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Sammendrag 

I denne oppgaven ser jeg på salmer og sanger brukt i gravferder og på hvilke teologiske 

motiver de kan uttrykke gjennom en tekstlig analyse. Metoden for denne 

tekstanalysen/liturgiske analysen er hermeneutisk og gjør bruk av flere analytiske begreper fra 

relevante teoretikere. Jeg tar i teoridelen også opp noe om salmers bruk gjennom tiden, både 

før og etter reformasjonen, salmesang i gravferdsliturgier fra reformasjonen til i dag og noe 

om død og gravferd etter reformasjonen. Dette for å få et innblikk i salmesjangeren og dens 

historie for lettere å kunne se på salmer og sang i dagens gravferder i Norge, som er 

oppgavens hovedfokus.  

 

Jeg vil så se på hva salmene/sangene uttrykker, både i et eksistensielt perspektiv og et 

trosperspektiv for å se hvilken funksjon de kan ha i en gravferd. Jeg ser også på hvilke 

gudsbilder de kan uttrykke, hvilke metaforer og bilder som brukes, hvem som er 

salmen/sangens subjekt og hvordan de teologiske motivene trer fram. Dessuten ser jeg på 

hvordan salmene/sangene passer inn i gravferdsliturgien til Den norske kirke. Oppgaven 

består av analyse av seks vanlige salmer og én mindre brukt sang fra materiale over musikk 

brukt i gravferder, som jeg har fått fra noen gravferdsbyråer.   
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Forord 

Salmer og sang, spesielt i gravferder, har lenge interessert meg. Det er derfor veldig 

spennende at jeg har kunnet skrive min fordypningsoppgave i teologi om nettopp dette. Jeg 

retter en stor takk til gravferdsbyråene Jølstad, Ottadalen og Vinstra for å ha vært svært 

behjelpelige med å skaffe materiale til oppgaven.   

 

Jeg vil også takke min veileder, Merete Thomassen, som sa seg villig til å veilede denne 

oppgaven og som har bidratt med uvurderlig hjelp og støtte i skriveprosessen. Oppgaven 

hadde ikke kommet i mål uten dine råd, veiledning og oppmuntring.  

 

Takk også til mine gode medstudenter og lærere på Det teologiske fakultet for oppmuntring 

og støtte i skriveprosessen og for å skape et godt og trygt læringsmiljø og fellesskap.  

 

Jeg ønsker også å rette en takk til min mor og far for oppmuntring og for å ha stilt opp, om 

enn litt motvillige, for å komme med innspill til redigering og korrektur.  

 

Det har vært spennende å jobbe med denne oppgaven, selv om det til tider har vært hektisk. 

Det er rart å tenke på at dette studiet nærmer seg slutten etter snart seks fine år med læring og 

utvikling.  
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1 Innledning 

 

1.1 Motivasjon og oppgavens aktualitet 

Jeg synes salmer og sang er et spennende tema og ønsker med denne oppgaven å se nærmere 

på hva visse salmer og sanger uttrykker, særlig i gravferdsbruk. Hva kan de bidra med i en 

situasjon preget av død og vanskelige følelser som sorg? Uttrykker de noe av det de 

tilstedeværende kan føle? Hva bidrar salmen/sangen med for pårørende? Hva uttrykker den av 

kristen tro og lære, og hva velger folk av salmer og musikk i en gravferd?  

 

Salmene er en viktig del av kristent trosuttrykk og møter oss både i og utenfor kirken, i alle 

livets faser, selv om folk i dag nok kjenner til-, og synger-, færre salmer enn før. Det at NRK 

sendte «Salmeboka, minutt for minutt» da ny salmebok ble lansert i 2013, sier noe om 

salmene som en viktig del av vår kulturarv (Nordstoga 2014, 101; Sjursen 2014).  

Salmer er også en sentral del av gravferder. Som Ådne Njå påpeker er gravferdsritualet det 

ritualet som samler flest mennesker i Den norske kirke (Njå 2016, 249). Gravferd regnes som 

«…en kirkelig handling av gudstjenestelig karakter» og salmevalg skal følge retningslinjer for 

dette, som i andre gudstjenester, og bidra til å uttrykke det bibelske budskapet og godkjennes 

av den som forretter (Gravferd 2014, 5). 

 

1.2 Oppgavens mål, avgrensning og problemstilling 

Problemstillingen for denne oppgaven er å se på hvilke teologiske motiver som trer fram i et 

utvalg gravferdssalmer/sanger gjennom en tekstanalyse. Hva uttrykker disse, ut ifra både et 

eksistensielt perspektiv og et trosperspektiv, og hvilken funksjon har de? Uttrykker de noen 

gudsbilder, i så fall hvilke? Og hvem er subjektet i salmen/sangen? Hvordan kommer de 

teologiske motivene fram? Hvilke bilder eller metaforer brukes og hvordan passer 

salmene/sangene inn i gravferdens liturgi?  
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Den svenske forskeren Anna Evertsson har skrevet en avhandling om gravferdssalmer i 2002, 

der hun blant annet bruker begrepene eksistensielt perspektiv og trosperspektiv i sin analyse 

av svenske gravferdssalmer (Evertsson 2002, 9,73-75). Dette vil også være kjernebegreper i 

min analyse.  

 

Jeg vil gjøre en tekstanalyse av et utvalg salmer/sanger fra materialet jeg har fått fra 

gravferdsbyråer fra Oslo og Nord-Gudbrandsdalen som viser salmer og sanger brukt i 

4.kvartal 2013/2016. Utvalgskriterier for min tekstanalyse vil presenteres under 

materialpresentasjonen.   

 

1.3 Oppgavens struktur og oppbygning 

Før jeg tar fatt på min problemstilling og gjør en analyse av salme- og sangtekster, vil jeg, -i 

første del av oppgaven-, se på salmesang i forbindelse med Luther og reformasjonen. Dette 

fordi jeg forholder meg til salmesang i en luthersk tradisjon, som Den norske kirke og deres 

gravferdsliturgi er en del av. Jeg går derfor også inn på Luther og synet på død og gravferd 

etter reformasjonen, samt utviklingen av salmesang i gravferdsliturgien fram til i dag. 

Dessuten er det relevant å se på hva en salme er før salmer analyseres og se på salmenes bruk 

og utvikling i et historisk lys. Jeg vil primært bruke hymnologi, spiritualitet og liturgikk for å 

si noe om lutherske gravferder og hva en salme er. Salmer i gravferden kan også studeres som 

en overgangsrite (Njå 2016, 251,256), men det vil ikke bli et stort fokus i denne oppgaven.  

 

Deretter vil jeg se på metode for liturgisk analyse av salmetekster der jeg vil bruke teoretikere 

som Teija Pitkänen, Sven-Gunnar Lidén, Gustaf Wingren, Merete Thomassen og Trond Skard 

Dokka, i tillegg til Anna Evertsson1. Alle disse bygger på tekstnære hermeneutiske metoder i 

tradisjonen fra blant annet Hans-Georg Gadamer, og jeg vil bruke ulike analytiske begreper 

fra disse som skal presenteres i metodekapittelet. Etter dette har jeg en materialpresentasjon 

der jeg blant annet vil si noe om materialet, svakheter og styrker ved det og meg selv som 

                                                 
1 Synnøve Heggems doktoravhandling Kjærlighetens makt, maskerade og mosaikk (2005), om Grundtvigs 

salmer, kunne også ha vært aktuell her, men hennes metode er lite anvendelig for min oppgave. 
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forsker. Jeg vil så gjennomføre analysen av de valgte salmene/sangene og til slutt gi en 

oppsummerende drøfting. Jeg vil i avslutningen også si noe om mulige veier videre i 

forskning på feltet og nye spørsmål som analysen har gitt.  

 

I oppgaven vil jeg primært bruke ordet «salme» når jeg selv snakker om 

menighetssalmer/metriske salmer og i henvisning til faglitteratur eventuelt også bruke ord 

som «hymne». Jeg vil bruke «bibelske salmer» om salmer fra Bibelen, eller nevne dem med 

stor bokstav og eventuelt nummer, for eksempel «Salme 150». Når det er snakk om andre 

typer sanger, vil jeg rett og slett bruke ordet «sang». Jeg vil forkorte Det gamle- og Det nye 

testamentet med «GT» og «NT». Andre begreper vil eventuelt defineres underveis i 

oppgaven.  

 

1.4 Salmen som sjanger  

Når det gjelder salmer, påpeker Stig Wernø Holter at det må skilles mellom bibelske salmer 

og metriske, -som er sterkt eller svakt betonte stavelser i verselinjers oppbygning-, diktede 

salmer som vi har i salmebøkene våre. Ordet salme kan nemlig være tvetydig på norsk, i 

motsetning til på for eksempel tysk eller engelsk, der «psalm» er bibelsk og «hymn» er 

diktede salmer. Vi kan, ifølge Holter, skille mellom «bibelske salmer» og «menighetssalmer» 

og hymnologi handler primært om studiet av kristen salmediktning og sang, ikke om bibelske 

salmer. Han legger også vekt på hvordan salmer kan studeres ut ifra både tekstene og 

melodiene, fra et teologisk, litterært og et musikalsk synspunkt (Holter 2008, 243,247)2. 

                                                 
2 Holter nevner også noen krav som kan stilles til en salme, som at den må kunne uttrykke kirkens lære og 

evangeliet, poetiske krav siden salmen også er et dikt/poesi, si noe om fellesskapets troserfaringer, ikke bare det 

sterkt individuelle, være folkelige, fungere i en gudstjeneste, kunne synges og ha et inkluderende språk (Holter 

2008, 243-245). Det finnes dessuten flere typer salmer i Norsk salmebok. Blant annet Mowinckel snakker i sin 

forskning på bibelske salmer om fire hovedtyper av salmer: Individuelle/private klagesalmer, individuelle 

lovsalmer, kollektive klagesalmer og kollektive lovsalmer, men ikke alle salmer lar seg dele inn så enkelt. 

Zwilgmeyer deler, på bakgrunn av Mowinckel, salmene inn i disse hovedkategoriene: Hymner, lovsanger, 

takkesanger, bønnesalmer og betraktnings- og andaktssalmer (Mowinckel 1980, 45-47,49; Holter 2008, 258-

259).  
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Salmer og sangtekster kan dessuten være et uttrykk for en kristen spiritualitet «…der 

menneskets møte med Gud og den opplevde relasjonen til Gud står sentralt.» (Sæther 2013, 

9). Spiritualitet er, med Harald Olsens ord, «…opplevd, erfart, praktisert, ytret og tradert tro» 

(Olsen 2013, 25).  Kristen spiritualitet kan ofte uttrykkes gjennom poesi. Mange salmer, 

spesielt etter Hans Nielsen Hauge, uttrykker en hverdagsspiritualitet der kallet og tjeneste i 

verden gjennom daglig arbeid står sentralt, akkurat som erfaringene av Guds nærvær i naturen 

og syndenes forlatelse, slik som Matias Orheims salme «Kvardagskristen vil eg vera» (Løvlie 

2013, 55,61,65,68-70). Salmer kan også være liturgisk musikk og brukes til bønn som blant 

annet kan uttrykke personlig nærvær og fellesskap (Ellverson 2008, 35,37-39).    

 

1.5 Forskningsoversikt 

Så hva finnes av forskning på dette feltet? Som sett har man Anna Evertssons avhandling om 

gravferdssalmer, Teija Pitkänens forskning på salmer brukt i finske familiegudstjenester og 

Sven-Gunnar Lidén som har sett på svenske salmebøker og utviklingen av deres gudsbilder. I 

tillegg til Synnøve Heggem, som også har skrevet om salmer og analysert salmer av 

Grundtvig (Evertsson 2002; Heggem 2005; Lidén 2016; Pitkänen 2016). Dessuten har Merete 

Thomassen sett på salmer brukt i trosopplæring. Andre, som Stig Wernø Holter, har skrevet 

om salmer både historisk og liturgisk og Trond Skard Dokka har også skrevet noe om salmer 

og noen vanlige metaforer i dem. Gustaf Wingren sier også noe om salmer i sin bok Credo. 

Margrete Berntsen har dessuten skrevet en masteroppgave i diakoni i 2009, om musikk og 

sorg og musikkens diakonale rolle og funksjon i gravferder innen Den norske kirke (Wingren 

1975; Dokka 2000; Holter 2008; Berntsen 2009; Thomassen 2017). Mye av denne 

forskningen vil jeg som sagt komme tilbake til i teori og metode.    
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2 Teori  

2.1 Salmesang fra GT til reformasjonen 

Salmer har alltid vært en del av kristen og jødisk tradisjon og religion. Som Sigmund 

Mowinckel poengterer, har Salmenes bok i GT vært mye lest og sunget opp gjennom 

historien og har også tidlig vært brukt som lovprisende sanger under gudstjenester og kultiske 

handlinger, selv om mange av dem kan ha blitt skapt som privat diktning. I mange av de 

bibelske salmenes tekster står det også ofte at det skal synges, lovprises og spilles for 

Jahve/Gud. Mange bibelske salmer i GT står i Davids navn, men alle disse er dermed ikke 

egentlig diktet av ham (Mowinckel 1980, 1-2,8-12,392). Mowinckel legger vekt på hvordan 

de bibelske salmene uttrykker det personlige og inderlige, sterke følelser, bønner og 

allmennmenneskelige erfaringer og opplevelser. De tidlige jødekristne og den urkristne 

menigheten hadde salmer som Sakarias’ og Marias lovsanger fra NT. De bygger på GTs 

salmetradisjon, men også på troen på Jesus. Mowinckel nevner også at de bibelske salmene i 

GT er den delen av GT som er blitt brukt mest til å skape fromhet i kristne kirker, og som 

tidlig ble del av den kristne gudstjenesten. Han skriver at de allerede i oldkirken ble brukt som 

en sangbok i kirken, både under gudstjenester og i mer private settinger. Bibelske salmer fra 

GT ble dessuten tolket i en kristen kontekst av kirken (Mowinckel 1980, 381-382,470-

471,473-475; Holter 2008, 33).  

 

Holter poengterer også at det i NT finnes biter av en begynnende kristen dikning, som i 

Efeserbrevet 5,15, 1 Timoteus brev 3,16 og noe i Johannes Åpenbaring. Den såkalte 

«romermessen» er bakgrunnen for stor musikklitteratur, både gregoriansk sang, flerstemmige 

messer og orgelmusikk. Salmesangen i messen/gudstjenesten er del av romermessens eldste 

historiske liturgi. Men hymnen fikk aldri plass i latinske messer. Likevel utviklet det seg i 

middelalderen en liknende poetisk form, kalt sekvensen, som er poetiske uttrykk og innskudd 

der det var ordløse steder i messen, som fikk tekst lagt til lange ordløse stavelser og etter hvert 

fikk rytme og rim og var veldig populær i den senere delen av middelalderen.  Den ble brukt 

først og fremst i tidebønner, men også noe i messen. Ellers var det mest GTs bibelske salmer 

som preget katolsk liturgi. Fra middelalderen har man dessuten mer enn 20.000 latinske 

salmer, selv om få av disse salmene finnes i dag. En av dem er «Et barn er født i Betlehem» 
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fra 1300-tallet. Det fantes også tospråklige salmer med en blanding av latin og folkespråklig 

dikning, og også i Norden ble det diktet salmer i middelalderen (Holter 2008, 195-196,259-

265).  

 

Også i oldkirkens gravferder ble salmer sunget. I middelalderen ble døds- og 

gravferdsskikkene flere og salmer var også her en del av gravferden. Fra 700-tallet og fram 

mot 1100-tallet ble det mindre forsamlingssang fra menigheten under gudstjenester, og i 

katedralene ble det dannet kor som også sang under messer. Språket latin ble også mer og mer 

fremmed for menigheter i vestkirken og sang og musikk ble primært en oppgave for de 

profesjonelle (Ellverson 2008, 32-33,311-313).  

 

2.2 Salmesang etter reformasjonen 

Holter legger vekt på at den lutherske reformasjonen ikke i egentlig er et oppgjør med den 

middelalderske og romerske messetradisjonen og at det ikke var reformasjonen som startet 

med folkespråklig menighetssang. Spesielt i Tyskland diktet og sang man på morsmålet også 

lenge før reformasjonen, men mest utenfor messen. Samtidig var den lutherske salmesangen 

et gjennombrudd for folkespråklig menighetssang i gudstjenesten. Salmene ble også brukt 

som en bekjennelse av evangelisk tro, mot pavekirken og til undervisning av folket. Holter ser 

den nye salmesangen som en reaksjon mot passive menigheter, latinsk salmesang og forsømt 

forkynnelse. Den bygde også på tysk folkelig diktning og husittisk sang, boktrykkerkunsten 

og opplæring i blant annet retorikk, grammatikk og musikk. Luther selv, som tidligere munk 

og katolsk prest, kjente godt til latinsk tidesang og messesang og oversatte Bibelen og 

Davidssalmene til tysk. Han prøvde også å få andre til å dikte evangeliske sanger på tysk, men 

måtte skrive mye selv, spesielt i 1524 hvor han skrev 24 salmer. Han brukte spesielt 

Davidssalmene og andre skriftdeler, latinske hymner, sekvenser og antifoner, som er bibelske 

omkved, tyske førreformatoriske sanger-, også verdslige viser-, og forskjellige stykker i 

katekismen, som budene og Fadervår, som kilder for salmene. Mange av salmene framstår 

som kampsanger (Holter 2008, 210, 265-268). Sang og musikk skal ifølge Luther, skriver 

Bernice Sundkvist, fjerne tungsinn og skape glede og Luther har blant annet kirkeårssalmer, 

som tar for seg Guds gjerninger i Jesus Kristus, kateketiske salmer, som dåps- og 
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nattverdsalmer, credo-salmen «Vi tror alle på én Gud» og salmer som reflekterer over 

bestemte situasjoner, som en ulykke (Sundkvist 2016, 329-331,333).  

 

Luther utviklet dessuten også en salmemesse som én av to anbefalte gudstjenesteordninger. 

Flere faste liturgiske ledd fra oldkirken ble skrevet om til salmer på morsmålet, som Kyrie, 

Gloria, Agnus Dei og trosbekjennelsen. Grunnlaget for salmemessen var at alt skulle skje på 

folks eget språk og de nye salmene ble sunget på melodier som var lettere for menigheten å 

lære enn eldre liturgisk musikk. Blant annet er melodien til Luthers salme «Vår Gud Han er så 

fast en borg» fra en gammel drikkevise. Salmemessen ble populær i Skandinavia, og i Norge 

var folketoner populære melodier til de liturgiske tekstene. Salmene ble også brukt utenfor 

kirkene, på steder som åkeren, i hjemmet, i hverdagslivet, i forbindelse med sorg, kriser og 

død. Også livsvilkår, som fattigdom, sorg og strev, og eksistensielle erfaringer, som 

dødsangst, redsel og lengsel etter et bedre liv, ble uttrykt gjennom salmene. Flere salmer 

hadde dessuten bønner om blant annet å bli beskyttet fra ondskap. Gjennom salmebruk i 

skolen og konfirmantundervisningen ble mange godt kjent med salmene. Salmene ble 

dessuten laget av både kvinner og menn, leke og geistlige, men ofte fra de øverste 

samfunnsklassene. Salmesangen har også vært viktig for norsk fromhetsliv både i kirken og i 

lekmannsbevegelsen og for kirkens lære og liturgisk utvikling (Thomassen 2013, 62-64,67-

70). På 1600-tallet kom flere mer subjektive salmer en tidligere. Med pietismen kom også mer 

personlige uttrykk for forholdet mellom Gud og enkeltmennesket, som salmer også ble brukt 

for å uttrykke (Senn 2000, 42-43).  

 

2.3 Luther og døden etter reformasjonen 

Vi skal nå gå mer inn på gravferder og salmer. Det står lite direkte om døden i Confessio 

Augustana. Etter reformasjonen var skjærsilden ikke lenger til stede for protestanter. Det 

fantes bare to veier, himmel og helvete og de levende kunne ikke lenger påvirke eller nå de 

døde. I senmiddelalderen hadde presten en sentral rolle og det rituelle før, under og etter 

gravferden var grundig beskrevet i prestehåndbøkene. Etter reformasjonen var den lutherske 

praksisen en minnekultur som fokuserte på de levende og ikke den døde. Det handlet nå om å 

minnes den døde i tro på at han/hun nå var hos Gud og ikke noe mer kunne gjøres overfor de 
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døde. Samtidig kunne minnet om avdøde fungere som et forbilde på fromhet for de levende 

(Rasmussen 2016, 219-224). Tiden etter reformasjonen førte også til et større fokus på 

individualitet, og senere lutherske tradisjoner inkluderer blant annet pietismen og ønsket om å 

bli befridd fra verden og komme til Gud, slik man blant annet kan se i Dorothe 

Engelbretsdatters salmer (Gilje og Rasmussen 2002, 192,198,200).  

 

Luthers språk når han snakket om døden spiller på både følelser og intellekt med et ønske om 

å berolige, trøste og oppmuntre til tro i møte med døden. Å formidle glede er sentralt for 

Luther som bruker retoriske virkemidler. Man skulle møte selv døden med glede. Reinis 

mener at det ikke, slik mange mener, var slik at man skulle kontrollere sine følelser. Reinis 

legger også vekt på at selv om luthersk dødskult også beholdt mye fra senmiddelalderen, var 

frelsesvissheten i møte med døden noe radikalt annerledes. Samtidig mener hun de levende og 

døde ikke var totalt separert etter reformasjonen. Prestenes oppgave ble å forkynne evangeliet 

og rettferdiggjørelse ved tro og gravferdene skulle trøste de etterlatte og hedre håpet om 

oppstandelsen. Religiøse plikter fokuserte nå på de levende mens de sosiale pliktene med å 

hedre de døde besto. Taler, musikkomposisjoner og monumenter hedret de døde og bevarte 

deres minne og båndet mellom levende og døde (Reinis 2007, 6,9-11,255-258).  

 

2.4 Salmer i gravferdsgudstjenester etter reformasjonen 

I motsetning til senmiddelalderens gravferdsritualer, har den danske Kirkeordinansen av 1539 

bare et lite kapittel om gravferder og bestemmelsene er enkle og korte. Tarald Rasmussen 

legger vekt på at « …det er fint om presten er med i gravferden, men det er ikke nødvendig 

eller foreskrevet» (Rasmussen 2016, 222). Ritualet for de døde var nå konsentrert rundt selve 

gravferden og stramt bygget opp. Samtidig måtte kongen etter hvert advare mot for uformelle 

gravferder og det ble lagt mer vekt på at presten skulle være til stede når de døde ble lagt i 

jorden (Rasmussen 2016, 221-223). Det står samtidig at presten kun skal bidra på selve 

gravferdsdagen (Fæhn 1994, 147). Kirkeordinansen sier også at barna, der det er skoler, skal 

gå foran liket og synge Benedictus eller en foreslått salme. Men der det ikke er skoler skal 

man gå i stillhet. Mens graven lukkes kan barna synge med folket på en sang foreslått i 

ordinansen. Deretter skal predikanten, hvis han har tid og har blitt spurt om det, holde en 
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formaning for folket ut ifra skriften før det bes. Her virker det også som om gravferden ikke 

foregår inne i kirkerommet i det hele tatt (Kirkeordinansen av 1539 2016, 239).  Samtidig 

som det sies lite om gravferdens ritual kommer det tydelig fram at salmesang er en del av 

liturgien. Ritualene rundt døden var redusert til sang av skolekor i byer og en eventuell tale 

fra presten, selv om det nok har gått gradvis og de pårørende kan ha overtatt flere av de 

tidligere ritualene til presten (Fæhn 1994, 148). Klokkeren var også sentral i salmesangen og 

lenge var et minimum for gravferden salmesang, jordpåkastelse og mer salmesang (Fæhn 

1994, 399). 

 

I Kirkeritualet fra 1685 er kapittelet om lik og gravferd mer omfattende enn i lovene fra 1539 

(Gilje og Rasmussen 2002, 192) og det kom også flere forslag til salmer, blant annet noen 

latinske, man eventuelt kunne bruke utover på 1600-tallet. I 1682 sto det også at det ikke 

lenger skulle synges på veien til kirken, men at eventuell sang fra skolebarn skulle skje i 

kirken (Fæhn 1994,149-152). Flere prester klaget også over at mange gravferder skjedde uten 

at presten fikk beskjed, spesielt på 16- og 1700-tallet, noe Kirkeritualet fra 1685 forbyr (Fæhn 

1994, 278-279).  

 

I 1889 kom en ny alterbok for kirken i Norge der gravferdens første del foregår i kirke, 

gravkapell eller hus og andre del ute ved graven. Gravferden har flere ledd med salmesang og 

begynner og slutter også med dette. Det er oppført flere alternativer i liturgien og flere 

valgmuligheter. Her kommer gravferden mer inn i kirken og ut ifra liturgien ledes den av 

presten. Dermed er gravferden igjen en fastere forordnet, liturgisk kirkelig handling. Selve 

gravferdsliturgien, i alle fall den fullstendige form for jordfestelsen, er også mye lenger og 

mer utfyllende beskrevet enn i Kirkeordinansen fra 1539 (Alterbog for Den norske kirke 

1893, 114-121,122-123; Fæhn 1994, 401-402).  

 

I 1920 kom enda en ny alterbok som primært minner om 1889 utgaven. På side 46 og 47 står 

det at presten skal medvirke etter forhold og sedvane på ulike steder ved gravferd «…Dels i 

huset og ved graven, dels i kirke eller gravkapel og ved graven, dels kun ved graven». Det 

opplyses også tydelig at «Alle salmer og sange ved jordefærd skal være godkjendt av den 
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forrettende prest». Presten er her en tydelig aktør i gravferdens ritual og dens liturgi er utførlig 

beskrevet (Alterbok for Den norske kirke 1920, 38-47). Likevel fikk ikke liturgien, ifølge 

Helge Fæhn, noen fast, nasjonal ordning før i 1992 (Fæhn 1994, 402-403).  

 

2.5 Salmer i dagens gravferdsliturgi 

Dagens gravferdsliturgi baserer seg på bestemmelsene for gravferd fra 2002. Det 

grunnleggende i kristen tro skal formidles: mennesket skapt av Gud, menneskets frelse 

gjennom Jesu død og oppstandelse og troen på ham og dommen og oppstandelsen. Blant 

annet gjennom valg av bibeltekster, bønner og salmer. Det står her også at salmer, og sanger, 

må godkjennes av den som forretter og av kantor/organist på forhånd. Disse skal også kunne 

hjelpe de pårørende med valg av musikk. Her står det også hvordan presten/liturgen skal 

medvirke ut ifra forhold og sedvane på stedet. Liturgen er primært presten, eller eventuelt 

andre hvis biskopen godkjenner det. I dagens liturgi begynner det også med en salme etter 

preludium. Det er også salme eller et mulig annet musikkinnslag etter minneordet eller 

eventuelt en salme etter skriftlesningen, salme etter Fadervår, ute ved graven-, der det er 

senkning-, før resten av seremonien, som jordpåkastelse mm., og til slutt etter velsignelsen. 

Her er det altså også mulig å velge annen musikk enn salmer noen steder (Gravferd 2014, 5,9-

19). Holter nevner dessuten at minneordet er mer integrert i dagens liturgi, at den døde er 

kommet mer i fokus og de pårørende kan prege gravferden mer (Holter 2008, 181).  Valg av 

andre typer musikk i gravferder er de senere årene blitt mer populært. Magasinet Musikkultur 

skrev i 2017 om hvordan poplåter og låter fra for eksempel film er blitt en ny trend i 

gravferder, heller enn klassisk repertoar. Selv om de mest populære salmene fortsatt er ganske 

uendret på de siste årene, brukes de mindre enn før og det er større variasjon (Odland 2017). 

Holter nevner også dette og vektlegger at all musikk må kunne tilpasses gravferden som 

sørgehøytid og, i kirken, gudstjenestelig handling (Holter 2008, 183).  

 

Det er denne bruken av gravferdssalmer og sanger i dag jeg vil se på, men først må metode 

for analyse bli beskrevet.  
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3 Metoder for lesning 

Det finnes ulike kvalitative metoder, som tekstanalyse, mixed-method: som blander ulike 

metoder, -for eksempel kvalitative og kvantitative metoder, case-studie og narrativ metode 

(Creswell 2011, 269-285; Flyvbjerg 2011, 301-317; Chase 2011 421-435; Peräkylä og 

Ruusuvuori 2011, 529-545). Aktuelle fagfelt i en salmeanalyse er hymnologi, liturgikk, 

teologi, spiritualitet og å se salmer og sanger i gravferden som del av et overgangsritual, der 

mennesket/verden går fra liv til død og siden, i kristen tro, til dom, fornyelse og oppstandelse 

(Holter 2008; Thomassen 2013; Sæther 2013; Nordstoga 2014; Njå 2016, 251,256). 

Gravferden er dessuten et ritual som bruker både symboler og musikk (Stephenson 2015, 1). 

 

Jeg ønsker å gjøre en tekstlig analyse av salme-/sangtekstene. Hovedmetoden min er 

hermeneutisk og bygger blant annet på tradisjonen fra Gadamer. Jeg har også valgt å låne 

elementer fra ulike teoretikere som kan brukes som analytiske begreper for å se på hva 

salmeutvalget uttrykker og hva jeg skal se etter. En studie av for eksempel salmetekster kan 

være interdisiplinær og vil sjelden bruke kun ett teoretisk perspektiv eller metode (Thomassen 

2017).  

 

3.1 Hermeneutikk som metode 

Å analysere betyr, ifølge førsteamanuensis i norsk Eiliv Vinje, at man løser opp en tekst og så 

gjør rede for enkeltdelene. Analysen kan avgrenses på flere måter, som til ordet i teksten eller 

ved å også trekke inn komponenter utenfor teksten. Å tolke betyr å gjøre rede for og forklare 

en tekst eller en del av en tekst og handler om å gi en helhetsforståelse av teksten (Vinje 1993, 

29).  I moderne forstand handler hermeneutikk om å møte teksten med våre egne syn og 

fordommer, her betyr det erfaringer og kunnskap vi allerede har. Vi kan ikke tolke uavhengig 

av tradisjonen vi selv er en del av. Det er umulig for oss å forstå en eldre tekst som den ble 

forstått i sin samtid og teksten får mening for oss i situasjonen «her og nå» (Vinje 1993, 

34,37). Tekster kan også ha en iboende mening og samtidig bli forstått ulikt av ulike lesere 

(Vinje 1993, 38-39). Meningen som blir skapt i en lesning er ikke bestemt på forhånd, men 

blir utviklet gjennom leseprosessen. Dermed er lesning, ifølge Vinje, en kreativ aktivitet. 
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Tekster er også intertekstuelle fordi de er konstruerte og forbundet med, og omfatter, andre 

tekster (Vinje 1993, 40-41).  

 

Vinje bygger blant annet på tradisjonen fra Gadamer. Gadamer legger vekt på at erfaringer 

krever en allerede eksisterende forståelse. Han legger også vekt på at vår forståelse er knyttet 

til vår historiske og tidsbundne situasjon som hele tiden krever fortolkning (Skorgen 2006, 

219-220,223). Vi er, ifølge Gadamer, alltid subjekter som er flettet sammen med andre som vi 

deler språk og historie med, og må være bevisst våre fordommer. Tekster henvender seg til 

oss «her og nå» og brukes for å forstå vår egen situasjon i nåtiden (Skorgen 2006, 224-227). 

Gadamer nevner også den hermeneutiske sirkelen, der det, ifølge ham, er en bevegelse, og 

mulig dialog, mellom teksten og fortolkeren. Vi finner også stadig nye spørsmål til teksten og 

til oss selv. Dessuten er både språk og fordommer er del av vår tenkning og forståelse og ikke 

noe man kan tre fullt ut av når man vil.3 En tekst har dessuten alltid en tolkningshistorie, en 

tradisjon den står i og en historisk horisont som er ulik vår. Det vi ønsker er at dialogen med 

en tekst skal kunne gi oss noe nytt og utvide bevisstheten vår. Forståelsen er aldri avsluttet og 

tekster kan alltid leses på nytt4 (Skorgen 2006, 230-231,232-234).5  

 

3.2 Tekstanalyse av salmer og sanger 

Den svenske forskeren Anna Evertsson har gjort en studie av salmer i gravferder i Sverige. 

Hun ønsker å se på salmenes funksjon i gravferdsgudstjenester i den svenske kirken på 1990-

tallet og den er en hymnologisk studie. Evertssons analysebegreper er anvendelige for min 

analyse, selv om min analyse er mer begrenset og ikke ser på spesifikke gravferder slik hun 

blant annet gjør. Hun har valgt å relatere salmene til andre deler av gravferdsgudstjenesten, 

som bønner og taler.  Hun tar utgangspunkt i Gustaf Wingrens teologi, spesielt med 

utgangspunkt i hans syn på at mennesker i en sorgsituasjon opplever håp, frykt og sorg/klage. 

                                                 
3 Også Helge Jordheim vektlegger at det finnes erkjennelse også utenfor språket og at språk og kontekst henger 

sammen (Jordheim 2001, 79-94).  

 
4 Gadamers tenkning er også blitt møtt med kritikk fra blant annet Habermas (Skorgen 2006, 236-240), men det 

blir for omfattende å gå inn på det her og er på siden av både oppgaven og metoden.  
5 Mer om hermeneutikk og hermeneutikere som Gadamer kan leses i Hermeneutisk lesebok av Lægreid, S. og 

Skorgen, T. (2014).  
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Ved hjelp av de nevnte analysebegrepene, og skyld og tilgivelse som hun også bruker, satt i et 

spenningsfelt mellom liv og død, for å se om salmenes budskap kunne få de sørgende til å 

vende seg fra død til liv, gjennomførte hun tekstanalyser. Hun så her på salmene ut fra både et 

eksistensielt perspektiv, som handler om hvordan menneskelige erfaringer og opplevelser 

framstilles i salmene, og et kristent trosperspektiv, om hvordan det kristne budskapet 

framstilles i salmene (Evertsson 2002, 8-13,39,73-81,83).6  

 

Den svenske teologen Gustaf Wingren, som Evertssons analyseredskaper bygger på, sier at 

mennesket ikke kan la være med å uttrykke frykt, håp, takknemlighet og klage, noe man også 

kan se uttrykt i salmene. Wingren vektlegger at menneskelivet alltid er gitt og alltid truet, noe 

som er en del av skapelsestroen der Skaperen gir, føder og vekker liv og gjør dette i kontrast 

til ødeleggelse og forvrengning av liv, slik man også finner mange uttrykk for i NT, og, om 

enn i mindre grad i følge Wingren, i gudstjenesten, i folks bønner og salmer. Bønner, og også 

salmer, kan uttrykke selve livet og dets sider i relasjon til Gud og skaperverket, klage og 

takk7. Jesu død og oppstandelse har også blitt tolket med paralleller til Guds skapermakt i 

naturen. Videre legger Wingren vekt på at døden er den store utfordringen til skapelsestroen, 

troen på Gud som en livgivende Gud. Han mener dessuten at salmer og bønner i tradisjonell 

fromhet har vært jeg-sentrerte og at den gamle bønne- og hymneskatten har fått stå alene i 

formidlingen av eskatologien, synet på det evige livet. Derfor må, ifølge Wingren, bønner og 

salmer også gi uttrykk for håpet om et liv etter døden som ikke er jeg-sentrert fordi det er en 

risiko, i all tolkning av død som noe godt, for egosentrisme (Wingren 1975, 18-19,44). 

 

Den finske forskeren Teija Pitkänen har forsket på salmer i finske familiegudstjenester og har 

sett på blant annet salmenes gudsbilder og hvordan fellesskap uttrykkes. Hun legger vekt på 

salmenes pastorale funksjon og refererer til professor Tia DeNora, som uttrykker at salmer og 

musikk kan være med å bygge identitet og påvirke folks tro, syn og gudsbilde. Salmer kan 

                                                 
6 Den danske salmedikteren Iben Krogsdal har også, i sin nydiktning av Luthers salmer, skrevet noe om hva 

disse salmene kan uttrykke (Krogsdal 2016).  
7 Mowinckel uttrykker også dette i sin forskning på GTs bibelske salmer som han mener er diktet for bruk i 

allmennmenneskelige situasjoner som sykdom, dødsangst, håp, klage, bønn og frelse, og uttrykker 

livssituasjoner og bønn rundt fare, nød, sorg, bønnhørelse, glede og takk. Mange av de bibelske salmene kan 

også brukes for å uttrykke noe allmennmenneskelig i dag. Mowinckel påpeker at vi i disse salmene henvender 

oss til Gud som fellesskap, menighet, kirke og folk og med personlige saker, i glede og i sorg (Mowinckel 1980, 

296, 394,473-476). 
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også referere til en større enhet, som «samfunnet», «familien» eller «kirken», «oss» og «vi». 

Som Pitkänen uttrykker i sin konklusjon er det viktig å studere hva slags budskap salmer 

uttrykker. Musikken har også en viktig funksjon for liturgien og salmenes budskap burde tas 

seriøst (Pitkänen 2016, 156-157,163-169).  

 

Den svenske forskeren Sven-Gunnar Lidén har også studert salmer og svenske salmebøker og 

har blant annet skrevet om hvilke gudsbilder som kommer fram i salmene og hvilke metaforer 

som brukes om Gud. Lidén så etter bilder på Gud som blant annet Far, Mor, Frelser og 

Kraft/Vind. Gjennom undersøkelsen så han at bildet av Gud utvikler seg til å bli mer 

personlig, humanisert og ubetinget. Gud framstår mer som en følgesvenn, men også mer 

kosmologisk, distansert, naturlig og mystisk. Bruken av naturmetaforer om Gud kan ha noe å 

gjøre med dagens økte fokus på miljøet (Lidén 2016, 116-145). 

 

Den norske teologen Merete Thomassen legger vekt på at salmer og sanger brukt i en 

gudstjeneste er liturgiske tekster akkurat som bønner og prekener. Hun har analysert og 

skrevet om salmer og sanger brukt i trosopplæringen. Her bruker hun en metaforisk-

hermeneutisk metode og analyserer syv salmer/sanger i et større materiale for å se hvilke 

former for teologisk antropologi som kommer til uttrykk. Metoden hennes er en tekstnær 

metode der hun analyserer salmetekstene innenfor gudstjenesten. Dessuten legger hun vekt på 

at liturgisk forskning er interdisiplinær. Hun ser på hvilke navn som brukes på Gud og 

mennesker og hvilke egenskaper som knytter seg til dem. Thomassen bruker her begrepet 

«det liturgiske subjekt», som er menneskehetens og menighetens rolle, som uttrykkes enten 

som et «jeg» eller et «vi». Hun ønsker blant annet å se hvilke egenskaper som knytter seg til 

det liturgiske subjektet. Thomassen skiller videre mellom de tre personene i treenigheten og 

ser etter hvor Gud er situert og hvordan Gud framstår. Hun ser på dynamikken mellom 

mennesker og Gud og ser at det er en harmonisk relasjon mellom mennesker og Gud i de 

analyserte salmene/sangene og heller ikke konflikt mellom mennesker eller mellom 

mennesker og verden, men mye bruk av tradisjonelle gudsbilder (Thomassen 2017).   

 



15 

 

Den norske teologen Trond Skard Dokka, skriver at vi ofte prøver å unngå alt som kan minne 

oss på døden. Vi skjuler og ufarliggjør den. Men av og til samler den oss, som når hele folket 

sørger. Spørsmålet om vår egen og andres død kan også ofte koples til spørsmål om skyld, 

synd og dom og forholdet mellom mennesker og Gud.  Dokka beskriver dødsmetaforer som 

opptrer i salmer, slik som «søvn», «mørke» og «natt». I flere salmer blir det blant annet bedt 

om vern og uttrykkes angst, men også takk og nåde.  Livet dreier seg her også om en rytme, 

som døgnets rytme mellom natt og dag, som går sin gang. Dokka legger vekt på at «natt» står 

for fare og død, og «dag» for liv, frelse og oppstandelse i salmeskatten8 (Dokka 2000, 188-

192,210-211,355-363).  

 

Når man skal analysere salmetekster er det også relevant å si noe om virkemidler. Det finnes 

flere stilistiske virkemidler i poesi slik som salmer. Noen av disse er personifikasjon, der døde 

ting omtales som levende, og gjentakelser, for eksempel et salmeomkved som synges flere 

ganger. Virkemidler som blir spesielt viktige i denne oppgaven er dessuten sammenlikninger, 

som gjerne bruker ordet «(like)som», og symboler, der noe konkret står for noe abstrakt eller 

åndelig, en slags metafor, for eksempel korset som symbol på lidelse. Metaforer, ord eller 

uttrykk som brukes i overført eller billedlig betydning, for eksempel å bruke lys og mørke 

som metaforer for liv og død, er også viktige (Holter 2008, 250-257). Alt språk om Gud er 

metaforisk og Bibelen er også full av metaforer om Gud. Gud kan ikke beskrives med kun én 

metafor. Det finnes mange mulige og inkluderende gudsmetaforer som skaper, kilde, tre, 

klippe, visdom, vern, jordmor, binne, husfrue, bonde, fisker, bakstekone, ørn, hyrde og befrier 

(Thomassen 2013, 89-95).   

 

3.3 Oppsummering av metode  

Basert på de nevnte teoretikerne, har jeg valgt begrepene «håp», 

«takknemmelighet/lovprisning», «frykt/angst», «klage/fortvilelse», «trøst», «trygghet», 

«glede», «sorg», «lengsel/savn», «ensomhet/forlatthet», «fred», «drømmer», «hjelp/redning», 

                                                 
8 Salmer er også billedsymboler og kan binde døgnets, livets, dødens og verdens puls sammen (Heggem 2013, 

47-48).  

 



16 

 

«hjelpeløshet/avmakt», «nærvær/fellesskap», «skyld/dom» og «tilgivelse/frelse» som 

analytiske begreper for hva salmer/sanger kan uttrykke.9 Jeg vil her også se på hvem som er 

det liturgiske subjektet i salmen/sangen, altså hvem som synger, om subjektet er kollektivt 

eller individuelt, jamfør Thomassen, og se hva som uttrykkes i et eksistensielt perspektiv og i 

et trosperspektiv, jamfør Evertsson. Dessuten vil jeg se på hvilke gudsbilder, hvis det er noen, 

som kommer til uttrykk, jamfør Pitkänen, Lidén og Thomassen, og se på hvilke virkemidler 

som brukes. Jeg vil også se salmene opp mot bibeltekster og dagens gravferdsliturgi for Den 

norske kirke.10 Basert på Njå (2016, 251,256) og Dokka (2000, 355-363), er det også aktuelt å 

si noe om salmene uttrykker et liv-død-oppstandelsesperspektiv.  Analysen vil også skje i 

dialog med flere av teoretikerne og relevant litteratur, som kommentarverket Nytt norsk 

salmeleksikon fra Norsk hymnologisk forening (Holter mfl. 2011; Holter mfl. 2012; Holter 

mfl. 2013), som belyser salmetekster og melodier historisk, teologisk, litterært og musikalsk.  

 

Den valgte måten å analysere salmer på har, som alle metoder, begrensninger og er ikke en 

enkelt, standardisert metode, men inneholder flere elementer fra relevante teoretikere. Den 

største begrensningen er at den kun tar for seg salmenes/sangenes tekster og ikke melodien. 

Ved mange sanger og salmer kan det være melodien som er mest gjenkjennelig og som farger 

opplevelsen av salmen/sangen. Likevel tror jeg en tekstanalyse kan si noe relevant om hvilke 

teologiske motiver som framtrer i salmene/sangene og hva de uttrykker i en 

gravferdskontekst. En styrke er at de analytiske begrepene, som trøst, glede, ensomhet etc., 

kan brukes for å si noe både ut ifra et eksistensielt perspektiv og et trosperspektiv.  

 

                                                 
9 Flere av disse begrepene kan også koples til spiritualiteten (Løvlie 2013, 55; Olsen 2013, 25; Sæther 2013, 9-

11,14). 
10 Se presentasjon av dette tidligere i oppgavens teoridel (Holter 2008, 179-183,243-247) og (Gravferd 2014, 5-

7,9-19). 
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4 Materialpresentasjon 

4.1 Innsamling og overblikk over innsamlet materiale 

Oppgaven er basert på musikk brukt i gravferder fra gravferdsbyråer. Jeg tok først kontakt 

med Jølstad begravelsesbyrå, fordi de er et stort byrå med mange avdelinger og jeg antok at 

det ville være størst sjanse for å finne et rikt materiale der. Det viser seg at materiale flere år 

tilbake i tid er vanskelig å få fatt på og jeg endte opp med materiale fra 4. kvartal 2013 og 

2016 og med mest materiale fra Oslo, fra Jølstad. Jeg har også fått materiale fra noen 

gravferdsbyråer fra Nord-Gudbrandsdalen, nemlig Vinstra begravelsesbyrå og Ottadalen 

begravelsesbyrå, fra samme periode.  

 

Materialet viser at det er flere kjente salmer på topp, både i materialet fra Oslo og fra Nord-

Gudbrandsdalen, og forskjellene her er relativt små. Jeg så for meg at forskjellene kom til å 

være mye større. Lenger ned på listene fra Oslo er det derimot mange forskjellige salmer og 

sanger som, selv om de ikke ligger på topplista, viser at folk velger mye forskjellig, som 

«Optimist» av Teigen, «Norge mitt Norge», «Blåmann, Blåmann» og «Wonderful World». 

Flere av disse dukker opp én eller to ganger i materialet, men mengden av disse sangene til 

sammen er ganske stor. Det er også noen sanger og salmer utenfor Norsk salmebok som 

dukker opp på topp 20-lista i Oslo materialet, som «Eg ser» av Eidsvåg og «Våren» av Grieg. 

I materialet fra Nord-Gudbrandsdalen er det også noe bruk av salmer og sanger som ikke står 

oppført i salmeboken, som «Den fyrste song» og «Våren».  

 

4.2 Reliabiliteten i innsamlingen og materialet 

Jeg ønsket opprinnelig å se på forskjeller i valg av salmer og sanger over tid, for eksempel 

over en 10årsperiode, og sammenlikne forskjeller mellom by og land. Fordi dette blir 

vanskelig på grunn av et begrenset materiale, og det faktum at materialet ikke strekker seg 

langt tilbake i tid, har jeg valgt å se på tekstanalyser. Materialet, selv om det alt i alt ikke er 

veldig omfattende, er for stort til å gå i dybden på alle salmene og sangene.  Hovedvekten blir 

derfor lagt på tekstanalyse av et utvalg av salmene/sangene som dukker opp i materialet fra 
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gravferdsbyråene og hva disse salmene og sangene uttrykker i en gravferdskontekst. En større 

analyse av utvikling i salmevalg over lenger tid og sammenlikning mellom ulike steder i 

landet, er heller et tema for videre forskning.    

 

Jeg er klar over at jeg ikke kan si noe om en klar trend eller utvikling i salmevalg over tid 

basert på dette materialet. Jeg kan ikke generalisere, men kanskje reflektere over tendenser i 

musikkvalg. Det viste seg også at tilfanget av materiale fra Oslo ble mye større enn materialet 

fra Nord-Gudbrandsdalen. Dessuten er det kun Nord-Gudbrandsdalen som har opplyst hvilke 

salmer/musikk som er brukt i hvilke gravferder, og alder og kjønn på avdøde. Jeg kan derfor 

ikke analysere salmene innenfor rammen av spesifikke gravferder, men må gjøre en generell 

salmeanalyse uavhengig av avdødes alder og kjønn og enkeltgravferder.  

 

En annen svakhet er det faktum at jeg kun har materiale fra ett gravferdsbyrå i Oslo og to 

byråer i Nord-Gudbrandsdalen der jeg har ett gravferdsbyrå for materialet fra 2013 og ett for 

2016. Det gjør også at materialet ikke er omfattende eller dekkende nok til å si noe klart og 

dekkende om hele Oslo eller hele Nord-Gudbrandsdalen. I materialet fra Oslo er det også 

kategorier som taler, tekster, preludium og annet som dukker opp inne i oversikten over 

salmer og sanger, som dermed ikke blir helt oversiktlig. Det opplyses ikke alltid om salmer og 

sanger eventuelt er brukt som soloinnslag eller instrumentalmusikk eller om de er brukt som 

fellessang. Det opplyses heller ikke alltid om hvilken versjon av en sang som er blitt brukt 

eller hvem som har skrevet den. Materialet fra Oslo opplyser dessuten ikke om alle salmene 

og sangene er fra gravferder i regi av Den norske kirke eller ikke. Dette er et hovedproblem, 

men jeg mener jeg likevel kan si noe om salmer og sanger brukt i gravferder, selv om jeg ikke 

kan poengtere at det er brukt kirkelig. Jeg kan likevel se det opp mot kirkens liturgi og si noe 

om hvordan de utvalgte salmene og sangene eventuelt kan knyttes til dette.  

 

Oppgaven tar kun for seg salmer og sanger, som er blitt brukt i én eller flere uspesifiserte 

gravferder i Nord-Gudbrandsdalen og/eller Oslo. Selv om det er flere svakheter ved 

materialet, gjør valget av tekstanalyser av salmer og sanger det veldig lett å ta etiske hensyn, 

for eksempel til personvernet til de avdøde, da ingen informasjon om dem vil bli brukt. 
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Oppgaven vil derfor ikke måtte ta stilling til sensitiv informasjon og hvordan best ivareta og 

anonymisere de avdøde. Det kan ses som en ulempe at valget av salmer og annen musikk ikke 

kan settes i sammenheng med for eksempel alder og kjønn på avdøde eller akkurat hvor 

gravferden har foregått, for lettere å analysere salmevalg og hva som påvirker det, men dette 

er nå ikke oppgavens mål. En analyse av teologiske motiver i salmetekster brukt i gravferder 

og hva de uttrykker kan fint gjøres på et mer generelt grunnlag, og trenger ikke å knyttes opp 

mot enkeltgravferder for å si noe relevant om hva salmene kan uttrykke i denne konteksten.  

 

4.3 Utvalgskriterier 

Jeg har valgt å kombinere to typer utvalgskriterier, basert på kriteriene Thomassen bruker 

(Thomassen 2017). Jeg vil bruke metoden kalt en case-studie. For å velge case å studere, kan 

man for eksempel bevisst velge strategiske eksempler som er representative eller tilfeldige. 

Men man kan også velge atypiske eller ekstreme eksempler. Ved et tilfeldig utvalg kan man 

unngå systematiske fordommer, men i et mindre materiale kan man velge eksempler på 

bakgrunn av forventninger man har til deres innhold. Man kan også velge noen eksempler 

som skiller seg fra hverandre på én eller flere måter, som i form eller tema, for å få mest 

mulig informasjon om betydningen av ulike omstendigheter for prosessen og utfall. Ved å 

gjøre en case-studie, er en av fordelene at man kan gå i dybden, ved å se på for eksempel 

spesifikke salmetekster og analysere dem, og skape nye hypoteser og forskningsspørsmål. 

Svakhetene er at det kan være fordommer i utvelgelsen som kan underdrive eller overdrive 

forhold og gi en svak forståelse av forekomster i gruppen av et fenomen man studerer. 

Dessuten er den statistiske betydningen ofte ukjent eller uklar (Flyvbjerg 2011, 306-309,314). 

 

Utvalget er derfor gjort basert på utbredelse, altså ved å se på noen av de salmene som 

forekommer hyppigst i materialet, fordi det kan si noe om de mest utbredte teologiske 

motivene i salmer brukt i gravferder. Jeg har også valgt én sang som ikke er mye brukt, men 

som kan være interessant å analysere fordi den avviker og samtidig brukes i gravferder. 

Dessuten argumenterer blant annet Flyvbjerg for at man burde analysere eksempler som 

framstår som unntak eller annerledes i et større materiale, såkalt «extreme or deviant cases» 

eller «critical case». Det kan være vanskelig å definere avvik i et materiale, men er gjerne 
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elementer som skiller seg ut som veldig gode, dårlige eller spesielt avvikende. Avvikende 

case kan blant annet hjelpe til med å finne nye spørsmål man kan studere eller være nyttige 

for å se på et problem. Et case kan dessuten også være både paradigmatisk, kritisk og ekstremt 

og vise seg å være noe annet enn man først trodde når man analyserer det (Flyvbjerg 2011, 

306-309). Det kan dermed gi god kunnskap å også analysere avvikende eksempler fra 

materialet (Thomassen 2017).   

 

Mine forutsetninger for å vurdere hva som er avvikende i materialet er noe begrenset og jeg er 

nok også farget av egne erfaringer og syn. Jeg har heller ikke kirkemusikalsk kompetanse 

eller utdanning, men som snart ferdig teologistudent har jeg erfaring fra gudstjenester og 

gravferder og noe kjennskap til hva som er relativt vanlig i en gravferd. 

 

Jeg har tatt utgangspunkt i at den avvikende sangen ikke skal stå i Norsk salmebok 2013 

(NoS13) og har valgt en sang som jeg syntes skilte seg spesielt ut. I materialet, primært fra 

Oslo, var det flere moderne salmer og sanger og flere sanger og musikkstykker fra film og 

TV-serier, som introen til serien Derrick eller musikk fra Pirates of the Caribbean. Valget 

mitt av en avvikende sang falt til slutt på «Her kommer vinteren» av Jokke og Valentinerne, 

fordi jeg ser den som totalt avvikende i en gravferd og den kun dukker opp én gang i 

materialet, fra Oslo. Selv om den kun er brukt én gang og kan virke noe malplassert i 

analysen som helhet, er det mange enkelttilfeller i materialet, som avviker fra de vanlige 

salmene, og denne sangen kan dermed representere dette. Der alle de andre salmene i 

analysen står oppført i NoS13, blir denne sangen en analyse av noe mer avvikende 

gravferdsmusikk, uten at den alene kan si noe generelt om den større variasjonen i 

gravferdsmusikken.  

 

Når det kommer til valg av de mer tradisjonelle og mer brukte salmene har jeg valgt å ta 

utgangspunkt i NoS13s ulike kategorier for inndeling av salmer. Flere av de vanligste salmene 

er dessuten ganske like i tema. Jeg har derfor prøvd å velge salmer fra flere aktuelle kategorier 

for å få litt spredning og få et så meningsfullt og kvalitativt analysemateriale som mulig. Jeg 

endte til slutt med disse salmene, som alle står i NoS13: 
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Deilig er jorden (nr 48 i NoS13 under kategorien «Jul») 

Fager kveldsol smiler (nr 817 i NoS13 under kategorien «Kveld») 

Amazing Grace (nr 342 i NoS13 under kategorien «Jesus vår frelser») 

Nærmere deg, min Gud (nr 471 i NoS13 under kategorien «Trengsel og trøst») 

Lei, milde ljos (nr 858 i NoS13 under kategorien «Ved livsgrensa og gravferd») 

Blott en dag (nr 489 i NoS13 under kategorien «Trygghet og glede») 

 

«Blott en dag» og «Deilig er jorden» har også Evertsson analysert. Siden vi har disse to 

salmene felles, vil jeg i analysen av dem også gå noe i dialog med Evertssons analyse.  
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5 Analyse 

5.1 Deilig er jorden 

«Deilig er jorden» er en salme (finnes i Norsk salmebok 2013, 77-79) med tekst av B.S. 

Ingemann fra 1850, melodi fra Breslau 1842 og med sats/arrangement av Terje Kvam før 

2003. Den har også blitt oversatt til sørsamisk, nordsamisk og kvensk og har tre vers. Salmen 

er gjerne knyttet til julen og julens budskap. Det kan derfor virke noe merkelig at den er blitt 

så populær i gravferder. Kanskje er det fordi den er kjent og kjær for mange. Dessuten er 

materialet for analysen hentet fra 4.kvartal, noe som også inkluderer desember, som kan ha 

noe å si for at julebudskapet trer fram. Holter legger i Nytt norsk salmeleksikon vekt på at 

salmens overskrift tyder på at den ikke opprinnelig er laget som en gravferdssalme, men at 

den i dag, både i Danmark og Norge, brukes både til jul, til fest og mye i gravferder og har et 

sterkt pilegrimsmotiv (Holter 2011, 107).    

 

5.1.1 Teologiske motiver og virkemidler  

Som oppført under kategorien «Jul» handler salmen om å bringe fred til jorden via Frelserens 

komme og gleden rundt dette. Første vers priser himmel og jord og sjelenes pilegrimsferd 

gjennom «fagre riker» på jorden og til paradiset, som «vi» går til «…med sang». Her framstår 

tonen som udelt positiv og optimistisk, glad, forventningsfull og prisende. Man synger på vei 

til paradiset. I vers to blir det gått mer spesifikt inn på tiden og slektenes gang. Her settes 

menneskelivet inn i en relasjon til tiden, som kommer og går «Tider skal komme, tider skal 

henrulle…», og livets forgjengelighet, der mennesker kommer og går og der «…slekt skal 

følge slekters gang». Verset avsluttes håpefullt ved at det vektlegges hvordan «…tonen fra 

himmelen» aldri stilner «…i sjelens glade pilegrimssang». Her er det lettere å se salmen i en 

gravferdskontekst der livet og tiden settes inn i en større sammenheng, hvor 

mennesker/slekter etter hvert forsvinner og nye kommer til, slik livets gang er. Samtidig 

forsvinner ikke «håpet» fordi «…tonen fra himmelen…» ikke forsvinner, men forblir, som et 

trygt holdepunkt i tilværelsen, «…i sjelens glade pilegrimssang».  Pilegrimsmotivet brukes 

igjen her. Her uttrykkes en tros- og frelsesvisshet, det står tross alt «…aldri forstummer tonen 

fra himmelen…». Vers tre tar for seg Frelserens komme og uttrykker «glede» over dette fordi 
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det står «…menneske, fryd deg! Oss er en evig Frelser født!». Her kommer gledesbudskapet 

og håpet virkelig fram og koples til englenes og sjelenes sang og budskapet om Jesu fødsel, 

som først gis hyrdene på marken. Her tales det også om en fred over jorden, fordi «…en evig 

Frelser…» er født oss. Julens budskap kommer sterkest til uttrykk her.  

 

Jamfør de analytiske begrepene (se kapittel 3, spesielt 3.3) uttrykker salmen «trygghet» fordi 

den ser ut til å fokusere på frelsen som sikker. Den sier ingenting om noen tvil rundt frelse. 

«Håp» er også uttrykt, nemlig håpet, og nesten vissheten, om å komme til paradiset. Den 

positive framstillingen av jorden, Guds himmel og veien til paradiset kan vitne om 

«takknemlighet/lovprisning». Salmen begynner tross alt med «Deilig er jorden, prektig er 

Guds himmel». Dessuten skal man fryde seg over Frelserens komme og synge. Adjektiver 

som «skjønn», «deilig», «prektig» og «fager» brukes for å beskrive jord, himmel og sjelenes 

vei til paradiset. Rikene på jorden beskrives også som «fagre». Guds skaperverk og frelse 

prises og er noe man er takknemlig for. Kanskje uttrykker teksten her også «lengsel» etter å få 

komme til paradiset, ettersom den bruker et pilegrimsmotiv der sjelens vandring til paradiset 

kalles «sjelenes pilegrimsgang». «Nærvær/fellesskap» kan også komme til uttrykk her fordi 

salmen synges av et «vi» og skriver «…går vi til paradis med sang». Det handler om sjelenes, 

i flertall, reise gjennom jordens riker og til paradiset. Dette kan uttrykke et 

menighetsfellesskap, knytte de syngende sammen og presentere frelsen kollektivt som «vår» 

frelse, paradiset som «sjelene» går til.  «Tilgivelse/frelse» kommer til uttrykk gjennom 

beskrivelsen av veien til paradiset som kan uttrykke et frelsesaspekt. «Tilgivelse» er derimot 

vanskeligere å se, fordi det ikke står noe om synd eller dom og ikke nevnes at det er noe 

spesifikt å tilgi. Så om dette uttrykkes er det i så fall om det ses implisitt i salmen, i relasjon til 

Jesus Kristus og den kristne tro.     

  

«Trøst» og «fred» ser også ut til å uttrykkes fordi man kan sette sin lit til himmelen, frelsen, 

og Jesu komme og søke trøst i sjelenes sang. Det er noe å holde fast ved, også i møte med 

jordelivets forgjengelighet. Salmen slår fast at livet er forgjengelig og aksepterer det, men gir 

samtidig håp, trøst og trygghet ved å peke på himmelen og de glade sjelene, hvis sang aldri 

forstummer. Sjelenes pilegrimsgang og sang og paradiset er kanskje metaforer på frelsen. 

Tider som skal komme og gå og slekt som skal følge slekters gang, kan være metaforer for 
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liv, død og livets gang og forgjengelighet, i kontrast til himmelen og frelsesbudskapet. Salmen 

kan også uttrykke «hjelp/redning» fordi Frelseren kommer til jorden for å gi fred og frelse og 

er godt nytt for menneskene.  

 

«Deilig er jorden» fokuserer mer på støtte til liv i motsetning til død enn den gjør på tilgivelse 

og skyld. Dette stemmer med det Wingren sier om NTs tekster om Jesus. Også det han sier 

om at Jesu død og oppstandelse ofte tolkes med paralleller til Guds skapermakt i naturen kan 

ses her, fordi Jesu komme koples sammen med Guds himmel og skaperverket (Wingren 1975, 

19,44). Og akkurat som Dokka poengterer at vi ofte prøver å skjule og ufarliggjøre døden 

(Dokka 2000, 190,358), er det kanskje nettopp det «Deilig er jorden» kan bidra med for 

mange mennesker, samtidig som den også kan sette ord på livets forgjengelighet.  

 

Når man ser versene i sammenheng kan jorden også stå som en parallell til himmelen og som 

en kontrast til den. Der jorden er forgjengelig, er Gud og himmelen evig. Livet på jorda, 

uansett hvor godt det er, er kort. Dermed kan et ønske eller en lengsel om å komme til 

himmelen og et evighetsperspektiv uttrykkes. Selv om salmen taler positivt om livet på jorda, 

er det stadig bevegelse i salmen, mot et mål, nemlig paradiset, og sjelene vandrer på den veien 

som pilegrimer, vekk fra det forgjengelige på jorden.  Frelseren kommer til jorden, men for å 

gi muligheten til å komme til himmelen og til å oppleve oppstandelsen. Dessuten kan sjelenes 

pilegrimsgang representere de dødes vandring til himmelen. Salmen uttrykker (jamfør kapittel 

3, spesielt 3.0, 3.2 og 3.3) et liv-død-oppstandelsesperspektiv som ser fram mot et mer 

permanent, evig liv i paradiset. Salmen har også flere gjentakelser som «sang», «gang», 

«fryd» og «sjel». Enderim er også mye brukt.  Man kan også si at salmen uttrykker, «håp», 

«drømmer» og en «lengsel» om frelse og fred, men primært taler den i nåtid om himmel og 

jord. Det salmen derimot ikke uttrykker er «frykt/angst», «klage/fortvilelse», «skyld/dom», 

«lengsel/savn», primært «savn», «ensomhet/forlatthet», «hjelpeløshet/avmakt» og 

«tilgivelse». Budskapet er utelukkende positivt og det er ingen antydning til fokus på skyld, 

dom, klage, angst eller andre vanskelige følelser og temaer. Ei heller uttrykker salmen sorg 

eller noen frelsesusikkerhet eller noe tydelig om tilgivelse, men den fokuserer samtidig på 

Jesus som frelser og veien til paradiset. Dette stemmer også overens med funn i Evertssons 

salmeanalyser, men hun legger også vekt på at salmen kan uttrykke frykt, når den minner 
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mennesket på livets forgjengelighet og tidens gang, og skyld og tilgivelse, gjennom 

inkarnasjonen. Selv ser jeg ikke helt dette som veldig framtredende i salmen, men kanskje kan 

det ses indirekte (Evertsson 2002, 141-142).  

 

5.1.2 Gudsbilder 

Jamfør metoden og analysebegrepene (se kapittel 3, spesielt 3.2) framstår Gud som en god 

skaper i salmens første vers der jorden kalles «deilig» og Guds himmel prises som «prektig». 

I vers to kommer ikke Gud direkte til uttrykk samtidig som den evige og gode himmelen og 

frelsesvissheten trer fram.  I det tredje verset fokuseres det på frelseren Jesus som kommer til 

jorden som nyfødt og dette bringer fred og fryd. Sånn sett kan salmen også uttrykke nærvær 

og fellesskap med Gud gjennom frelsen og Jesu komme til jorden og menneskene. Gud kan 

framstå som en skapergud som binder sammen himmel og jord og kan også framstå som 

«Frelser» gjennom Jesus (Pitkänen 2016,163). Gud framstår også som en slags følgesvenn 

som følger menneskene på deres vei gjennom jorden mot paradiset, og taler til dem via 

englene, og gjennom Jesu komme til jorden, men det uttrykkes ikke direkte at Gud er en 

følgesvenn. Gudsbildet framstår dessuten som humanisert og ubetinget ved at det ikke stilles 

krav til mennesket om frelsen, samtidig som gudsbildet også er kosmologisk og naturlig med 

beskrivelser av skaperverket, jord og himmel (Lidén 2016, 121,143 ). Gud ser dessuten ut til å 

være situert i himmelen, selv om det ikke sies direkte, men står spesifikt at himmelen er Guds, 

og samtidig også på jorden ved Jesu komme i tredje vers. Videre ser forholdet mellom 

mennesker og Gud ut til å være harmonisk, slik også forholdet mellom mennesker og verden 

ser ut til å være, selv om jord og himmel også kan ses som kontraster. Gudsbildene som 

brukes her framstår som tradisjonelle, slik også Thomassen så i sine tekstanalyser 

(Thomassen 2017).   

 

5.1.3 Liturgisk subjekt  

Salmens subjekt, jamfør metoden og analysebegrepene (se kapittel 3, spesielt 3.2 og 3.3) er 

kollektivt, den synges av et «vi». I vers to er det noe vanskeligere å se om det er et kollektivt 

subjekt eller ikke, her står «sjel» i entall, men ellers er det ikke noe som tyder på at det er et 
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individuelt subjekt for salmen. Her er det dermed ikke noe fokus på enkeltindivider, men på 

fellesskapet, slik Wingren oppfordret til (Wingren 1975, 44). Gjennom trosfellesskapet i 

salmen vises det til noe som er større enn en selv og den kan være en måte å bli utfordret på 

og få selvinnsikt (Thomassen 2008, 531).  

 

5.1.4 Trosperspektiv og eksistensielt perspektiv 

Jamfør kapittel 3 (spesielt 3.2 og 3.3), uttrykker salmen definitivt et kristent trosperspektiv 

gjennom fokus på frelse, Frelseren, sjelenes vei til paradiset, englene og deres budskap og 

himmel og jord. Salmen kan få folk til å vende tankene mot det kristne budskapet om frelse 

og oppstandelse i Jesus Kristus og gi en trygghet, glede og håp og mulig trøst, men i et 

trosperspektiv. Når det kommer til det eksistensielle, kan salmen uttrykke glede over jord og 

himmel og sette ord på det faktum at livet er forgjengelig, noe som kanskje kan uttrykke trøst. 

Den kan også appellere til mennesker uten kristen tro, fordi den er udelt positiv og ikke stiller 

noe krav til for eksempel frelse i teksten. At man er del av den frelste skaren ser ut til å tas for 

gitt. Samtidig er det ellers lite som kan uttrykkes sett fra et eksistensielt perspektiv, om man 

ikke er vant med salmetekstens innhold og kontekst. Jord og himmel og liv og død knyttes jo 

her til Gud og frelse. Salmen kan likevel også uttrykke trøst og glede for noen som har gode 

minner med salmen og har opplevd den tidligere, for eksempel til jul. Likevel kan det være 

vanskelig for folk, spesielt utenfor en kristen kontekst, å knytte sine erfaringer og opplevelser 

rundt vanskelige følelser rundt død og gravferd til salmen.  

 

5.1.5 Gravferdsliturgi 

Salmen kan knyttes til dagens gravferdsliturgi for Den norske kirke, som skal formidle det 

grunnleggende i kristen tro: mennesket skapt av Gud, menneskets frelse gjennom Jesu død og 

oppstandelse og troen på ham, dommen og oppstandelsen (Gravferd 2014, 5). «Deilig er 

jorden» formidler på et vis at mennesket er skapt av Gud, selv om dette ikke sies direkte, i det 

at den taler om himmel og jord i relasjon til Gud og menneskene i relasjon til himmel og 

frelse. Jesus beskrives som Frelseren og et godt budskap for mennesket, men det står 

ingenting direkte i salmen om at menneskets frelse er knyttet til hans død og oppstandelse 
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eller til troen på Jesus, dommen og oppstandelsen. Fokuset er på englenes formidling av 

budskapet om Jesu fødsel, den gode frelse og evige himmel, Gud som god skapergud og det 

faktum at Jesus er evig frelser.  

 

Salmen kan blant annet knyttes til inngangsbønn B, fra Salme 90,1-4.12, i gravferdsliturgien 

som kan ha noen paralleller til salmen, der det tales om at Gud har vært en bolig for 

menneskene, fra slekt til slekt og er evig. Det sammenfaller ganske mye med salmens andre 

vers og slekters gang, tiden som kommer og går og himmelens tone som aldri stilner.  I tillegg 

har salmen mulige paralleller til et av gravferdsliturgiens inngangsord fra Johannesevangeliet 

3,16, om hvordan Gud, fordi Gud elsket verden, gav sin sønn for å frelse de som tror. 

Samtidig påpekes det ikke direkte noe sted i salmen at frelsen er avhengig av tro. Videre kan 

man finne noen paralleller i mulige tekstlesninger, som i Salme 103,3-7, der det fokuseres på 

livets forgjengelighet og Guds barmhjertighet og evige miskunn, selv om det her står at det er 

for de som frykter ham, og Salme 42, 2-6, der en pilegrimsskare nevnes angående veien til 

Guds rike og det å vente på Gud, men her står det også mye eksplisitt om blant annet lengsel, 

sorg og glede. Salmen kan også knyttes til fortellingen om Jesu fødsel og englenes budskap til 

gjeterne på marken i Lukas 2,1-20 (Bibelen 2011; Gravferd 2014, 9,11,24-25,25-26). 

Gjennom å kunne knyttes til gravferdsliturgien kan salmen også ha en viktig funksjon i 

liturgien og referere til en større enhet, som kirken, slik Pitkänen legger vekt på i sin 

salmeforskning (Pitkänen 2016, 166,169).   
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5.2 Fager kveldsol smiler 

«Fager kveldsol smiler» er en salme (finnes i Norsk salmebok 2013, 937) med tekst av A.H.H. 

von Fallersleben i 1837, med melodi av J. Chr. H. Rinck fra 1827 og oversatt til nynorsk av 

Peter Hognestad. I salmeboken fra 2013 finnes også en sørsamisk versjon. Salmen har fire 

vers og står under kategorien «Kveld».  

 

5.2.1 Teologiske motiver og virkemidler 

Første vers omhandler den vakre kveldsolen som «…smiler over heimen ned» og «…jord og 

himmel» som «…kviler, stilt i heilag fred». Solen personifiseres og får menneskelige trekk, 

som å kunne smile.  Her uttrykkes «trygghet», «fred» og muligens noe «glede» over 

skaperverk og kveldens ro. I vers to fortsetter beskrivelsen mer detaljert av naturen, hvordan 

det kun er bekken som «…brusar frå det bratte fjell» og hvordan det  «…susar i den stille 

kveld».  Her gjentas det igjen hvor stille og rolig kvelden er og uttrykkes igjen «trygghet» og 

«fred».  Kanskje kan den sterke susingen man kan høre fra bekken, som salmen oppfordrer til 

å lytte til, også være et uttrykk for et frelsesbudskap eller en forestående død/hvile.   

 

Vers tre skriver at «Ingen kveld kan læra bekken fred og ro, ingi klokke bera honom 

kvilebod».  Dette verset er vanskeligere å tolke, men hvilebudet kan representere dødens 

budskap for mennesket, gjennom klokkeringing eller ved å se klokken som en metafor for 

tidens gang. Litt avhengig av hvordan man tolker det, kan kvelden også ses som en metafor 

for døden eller overgangen mellom liv og død. Nå kommer hvilen med fred og ro. Døden 

beskrives i så fall her som noe relativt godt som man ikke trenger å frykte. Dette kan også ses 

i vers fire, som lyder «Så mitt hjarta stundar, bankande i barm, til eg eingong blundar i Guds 

faderarm». Her virker det som om den syngende, som er et individuelt subjekt, et «jeg», ser 

fram til å få dø og hvile i Guds omsorg. «blundar»/sovner kan her være en metafor for nettopp 

det å dø og «Guds faderarm» en metafor for himmelen eller frelsen/oppstandelsen. 

Vedkommende ser ut til å uttrykke en frelsesvisshet om å få komme til Gud etter døden. 

Samtidig kan det også være at salmen bare handler om kvelden.  
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I vers tre og fire kan det uttrykkes «trøst», «trygghet», «glede» og «fred» i møte med 

døden/søvnen. Også et sterkt «håp» om Guds omsorg etter døden uttrykkes. Det kan også se 

ut til at salmen uttrykker «lengsel/savn», fordi salmens «jeg» ser fram til å få sovne og 

komme til Gud og ser ut til å lengte etter dette, selv om et stort savn ikke nødvendigvis 

uttrykkes. Kanskje uttrykker salmen som helhet også «takknemmelighet/lovprisning» fordi 

naturen og kvelden beskrives med gode, fine og sterke adjektiver som «fager», «brusende» og 

«bratt». Landskapet beskrives gjennom bekken, som renner over fjell, aldri står stille og som 

også kan representere reisen gjennom livet på jorden mot Gud. Dokka nevner også flere ting 

som kan brukes som dødsmetaforer, som søvn, mørke og natt, som også til dels kan ses i 

denne salmen. Han legger også vekt på at mange eldre kveldssalmer kan koples til nettopp 

døden og livets og døgnets rytme (Dokka 2000, 357-360,363).  Ifølge Holter er salmen 

opprinnelig en kveldsalme for barn som uttrykker at kun Gud kan gi fullkommen hvile 

«…ved livets aften» (Holter 2011, 358).  

 

Salmen gjør bruk av flere virkemidler enn metaforer. Den har enderim og flere gjentakelser av 

ord som «hvile», «stille», «fred» og «kveld». Kanskje er det også en slags paralleller og 

kontraster, spesielt der bekkens liv og bevegelse kan stå i kontrast til hvilen hos Gud og jord 

og himmel som går til hvile om kvelden. Kanskje representerer bekken her jordens jag eller 

en stadig bevegelse, og bekken kan være en kontrast til mennesket fordi «Ingen kveld kan 

læra bekken fred og ro…» og den kan ikke få noe hvilebud av klokkene, i motsetning til 

mennesket.  

 

Salmen kan uttrykke et liv-død-oppstandelsesperspektiv der man går fra livet på jorden til å 

sovne inn/dø og så komme til Gud, men Jesus og oppstandelsen nevnes ikke direkte. Salmen 

uttrykker primært «trøst», «håp» «lengsel», «trygghet» og «fred». Det den ikke uttrykker er 

frykt/angst», «klage/fortvilelse», «ensomhet/forlatthet», «hjelp/redning», 

«hjelpeløshet/avmakt», «nærvær/fellesskap», «skyld/dom» og «tilgivelse/frelse». Salmen 

uttrykker primært gode ting og følelser og setter ikke ord på det som kan oppleves som 

vanskelig i møte med døden. Salmen sier heller ikke mye om å få hjelp eller bli reddet, med 

mindre man ser det å få hvile hos Gud som redning. Hvis solen blant annet kan være en 

gudsmetafor, kan det framstå som om Gud hjelper verden og mennesket ved å passe på 
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skaperverket fra oven, men det står ikke noe i salmen om at Gud aktivt gjør noe for å redde 

eller hjelpe eller at noen trenger hjelp. Det står bare at salmens «jeg» venter med bankende 

hjerte på å få sovne hos Gud. Når det gjelder nærvær og fellesskap, uttrykkes ikke det heller 

direkte, men hvis Gud ses i skaperverket, eller som en som passer på fra oven, kan det 

uttrykke et slags nærvær og fellesskap med Gud. Det uttrykkes derimot ikke noe om et 

menighetsfellesskap i salmen, men kanskje et slags fellesskap med hele skaperverket 

beskrives, selv om det også kan tolkes som om mennesket og for eksempel bekken er ulike, 

litt som livet på jorden og livet i himmelen. Også her kan man se et slags pilegrimsmotiv, 

jeget er på et vis lengtende etter å nå Gud og vandre fra verden, men verden beskrives også 

med fine ord.  

 

5.2.2 Gudsbilder 

Det kan være at solen er et bilde eller en metafor på Gud. Holter legger vekt på at sola ofte 

brukes som metafor for Jesus (Holter 2008, 250). Gud nevnes ikke direkte annet enn i tredje 

vers, men kan også framstå som «Skaper» med forbindelse til skaperverket, og som ser til 

jorden, muligens her gjennom solen. Samtidig kan solen også godt bare representere seg selv, 

som en del av det gode skaperverket (Pitkänen 2016, 163). Gjennom fokuset på naturen og 

skaperverket, som kveldsolen, bekken, fjell, og muligens vind som suser, framstår Gud som 

en skapergud, som en «Kraft/Vind». Gud framstår også som «Far» som kan gi 

mennesket/barnet trygghet og hvile i sin «faderarm». Bildet av Gud framstår dermed som 

personlig og humanisert og kan også framstå som ubetinget, fordi det ikke kommer fram noen 

krav til mennesket om frelsen/himmelen. Gud kan dessuten framstå noe kosmologisk og 

naturlig gjennom beskrivelsene av naturen og solen som «…smiler over heimen ned» (Lidén 

2016, 121,143). Det er ikke helt lett å se hvor Gud er situert, men Gud kan være situert i 

himmelen og ser muligens ned over jorden med omsorg. Gud framstår som det som binder alt 

sammen, både jord og himmel. Relasjonen mellom mennesket og Gud framstår som 

harmonisk og det gjør også relasjonen mellom mennesket og verden. Gudsbildene som brukes 

her framstår primært som tradisjonelle, slik også Thomassen så i sine tekstanalyser 

(Thomassen 2017).     
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5.2.3 Liturgisk subjekt 

«Fager kveldsol smiler» uttrykker et håp om livet etter døden, men dette håpet kan ses som 

nokså jeg-sentrert, fordi salmens subjekt er individuelt og dermed kanskje en slik salme som 

Wingren synes det er for mange av. Spesielt ettersom den kan se ut til å fokusere på døden 

som noe godt, noe som lengtes etter, og står kanskje derfor i fare for å bli nettopp egosentrisk 

(Wingren 1975, 44). Det liturgiske, individuelle subjektet kan tolkes som autonomt og brukes 

for å få fram noe subjektivt om for eksempel avdøde og representere ham/henne, men det er 

likevel ikke nødvendigvis lukket og trenger ikke utelukke en speiling11 av det kollektive, slik 

Thomassen vektlegger som viktig. Subjektet i salmen framstår ikke som helt unikt eller 

konkret (Thomassen 2008, 527,529,531). Salmen kan oppfattes som inkluderende, fordi den 

ser Gud som kjærlig og åpen uten at det står noe i salmen som kan tolkes som om det kun 

skulle gjelde det individuelle subjektet. Samtidig kan denne salmen også være med på å 

fokusere på å unnslippe det som er vanskelig og skape en illusjon om at det alltid vil gå over 

eller bedre seg (Thomassen 2013, 126-130). 

 

5.2.4 Trosperspektiv og eksistensielt perspektiv 

Salmen uttrykker et kristent trosperspektiv. Verden kan se ut til å være Guds skaperverk og 

Gud en kjærlig far mennesket ser fram til å komme til. Samtidig står det ingenting direkte om 

frelse, annet enn som Guds faderarm som kan symbolisere trygghet, frelse og paradis. Salmen 

er positiv og håpefull og ser også ut til å ha en tros- eller frelsesvisshet i et veldig sterkt håp 

om å få komme til Gud. Den sier ikke «hvis» jeg får hvile hos Gud, men «når». Noen krav til 

mennesket uttrykkes ikke, ei heller noen usikkerhet rundt liv etter døden/oppstandelse. Det 

settes heller ikke opp noe skille mellom folk i salmen, det er kun et uspesifisert individ som 

ser fram til å til slutt komme til Gud.  Det at salmen ikke fokuserer på krav eller 

forutsetninger for frelse kan gjøre at salmen også appellerer til ikke-kristne. Den kan også, i et 

eksistensielt perspektiv, uttrykke glede over skaperverket, jord, himmel, vann, fjell og sol, og 

en vakker, rolig kveld.  Den uttrykker dessuten også noe om livets forgjengelighet, der den 

taler om det å sovne inn/blunde, eventuelt avvente døden og dødens/kveldens ro, og dette kan 

også uttrykke trøst og være med å ufarliggjøre døden og snarere se den, i alle fall under 

naturlige omstendigheter (Dokka 2000, 189), som noe fredelig og godt. Samtidig tar salmen 

                                                 
11 speiling betyr her å bli sett og tolket tilstrekkelig og rett (Thomassen 2008, 531).  
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ikke opp vanskelige følelser man kan oppleve i en gravferd, så folks erfaringer og opplevelser 

kan være vanskelige å knytte til den, spesielt om man ikke deler kristen tro på oppstandelse 

og et liv etter døden hos Gud.  

 

5.2.5 Gravferdsliturgi 

Salmen kan knyttes til det grunnleggende i dagens gravferdsliturgi for Den norske kirke fordi 

den formidler noe grunnleggende om kristen tro. Nemlig at mennesket er skapt av Gud, selv 

om det ikke sies direkte, gjennom fokuset på det skapte, på himmel og jord, og Guds omsorg 

og forening med mennesket etter døden/søvnen. Salmen formidler derimot i liten grad at 

mennesket har frelse gjennom Jesu død og oppstandelse og troen på ham, fordi verken Jesus 

eller frelsen nevnes direkte. Det kan kanskje ses indirekte, eller være implisitt, gjennom 

lengselen og håpet/vissheten om å komme til Gud etter døden, som også kan være et fokus i 

salmen. I tillegg er fokuset på Gud som kjærlig Far og Skaper og kvelden og roen som senker 

seg over alt, unntatt bekken (Gravferd 2014, 5).  

 

Salmen kan blant annet knyttes til begavelsesliturgiens inngangsord der presten ønsker nåde 

og Guds fred over menigheten og der man nevner at den døde skal overgis i «Guds hender» 

og eventuelt følges til det siste hvilestedet. Dette kan ha paralleller til freden i salmen og Guds 

faderarm. Her nevnes også Matteus 11,28 der Jesus ber alle som strever og har tunge byrder 

om å komme til ham for å få hvile. Også Salme 130,1-8 taler om det å lengte og vente på 

Gud, noe som også kan ses i salmen, selv om mye annet i bønnen ikke finnes der (Gravferd 

2014, 9-11). Også ledd 12 handler om å overgi sin ånd i Guds hender (Gravferd 2014, 15). 

Blant mulige tekstlesninger er Salme 73,23-26 en mulig parallell til salmen fordi den handler 

om å ledes til og tas imot av Gud og gleden av å være hos Gud. Den nevner også livets 

forgjengelighet. Her er det samtidig en sterk kontrast mellom himmel og jord, der jorden ikke 

kan måle seg med Guds rike og nærvær. Også Klagesang 3,22-26 kan ha paralleller, der det 

står om Guds nåde, barmhjertighet og trofasthet som jeget setter sin lit til og stille venter på. 

En annen mulig parallell kan man finne i Salme 103,13-17 der Gud sammenliknes med en 

barmhjertig far og taler om livets forgjengelighet og Guds evige miskunn, selv om det her 

poengteres at den er evig for de som frykter Gud, noe salmen ikke legger vekt på (Gravferd 
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2014, 25-26,29). Også her kan salmen altså ha en viktig funksjon i formidlingen av liturgien 

(Pitkänen 2016, 169).  

 

 

5.3 Amazing grace 

«Amazing grace» (finnes i Norsk salmebok 2013, 432-433) er en engelskspråklig salme med 

tekst av John Newton 1779/ 1790, melodi fra Columbian Harmony fra 1829, oversatt til 

nynorsk av Trygve Bjerkrheim i 1966, vers 5 ble oversatt til norsk i 2011. Salmens 

sats/arrangement er av Trond H.F. Kverno fra 1972. I Norsk salmebok 2013 har salmen både 

en engelsk og en nynorsk versjon.  Salmen skiller seg også noe ut fra de andre fordi den, selv 

om den er britisk, har en sterk amerikansk tradisjon (Hamnes 2012, 393). Salmen står under 

kategorien «Jesus, vår frelser» og har seks vers.  

 

5.3.1 Teologiske motiver og virkemidler 

Salmen handler primært om omvendelse, om hvordan salmens subjekt, som er individuelt, et 

«jeg», frelses fra synden gjennom Guds nåde. Det første verset viser også hvordan subjektet 

gikk fra «armhet» og blindhet til å se via Guds ord. Andre vers tar for seg hvordan Guds nåde 

tok vekk subjektets angst og, på engelsk, «…taught my heart to fear». Angsten som synden 

hadde skapt tar Guds nåde bort og subjektet er ikke lenger fortapt. Tredje vers sier at 

«gjennom farar gjekk min veg», men farer som Gud befridde subjektet fra, og hvordan 

subjektet ble berget av Guds nåde som vil «bære» det hjem, formodentlig til himmelen eller 

paradiset. Disse versene uttrykker sterkt «håp» om Guds nåde og frelse og kanskje også en 

frelsesvisshet, fordi de uttrykker at nåden vil føre subjektet til himmelen, ingen tvil om det. 

«Glede» over nåden og omvendelsen uttrykkes også, likesom en «trygghet» i dette og det 

faktum at Gud leder og berger subjektet. «Tilgivelse/frelse» uttrykkes også sterkt her, fordi 

Guds nåde hjelper og befrir mennesket fra synden det var fortapt under. Gjennom dette 

uttrykkes også «skyld/dom» på et vis. Subjektet kaller seg også for syndig og dette kan 

uttrykke at subjektet har del i en skyld og fortjener dom. Samtidig er salmen positiv og 
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subjektet glad og sikker på sin frelse og omvendelse. Likevel må det påpekes at salmens 

tradisjon også kan forbindes med slaveriet. John Newton var selv del av slavehandelen, både 

som slave og slavehandler før en åndelig vekkelse (Hamnes 2012, 393).  

 

Fjerde vers beskriver, på engelsk, hvordan Gud har lovet subjektet å gjøre godt mot det og at 

det stoler på hans ord og «He will my shield and portion be as long as life endures». På norsk 

står det hvordan subjektet minnes «…første gong då eg fekk venda om. Då braut han fram, 

den nye song, då eg til trua kom». Femte vers går over til å fokusere på døden og livets slutt, 

«Når hjartet slår sitt siste slag» og den nye dag venter subjektet, som da vil være glad og fri. 

Sjette vers sier at det, selv om det går tusen år, den engelske teksten sier 10 000, vil 

menneskene fortsatt ha like mange år igjen til å lovsynge og prise, som da sangen først 

begynte. I dette verset blir subjektet også kollektivt og teksten taler nå om «oss» som skal 

lovsynge. Disse versene uttrykker mye av det samme som de første tre, men uttrykker også 

sterkere «lengsel/savn» etter himmelen og oppstandelsen og «fred» og «drømmer», fordi de 

ser fram mot det evige livet etter døden og friheten det vil gi. «Takknemmelighet/lovprisning» 

uttrykkes også, spesielt i siste vers som nevner lovsang til Gud, men også i tidligere vers 

uttrykkes takknemlighet over omvendelsen og nåden og frelsen Gud gir. Salmen uttrykker 

også «hjelp/redning» fra synden og fortapelsen gjennom Guds nåde og ord og kan også 

uttrykke «nærvær/fellesskap» med Gud gjennom nåden, som også vil føre subjektet hjem. Det 

kan også være et fellesskap med andre mennesker i Guds rike i vers seks. Salmen som helhet 

kan dessuten uttrykke «trøst», gjennom håpet på frelsen, Guds hjelp og oppstandelsen som vil 

gi glede og frihet og som venter etter døden. Døden framstår som noe man kan lengte etter. 

 

Salmen uttrykker et evighetsperspektiv som ser fram mot det nye livet etter døden og et liv-

død-oppstandelsesperspektiv. Også her kan det være et pilegrimsmotiv der man er på stadig 

vandring mot det evige liv og frelsen, vekk fra dagens situasjon i synd, på vei «hjem» ved 

hjelp av Guds nåde, selv om ordet «oppstandelse» ikke nevnes direkte. Den engelske teksten 

uttrykker også i femte vers hvordan subjektet, når kropp og hjerte feiler og dødelig liv 

opphører, skal få ha et liv med glede og fred. Det evige livet hos Gud ses som en kontrast til 

det syndige og mer ufrie livet som man nå lever på jorden, selv om jorden ikke direkte 

nevnes. Salmen bruker også flere virkemidler som enderim, blant annet forbi/fri og 



35 

 

skapt/fortapt. Flere gjentakelser av ord som «sang» og «nåde» finnes også. Der salmen i vers 

fire nevner «den nye dag» som venter subjektet etter døden, kan det være en metafor for liv, 

Kristus og oppstandelse/frelse, som ordene «sol» og «morgen» (Dokka 2000, 359-360,363). 

Kanskje er også kontrasten mellom blindhet og syn en metafor for å gå fra synd til frelse. 

Salmen som helhet ser ut til å primært uttrykke takknemlighet og lovprisning, sterkt 

frelseshåp, tilgivelse, frelse, hjelp og redning. Dette kan også uttrykke trøst, trygghet og fred. 

Salmen uttrykker ikke «hjelpeløshet/avmakt», med mindre man ser det gjennom menneskets 

avhengighet av Guds nåde for frelse og befrielse fra synd, men det framstår i alle fall ikke 

som noe negativt i salmen som primært har en håpefull og lovprisende tone. Salmen uttrykker 

ikke «frykt/angst», «klage/fortvilelse» eller «ensomhet/forlatthet» direkte og ser ikke ut til å 

uttrykke vanskelige følelser. Det som salmen eventuelt kan uttrykke av frykt og angst er 

tvilsomt en hensikt med salmen, men kan være følelser som skapes hos noen som blir usikre 

av salmens fokus på omvendelse. Salmen i seg selv ser mer ut til å fokusere på 

takknemligheten, det sterke håpet og tryggheten som Guds nåde gir og på frelsen man ser 

fram mot, uten selv å fokusere på frelsesusikkerhet. 

 

5.3.2 Gudsbilder 

Gud kan framstå som nåderik og frelsende i salmen. Gud nevnes direkte med ordet «Gud» i 

den norske oversettelsens tre første vers og på engelsk i vers seks, og nevnes med navnet 

«Herre/Lord» i den engelske versjonens fjerde vers.  Gjennom salmen kan Gud også indirekte 

framstå som «Frelser» eller «Frigjører», som tar vekk menneskets synd og gir nåde, evig liv 

og oppstandelse i himmelriket og «Mester» som har makt over liv, død og frelse. Interessant 

nok, selv om salmen står under kategorien «Jesus, vår frelser», nevnes ikke Jesus direkte i 

salmen, kun Guds nåde nevnes og oppstandelsens frihet uttrykkes, slik som befrielsen fra 

synd. Gudsbildet i salmen framstår som humanisert fordi Gud hjelper mennesket, og også noe 

personlig fordi Gud, spesielt i vers tre, befrir og virker nærværende for mennesket og hjelper 

det «hjem». Samtidig uttrykkes det ikke direkte at Gud er følgesvenn for mennesket, men at 

Gud er nærværende med sin nåde, finner mennesket og leder det. Det at subjektet blir funnet i 

salmens første vers kan kanskje uttrykke noe om Jesus/Gud som «Gjeter». Gudsbildet kan 

også framstå som ubetinget, fordi det ikke direkte uttrykkes noe krav til mennesket og det er 

Gud som aktivt finner det gjennom sin nåde og sitt ord (Lidén 2016, 119-121,143).  
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Gud kan være situert i himmelen, selv om det ikke sies direkte, fordi det legges vekt på å 

komme hjem til Gud og det nye livet etter døden. Samtidig er Gud nærværende for mennesket 

gjennom sitt ord og sin nåde, og Jesus kom til jorden som frelser. Dermed kan Gud også være 

situert på jorden. Forholdet mellom mennesker og Gud ser i all hovedsak ut til å være 

harmonisk, der Gud hjelper mennesket og tar vare på det. Forholdet mellom mennesket og 

verden kan derimot framstå som mer ambivalent, fordi synden framstår som nærværende for 

mennesket i dette dødelige livet. Mennesket ser fram til å komme til Gud og det evige livet 

som ser ut til å stå i kontrast til livet det nå lever. Forholdet mellom menneskene uttrykkes 

ikke mye, men et fellesskap av folk som lovsynger Gud i paradiset uttrykkes i sjette vers og 

framstår der som harmonisk (Thomassen 2017).     

 

5.3.3 Liturgisk subjekt 

Salmen, selv om den gjennom alle de fem første versene har et individuelt subjekt, har ikke 

kun fokus på et enkeltindivid, men på det kollektive som uttrykkes i sjette vers, slik Wingren 

oppfordret til. Samtidig kan salmen være med på å fokusere på døden som noe godt, noe som 

lengtes etter, og kan derfor stå i fare for å bli egosentrisk, spesielt gjennom det den nevner om 

omvendelsen, som kan ses som en individuell opplevelse (Wingren 1975, 44). Det er også 

mye fokus på da «jeg» fikk vende om, da Gud befridde «meg» og den nye dagen som venter 

«meg». Sjette vers åpner derimot mer opp med fokuset på «oss» i Guds rike. Og akkurat som 

Dokka poengterer at vi ofte prøver å skjule og ufarliggjøre døden (Dokka 2000,190,358), kan 

det være at salmen i alle fall er med på å ufarliggjøre den, ved å fokusere på en slags lengten 

og fred rundt døden og frelsen, samtidig som den også kan sette ord på livets forgjengelighet. 

Selv om salmen for det meste fokuserer på et individuelt subjekt, kan den sette fokuset på noe 

som er større enn en selv, nemlig Guds nåde og frelse fra synd og fellesskapet i Guds rike. 

Dermed kan det være en måte å få selvinnsikt på, selv om fokuset på individets frelse er stort 

(Thomassen 2008, 527,529,531).   
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5.3.4 Trosperspektiv og eksistensielt perspektiv 

Salmen uttrykker klart et kristent trosperspektiv med et stort fokus på omvendelse og sier 

også noe om synden, Guds frelse, nåde og ord og oppstandelsen, himmelen og evig liv med 

lovprisning av Gud. Salmen kan få folk til å vende tankene mot det kristne budskapet om 

frelse og oppstandelse i Jesus Kristus og gi en trygghet, glede, håp og mulig trøst, men i et 

trosperspektiv. Selv om salmen nevner synden, er den primært positiv og håpsgivende i 

fokuset på nåden og frelsen. Den uttrykker i liten grad noen frelsesusikkerhet. Når det gjelder 

det eksistensielle, kan salmen sette ord på at livet er forgjengelig. Kroppen vil forgå og hjertet 

slutte å slå. Den kan også skape trygghet heller enn frykt i møte med døden. Den kan dessuten 

appellere til mennesker uten kristen tro, fordi den ikke stiller noen direkte krav til mennesket 

og frelsen. Det står ikke noe direkte om at ikke alle frelses og dette kan uttrykke håp, trøst og 

trygghet, selv om også synd og omvendelse nevnes. Samtidig er det ellers lite som kan 

uttrykkes sett fra et eksistensielt perspektiv, om man ikke er vant med salmetekstens innhold 

og kontekst. Den setter ikke ord på vanskelige følelser man kan oppleve i møte med døden, 

men presenterer døden mer som en god ting som leder til oppstandelsen og befrielsen. Det 

kan være vanskelig for folk, spesielt utenfor en kristen kontekst, å knytte sine erfaringer og 

opplevelser rundt en gravferd til salmen.  

 

5.3.5 Gravferdsliturgi 

Salmen kan knyttes til dagens gravferdsliturgi for Den norske kirke og formidle noe 

grunnleggende i kristen tro (Gravferd 2014, 5). Den kan formidle troen på frelsen gjennom 

Jesu død og oppstandelse, selv om det ikke står direkte at menneskets frelse er knyttet til 

Jesus. Dommen uttrykkes ikke direkte, med mindre den kommer til syne gjennom fokuset på 

synden og det fortapte subjektet før Guds nåde redder det og det omvendes. Salmen uttrykker 

heller ikke direkte at mennesket er skapt av Gud, men Guds nærvær, nåde, frelse og rike, der 

menneskene vil samles, kan indirekte uttrykke dette. 

 

Salmen kan blant annet knyttes til gravferdsliturgiens inngangsord fra Johannes 3,16 som 

uttrykker hvordan Gud gav Jesus til frelse for verden, selv om den tydelig bedyrer at det er så 

alle som tror på ham skal få evig liv og ikke gå fortapt. Salmen uttrykker ikke veldig tydelig 
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at det kun er for de troende, men nevner i fjerde vers at subjektet vendte om og kom «til tro». 

Også utdraget fra Salme 130,1-8 kan ha paralleller, fordi det også taler om hvordan Gud tilgir 

synder og viser miskunn og nåde, som mennesket setter sin lit til samtidig som det lengter og 

venter på Guds ord. Det samme kan ledd 11 bønn D som blant annet takker for at Jesus har 

båret våre synder og ber om del i frelsen og å bli ført av Gud gjennom liv, død og dom til 

Guds «evige glede». Dette selv om salmen ikke nevner dommen like tydelig. Dessuten har 

salmen noen paralleller til Herrens bønn der den taler om tilgivelse for synder, frelse fra det 

onde og å la Guds rike komme og Guds vilje skje, selv om salmen ikke direkte nevner 

tilgivelse (Gravferd 2014, 9,10-11,14,16). 

 

Tekster som Peters første brev 1,3 har også paralleller til salmen i lovprisningen av Gud, 

håpet og Jesu oppstandelse. Flere av Salmene har også paralleller, som Salme 73,23-26 om 

Guds nærvær og nåde, også i døden, som leder mennesket. Også Johannes Åpenbaring 21,1-

5a om Guds gode rike og fornyelse av verden, kan ha paralleller til salmen (Gravferd 2014, 

19,25,32). Det salmen nevner om 1000 år kan også ha en parallell til Johannes Åpenbaring 

20, som taler om 1000 år der troende regjerer med Jesus, i den første oppstandelsen. Salmen 

nevner dessuten, spesielt i første vers på engelsk, at subjektet har vært bortkomment (lost), 

noe som kan ha paralleller til Lukasevangeliet 15,4-7 og 15,11-32 om den bortkomne sauen 

som blir funnet av gjeteren og den bortkomne sønnen som vender hjem til sin far. Begge disse 

tekstene kan handle om syndere som vender om. Johannesevangeliet 9,25, som omhandler 

hvordan Jesus gir en blind synet tilbake har også en parallell til salmens første vers der den 

tidligere blinde sier «…Jeg var blind, men nå ser jeg» (Bibelen 2011). Også Hamnes 

poengterer noe av dette (Hamnes 2012, 393).  
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5.4 Nærmere deg, min Gud 

«Nærmere deg, min Gud» (finnes i Norsk salmebok 2013, 572-573) er en salme med tekst av 

Sarah Adams fra 1840, melodi av Lowell Mason 1856 og oversatt til bokmål av Gustav 

Jensen i 1915 og til nynorsk av Bernt Støylen i 1906. Salmen har fem vers og står under 

kategorien «Trengsel og trøst».  

 

5.4.1 Teologiske motiver og virkemidler 

Salmen handler om et ønske om å få komme nærmere Gud. Vers en og to beskriver først dette 

ønsket og skriver blant annet «…nærmere deg, om det et kors enn er som løfter meg». 

Subjektet her er individuelt, et «jeg». Bokmålsteksten nevner kun korset mens den nynorske 

teksten nevner både kors og nød. Versene uttrykker at subjektet håper på Guds nærvær selv i 

vanskelige stunder og mørke og tonen er relativt optimistisk. Salmens subjekt ser ut til å 

uttrykke et gudsnærvær og håp, selv når noe er vanskelig «Synes meg veien trang, er det dog 

all min sang: Nærmere deg, min Gud, nærmere deg». «I nattens dyp til meg finner du, Gud, 

din vei». Her uttrykkes «trøst», «håp», «trygghet», «glede», «hjelp/redning» og 

«nærvær/fellesskap» i gudsnærværet, håpet om hjelp og det å komme nærmere Gud også i 

lidelse og vanskelige forhold.  

 

Fra vers tre er tonen enda mer optimistisk. Her og gjennom vers fire og fem beskrives Guds 

nåde, veien mot himmelen og subjektets lovprisning. Her er det ikke lenger noe fokus på det 

vanskelige, det nevnes rett og slett ikke mer, mens «håp» og «glede» uttrykkes sterkt gjennom 

beskrivelsen av himmelen som ses innen rekkevidde. Her går det kun oppover. Salmens 

subjekt handler her også mer aktivt, det er snakk om å bygge «…et Betel», slik Jakob gjorde, 

og lovprise Gud. Her uttrykkes også «takknemmelighet/lovprisning» til Gud som subjektet 

henvender seg direkte til. Subjektet har et våkent og klart sinn og her kommer også et 

pilegrimsmotiv fram der det i vers fire står «…pilegrimen takker deg». Det er en stadig 

bevegelse i salmen, mot himmelen og Gud. I vers fem kulminerer det hele dessuten i en 

uttrykt lengten til Gud, «Evige Gud, til deg lengter min sjel», og det gjentas igjen at 

optimismen, lovprisningen og gudshåpet fortsetter. Uansett om subjektet møter motgang eller 

medgang, vil det komme nærmere Gud. Også her ser Guds nærvær ut til å oppleves sterkt og 
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også «trøst» uttrykkes gjennom dette og det sterke håpet om å få komme til himmelen og 

Gud.  «Lengsel/savn», primært lengsel, kan også uttrykkes gjennom dette håpet. Det uttrykkes 

også direkte at sjelen lengter til Gud.  Kanskje kan man også si at salmen uttrykker 

«drømmer» spesielt gjennom vers tre og det den sier om subjektets syn av stigen som reiser 

seg mot himmelen der englene går opp og ned. I den nynorske teksten brukes ordet «drøm» 

dessuten direkte i vers tre.  

 

Salmen er generelt positiv og optimistisk, men erkjenner også at ikke alt i livet er lett. 

Samtidig ser den ikke ut til å uttrykke «frykt/angst», «klage/fortvilelse», 

«ensomhet/forlatthet», «hjelpeløshet/avmakt», «skyld/dom» og «tilgivelse/frelse». Det 

interessante er at det her er stor forskjell mellom den nynorske versjonen av salmen og 

bokmålsversjonen. Den nynorske teksten bruker faktisk ord som «sorg» der den i andre vers 

sier «Tyngjer meg sorg og trong, syng eg den nye song» og «synd» der den i femte vers sier 

«Kjem eg frå synd og sorg heim til Guds stad…».   I denne versjonen beskrives dessuten, i 

vers to, subjektets pilegrimsferd som, om den enn er tung, vil få hjelp av Gud. I den nynorske 

versjonen uttrykkes dermed «skyld/dom» og «tilgivelse/frelse», i alle fall til en viss grad, 

gjennom å poengtere at det finnes synd som subjektet håper å bli befridd fra ved å få komme 

«hjem» til Gud. I begge versjoner kan man også si at «frelse» uttrykkes indirekte i det å få 

komme vekk fra det vanskelige/få hjelp fra Gud å få komme til himmelen. I vers to og tre på 

nynorsk kommer Gud dessuten mer direkte til uttrykk, der det står at subjektet ser himmelen 

åpne seg i sin drøm og at Gud står på det øverste trinnet av stigen og ser «mildt» på 

ham/henne.  

 

I teksten brukes det flere virkemidler som enderim og gjentakelser, «Nærmere deg, min Gud» 

gjentas stadig som et omkved og salmen både begynner og slutter med det. Det er også brukt 

paralleller eller kontraster, som i vers tre, der solen står som en kontrast til natten og mørket, 

og himmelen til jorden. «Sang» og «gang» gjentas også. Salmen kan uttrykke et liv-død-

oppstandelsesperspektiv der man vandrer på jorden mot himmelen og hvor disse stedene 

forbindes av en stige, som kan være en slags metafor for frelse, men det sies ikke noe direkte 

om døden. Samtidig kan ord som «mørke» og «natt» være metaforer for død og fare, som 

Dokka påpeker. Ordet «kors» kan også være en metafor for død, gravferd og lidelse/plage og 
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«solen» for liv, Kristus og oppstandelse/frelse (Dokka 2000, 219-221,357-360,363). Det at 

salmen beskriver at solen går ned og det blir mørkt, i vers to, kan igjen uttrykke at nød og død 

kommer nærmere. Der det står at Gud, selv i nattens dyp, er hos subjektet i vers to, kan det 

handle om død og oppstandelse, men kan eventuelt også handle om vanskeligheter generelt.  

 

5.4.2 Gudsbilder 

Salmens gudsbilde presenterer en omsorgsfull Gud som kalles «evig», er full av nåde, 

framstår som nær, og kalles også «Herre». Det uttrykkes ikke noe ambivalent i gudsbildet. 

Gud framstår snarere som en følgesvenn som går med mennesket på dets vandring, selv i 

vanskelige stunder, og som står klar til å ta mennesket i mot i himmelen. Bildet av Gud 

framstår som både humanisert, personlig og ubetinget. Gud viser nåde, tiltales som en 

personlig Gud, «min Gud», kommer med hjelp og nærvær og stiller ingen direkte krav. Selv 

om den nynorske versjonen nevner ordet «synd», står det ingenting om at mennesket må sone 

eller dømmes, bare at subjektet fokuserer på å tilbe og lovprise Gud, spesielt i vers fire. 

Gudsbildet kan også framstå som kosmologisk, fordi Gud er nærværende både i himmelen og 

på jorden. Navnene på Gud framstår, med unntak av Herre, som kjønnsnøytrale (Lidén 2016, 

121,143). Gud som «Frelser»/Jesus eller Den hellige ånd kommer ikke direkte til uttrykk her, 

Gud kalles kun «Herre» eller enkelt og greit «Gud». Ved å kalle Gud «min Gud» kan 

gudsbildet framstå som ekstra nært og gjenkjennelig for folk, slik Pitkänen vektlegger 

(Pitkänen 2016, 163-164). Gud ser ut til å være situert i himmelen, spesielt i vers fem der det 

på nynorsk står at Guds sted er høyt over stjernene, i Guds «himmelhall», samtidig som Gud 

framstår som nærværende for mennesket på jorden og binder jord og himmel sammen, for 

eksempel gjennom stigen. Forholdet mellom mennesket og Gud ser også ut til å være 

harmonisk, mens forholdet mellom mennesket og verden kan framstå mer ambivalent, fordi 

det understrekes at livet også kan være vanskelig og at det finnes synd og sorg. Jorden prises 

ikke som skaperverk, samtidig som det ikke sies noe direkte negativt om den i seg selv, men 

om aspekter ved livet der, som kan være tungt. Fellesskapet mellom mennesker kommer 

derimot ikke direkte til uttrykk i salmen (Thomassen 2017).    
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5.4.3 Liturgisk subjekt 

Salmen uttrykker et håp om livet etter døden, men kan stå i fare for å bli jeg-sentrert gjennom 

det individuelle subjektet, som kun ytrer et håp om selv å få komme til Gud. Det står ikke noe 

om et større, kollektivt fellesskap. Det er hele tiden snakk om «min sang», «min gang» og 

«min Gud». Dermed er også denne salmen muligens en slik som Wingren ser for mange av. 

Den kan se døden som noe godt, vekk fra jordens synd og sorg, og står kanskje derfor i fare 

for å bli nettopp egosentrisk (Wingren 1975, 44). Det liturgiske, individuelle subjektet kan 

tolkes som autonomt og kan brukes til å representere avdøde i en gravferd, men det er likevel 

ikke nødvendigvis et helt lukket subjekt, selv om det stadig fokuseres på det individuelle. 

Kanskje kan denne salmen også brukes for å speile det kollektive fordi den ikke legger noen 

bestemte egenskaper til subjektet som trenger å ekskludere andre. En menighet kan synge 

denne salmen sammen og føle fellesskap gjennom det og gjennom et felles håp og tro. 

Likevel er det fullt fokus på optimisme og håp også i motgang, noe som kan gjøre at noen 

som føler noe annet enn pur optimisme ikke vil føle seg inkludert (Thomassen 2008, 

527,529,531). Dessuten kan denne salmen også være med på å fokusere på å unnslippe det 

som er vanskelig og skape en illusjon om at det alltid vil gå over eller bedre seg, ved en stor 

tro på Guds hjelp. Den uttrykker ikke noen vanskelige erfaringer i møte med død og sorg, 

men kan oppfattes som inkluderende når det kommer til forholdet mellom mennesker og Gud, 

fordi den ser Gud som kjærlig og åpen uten at det står noe i salmen som kan tolkes som om 

det kun skulle gjelde noen mennesker (Thomassen 2013, 126-130).  

 

5.4.4 Trosperspektiv og eksistensielt perspektiv 

Salmen uttrykker klart et kristent trosperspektiv fordi den fokuserer på troen på en nådig Gud, 

Guds nærvær, liv etter døden/frelse, Guds engler som beveger seg mellom himmel og jord og 

lovprisning av Gud. Gud ser ut til å herske over både himmel og jord, selv om det ikke 

uttrykkes direkte. I den nynorske varianten nevnes dessuten «synd» selv om det ikke står noe 

om hvordan dette relateres til mennesket, til dom og til frelse. Også i denne salmen uttrykkes 

vissheten om at Gud «alltid» er der, samtidig som den nynorske tekstens siste vers skriver mer 

om et håp om å få komme til himmelen, men uten at det står noe helt sikkert om at det skal 

skje. Her står det «Kjem eg frå synd og sorg…». Dermed er ikke frelsesvissheten helt klar, 

men håpet er sterkt uttrykt. Det uttrykkes samtidig ikke noen direkte usikkerhet om frelsen 
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eller krav til den, eller noen skiller mellom folk. Ei heller står det beskrevet noe om andre 

muligheter etter døden, som et helvete. Salmen kan muligens appellere til ikke-kristne fordi 

det ikke kommer fram noen tydelige krav eller forutsetninger til mennesket eller frelsen, men 

lovprisningen av Gud og trosoptimismen er så sterk at det nok vil være vanskelig for en som 

ikke føler seg hjemme i en kristen kontekst å la seg representere av salmen. Den uttrykker 

dessuten ingen spesielt vanskelige følelser og motet og håpet er aldri langt unna, selv om det 

settes ord på at livet ikke alltid er en dans på roser og mørke og natt kan være metaforer for 

døden. Dermed kan det være vanskelig å knytte folks erfaringer og opplevelser til den, 

spesielt om man ikke tror på oppstandelsen. Hvis man derimot kjenner den kristne konteksten 

og ikke føler seg fremmed for den, kan salmen uttrykke trøst, et godt gudsbilde og et sterkt 

håp om et godt liv etter døden hos Gud.  

 

5.4.5 Gravferdsliturgi 

Salmen formidler noe grunnleggende om kristen tro og kan dermed knyttes til dagens 

gravferdsliturgi for Den norske kirke. Den kan uttrykke at mennesket er skapt av Gud, selv 

om det ikke sies direkte snakkes det om å få komme «hjem» til Gud og forenes, og Gud ser 

også ut til å være tilstede hos mennesket. Samtidig sier salmen lite direkte om Jesus og frelsen 

gjennom hans død og oppstandelse, selv om det kan ses implisitt i menneskets lengten etter 

himmelen og Gud, håpet om å bli befridd fra synd og sorg og hjelpen Gud gir mennesket. 

(Gravferd 2014, 5). 

 

Salmen kan blant annet knyttes til tredje verset i inngangsbønn A fra Salme 130,1-8. Der står 

det at subjektet vil sette sin lit til Herren, lengte etter ham og, for sjelen, vente på ham. I vers 

fire nevnes også «miskunn» og at Gud skal løse folket ut av dets synder. Dette kan også ses i 

salmen der Guds nåde nevnes, det å unnslippe synd og sorg, og at sjelen lengter etter Gud. 

Skriftlesningen fra Salme 68,21 uttrykker, som salmen, hvordan Gud frelser mennesket fra 

døden (Gravferd 2014, 10-11,17). Velsignelsen og tekstlesninger som Salme 23, Salme 

73,23-26 og Salme 121 beskriver hvordan Gud tar vare på mennesket. Salmene legger vekt på 

Guds nærvær selv når ting er vanskelige, en lengten etter å få komme til himmelen og 

hvordan Gud evig bevarer, hjelper/beskytter og tar vare på mennesket, i nød og fare, dag og 
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natt. Salme 42,2-6 har også en parallell til salmen, fordi den også har et pilegrimsmotiv og 

nevner vandringen til Guds hus og fest blant pilegrimene (Gravferd 2014, 19,23-24-25,26). 

Også her kan salmen altså ha en viktig funksjon i formidlingen av liturgien (Pitkänen 2016, 

156-157,169). 

 

Det brukes også noen utdrag fra flere bibeltekster i salmen. Vers to, tre og fire har en parallell 

til fortellingen om Jakobs drøm i 1 Mos 28,10-22. I vers fire nevnes dessuten Jakob direkte 

der det står «…bygger et Betel jeg på Jakobs vis». Dette har en parallell til hvordan Jakob, 

etter sin drøm, gav Gud et løfte, kalte stedet for Betel og helliget steinen han hvilte på. I 

salmen er det ikke subjektet som gir et løfte i bytte mot noe, men som lovpriser Gud for det 

Gud allerede gjør for ham/henne. Salmen gjør dessuten bruk av Salme16,5 i vers fem på 

bokmål, der det står at Gud alltid er subjektets «lodd og del» (Bibelen 2011). Også Hamnes 

nevner parallellen til 1 Mosebok og legger vekt på at det i salmen ikke er subjektet som finner 

Gud, men Gud som finner det (Hamnes 2013, 50).  
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5.5 Lei, milde ljos 

«Lei, milde ljos» er en salme (finnes i Norsk salmebok 2013, 984) under kategorien «Ved 

livsgrensa og gravferd» med tekst av J.H. Newman fra 1833, melodi av Charles H. Purday fra 

1860 og oversettelse av Peter Hognestad i 1914. Salmen har tre vers.  

 

5.5.1 Teologiske motiver og virkemidler 

Salmen handler om å bli ledet fram av Gud, gjennom livet og døden. Første vers tar for seg 

hvordan salmens subjekt, som er individuelt, «jeg», ber «…igjennom skoddeeim, lei du meg 

fram! Eg går i mørke natt langt frå min heim,». Subjektet ber dessuten Gud om å føre 

hans/hennes fot. Subjektet uttaler også «…eg treng ei sjå min veg så langt og vidt-eitt steg er 

nok åt meg». I vers to fortelles det at subjektet «….bad ei alltid så…ville velja sjøl min veg, 

men no lei du meg fram». Det ville før leve fritt og beskriver seg selv som «…stolt og strid» 

med mye mot. Subjektet vil nå glemme denne «dårskaps tid» og vil at Gud skal lede 

ham/henne fram. I tredje vers beskriver subjektet at Guds makt har velsignet ham/henne og at 

subjektet nå vet sikkert at Gud leder ham/henne, om det enn er i myr, fjell og hei, fram til 

«…ein morgon renn» og «då til meg smiler engleåsyn blid, som eg hev elska før, men mist ei 

tid». Her uttrykkes «håp» til Gud om «hjelp/redning» på veien mot himmelen og gjennom 

mørke. Salmen kan også uttrykke «nærvær/fellesskap» med både Gud, som leder, og gjennom 

en gjenforening med kjente og kjære mennesker som har dødd før subjektet. Gjennom Guds 

lys og hjelp og håpet om himmelen og gjenforening kan salmen også uttrykke «trøst» og 

«trygghet». Håpet om himmel og gjenforeningen med andre kan også uttrykke «glede» og 

«lengsel/savn». Også «takknemmelighet/lovprisning» kan uttrykkes der subjektet ser ut til å 

uttrykke takknemlighet overfor Gud som leder og tar vare på vedkommende.  Dessuten kan 

salmen uttrykke «tilgivelse/frelse», fordi salmen beskriver hvordan subjektet erkjenner å 

feilaktig ha prøvd å velge veien sin selv og leve fritt, i tillegg til å angre sitt overmot, sin 

stolthet og egensindighet. Dette kan uttrykke anger og et ønske om tilgivelse. Videre sier 

salmen også at Gud har velsignet subjektet gjennom sin makt og at subjektet er sikker på at 

Gud leder det fram, helt til himmelen. Denne vissheten som tredje vers viser, kan også 

uttrykke trøst og trygghet. 
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Salmen er generelt positiv og trøstende og ser ikke ut til å si noe direkte om synd og dom. 

Den uttrykker primært håp, trøst og trygghet. Salmen uttrykker lite «frykt/angst», 

«klage/fortvilelse», «sorg», «ensomhet/forlatthet», «hjelpeløshet/avmakt» og «skyld/dom». Ei 

heller nevnes «drømmer» eller frelsen direkte. «Hjelpeløshet/avmakt» kan til en viss grad 

uttrykkes, fordi mennesket ser ut til å legge sitt liv og sin vei i Guds hender og dermed vise en 

form for hjelpeløshet/avmakt når det kommer til å finne fram. Makten ligger hos Gud, som er 

den aktive, den som leder. Subjektet overlater dette til Gud, men det er kanskje også et bevisst 

valg og noe mennesket har innsett at er det rette. Det ser heller ikke ut til at mennesket har følt 

at Gud har vært fraværende, selv når det ønsket å gå sin egen vei, og det uttrykker ikke at det 

nødvendigvis har følt seg hjelpeløst på noe tidspunkt.  

 

Det brukes flere virkemidler i salmen, som gjentakelser av «lei, du meg fram» i vers en og to, 

som opptrer som omkved, ordet «lei» i alle versene og enderim av ord som «strid»/«tid» og 

«visst»/«sist».  Her er også flere vanlige kontraster og paralleller mellom lys og mørke, sol og 

natt. Salmen kan uttrykke et liv-død-oppstandelsesperspektiv der man vandrer på jorden mot 

himmelen. Døden uttrykkes ikke direkte, men kan ses i det som sies om å gjenforenes med 

sine kjære som man har mistet for en stund og det den sier om den nye morgen som rinner til 

slutt, som kan si noe om livets slutt, døden og oppstandelsen. Gud leder mennesket også der 

det er vanskelig, og veien fører mot himmelen, gjennom liv og død. Også her kan ord som 

«mørke» og «natt» være metaforer for død og fare og «sol» og «morgen» for liv, Kristus og 

oppstandelse/frelse (Dokka 2000, 357-360,363). Jeg sier meg også enig med Nytt norsk 

salmeleksikons beskrivelse av virkemidler. Her nevnes det dessuten at lyset kan representere 

Jesus (Holter 2012, 475-476).  

 

Likevel kan salmen være med å uttrykke at alt vondt kan unnslippes og vil ta slutt. Salmen 

uttrykker ikke noen vanskelige følelser i møte med død og sorg, men kan skape en 

inkluderende følelse der Gud framstår som nærværende og åpen, uten å uttrykke noe som 

skulle tilsi at det er forskjell på mennesker. Noe gudsfravær kommer ikke fram. Salmen 

uttrykker frelsesvisshet gjennom en sterk tro og et sterkt håp og uttrykker ikke noen direkte 

usikkerhet eller tydelige krav til frelsen (Thomassen 2013, 126-130). Det uttrykkes ikke noe 

helvete eller andre muligheter enn himmelen, annet enn kanskje indirekte at man kan gå seg 
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vill uten Gud til å lede en på den rette vei, men Gud virker uansett alltid tilstedeværende og 

åpen for å ta mennesket imot og lede det.  

 

5.5.2 Gudsbilder 

Salmens gudsbilde er primært positivt og presenterer en omsorgsfull og beskyttende Gud som 

beskrives som et «mildt lys», en Gud som står nær mennesket. Gud kan framstå som en 

tålmodig følgesvenn for mennesket, en som «leder» det, også der veien kan virke uklar og 

farlig. Samtidig nevnes det i vers tre at Guds makt har velsignet mennesket, og dette kan 

tolkes som en kontrast til menneskets tidligere ønske om selv å ta sine valg og være fri. 

Dermed kan Gud også framstå noe kontrollerende eller dominerende, samtidig som 

mennesket selv i salmen uttrykker at det har snudd og nå vil at Gud skal lede det. Bildet av 

Gud framstår alt i alt som personlig og humanisert, der Gud vandrer med mennesket, hjelper 

det gjennom liv og død og leder det til himmelriket. Gudsbildet kan også framstå som 

ubetinget. Det kommer ikke fram noen direkte krav til mennesket, men menneskets anger på 

sin egen stahet og løsrivelse kan muligens uttrykke at mennesket må vende seg til Gud, 

underkaste seg Guds makt og la seg lede. Subjektet ser uansett ut til å tolke sitt forhold til 

Gud på en positiv og glad måte. Gud kan muligens framstå som kosmologisk, fordi Gud 

virker tilstedeværende både i himmelen og på jorden, men det uttrykkes lite om Gud som 

skaper. Ordet «Gud» brukes heller ikke direkte, Gud er kun beskrevet som et mildt «lys» og 

som en som har makt og som leder. Salmen bruker dermed kun kjønnsnøytrale uttrykk for å 

beskrive Gud (Lidén 2016, 120-121,143).  

 

Jesus eller den Hellige Ånd kommer ikke direkte til uttrykk her, ei heller Jesu død og 

oppstandelse. Salmen er en fortrolig samtale mellom subjektet og Gud, eller en fortrolig 

bønn/monolog fra subjektet til Gud, fordi vi ikke hører noe direkte fra Gud. Subjektet tiltaler 

Gud som «du» og taler åpent, noe som kan framstille forholdet mellom subjektet og Gud som 

nært. Det er ikke helt lett å si hvor Gud er situert i salmen, fordi det ikke uttrykkes direkte, 

men Gud kan være både på jorden og himmelen, fordi Gud leder subjektet på veien til 

himmelen, dit subjektet vil. Samtidig står det ikke noe om at Gud er situert verken her eller 

der og Guds nærvær for mennesket trenger ikke nødvendigvis å bety at Gud er situert på 
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jorden. Videre er den eneste ambivalensen mellom dem muligens subjektets tidligere valg og 

forsøk på egen frihet. Det kan uttrykke at mennesket har prøvd å løsrive seg fra Gud, men det 

angrer samtidig dette og tonen er dermed forsonende når subjektet skuer tilbake på sitt liv og 

nå vender seg til Gud. Det beskriver også Gud på en positiv måte og klandrer ikke, annet enn 

kanskje seg selv for den tidligere «dårskapen».  Forholdet mellom mennesket og verden 

kommer ikke til utrykk annet enn som det sted mennesket lever og nå vandrer gjennom. Her 

kan man igjen se et mulig pilegrimsmotiv, der mennesket lengter til himmelen og ledes på 

veien dit, gjennom jorden, av Gud.  Jorden verken prises eller fordømmes. Forholdet mellom 

mennesker kommer heller ikke særlig til uttrykk, annet enn som det faktum at subjektet ser 

fram til å gjenforenes med sine kjære og at man dermed kan ha et fellesskap i himmelen 

(Thomassen 2017). 

 

5.5.3 Liturgisk subjekt 

Salmen kan, fordi det liturgiske subjektet er individuelt, stå i fare for å bli jeg-sentrert, 

samtidig som den også, i motsetning til salmer som «Fager kveldsol smiler» og «Nærmere 

deg, min Gud», uttrykker et fellesskap av mennesker gjenforent i himmelen. Den ser ut til å 

fokusere på en lengten til Gud, himmelen og sine kjære og kanskje også til døden som noe 

godt man til sist kommer til, etter en lang og til tider vanskelig vandring på en uklar sti. 

Samtidig er det primært det som skjer etter døden, når man ankommer himmelen, som står i 

fokus. Denne salmen virker derfor ikke å stå så veldig i fare for å bli egosentrisk (Wingren 

1975, 44). Det individuelle subjektet framstår som autonomt, men også som en som 

underkaster seg Guds lederskap. Dermed framstår subjektet ikke som lukket, men som en som 

kan representere et større fellesskap, som også kan gjenforenes i himmelen. Kanskje kan 

denne salmen brukes for å speile det kollektive fordi den ikke legger noen bestemte 

egenskaper til subjektet som trenger å ekskludere andre, med mindre det forutsettes at man gir 

opp sin frie vilje helt. En menighet kan synge denne salmen sammen og føle fellesskap 

gjennom det og gjennom et felles håp og tro. Salmen kan bidra til å la seg representere av noe 

som er større enn en selv og kan utfordre en tanke om at man alltid må ta helt egne, 

individuelle valg, være unik og ha kontroll på alt (Thomassen 2008, 527,529,531).  
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5.5.4 Trosperspektiv og eksistensielt perspektiv 

Salmen uttrykker klart et kristent trosperspektiv fordi den fokuserer på tro på Gud og det å 

komme til himmelen, ber til Gud, nevner engleåsyn og taler om å ledes fram av Gud. Salmen 

ser ut til å uttrykke en slags frelsesvisshet i et sterkt håp/tro på himmelen, gjenforeningen med 

andre døde og Gud. Og selv om frelse, synd og oppstandelse ikke er ord som brukes, kan 

menneskets tilbakevending til Gud, himmelsynet og gjenforeningen uttrykke dette. Salmen 

uttrykker en klar tro på livet etter døden hos Gud og på en god, mektig og nærværende Gud 

og sier blant annet i vers tre at «Di makt hev signa meg, då veit eg visst…», noe som 

uttrykker en sterkt tro og tillit til Gud.  I et eksistensielt perspektiv kan salmen sette ord på 

livets forgjengelighet, egne erfaringer og valg man har lært av gjennom livet, endringer, savn 

og ønsket om å gjenforenes med sine kjære. Salmen sier direkte at man har mistet noen og 

blitt skilt fra dem, men sier også at man kun har mistet dem for en stund, ikke for alltid.  

 

Salmen kan samtidig appellere til ikke-kristne fordi den ikke direkte ser ut til å fokusere på 

synd og dom og ikke stiller noen konkrete og tydelige krav til mennesket eller frelsen. Men 

fokuset på å vende seg til Gud før døden og ønsket om å la Gud lede en på veien kan være 

mer fremmed for ikke-kristne. Salmen nevner et savn av sine kjære døde, men setter ellers 

ikke tydelig ord på vanskelige følelser rund død og sorg og kan være vanskelig å relatere til 

folks erfaringer og opplevelser. Salmen kan uttrykke håp, trøst og trygghet, men primært om 

man tror på oppstandelsen, Gud og et liv etter døden. Salmen ser ikke ut til å uttrykke verken 

usikkerhet rundt død og frelse eller stor sorg, håpløshet og andre vanskelige følelser, som 

fortvilelse og anger, som kan dukke opp i en gravferdssammenheng.  

 

5.5.5 Gravferdsliturgi 

Salmen formidler noe grunnleggende om kristen tro og kan dermed knyttes til dagens 

gravferdsliturgi for Den norske kirke. Den kan uttrykke at mennesket er skapt av Gud. Selv 

om det ikke sies direkte, snakkes det om å forenes med andre og bli ledet fram av Gud som 

har velsignet mennesket, og Gud ser også ut til å være nærværende. Samtidig sier salmen ikke 

noe direkte om Jesus og frelsen gjennom hans død og oppstandelse, selv om det muligens kan 
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ses implisitt i menneskets lengten etter å bli ledet av Gud og gjenforent med sine kjære 

(Gravferd 2014, 5). 

 

Salmen kan blant annet knyttes til Salme 130,1-8 hvor det blant annet står om å rope til 

Herren og lengte etter ham, om Guds tilgivelse, kraft og miskunn og å sette sitt håp og sin lit 

til Gud. Dette kan også ses i salmen. Videre kan inngangsbønn D ha paralleller, fordi den 

handler om hvordan Gud råder over liv og død og ber Gud styrke oss i troen når vi mister våre 

kjære, og sette vår lit og vårt håp til Gud også i døden. Den setter også ord på håpet om å 

gjenforenes med andre mennesker og med Gud i himmelen og å få trøst. Selv om denne 

bønnen er treleddet og tiltaler både Gud som Far, Jesus som Frelser og Den hellige ånd, kan 

innholdet i bønnen også ses i salmens håp om gjenforening, Guds hjelp og trøst, i liv og i død.  

Også en senere bønn, alternativ E etter talen, kan har paralleller. Den takker Gud for avdøde 

og ber om styrke og trøst i sorg og savn, men, som salmen, uttrykker den også det å overgi 

seg til Guds hånd og ber om hjelp til å leve harmonisk med Gud, så man til slutt kan få forlate 

jorden i fred, selv om det her poengteres at det skjer ved hjelp av Jesus. Ledd 12, «I dine 

hender» har noe av det samme innholdet som bønn E når det kommer til fokuset på å overgi 

seg til Gud som forløser mennesket. Også her er bønnen eksplisitt rettet til hver person i 

treenigheten. Også velsignelsen, som ber Gud velsigne og ta vare på mennesket, være det 

nådig, følge med på det og gi det fred, har paralleller til salmen (Gravferd 2014, 10-

11,12,14,15,19).  

 

Salme 23, tar, som den diktede salmen, blant annet for seg hvordan Gud følger mennesket, 

også gjennom fare og død, fører det fram på «rettferdighets stier», tar vare på det, trøster det 

og velsigner det og fører det fram til Guds hus, der det skal bo «gjennom alle tider». Det 

samme gjør Salme 73,23-26 som også omhandler hvordan Gud fører mennesket, leder det 

fram, og tar imot det «i herlighet». Dessuten har Salme 121 liknende paralleller der Gud 

hjelper, beskytter og leder/følger mennesket, «til evig tid» og ikke lar menneskets «fot vakle», 

akkurat slik Gud i den diktede salmen fører menneskets fot. Salme 139,1-22.23-24 har også 

flere paralleller Gud kjenner alle menneskets veier og omgir det. Gud følger med og fører 

mennesket, i lys og i mørke, i liv og død, og den bibelske salmens subjekt ber Gud se om det 

følger feil vei og i så fall lede det på «evighetens vei». Den diktede salmen tar også for seg 
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hvordan subjektet har prøvd å velge sin egen vei, men nå ber om Guds ledelse (Gravferd 

2014, 23-24,25,26-28). Salmen kan, ved å knyttes til liturgien, ha en viktig funksjon i 

liturgien og referere til en større enhet, som kirken (Pitkänen 2016, 166,169).  

 

5.6 Blott en dag 

«Blott en dag» er en svensk salme (finnes i Norsk salmebok 2013, 594) med tekst av Lina 

Sandell fra 1865/1872 og melodi av Oscar Ahnfelt fra 1872. Salmen har tre vers og står under 

kategorien «Trygghet og glede».  

 

5.6.1 Teologiske motiver og virkemidler 

Salmen handler om hvordan alt hviler i Guds hender, hver nye dag, «…ett ögonblick i 

sänder»/ av gangen og mennesket, her et «jeg», et individuelt subjekt, spør «…skulle jag, som 

barn, väl ängslas då?». Gud har et «faders hjerte» for subjektet og gir hver nye dag dets 

bestemte/tildelte del av «…fröjd och smärta, möda, vila och behag». Dermed uttrykker første 

vers «trøst», gjennom Guds nærvær og overoppsyn, som tar seg av alt og styrer dagen. Dette 

kan også uttrykke «trygghet» og «nærvær/fellesskap» med Gud som ser mennesket som sitt 

barn. I andre vers fortsetter salmen å tale om hvordan Gud alltid er nær mennesket, bærer « 

Varje dags bekymmer», viser nåde, tar vare på subjektet som «sin dyrebare eiendom», viser 

omsorg og gir det kraft og beskyttelse, slik Gud har lovet. Også her uttrykkes dermed 

«trygghet» og «nærvær/fellesskap» med Gud og «trøst». Tredje vers går over i en bønn til 

Gud, der subjektet ber «Hjälp mig då att vila tryggt och stilla….vid dina löften…ej min tro 

och ej den tröst förspilla, som i ordet mig förvarad är». Subjektet ber også om at «…vad helst 

mig händer, taga ur din trogna fadershand, blott en dag, ett ögonblick i sänder, tills jag nått 

det goda land». Tredje vers uttrykker dermed det samme som de første to, men uttrykker også 

noe mer «hjelp/redning» gjennom bønnen om Guds hjelp. Salmen som helhet uttrykker 

dessuten også «håp» eller snarere frelsesvisshet om Guds nåde og å få komme til det gode 

landet, som kan representere himmelen. Subjektet sier ikke «hvis», men «når» det ankommer 

det gode land. «Takknemmelighet/lovprisning» uttrykkes også over Guds omsorg. Salmen 

kan også uttrykke «glede» over dette og over hver nye dag som Gud tar seg av. Salmen kan 
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dessuten uttrykke «tilgivelse/frelse» gjennom fokuset på Guds løfter og målet i himmelen, 

men sier ikke noe om at noe skal tilgis eller nevner ordet frelse direkte. «Lengsel/savn» etter å 

få på ankomme himmelen/det gode landet kan også uttrykkes, men salmen uttrykker ikke 

dette veldig sterkt eller direkte og sier ikke noe direkte om et savn. 

 

Salmen bruker flere virkemidler som motsetninger, der den taler om for eksempel fryd kontra 

smerte i første vers og skaper dermed kontraster. Den har også enderim som nære/bære eller 

seg/meg. Gjentakelser brukes også, som «blott en dag» og «løfte». Denne salmen bruker også, 

som mange av de andre analyserte salmene, metaforer som «dag» som kan representere liv, 

frelse og oppstandelse i salmene. Dagene beskrives også som «nye» og «nyfødte» som også 

kan relatere til nytt liv eller oppstandelse (Dokka 2000, 357-360,363). I salmen ser det også ut 

til å uttrykkes at subjektet er i bevegelse, gjennom hver nye dag, mot et endelig mål, 

himmelen. Det kan uttrykke et evighetsperspektiv og et slags pilegrimsmotiv. Jorden 

beskrives primært ikke, men noen aspekter ved livet uttrykkes, nemlig at det inneholder både 

fryd og smerte, slit og hvile. Salmen uttrykker et liv-død-oppstandelsesperspektiv som ser 

fram mot noe mer permanent, som et liv i det gode land/himmelen. Samtidig nevnes verken 

død eller oppstandelse direkte. Salmen er positiv, trygg og trøstende i sin tone og fokuserer på 

Guds godhet, makt og omsorg gjennom sitt løfte til mennesket, som Gud er som en far for. 

Salmen kan også uttrykke «fred» og «drømmer», fordi den beskriver et sterkt håp etter å til 

slutt få nå det gode land og uttrykker at Gud alltid er med mennesket. Salmen uttrykker i liten 

grad «frykt/angst», «klage/fortvilelse», «sorg», «ensomhet/forlatthet», «hjelpeløshet/avmakt», 

og «skyld/dom». Selv om det faktum at mennesket beskriver hvordan alt hviler hos Gud, som 

har all makt, kan uttrykke avmakt, gjør den ikke det fordi den ser Guds makt som en god 

omsorg for mennesket. Selv om Gud styrer dagen, tar Gud også vare på mennesket, så det 

framstår ikke som hjelpeløst som sådan. Salmen uttrykker heller ikke noen usikkerhet rundt 

frelse eller Gud eller noe fokus på skyld, dom og angst, selv om salmen poengterer at dagen 

ikke bare er en dans på roser og at mennesket kan ha bekymringer. Den fokuserer primært på 

det positive og har full tillit til Gud.  

 

Evertsson legger også, i sin analyse av «Blott en dag», vekt på hvordan salmen kan uttrykke 

trygghet og knytte det eksistensielle til trosperspektivet ved å legge vekt på både det negative 
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og det positive som livet kan by på, og at Gud opprettholder alt. Hun nevner også en 

usikkerhet mennesket kan føle gjennom salmens bønn til Gud i tredje vers. Hun kan derimot 

ikke se at salmen uttrykker takknemlighet, noe jeg selv synes den indirekte kan. Jeg er enig 

med Evertsson i at salmen til en viss grad kan sette ord på bekymringer, men ikke en angst for 

morgendagen, fordi salmen jo fokuserer på å uttrykke hvordan Gud tar seg av dette og at 

salmens subjekt selv sier at det derfor ikke trenger å bekymre seg. Jeg kan ikke se at subjektet 

selv uttrykker angst, men at salmen sier noe om at livets mange sider og hver nye dag også 

kan være noe mennesket bekymrer seg for (Evertsson 2002,133-136).  

 

5.6.2 Gudsbilder 

Gud framstår som en god og omsorgsfull Gud i salmen og beskrives som en som har et 

«faders hjerte» for mennesket, at alt hviler i hans hender, at han har makt over dagen, er 

nærværende og løfterik. Det brukes også flere metaforer om Gud som omsorgsfull og mektig 

«Far» og «Herre», som beskytter og tar vare på mennesket, er tilstedeværende, elskende, gir 

glede, selv om dagen ikke bare inneholder det, og kan lede mennesket mot evig liv/det gode 

land. Dette stemmer overens med mye av det Pitkänen fant om gudsbilder i sin analyse av 

salmer i familiegudstjenester. Gjennom sine løfter og fokuset på Guds nåde, kan Gud også 

framstå som nådig (Pitkänen 2016,163-164).  Andre navn på Gud er her «Kraft» og «Råd» 

som uttrykkes i andre vers. Gud framstår også som evig nærværende, litt som et av GTs 

gudsbilder, som Lidén nevner, og kan framstå som en «Følgesvenn». Gud framstår ikke 

direkte som skaper her, men siden Gud beskrives som herre over hver nye dag og alt hviler i 

hans hender, kan det likevel uttrykkes at Gud er en skapergud. Gudsbildet framstår også som 

personlig, ubetinget og humanisert, der Gud ikke ser ut til å stille noen direkte krav til 

mennesket, men selv kommer med løfter, er nærværende som en far og gir omsorg, hjelp og 

trøst (Lidén 2016, 119-121,143).  

 

Det er noe vanskelig å se hvor Gud er situert, Guds rike nevnes ikke direkte, foruten kanskje 

som «det gode land». Himmelen nevnes ikke direkte og fordi fokuset ligger på Guds nærvær, 

kan Gud være situert på jorden, samtidig som salmen ikke nevner Jesus eller Guds Ånd 

direkte, kun Gud som Fader, som gjerne ses i himmelen. Forholdet mellom mennesker og 
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Gud framstår som veldig harmonisk mens forholdet mellom menneskene ikke kommer 

direkte til uttrykk, ei heller forholdet mellom mennesket og verden. Verden beskrives ikke i 

seg selv, men gjennom beskrivelsen av dagen og dens ulike deler og fokuset på at den kan 

inneholde både godt og vondt, kan noe sies om selve livet og en reise gjennom det som kan 

stå i kontrast til det gode landet salmens subjekt ser fram mot. Gudsbildene framstår i all 

hovedsak som tradisjonelle, slik blant annet Thomassen påpekte i sine salmeanalyser 

(Thomassen 2017). Samtidig er det viktig å påpeke at salmen også har en tidligere versjon 

som blant annet skriver «Han, som har mer än modershjärta», og som dermed uttrykker en 

kvinnelig metafor på Gud som en med et «modershjerte» (Holter 2011, 61-62).  

 

5.6.3 Liturgisk subjekt 

Også denne salmen fokuserer mer på støtte til liv enn den gjør på tilgivelse og skyld. Salmens 

fokus på et individuelt subjekt som taler fortrolig til Gud kan stå i fare for å bli for jeg-sentrert 

og egosentrisk, slik Wingren advarte mot. Håpet om et liv etter døden kan i denne salmen 

framstå som jeg-sentrert. Det står stadig vekk at Gud tar vare på «meg», «min fader» og 

«hjelp meg» og «min tro». Døden kan muligens også framstå som noe godt, men det 

uttrykkes ikke veldig direkte. Bønnen i vers tre er definitivt jeg-sentrert (Wingren 1975, 

19,44). Samtidig kan salmen sette fokus på å la seg representere av noe som er større enn seg 

selv, nemlig Guds nåde som man gir seg over til, og det individuelle subjektet er ikke 

nødvendigvis så lukket og konkret at det ikke kan representere flere, speile et kollektivt 

subjekt og sette fokus på et felles håp, som Guds barn og eiendom som ikke trenger å kun 

representere ett menneske. Det salmen uttrykker er ikke nødvendigvis unikt for noen få, men 

kan si noe om livet som både godt og vondt og uttrykke tillit til Gud og en trygghet på Guds 

nåde og omsorg. Den ser ikke ut til å stå veldig i fare for å fokusere for mye på det 

individuelle og unike, slik Thomassen nevner at mange gravferder kan ha en tendens til 

(Thomassen 2008, 527,529,531).  
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5.6.4 Trosperspektiv og eksistensielt perspektiv 

Salmen uttrykker absolutt et kristent trosperspektiv fordi den fokuserer på Gud som en 

forelder, mennesket som Guds dyrebare barn eller eiendom, Guds omsorg og nåde, Guds 

løfte, det gode landet, tro/tillit og Guds nærvær. Salmen kan få folk til å vende seg mot det 

kristne håpet og budskapet om frelse og muligens oppstandelsen, selv om den ikke direkte 

nevner Jesus. Salmen kan dermed gi trygghet, glede, håp og trøst for mennesker, men i et 

trosperspektiv. Salmen er positiv og fokusert på håp. I et eksistensielt perspektiv kan salmen 

uttrykke en erkjennelse av at livet har flere sider, på godt og vondt, noe som kan gi trøst, og at 

mennesket har bekymringer som Gud vil bære. Samtidig sier den også at Gud gir hver dag sin 

tildelte del av både godt og vondt, noe som kan være mer vanskelig å forstå og akseptere, 

spesielt utenfor en kristen kontekst. Salmen kan appellere til ikke-kristne gjennom sin positive 

tone og det faktum at den ikke stiller direkte krav til mennesket og frelsen. Salmens subjekt 

ser ut til å være veldig trygg på frelsen og Guds omsorg og nåde og salmen sier ikke noe 

direkte om synd og dom. Likevel kan det være noe vanskelig for folk å knytte sine ulike 

opplevelser og erfaringer til salmen, spesielt i en gravferdskontekst. Den setter i liten grad ord 

på vanskelige følelser en gravferd kan skape og nevner ikke døden direkte, men kanskje 

indirekte gjennom bønnen til Gud i tredje vers, der det bes om å få hvile trygt og stille til man 

når det gode land, noe som kan være en måte å uttrykke døden på. Dette kan uansett være 

vanskelig å se uten kjennskap til det kristne og salmens kristne kontekst. Fokuset på den 

sterke tilliten til Gud kan gi trøst, men mer i et trosperspektiv. Salmens utelukkende fokus på 

tillit og takknemlighet over Guds nåde, omsorg og nærvær kan virke fremmed hvis man ikke 

selv deler salmens subjekts sterke håp/tro, trygghet og tillit til Gud. Likevel tar salmen opp en 

erkjennelse av livets mange sider og bekymringer og knytter dette til en trygghet man kan få i 

å vite at det finnes noe større enn en selv og større enn dette, som vil hjelpe og bære det 

vanskelige, uansett hva som skjer.   

 

5.6.5 Gravferdsliturgi  

Salmen kan også knyttes til dagens gravferdsliturgi for Den norske kirke fordi den kan 

formidle det grunnleggende i kristen tro at mennesket er skapt av Gud, gjennom å se 

mennesket som Guds barn og eiendom og Guds nærvær og makt over dagen/livet. Den sier 

derimot ikke noe direkte om menneskets frelse gjennom Jesu død og oppstandelse og troen på 
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ham, dommen og oppstandelsen, men kan, som sett, si noe om frelseshåpet og Guds nåde og 

troen på Gud og oppstandelsen, selv om Jesus ikke nevnes direkte (Gravferd 2014, 5). 

 

«Blott en dag» kan blant annet knyttes til Matteus 11,28, et skriftord etter inngangsordet, fordi 

det også omhandler hvordan Gud, -her Jesus-, gir hvile til de som strever og bærer tunge 

byrder. Også inngangsbønn E har paralleller der den taler om at Gud er livets kilde og lys og 

den vi er til i og ber Gud bevare oss, i liv og død, i sin kjærlighet. Her nevnes rett nok Jesus 

direkte, men fokuset på Guds omsorg og som livets kilde, som er med oss gjennom både tungt 

og lett, finner gjenklang i salmen. Det samme gjør bønn E som blant annet ber Gud styrke og 

trøste oss og sier at vi overgir oss til Guds «sterke hånd» og ber om hjelp til leve med Gud i 

tro, så vi en gang kan forlate dette stedet i fred. Dette finner gjenklang i salmen der Guds 

«fadershånd», styrke og omsorg, overgivelse til Gud og Guds trøst og håpet om det gode 

landet nevnes. I tillegg har salmen bønnen om en opprettholdelse av subjektets tro og tillit. 

Peters første brev 1,3 kan også være en parallell, fordi den, taler om å fødes på ny, om håpet 

og oppstandelsen, selv om den også nevner Jesus direkte som Frelser. Salmen kan ha 

paralleller til dette fordi den, gjennom fokuset på nye dager og deres fødsel kan fokusere på 

oppstandelse og setter sin lit til Gud (Gravferd 2014, 10,12,14). 

 

 Av tekstlesningene har salmen paralleller til blant annet Salme 23, der Gud leder mennesket 

og tar vare på det, også i fare, gir det nytt liv, trøster det og leder det til Guds hus. Ellers er 

Klagesang 3,22-26 en fin parallell fordi den, akkurat som salmen, fokuserer på Guds nåde og 

barmhjertighet som hver morgen fornyes, og tilliten til Gud. Den sier også at det er bra å stille 

vente på hjelp fra Gud, akkurat som den diktede salmen fokuserer på ønsket om å få hvile 

stille i troen på Gud og de begge uttrykker at Gud ikke lar mennesket gå til grunne, men vil 

bevare det (Gravferd 2014, 23-24,29). Salmen referer også direkte til 5 Mosebok 33,25 som 

blant annet beskriver noen av Guds løfter. I det nevnte verset står det blant annet, som i 

salmen at «Som dine dager er, skal din styrke være», som i salmen uttrykkes som et løfte fra 

Gud. Andre bibeltekster kan ha en parallell, selv om de ikke brukes direkte. Peters første brev 

5,7, oppfordrer folk til å kaste sine bekymringer på Gud fordi Gud har omsorg for dem. Dette 

er en fin parallell til salmens andre vers som også uttrykker dette. Matteusevangeliet 6,25-34 

uttrykker hvordan menneskene ikke trenger å bekymre seg for morgendagen, fordi Gud vil ta 
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vare på dem, slik han gjør med resten av skaperverket. Teksten anerkjenner at menneskene 

bekymrer seg for morgendagen, men poengterer også at deres bekymringer ikke vil hjelpe 

dem. Denne teksten uttrykker dermed mye av det sammen som salmen, spesielt salmens andre 

vers (Bibelen 2011). Også Holter nevner disse tekstene, i tillegg til tekster som 2 Mosebok 19, 

5 som taler om Israelsfolket som Guds eiendom (Holter 2011, 63).  

 

5.7 Her kommer vinteren  

«Her kommer vinteren», (finnes i Vedlegg 1) er en låt av bandet Jokke og Valentinerne fra 

platen Frelst fra 1991. Den har tekst og melodi av Joachim Nielsen og er kort og godt en slags 

anti-sommersang, ifølge artisten selv (Rakvaag 2014).   

 

5.7.1 Teologiske motiver og virkemidler  

Sangen begynner med å spørre et «du» direkte om det er «…av typen som aldri blir brun, og 

som aldri heller prøver noe særlig på å bli det» og ses på som feig når det som regel ikke 

gidder å bade. Videre spørres det om subjektet har «…problemer, med å omgås overdrevent 

positive folk» og konstaterer at det da ikke er alene, for de er mange som føler det slik. Vers 

to fortsetter med spørsmål om subjektet liker å sitte inne når sola skinner og drikke øl og om 

det er en slik person som foretrekker å se sport på TV, «…men bare på skjermen og bare når 

vi vinner». Igjen gjentas det at det er mange som har det sånn, selv om noen, kalt «peanøtt 

hjerneforbundet» mener at det er et problem. Vers tre kulminerer med at den syngende, som 

er et «jeg», kommer med en kunngjøring om at snøen er på vei og ventetiden over. Vinteren 

kommer og kalles «…den kalde fine tida», der man endelig kan få fred. Fjerde vers spør igjen 

om man er en som lar seg irritere av folk som hele tiden vil imponere og slår fast at man har 

alt man trenger for å leve med kjøleskap og TV. Så gjentas igjen «her kommer 

vinteren…endelig fred å få» til slutt.  

 

Denne sangen kan uttrykke «trøst», «håp» og «glede» når den taler om å vente på vinteren 

som endelig kommer og om å kunne nyte fred og ro innendørs i sitt eget hjem. Dette kan også 
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uttrykke «trygghet». Vinteren ser også ut til å uttrykke «fred», for dem som liker vinter og 

kanskje synes at ting blir roligere og mindre masete da. «Drømmer» og noe «lengsel/savn» 

kan også uttrykkes gjennom å se fram mot vinteren og «takknemmelighet/lovprisning» av 

vinteren som årstid. Dessuten kan det uttrykkes «hjelp/redning» ved å se vinteren som nettopp 

dette. Kanskje kan også «nærvær/fellesskap» uttrykkes gjennom salmens understreking av at 

det er mange som føler det samme, i sin aversjon mot sommerens hysteri og mas og de veldig 

positive, og som snarere foretrekker vinteren.  

 

Sangen bruker virkemidler som gjentakelser av for eksempel «her kommer vinteren», 

«problemer» «du ække aleine» og «er du…». Den bruker også noen enderim, som 

skinner/vinner og leve/TV, men de er få. Derimot er det paralleller som sommer/vinter og 

inne/ute og sangen har også et slags refreng med «her kommer vinteren…». Hvis man skal gi 

en fri tolkning kan man så klart si at vinteren kan være en metafor for døden, men det er høyst 

usikkert, om ikke usannsynlig, at det er ment å være det. Her uttrykkes det ikke noe tydelig 

evighetsperspektiv eller liv-død-oppstandelsesperspektiv. Salmen ser heller ikke ut til å 

uttrykke «frykt/angst», «klage/fortvilelse», «sorg», «savn», «ensomhet/forlatthet», 

«hjelpeløshet/avmakt», «skyld/dom» og «tilgivelse/frelse». Vanskelige følelser og temaer tas 

ikke mye opp, men sangen setter fokus på et negativt jag og press som sangens subjekt vil 

vekk fra, eller ha pause fra, uten å måtte bli stilt til veggs for det. På vinteren ser subjektets 

væremåte ut til å være mer akseptert eller lettere å skjule, og det enkle og gode prises sammen 

med vinteren. Kanskje uttrykker den dermed noe om en skyld gjennom en indirekte 

skyldfølelse for å ikke være mer positiv eller ute- og sportsglad, men sangen ser primært ut til 

ikke å skamme seg over å være annerledes på dette, og ser mer ut til å ville oppmuntre og 

anerkjenne de som er slik.  

 

5.7.2 Liturgisk subjekt 

I denne sangen er det ikke noe fokus på kun ett enkeltindivid, selv om sangens subjekt er 

individuelt, et «jeg», og sangen henvender seg til andre person entall. Sangen taler om et 

fellesskap, eller kollektiv, av mennesker som føler det samme og kan dermed også skape 

fellesskap. Dette kan sette et fokus på det kollektive, slik Wingren oppfordret til, men sier 
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derimot ikke noe om håp om et liv etter døden, men kun et håp om vinter, som nok ikke kan 

tolkes som oppstandelse. Dermed ligger det nok utenfor Wingrens fokus og oppfordring, som 

omhandler salmer og bønner og er knyttet til det kristne perspektivet (Wingren 1975, 44). 

Men brukt i en gravferd kan denne sangen være et uttrykk for hvordan vi ofte prøver å skjule 

og ufarliggjøre døden, akkurat som Dokka poengterer (Dokka 2000, 190,358). Den kan også 

vise det Enger sier, og Thomassen poengterer i sin artikkel, om at fokuset på det unike, 

særegne og individuelle er mer framtredende i gravferder i dag. Der er det viktig å kunne 

kjenne seg igjen, og dette kan uttrykke at flere ikke synes gravferdsliturgien representerer den 

avdøde godt nok og at man vil at det særegne og individuelle skal uttrykkes sterkere. Dermed 

kan bruken av denne sangen uttrykke en speiling av kun det individuelle, av den avdøde, 

heller enn et større og åpent, fellesskap og rammene for død og gravferd (Thomassen 2008, 

528-530).   

 

5.7.3 Trosperspektiv og eksistensielt perspektiv  

Siden dette ikke er noen kristen eller religiøs sang, kommer det ikke noe gudsbilde eller 

trosperspektiv til uttrykk. Når det kommer til det eksistensielle, kan sangen uttrykke trøst, 

håp, trygghet og glede hvis man kjenner seg igjen i dens budskap og ved det faktum at den 

ikke stiller noen krav. Om man er kjent med sangen og har gode minner fra den, eller en 

avdød har hatt et forhold til den og man forbinder sangen med ham/henne, kan sangen også 

bidra med trøst, håp, glede og fred i en gravferd. Sangen taler også om vinteren som en kald, 

god og fredelig tid og kan også uttrykke trygghet. Kanskje vil flere, i en gravferd, se vinteren 

som metafor på døden, og siden vinteren beskrives som positiv og noe sangens subjekt setter 

pris på og ser fram til, kan det også gi noe trøst til dem som tolker den slik. Likevel kan det 

være vanskelig for folk å knytte sine erfaringer og opplevelser rundt en gravferd til sangen. 

Den tar ikke tak i vanskelige følelser man kan oppleve rundt gravferd og død og setter ikke 

direkte ord på hverken sorg, savn eller angst og fortvilelse som man kan føle i en slik 

situasjon.  

 

 



60 

 

5.7.4 Gravferdsliturgi 

Sangen kan ikke knyttes til dagens gravferdsliturgi for Den norske kirke. Noe grunnleggende i 

kristen tro, som mennesket skapt av Gud, menneskets frelse gjennom Jesu død og 

oppstandelse og troen på ham, dommen og oppstandelsen, uttrykkes naturlig nok ikke 

(Gravferd 2014, 5). Likevel kan man prøve å knytte denne sangen til noen deler av liturgien, 

som Jesu ord om å gi dem som strever hvile i Matteus 11,28, selv om Jesus jo ikke opptrer i 

sangen. Eventuelt også deler av tekstlesningen fra Forkynneren 3,1-2.4.6a.11a.14a, der det 

står at alt har sin tid og kommer til sin tid, som planting og høsting, sørging og dansing. Dette 

kan brukes som en parallell til vinteren og årstidene, som hver har sin tid (Gravferd 2014, 

10,28). Ordet «vinter» opptrer noen få steder i Bibelen, som i 1 Mosebok 8,22, der det blant 

annet står om årstidene som aldri skal ta slutt, og Salme 74,17, der det står at Gud har skapt 

både sommer og vinter. Samtidig har ingen av disse, bortsett fra ordet «vinter» noen klare 

paralleller med sangen (Bibelen 2011). Alt i alt er det lite i sangen som kan knyttes til 

gravferdsliturgien og Bibelen. 

 

Sangen handler i følge Joachim Nielsen om lengselen etter vinteren og å kunne være seg selv. 

Ifølge artikkelen i Dagsavisen kan den også handle om hvordan Nielsen mislikte selvgodhet 

og falske forestillinger fra «overdrevent positive folk». Den er ifølge artikkelen mer «…en 

hyllest til enkeltmenneskets verdighet». Uansett om man er en vinner eller ikke. En sang 

spesielt til de som ikke er så opptatt av å prestere og imponere. Artikkelen legger også vekt på 

hvor oppløftende sangen er, til å være en protestsang, som uttrykker ekte glede over vinteren 

som årstid (Rakvaag 2014).    
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6 Oppsummering og avsluttende drøfting 

I denne oppgaven har jeg, (jamfør kapittel 3), analysert seks salmetekster og en sang brukt i 

gravferder ved hjelp av tekstanalyse, i tradisjonen fra Gadamers hermeneutikk, ved hjelp av 

analytiske begreper fra ulike teoretikere som Evertsson, Wingren, Lidén og Pitkänen, Dokka 

og Thomassen. Målet med oppgaven var å se på hvilke teologiske motiver som trer fram i et 

utvalg salme- og sangtekster brukt i gravferder. Jeg har her også sett tekstene opp mot Den 

norske kirkes gravferdsliturgi.  

 

Oppgaven og analysen (i kapittel 5) har åpnet for flere spørsmål. Samtidig har jeg sett at 

utvalget av noen av de mest brukte salmene i materialet primært uttrykker «trygghet», «trøst» 

og «håp», og en del «fred», «hjelp/redning», «glede» og «nærvær/fellesskap» og noe 

«lengsel/savn», jamfør analysebegrepene. Vanskelige følelser som «sorg», 

«ensomhet/forlatthet», «frykt/angst» og «klage/fortvilelse» uttrykkes lite her. Dette kan også 

ses i flere andre salmer som er mye brukt i materialet jeg fikk tilsendt fra byråene, som 

«Alltid freidig» og «Kjærlighet fra Gud» (Norsk salmebok 2013, 512, 769) som også ser ut til 

å fokusere på optimisme og gode følelser som håp. Dette samsvarer med det blant annet 

Evertsson ser i sin avhandling, der hun konkluderer med at de 14 salmene hun analyserer 

primært uttrykker et håps- og trygghetsgivende budskap. Hun legger også vekt på at det er 

mulig å legge til rette for både tros- og eksistensielle erfaringer i en gravferd, gjennom både 

tradisjonelle sanger, og sanger som ikke har en spesielt kristen kontekst, som hun ser som 

mulig komplementerende. Samtidig skriver hun også at det er muligheter for å uttrykke frykt 

og klage, noe jeg selv har sett lite av i min analyse, men Evertssons analyse er samtidig mer 

omfattende enn min (Evertsson 2002, 171,290,292). Flere av bildene som brukes om liv og 

død kan samsvare med det Dokka sier om metaforer for kveld og morgen, lys og mørke, og 

døgnets eller årets rytme. Dessuten uttrykkes ikke døden direkte i mange av salmene. Kanskje 

blir den delvis gjemt bort og fortrengt (Dokka 2000, 190,357-360). Samtidig ser noen av 

salmene døden som noe uunngåelig og som en del av livet, men ser også ut til å ville uttrykke 

trygghet i møte med den.   
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Selv om tidlig lutherdom, som sett, ikke sa mye om gravferder, var salmesang en sentral del 

av dette. At salmer og gravferden, etter luthersk syn, skulle ha som et hovedmål å trøste og 

styrke de etterlatte, ser de analyserte salmene ut til å bekrefte. Mer individuelle og særegne 

sanger, i tillegg til fokus på kristen tro og lære, følger kanskje også luthersk tradisjon for en 

minnekultur rundt de døde (Reinis 2007, 6,256-258; Rasmussen 2016, 222-224). Dagens 

musikkbruk kan uttrykke en utvikling mot det mer subjektive og en større åpenhet for 

utradisjonell musikk. Det kan selvsagt diskuteres hvilke fordeler og ulemper det store fokus 

på avdøde har, og om det fører til at selve trosbudskapet og de etterlatte forsømmes. I dag står 

avdøde mye mer i fokus enn i århundrene etter reformasjonen. Helge Fæhn vektlegger at 

pårørende gjennom tiden har krevd å få sin plass i gravferden, men at de selv har måttet se til 

at deres egne, menneskelige behov fikk komme skikkelig til uttrykk. Han mener også at 

kirken er det minst framtredende elementet her og spør seg om det kunne vært annerledes om 

liturgien hadde vært åpnere (Fæhn 1994, 402-403; Thomassen 2008, 528-529). Dette er noe 

som definitivt er aktuelt og presten Ingeborg Sommer har da også fått Olavstipendet 2019 for 

å forske på nettopp dette, ved å se på personliggjøring av gravferder i prosjektet I avdødes 

ånd. Om personlig tilrettelegging av gravferder i Den norske kirke (Den norske kirke 2018).   

 

De analyserte salmene kan i stor grad knyttes til Den norske kirkes gravferdsliturgi og 

uttrykker primært det sentrale i kristen tro, slik liturgien som salmene er en del av skal 

(Gravferd 2014, 5). Men selv om noen av salmene sier noe om menneskers livsvilkår og 

erfaringer og nevner at livet kan ha mange sider, utbroderer de det ikke. Selv om blant annet 

«hjelp/redning» og «frykt/angst» kan komme noe til uttrykk, er det gjerne i forbindelse med 

uttrykk for trygghet og håp som erstatter det vanskelige i en sterk tro på Guds gode nærvær. 

Der det muligens sies noe om frykt er det som regel i forbindelse med at man ikke trenger å 

frykte. Et opplevd gudsfravær uttrykkes heller ikke her, ei heller klage eller direkte sorg. 

Døden og frelsen som venter uttrykkes primært som noe godt, noe man til og med kan lengte 

etter. En frelsesusikkerhet eller noe fokus på dom og skyld er også vanskelig å se i de 

analyserte salmene. Også de to salmene fra kategoriene «Ved livsgrensa og gravferd» og 

«Trengsel og trøst» uttrykker lite av vanskelige følelser og opplevelser.   
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Jeg har også (jamfør kapittel 3, spesielt 3.2 og 3.3) sett på hva slags gudsbilder som uttrykkes 

i salmene og hvem som er det liturgiske subjekt. Gudsbildene er ikke spesielt tvetydige, men 

er snarere ganske harmoniske, det samme er skildring av forholdet mellom Gud og 

mennesker, slik også Thomassen ser i sin analyse (Thomassen 2017). Dette kan også 

samsvare med noe av det Bjarte Leer-Salvesen ser i sin avhandling og analyse av et utvalg 

presters gravferdsforkynnelse.  Her poengterer han at Gud gjerne framstilles som en 

omsorgsfull, velsignende Gud som tar vare på mennesket og skaperverket og at håp gjerne 

formidles, spesielt oppstandelseshåpet. Også Jesus som en med-lidende Gud finner Leer-

Salvesen mye av i sin analyse. Synd blir også gjerne omtalt som noe som kommer utenifra til 

mennesket, noe man blir utsatt for, ikke som følge av et opprør mot Gud. Mennesket tolkes 

også som relasjonelt, et vesen som trenger både medmennesker og Gud, og døden er den store 

fienden som Jesus har beseiret. Frelsen tolkes også ofte som inkluderende og dommens to 

utganger nevnes lite. Og akkurat som også Wingren poengterer, fokuserer prestene i analysen 

mer på liv/død enn på synd/nåde, og seier og kamp er sentrale motiver (Wingren 1975, 19; 

Leer-Salvesen 2011, 331-334). Gudsbildet i salmene framstår også, primært, som Lidén også 

poengterer, som humanisert, personlig og ubetinget og til tider også som kosmologisk (Lidén 

2016, 143).  Gud er ofte en følgesvenn, kjærlig far eller skaper. De samme metaforene og 

bildene på Gud brukes ofte, og kan være problematiske hvis man ikke husker at en bestemt 

metafor ikke alene kan representere hele Gud og at metaforene er menneskeskapte 

(Thomassen 2013, 90-94).  

 

De harmoniske gudsbildene i salmene stemmer også overens med det Pitkänen ser i sin 

analyse, der Gud framstår som blant annet Far, Skaper og Venn, og Den hellige ånd kommer 

lite til uttrykk, mens blant annet kjærlighet, beskyttende nærvær, frelse og nåde uttrykkes i 

stor grad. Felleskapet med Gud uttrykkes også (Pitkänen 2016, 163-166).  Det er primært 

tradisjonelle gudsbilder som trer fram i denne analysen, som Far, Skaper og Frelser, og kun i 

noen grad uttrykkes andre gudsbilder eller feminine gudsbilder.  

 

Angående det liturgiske subjektet er det i de analyserte salmene både individuelt og kollektivt, 

men som regel ikke så lukket og eksklusivt. Det kan dermed godt brukes for å skape samhold 

og uttrykke et større fellesskap og en representasjon av noe større enn seg selv. Samtidig kan 
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en økt bruk av andre sanger, som «Her kommer vinteren» uttrykke det mer særegne og 

individuelle ved avdøde og sette fokuset mer på det enn på fellesskapet og den større rammen 

for gravferden (Thomassen 2008, 527-531).  

 

Dessuten viser det seg at nesten alle salmene som er analysert er fra 1800-tallet. Man kan jo 

spørre seg hva som ser ut til å appellere slik til mennesker i gravferder fra denne perioden.  

Dette var en periode som skapte mye salmer og der romantikken sto sentralt med fokus på 

natur, historie og folkeminne, ifølge Holter. Holter poengterer også at det ble mer 

demokratisering, organisasjonsliv og religionsfrihet i dette århundret og at kirkelivet ble mer 

ortodokst. Det var også pietistiske vekkelser og stadig flere dissentermenigheter på 1800-

tallet, noe salmesangen også til dels kan vise. Sandell var også del av en vekkelse i Sverige. 

Hun diktet enkle og folkelige salmer fulle av tillit som ofte ble brukt på søndagsskoler, 

bedehus og friere menigheter/grupper. Det ble også mer nynorsk diktning i denne perioden og 

flere, som Matias Orheim, skrev flere veldig subjektive salmer om hverdag og vekkelse 

(Holter 2008, 288,293-294,304). Kanskje er det det romantiske og hverdagslige fokuset og 

vekkelsene som appellerer? Eller det at flere salmer her har et mer subjektivt preg, folkelig og 

enkelt språk og uttrykker tillit og kanskje en god del trøst?  

 

Interessant er det også å se at flere av salmene bruker naturbilder i sin tekst, som «Fager 

kveldsol», «Deilig er jorden» og «Lei, milde ljos». Det samme gjør «Her kommer vinteren» 

og sånn sett passer den inn i mye annen vanlig gravferdsmusikk, som «Våren» av Grieg. Det 

ser ut til at naturbilder kan appellere til folk og kanskje forbindes med ting som identitet, trøst, 

fellesskap, fred, minner og tilhørighet. Det kan også passe med romantikkens fokus på natur.  

 

Ut ifra min analyse er de utvalgte salmene i stand til å uttrykke følelser, både i et eksistensielt 

perspektiv og i et trosperspektiv, men primært gode følelser. Vanskelige opplevelser og 

erfaringer rundt død og gravferd uttrykkes lite. Ei heller uttrykkes dette i den utvalgte sangen 

som primært uttrykker optimisme, vinterglede og senkede skuldre eller fred. Kanskje betyr 

dette at folk som regel ønsker salmer og sanger som uttrykker trøst, trygghet og håp og 

fokuserer på kjærlighet eller gode minner og fred, snarere enn vanskelige og tunge følelser og 
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usikkerhet. Samtidig kan det analytiske utvalget av salmer og sanger ikke si noe generelt eller 

konkluderende om salmers uttrykk. Likevel er de utvalgte salmene blant de mest brukte i 

materialet og kan dermed si noe om en tendens i salmevalget, akkurat som den utvalgte 

sangen, som kan si noe om valget av mer utradisjonell musikk.   

 

En analyse av gravferdssalmer kunne også inkludert salmenes melodi og sett enda mer på de 

teologiske motivene de uttrykker eller ha sett enda mer på salmene i relasjon til gravferden 

som ritual, blant annet gjennom observasjon eller intervjuer av blant annet prester, organister, 

gravferdsbyråer og pårørende. Min analyse kan heller ikke si noe om hva salmene uttrykte for 

spesifikke pårørende i en bestemt gravferd. En større analyse kunne også gått dypere inn på 

salmevalg i by kontra på landet, sett på et større omfang og over en lenger tidsperiode eller 

sett på hvordan folk velger salmer og musikk og hva som gjør at de velger den musikken de 

gjør.  Det kunne vært interessant å se videre på dette. Kanskje er det en mulig vei videre for 

forskning på salmer og musikk i gravferder.  

 

Samtidig kan denne oppgaven si noe om en mulig tendens til bruk av salmer som primært 

uttrykker gode følelser og fokuserer på trygghet, trøst og håp og presenterer en god og 

omsorgsfull Gud, en nokså åpen frelse, en omtrent sikker oppstandelse og gudsnærvær, i 

motsetning til vanskelige følelser. Kanskje er det til hjelp, trøst og styrke for de etterlatte, og 

kanskje kan et ensidig fokus på det gode være negativt og skape mindre rom for å uttrykke og 

bearbeide vanskelige følelser. Salmer og musikk er en sentral del av gravferdsliturgien, så 

man kan spørre seg om hvorfor folk ser ut til å velge så mange salmer som ikke setter ord på 

blant annet sorgen. Salmeboken har også mange gode salmer som sterkere uttrykker det 

vanskelige, ambivalente og ofte meningsløse, i møte med døden. Slik som Svein Ellingsens 

salmetekster «Din fred skal aldri vike», «Nå åpner savnet sine øde vidder» og «Alt ble med 

ett så stille» (Norsk salmebok 2013, 997,999-1000,1001). Spørsmålet er hvor ofte disse 

salmene brukes og om folk er klar over at de finnes.     
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Vedlegg 

Vedlegg 1, teksten til “Her kommer vinteren” 

Skrevet av Joachim Nielsen i bandet Jokke og Valentinerne,  

sangteksten er skrevet ned på bakgrunn av egen lytting til sangen (se litteraturliste). 

 

1.Er du av typen som aldri blir brun, 

og som aldri heller prøver noe særlig på å bli det? 

Er du ansett som en kjedelig kujon, 

fordi du stort sett ikke gidder å bade? 

Har du problemer, 

med å omgås overdrevent positive folk?  

Du ække aleine, vi er mange som har det sånn. 

 

2.Er du den typen som liker å sitte, 

sitte inne og pimpe når sola skinner? 

Er du av typen som er svak for sport, 

men bare på skjermen og bare når vi vinner? 

Da har du problemer, 

ifølge peanøtthjerneforbundet. 

Men du ække aleine, vi er mange som har det sånn. 

 

3.Folkens jeg kommer med nyheter, 

jeg må be om absolutt stillhet. 
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Ventetida er over, 

det kommer til å falle snø i natt. 

 

Her kommer vinteren, 

her kommer den kalde, fine tida. 

Her kommer vinteren, 

endelig fred å få. 

 

4.Er du av typen som lar deg irritere, 

av folk som alltid skal imponere? 

Har du et kjøleskap, 

har du en TV, 

så har du alt du trenger for å leve. For… 

 

Her kommer vinteren, 

her kommer den kalde, fine tida. 

Her kommer vinteren, 

endelig fred å få. 
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