse” (jfr 2.3.3), till exempel 
Bibelns ”berättelse” om Jesu död och uppståndelse (jfr också 2.1.2). I stället görs ofta rena 
uppmaningar som uttryck för människans kärlek till Gud: ”Dra mig nära dig / Låt mig aldrig 
gå”, och texten kan också uttrycka vad de församlade gör: ”Vi är här samlade tillsammans… / 
Ropar Abba Fader”.  Exempelvis Hylla Jesus, däremot, för fram Bibelns berättelse: ”Han är 
uppstånden”. Det är värt att notera att du-tilltalet inte nödvändigtvis hindrar att Bibelns 
berättelse finns med: ”Du har övervunnit allt det onda / Du har lossat dödens band…” (Du är 
konung). En större studie får utveckla detta resonemang.   
   I tre väckelsesånger kan man tala om en ”jag och du-relation”: i jag-texterna Bred dina vida 
vingar och Jesus, kär, gå ej förbi mig förekommer endast tilltalet du. Dessa texter samt O, 
store Gud (som också refererar till Gud som han) och vi-sången Lov, ära och pris bär i likhet 
med lovsångerna fram människors lovprisning och bön, men på ett mer allmänt, icke 
tidsbundet och kollektivt sätt, att jämföra med lovsångernas individuella uttryck för längtan 
efter gudsmötet här och nu (jfr 2.3.2; mer om dessa skillnader i senare delar av studien).  
   I väckelsesångerna är Gud betydligt oftare omtalad som han. Detta gör att dessa texter i 
högre grad får en berättande eller uppmuntrande karaktär jämfört med lovsångerna.  
   Mottagarcentrerade texter, riktade till en människa med hjälp av pronomenet du (dig, din, 
ditt, dina), utgör en sorts uppmaning till tro eller handling. De är ovanliga i båda 
sångtraditionerna. Bara en av väckelsesångerna är enbart mottagarcentrerad, Lämna dig helt 
åt Jesus, vilket är förvånande, eftersom vi tidigare nämnt det faktum att det 
mottagarcentrerade tilltalet ofta förekom inom väckelsetraditionen (jfr 2.2.1). Detta kan dock 
ha gällt senare väckelse- och frikyrkosånger, vilket kan belysas i en större utredning. Bland 
lovsångerna finns ingen text som är helt och hållet skriven med tanke på en mänsklig 
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mottagare, men i två av dem blandas denna form av du-tilltal med du riktat till Gud, som i Du 
som är törstig: ”Drick av vattnet som ger dig liv / Låt all oro och ångest sköljas bort i Hans 
strömmar av kärlek / Som djup ropar ut till djup ber jag dig / Kom, o Herre, kom”.  
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Appendix 
 
 

251 Var jag går i skogar, berg och dalar (1847) 
Text: Carl-Olof Rosenius (bearbetad 1986) 
Vers 3 herrnhutisk svensk författare 1806 
Musik: Ur Ahnfelts sånger 1868  
 
1. 
Var jag går, i skogar, berg och dalar,  
följer mig en vän, jag hör hans röst.  
han osynlig är, men till mig talar,  
talar stundom varning, stundom tröst.  
Han, min herde, gick för mig i döden,  
men han lever i all evighet.  
Sina får han följer, vårdar, föder  
med osäglig trofasthet.  
Sina får han följer, vårdar, föder  
med osäglig trofasthet.  
 
2. 
Allt vad vi på färden kan behöva,  
allt för evigt har jag i min vän.  
Allt som här mitt hjärta kan bedröva,  
känner han och tröstar mig igen.  
När långt borta tycks mig vännen kära,  
jag då minns hans ord: en liten tid,  
sen en tid igen, och jag är nära,  
då blir åter fröjd och frid.  
Sen en tid igen, och jag är nära,  
då blir åter fröjd och frid.  
 
3. 
När på Tomas Segerfursten tänker,  
ser att tyngd och tvivlande han går,  
skyndar han och honom nåden skänker  
att få se och röra vid hans sår.  
Tomas, rörd av Jesu varma hjärta,  
övervunnen av hans marterskrud,  
ropar, fylld av fröjd och kärlekssmärta:  
O min Herre och min Gud!  
Ropar, fylld av fröjd och kärlekssmärta:  
O min Herre och min Gud!  
 
4. 
Endast, du, Uppståndne, kan mig frälsa, 
endast du är med mig, var jag går. 
Dina sår är läkedom och hälsa. 
Fäst min tro till dig, att hem jag når. 

Genom liv och död, du, Herre, led mig. 
Låt mig uppstå, klädd i renhets skrud, 
frälst och salig ropa, när jag ser dig: 
O, min Herre, och min Gud! 
Frälst och salig ropa, när jag ser dig: 
O, min Herre, och min Gud! 
 
 
59 Med Gud och hans vänskap (1851) 
Text: Carl-Olof Rosenius 
Musik: Oscar Ahnfelt 
 
1. 
Med Gud och hans vänskap, 
hans Ande och ord, 
samt bröders gemenskap 
och nådenes bord, 
de osedda dagar 
vi möter med tröst. 
Oss följer ju Herden, 
oss följer ju Herden, 
den trofaste Herden, 
vi känner hans röst. 
 
2. 
I stormiga tider, 
bland töcken och grus, 
en skara dock skrider 
mot himmelens ljus. 
Dess hopp och dess härlighet 
världen ej ser. 
Men före går Herren, 
men före går Herren, 
men före går Herren 
med segerns baner. 
 
3. 
O Jesus, bliv när oss, 
bliv när oss alltfort. 
Och sköt oss och bär oss 
som alltid du gjort. 
Ja, amen, din trohet 
skall bringa oss fram. 
Lov, pris, tack och ära, 
lov, pris, tack och ära, 
lov, pris, tack och ära, 
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vår Gud och vårt Lamm! 
 
249 Blott en dag (1865) 
Text: Lina Sandell  
Musik: O Ahnfelt 1872 
 
1. 
Blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
vilken tröst vad än som kommer på! 
Allt ju vilar i min Faders händer, 
skulle jag, som barn, väl ängslas då? 
Han som bär för mig en Faders hjärta, 
han ju ger åt varje nyfödd dag 
dess beskärda del av fröjd och smärta, 
möda, vila och behag. 
 
2. 
Själv han är mig alla dagar nära, 
för var särskild tid med särskild nåd. 
Varje dags bekymmer vill han bära, 
han som heter både Kraft och Råd. 
Att sin dyra egendom bevara, 
denna omsorg har han lagt på sig. 
“Som din dag, så skall din kraft ock vara”, 
detta löfte gav han mig. 
 
3. 
Hjälp mig då att vila tryggt och stilla 
blott vid dina löften, Herre kär, 
ej min tro och ej den tröst förspilla, 
som i ordet mig förvarad är. 
Hjälp mig, Herre, att vad helst mig händer, 
taga ur din trogna fadershand 
blott en dag, ett ögonblick i sänder, 
tills jag nått det goda land. 
 
 
190 Bred dina vida vingar (1865) 
Text: Lina Sandell-Berg 
Musik: svensk folkmelodi 
 
1. 
Bred dina vida vingar,  
o Jesus, över mig,  
och låt mig stilla vila  
i ve och väl hos dig.  
Bli du min ro, min starkhet,  
min visdom och mitt råd,  
och låt mig alla dagar  
få leva av din nåd.  
 

2. 
Förlåt mig alla synder,  
mig rena i ditt blod.  
Giv mig ett heligt sinne,  
en vilja ny och god.  
Tag i din vård och hägnad  
oss alla, stora, små,  
och låt i frid oss åter  
till nattens vila gå. 
 
 
300 O, hur saligt att få vandra (1876) 
Text: J Blomqvist och P Ollén  
Musik: R Lowry 1864 
 
1. 
O, hur saligt att få vandra 
hemåt vid vår Faders hand. 
Snart vi slutat ökenfärden 
och går in i Kanaans land. 
 
Härligt sången där skall brusa, 
stark som dånet av en vattuflod: 
Äran tillhör Gud och Lammet, 
som oss vunnit med sitt blod. 
 
2. 
Här vid älvarna i Babel 
tystnar ofta nog vår sång, 
men vi väntar bättre dagar 
i Jerusalem en gång. 
Härligt sången där skall brusa... 
 
3. 
Intet mörker där skall vara, 
inga tårar, ingen nöd, 
ingen synd och ingen plåga, 
ingen djävul, ingen död. 
Härligt sången där skall brusa... 
 
4. 
Här vi skiljs ifrån varandra, 
här är möda, sorg och strid, 
men uti den gyllne staden 
snart vi mötas får i frid. 
Härligt sången där skall brusa... 
 
 
5. 
O, må ingen bli tillbaka 
här i denna mörka värld. 
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Må vi alla där få mötas 
efter slutad pilgrimsfärd. 
Härligt sången där skall brusa... 
 
 
 
262 O, sällhet stor (1877) 
Text: Nils Frykman 
Musik: Ur Engelkes sånger 1871  
 
1. 
O sällhet stor, som Herren ger 
ren här på denna jord! 
I kärlek han till barnen ser, 
dem föder vid sitt bord. 
Hans nåd är ny var dag och stund, 
och evigt fast står hans förbund. 
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud! 
 
2. 
Väl blir det mörker mången gång, 
ej solen skiner jämt. 
Väl får vi känna tidens tvång, 
men ett är dock bestämt: 
Det blir ej mörkt i himmelen, 
och resan, vad betyder den? 
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud! 
 
3. 
Bekymra er då inte mer 
för hem och dagligt bröd. 
Det är det ord oss Herren ger, 
han är vårt säkra stöd. 
Han är oss alla dagar när, 
han oss och våra bördor bär. 
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud! 
 
4. 
Är det så saligt redan här 
att vara Jesu vän, 
hur skall det då ej bliva där 
en gång i himmelen! 
Där får vi fröjdas var minut, 
vår salighet tar aldrig slut. 
Halleluja, halleluja, halleluja, vår Gud! 
 
 
 
211  Jesus, kär, gå ej förbi mig (1878) 
Text: Fanny Crosby 1875, svensk översättning E 
Nyström 1878 (bearbetad 1962)  

Musik: W H Doane 
 
1. 
Jesus kär, gå ej förbi mig, 
låt mig bönhörd bli. 
Då åt andra nåd du skänker, 
gå ej mig förbi. 
Jesus, Jesus, 
låt mig bönhörd bli, 
och då andra du välsignar, 
gå ej mig förbi. 
 
2. 
Låt ock mig vid nådatronen 
finna himmelsk ro. 
Då jag sjunker ned förkrossad, 
Herre, lär mig tro. 
Jesus, Jesus... 
 
3. 
Blott på din förtjänst jag kommer 
och din nåd begär. 
Intet i mig själv jag äger, 
fräls mig som jag är. 
Jesus, Jesus... 
 
4. 
Du är all min glädjekälla, 
mer än liv för mig. 
Vad i himlen, vad på jorden 
har jag utom dig! 
Jesus, Jesus... 
 
 
221 Skynda till Jesus (1875) 
Text och musik: G F Root 1870, svensk 
översättning E Nyström 1875 (bearbetad av 
Catharina Broomé 1984)  
  
1. 
Skynda till Jesus, Frälsaren kär. 
Se, i sitt ord han vägen oss lär, 
och mitt ibland oss står han ju här, 
ropande vänligt: Kom! 
Saligt, saligt skall det bli förvisst, 
när vi, rena från all synd och brist 
alla tillsammans mötas till sist 
hemma hos Herren Gud. 
 
2. 
Kom till mig alla! ljuder hans röst 
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Han vill oss skänka glädje och tröst. 
Må han sitt tempel få i vårt bröst. 
Lyssna, o själ, och kom! 
Saligt, saligt skall det bli förvisst… 
 
3. 
Skynda till Jesus, tveka ej mer, 
Ännu i kärlek han till dig ser. 
Hör, hur han bjuder, kallar och ber: 
Dröj inte längre, kom! 
Saligt, saligt skall det bli förvisst… 
 
 
10 Lov, ära och pris (1880) 
Text: William Paton Mackay, svensk översättning 
Jonas Stadling 1880 
Musik: John Jenkins Husband (1820) 
 
1. 
Lov, ära och pris, dig vår Fader och vän, 
som alltid oss älskat och älskar oss än. 
|: Halleluja, din är äran, halleluja, amen :| 
 
2. 
Lov, ära och pris, dig, Guds heliga Lamm, 
som bar våra synder på korsträdets stam. 
|: Halleluja, din är äran, halleluja, amen :| 
 
3. 
Lov, ära och pris, dig, vår Hjälpare god, 
som vittnar om Jesu försonande blod. 
|: Halleluja, din är äran, halleluja, amen :| 
 
 
302 Min framtidsdag är ljus och lång (1883) 
Text och musik: Nils Frykman 
 
1. 
Min framtidsdag är ljus och lång, 
den räcker bortom tidens tvång, 
där Gud och Lammet säll jag ser 
och ingen nöd skall vara mer. 
 
2. 
Ett oförgängligt arv jag har, 
i himlen är det i förvar. 
Och under prövotiden här 
min Fader ger vad nyttigt är. 
 
3. 
Pris vare Gud som ställt det så! 

Nu slipper jag att ängslig gå. 
För mig han alltid sörja vill, 
vad än som här må stöta till. 
 
4. 
Så har jag frid uti min själ 
och sjunger lycklig: allt är väl. 
Jag vandrar trygg vid Faderns hand. 
Han leder mig till livets land. 
 
5. 
Men, Herre Jesus, lär du mig 
att leva mera helt för dig 
den lilla tid jag har igen 
på vägen hem till himmelen! 
 
 
224 Lämna dig helt åt Jesus (1884) 
Text och musik: Joel Blomqvist 
 
1. 
Lämna dig helt åt Jesus, 
själv vill han helt bli din. 
Se, med sin nåd och kärlek 
vill han till dig gå in. 
Lämna dig helt åt Jesus, 
förr kan ej allt bli väl. 
Villigt din Gud och Herre 
giv både kropp och själ. 
 
2. 
Lämna dig helt åt Jesus. 
Han som är god och sann 
leda, befria, bära, 
trösta och hjälpa kan. 
Lämna dig helt åt Jesus, 
stilla för honom bliv. 
Hela ditt hjärtas kärlek 
honom, din Herre, giv. 
 
3. 
Lämna dig helt åt Jesus 
nu, nu i denna stund. 
Han skall dig aldrig svika, 
evigt är hans förbund. 
Lämna dig helt åt Jesus, 
själv vill han helt bli din. 
Se, med sin nåd och kärlek 
vill han till dig gå in. 
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11 O, store Gud (1885) 
Text: Carl Boberg   
Musik: Okänd  
 
1. 
O store Gud, när jag den värld beskådar, 
som du har skapat med ditt allmaktsord, 
hur där din visdom leder livets trådar, 
och alla väsen mättas vid ditt bord – 
/: då brister själen ut i lovsångsljud: 
O store Gud, o store Gud! :/ 
  
2. 
När jag hör åskans röst och stormar brusa, 
och blixtens klingor springa fram ur skyn, 
när regnets kalla, friska skurar susa 
och löftets båge glänser för min syn – 
då brister själen ut… 
 
3. 
När sommarvinden susar över fälten, 
när blommor dofta invid källans strand, 
när trastar drilla i de gröna tälten 
vid furuskogens tysta, dunkla rand; 
då brister själen ut… 
 

4. 
När jag i Bibeln skådar alla under 
som Herren gjort sen förste Adams tid, 
Hur nådefull han varit alla stunder 
och hjälpt sitt folk ur livets synd och strid – 
då brister själen ut… 
 
5.  
När tryckt av syndens skuld  
jag faller neder  
vid Herrens fot och ber om nåd och frid 
Och han min själ på rätta vägen leder 
och frälsar mig  
från all min synd och strid – 
då brister själen ut… 
 
6. 
När slutligt alla tidens höljen falla, 
och jag får skåda det jag nu får tro, 
och evighetens klara klockor kalla 
min frälsta ande till dess sabbatsro, 
/: då brister själen ut i lovsångsljud: 
Tack, gode Gud, tack, gode Gud! :/ 
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Jag vill bara tjäna dig  
okänd  
 
Jag sjunger ut mitt lov till Dig 
Du kungars Kung jag älskar Dig 
för bara Du regerar över mig 
Jag vill bara tjäna Dig  
Dig och ingen annan 
Du betyder allt för mig 
Din kärlek är oändlig 
Fram till dig jag nu kommer med min sång 
 
 
Jag vill sjunga om dig för evigt 
Martin Smith 
Svensk översättning Micke Fhinn 
 
A (vers) 
Utöver hav och över land 
din ström av kärlek flyter fram 
Jag öppnar mig och tar emot 
den enda frihet som är sann 
Min lycka är att vara din 
Jag lyfter händerna mot dig 
för jag vill tacka 
för all kärlek som du ger mig 
 
B (refräng) 
Jag vill sjunga om dig för evigt, 
jag vill sjunga om dig för evigt 
Jag vill sjunga om dig för evigt, 
jag vill sjunga om dig för evigt 
 
C (stick) 
Du fyller mig med glädje 
och jag vill dansa som ett barn 
Jag längtar till den dagen 
när hela världen ser 
och vill dansa mer 
 
 
Vi står nu på helig mark 
Geron Davies 
Svensk översättning Annika och Louise Bjurling  
 
Vi står nu på helig mark 
och jag vet att änglar finns här runtomkring 
Låt oss prisa Jesus nu 
för vi står i Hans närhet 
på helig mark 

Vi är här 
Steve Hampton  
Svensk översättning Gerd Pettersson-Ebegård  
 
Vi är här samlade tillsammans i vår Guds familj 
Enade står vi här inför Dig och vi hyllar Dig 
Ropar Abba Fader  
Värdigt är Ditt namn 
Ropar Abba Fader  
Värdigt är Ditt namn 
 
 
Dra mig nära dig 
Kelly Carpenter  
Svensk översättning Evelyn Sundkvist 
 
Dra mig nära dig 
Låt mig aldrig gå 
Jag lägger ner allt för dig 
Du säger mig: Jag är din vän 
Hjälp mig hitta fram 
För mig hem igen 
 
Du är mitt allt 
Du är vad jag behöver 
Du är mitt allt 
Jag vill va nära dig 
 
Du är mitt begär 
Du och endast du 
Ingen har en famn som du 
där jag kan vila tryggt just nu 
Hjälp mig hitta fram 
För mig hem igen  
 
Du är mitt allt 
Du är vad jag behöver 
Du är mitt allt 
Jag vill va nära dig 
 
Låt mig få känna dig 
 
 
Öppna mitt hjärta 
Paul Baloche 
Svensk översättning Josephine Appelquist 
 
Öppna mitt hjärta för dig, Gud 
Kom, ge mitt inre ditt ljus 
så jag kan se dig 
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Gud, jag vill se dig 
Öppna mitt hjärta för dig, Gud 
Kom, ge mitt inre ditt ljus 
så jag kan se dig 
Gud, jag vill se dig 
Se dig upphöjd överallt 
se dig när du strålar som solen 
Töm ut din kärlek och kraft 
Vi ropar Helig, Helig, Helig 
 
Helig, Helig, Helig 
Helig, Helig, Helig 
Helig, Helig, Helig 
Gud, vi vill se dig 
 
 
Tid att tillbe 
Brian Doerksen  
Svensk översättning Elsa Rydin, Sara Petersson, 
Micke Fhinn 
 
Kom, nu är det tid att tillbe 
Kom, nu är det tid att lova Gud 
Kom, kom som du är och tillbe 
Kom, kom som du är inför vår Gud 
Kom 
 
Snart ska alla tungor bekänna dig, Gud 
Snart ska alla knän böja sig 
men redan här och nu vill vi hänge oss 
och tillbe dig, vår Gud  
 
 
Du som är törstig 
Brenton Brown / Glen Robertson 
Svensk översättning Thomas och Ingela Hellsten 
 
Du som är törstig 
Du som är svag 
Kom till hans källa 
Drick av vattnet som ger dig liv 
Låt all oro och ångest sköljas bort 
i Hans strömmar av kärlek 
Som djup ropar ut till djup ber jag dig 
 
Kom, min Herre, kom  
Kom, min Herre, kom 
Helig Ande, kom  
Helig Ande, kom 
Kom, min Jesus, kom  

Kom, min Jesus, kom 
 
Jesus, Du är underbar 
Bo & Elsa Järpehag 
 
Jesus, Du är underbar, 
du är mer än nog för mig, 
min eviga källa ren och klar, 
Jesus, jag älskar dig 
 
Från Dig strömmar liv, 
kraft som kan frälsa, 
glädje och frid, 
styrka och hälsa 
 
Jesus, Du är underbar, 
du är mer än nog för mig, 
min eviga källa ren och klar, 
Jesus, jag älskar dig 
 
 
Du är konung 
Åsulf Kvammen  
Svensk översättning Arne Höglund 
 
Jesus, du är konung mitt ibland oss, 
Du har makten i Din hand 
Du har övervunnit allt det onda, 
Du har krossat dödens band 
 
Du är konung, konung i all evighet 
Du är konung, konung klädd i härlighet 
Du är konung,  
och Din är äran i alla evighet. 
 
 
Ropa till Gud 
Darlene Zschech 
Svensk översättning Bengt Johansson 
 
Min Jesus, min Herre, 
Gud, det finns ingen som Du, 
Min lovsång jag ger till Dig mer och mer, 
förundrad av din kärleks djup 
Du tröstar, du skyddar, 
styrker den vacklandes steg 
Forma min dag, mitt liv och mitt jag 
För alltid vill jag tillbe Dig 
 

Ropa till Gud 
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Över hela vår jord 
stiger en hyllning, en hymn utan ord 
Berg faller ner, havets vågor bryts 
när dom hör Herrens namn 
Din kärlek och glädje nu fyller min själ 
 
Min sång går till Honom som gjort allting väl 
Inget kan mätas med löftet jag har i Dig 
 
 
Hylla Jesus, han lever 
Gary Oliver 
Svensk översättning okänd 
 
Hylla Jesus, han lever 
Hylla Jesus, han lever 
Han är uppstånden, 
Han är uppstånden 
och Han lever i evighet 
Han är uppstånden, 
Han är uppstånden 
Låt oss hylla 
Jesus uppstånden är 
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