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INLEDNING

Detta arbete avser att vara en undersökning av Anders Frostensons författarskap med en medveten strävan att försöka förstå detta, mot en bakgrund av det samhälle och de kulturella och sociala betingelser som omger honom och hans samtid.
Det är min avsikt att tydliggöra vad Frostenson vill uttrycka och vad som
således är betecknande för hans teologi och verklighetsuppfattning. Den
historiska verkligheten kan bidraga till texternas förståelse i antagandet att
Frostenson själv i sina texter aktualiserar och bearbetar de frågeställningar,
upplevelser och iakttagelser, med vilka han själv konfronterats. Det bör ge
en bild av vad han själv anser viktigt, vad han själv avser med sitt budskap, och samtidigt ge en bild av människan bakom orden.
Den tid i vilken Frostenson lever är på många sätt omvälvande. Åren mellan 1914 och 1918 hade krossat drömmen om ett jordiskt lyckorike. Den
kontinuerligt pågående samhällsomvandlingen med jordbrukarsamhällets
upplösning, och människors uppbrott från invanda miljöer till framväxande större befolkningscentra, har frammanat tankar och frågeställningar
hos enskilda människor. Dessa tankar speglas hos författare och konstnärer på ett för tiden karakteristiskt sätt. Svenskt vardagsliv, arbetet och dess
yrkesvokabulär lanseras under det begynnande 1930-talet, uttryckt i ett
nytt ordförråd. Samtidigt skulle oroande symptom tala om en ny och
långdragen kris utlöst i Andra världskriget och dess världsomspännande
pessimism.
Återhämtningens och industrialismens etablering skulle förmörkas av
miljöförstörelsens konsekvenser, där en allt snabbare livstakt speglar teknikens påverkan. Uppfinningar ändrar livsmiljön. 1968 års rörelser pekar
bort från ägande och makt, mot världsomspännande enhet och kosmopolitiskt tänkande. Nya samfärdsmedel och nya meddelandeformer tas i
bruk och omvandlar vardagen.
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Mitt i allt detta bryter nya teologiska tankar mark, och möter de etablerade riktningarna. Efterkrigstidens teologer, med erfarenheter av en mörk
verklighet, söker sambanden mellan tron, existensen och människans plats
i tillvaron. Sekulariseringen ses som en nödvändig konsekvens av den
kristna tron, och av den dialektiska teologin betraktad som något konstitutivt. Det finns bara en värld.
De alltjämt pågående stora världsstruktureringarna gör att vi kanske inte
ännu kan avläsa och ge en rättvisande helhetsbild av det sekel i vilket
Frostensons författarskap växer, för att tidsmässigt omspänna större delen
av 1900-talet. Det är i samhällets omvälvningar som behoven av ny psalm
synliggörs, och det är här som Frostensons författarskap är dominerande.
Mötet mellan traditionen och den nya situationen kan synliggöra det
bestående, och orden ”än som i gången tid” innebära den trygghet kring
vilken förändringens människa bygger sin tillvaro. Att svara mot situationens behov är förkunnares och författares önskan. Det är också en av
grundpelarna i den lutherska kallelseläran. Frostenson är förkunnare, teolog och författare. Den kristna livsförståelsen blir i detta arbete utgångspunkten.

Den hymnologiska forskningen
Anders Frostensons namn är förknippat med 1986 års psalmbok. Hans
namn förbinds där med 145 psalmer varav 55 är original, de övriga översättningar och bearbetningar.
I inledningsskedet riktades därför min uppmärksamhet mot psalmen och
hymnologins arbetsområde: ”Att förstå kyrkans sång förutsätter sinne för
sångens historiska framväxt och utveckling. Detta är hymnologins uppgift”,1 skriver Allan Arvastson i sin bok Den svenska psalmen, och Sven-Åke
Selander inleder boken Den nya sången. Den anglosachsiska väckelsesångens
genombrott i Sverige med konstaterandet: ”All psalm och andlig sång i ett
samfunds eller en enskilds liv är potentiella forskningsuppgifter, vilkas
lösning hymnologins företrädare har ansvar för.”2 Dessa båda ståndpunk1

Arvastson, Den svenska psalmen, sid. 10.
Selander, Den nya sången, sid. 11.
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ter förde vidare i iakttagandet av ett stort och omfattande forskningsfält,
där kontinuerligt värdefulla insatser synliggjordes. Psalm och sång i kyrka
och samfund kan granskas ur många olika perspektiv och infallsvinklar.
Samtidigt visade sig två diskussionsämnen som ständigt aktuella: förhållandet mellan psalm och visa, och innebörden av ordet ”hymnologi”.
Dessa diskussioner hänger samman med bestämningen av psalmens, visans och hymnologins olika uppgifter.
Ur skilda vetenskapliga perspektiv har i Sverige verksamma hymnologiska
forskare arbetat.3 Psalmhistoriska undersökningar har lagt grunden för den
hymnologiska forskningen. Samtidigt har diskussionen om nya infallsvinklar hållits levande. Problemformuleringar och forskningsmetoder är
relaterade till andra vetenskapliga verksamheter: litteratur- och språkvetenskap, dogmatik och etik, musik och konstvetenskap.4 Från dessa fördjupade och vidgade perspektiv har forskare studerat exempelvis psalmens plats
i folklivet.5 Här har också barnets relation till psalmen behandlats.6 Dessa
infallsvinklar har kombinerats med ett musiketnologiskt perspektiv med
inriktning på den folkliga koralsången, dess spridning och dess funktion i
och utanför kyrkorummet.7 Musiketnologin benämns även ”Musikantropologi”, och söker då beskriva förhållandet mellan musik och kultur. ”Etnohymnologi” beaktar sångpraxis samt sångens funktion och symbolvärden.8 Församlingssången9, samspelet mellan kyrkans budskap och männi3

Exempel på litteratur: Emil Liedgren presenterar 1926 Svensk psalm och andlig
visa, Oscar Lövgren utarbetar 1964 Psalm- och sånglexikon, Allan Arvastson skriver
Den svenska psalmen 1963, Esbjörn Belfrage 1600-talspsalm (1968), Folke Bohlins
Liturgisk sång i Svenska kyrkan 1697-1897 utges 1970, Sven-Åke Selander Den nya
sången Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige, (1973), och Håkan
Möller Den wallinska psalmen (1997).
4
Selander, Den nya sången. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige,
sid. 11ff.
5
Hilding Pleijel Psalmen på folkets läppar, (1959). Nils Arvid Bringéus Folklig fromhet. Studier i religionsetnologi (1997).
6
Livstolkning i den obligatoriska skolans urval av psalmer och religiösa sånger 18891980, (1990) är titeln på Ingrid Emanuelsons avhandling, och Märta Netterstads
avhandling Så sjöng barnen förr utkommer 1982.
7
Folklig koralsång, Jersild & Åkesson (2000). Harald Göransson: Koralpsalmboken
1697, (1992).
8
Dillmar, ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst”, Haeffnertidens koralreform i
historisk, etnohymnologisk och musikteologisk belysning, (2001). Beträffande
benämningen ”etnohymnologisk” se sidan 15.
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skors behov, musikens och textens förmåga att i samverkan göra psalmen
brukad och förankrad har varit föremål för frekvensbaserade undersökningar.10
Med nya perspektiv och frågeställningar, teorier och metoder, arbetar ett
antal musikvetenskapliga forskare. Musiksociologiska undersökningar
belyser förhållandet mellan musik och samhälle,11 och ett sociologiskt
perspektiv på församlingssången ger en bild av musiklivet i kyrka och samfund.12
Litteraturvetenskapliga studier13 har av hävd anknytning till forskning
kring psalm och sång. Till litteraturvetenskap gränsande hänförs studier
där författarfrågan aktualiseras, liksom frekvensundersökningen med fokus
på hur språket i psalmen ser ut och används.14 En ytterligare utgångspunkt

9

Karl-Johan Hansson, En levande församlingssång, (1985). I uppsatserna En framtid
full av sång? Om församlingssång ur gemensam psalmbok, (2001) och ”Vi sjunger ditt
heliga namn” Om levande psalmer i vår tid, (2002), har Karin Karlsson vid Musikvetenskapliga institutionen vid Göteborgs universitet genom empirisk undersökning
belyst bruket av, och uppfattningen om psalm- och psalmbok, i ett antal församlingar i Svenska kyrkan och frikyrkan.
10
Psalmens funktion i begravningsgudstjänsten behandlas med utgångspunkt från
kyrko- och samfundsvetenskap av Anna J Evertsson i avhandlingen Gå vi till paradis med sång (2002), och mottagandet av 1986 års psalmbok är föremål för Bengt
Olof Engströms musikvetenskapliga avhandling Ny sång i fädernas kyrka (1997).
11
Stig-Magnus Thorsén har utvecklat detta i avhandlingen Ande skön kom till mej
(1980). Studien utgör en musiksociologisk undersökning baserad på musiken i
Götene Filadelfiaförsamling.
12
Jonas Bromander: Rum för röster, Sociologiska analyser av musiklivet inom Svenska
kyrkan, som det uppfattas av kyrkobesökare, kyrkomusiker samt kyrkokorister, (2001),
Hans Bernskiöld, (1986): Sjung av hjärtat sjung, en studie av församlingssången,
dess funktion och sociala tillhörighet i relation till samfundets utveckling och
musikens utformning i Svenska missionsförbundet, fram till 1950-talet.
13
Selander Inger, O hur saligt att få vandra, (1980), behandlar motiv och symboler i
frikyrklig sång.
14
Sven Ingebrand, Swenske songer 1536. Vår första bevarade evangeliska psalmbok,
(1998). Syftet är att besvara författarfrågan till de 46 sångerna ur den första bevarade svensk församlingssångboken från reformationstiden. Göran Gellerstam och
Martin Gellerstam, Ord och fras i psalmboken (1977), behandlar språket, dess användning och frekvens.

4

är tidsperspektivet i psalmer; ett beaktande av tid och evighet i olika epokers psalmdiktning.15
Bredden i forskningen har fokuserat på hymnologins metoder och uppgifter. Gemensamt för de nordiska länderna arbetar ”Nordhymn”, nordiskt
institut för hymnologi, med säte i Köpenhamn, och med frekvent samarbete med Lunds universitet. Litteratur, musikvetenskap, kyrko- och samfundsvetenskap utgör basen för denna tvärvetenskapliga verksamhet. Tidskriften Hymnologiske Meddelelser utges av institutet.
De många teoretiska, metodiska och skiftande uppgiftsbestämningarna i
studiet av psalm- och sångmaterialet har kontinuerligt gett upphov till nya
frågor och funderingar: ”… det tvärvetenskapliga perspektivet bör hållas
levande om studiet med rätta ska kunna beskrivas som hymnologiskt”,16
skriver Anders Dillmar i ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst”, (2001).
Emellertid ser han problemen. I kritiken av den äldre hymnologin uttrycks, av Jan Arvid Hellström, farhågor kring hymnologins isolering.17
Den kom därför att definieras som en ”interdisciplinär vetenskap” eller
”samverkansvetenskap”.18 Forskningen anknöt i hög grad till liturgiveten15

Antje Jackelén, Zeit und Ewigkeit. Die Frage der Zeit in Kirche, Naturwissenschaft
und Theologie, (1999). Ett av avsnitten bygger på en analys av 3 146 psalmer ur
svenska, engelska och tyskspråkiga psalmböcker.
16
Dillmar: ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst”, sid. 15-16.
17
Jan Arvid Hellström skriver inledningsvis i Hymnologi – en forskning med framtid?
(1985), att termen ”hymnologi” i vårt land och internationellt använts av den
vetenskapliga forskning som behandlar sången i kyrka och samfund. Den har i
Sverige vanligen förts över till det större arbetsområdet ”Praktisk teologi”. Hellström noterar att den religionsvetenskapliga forskningen i Sverige, under senare
år, ändrat karaktär. Detta har medfört att mycket inom den traditionella teologin
uppfattas som ”vetenskaplig isolationism”. Under avsnittet ”Psalm Samfund
Samhälle Sammanhang” hävdar Hellström att den kristna sången bör studeras
som en återspegling av samhällslivet i stort med dess sociala, ideologiska och
politiska strömningar, (sid. 13 ff).
18
Dillmar, ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst” sidan 16: Dillmar uppmärksammar här i not 55 Sven-Åke Selanders arbete ”Den nya sången”…, s 11ff: Selander ”ville studera den kristna sången i relation till individ, samfund och samhälle
... Senare har han talat om forskning kring helheten ´samfund – individ – musik –
sångtext`.”, se not 41. ”1996 beskrev han ett flertal olika ´forskningsperspektiv`,
där en av huvudfrågorna i ´hymnologiperspektivet` var relationen mellan text och
musik. Detta kräver en kombination av flera olika perspektiv i ett integrativt och
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skapen och den praktiska inriktningen i syfte att tillhandahålla nya gudstjänstböcker.19
Professor Jan Arvid Hellström ifrågasätter emellertid termen hymnologi.
Han konstaterar att ordet hymn oftast har en annan innebörd utanför Sverige. I den gamla kyrkans historia tycks ordet ha brukats om kristen sång i
största allmänhet, för att under tidens gång nyanserats. Luther, och andra
reformatorer, knöt an till den gamla kyrkans hymner, av vilka några finns
översatta i 1937 års psalmbok. Med tidegärdens upplösning har ordet hymn
successivt försvunnit. Termen är i nutid, enligt Hellström, ”mångfasetterad, mångtydig och svårdefinierbar”.20 Man måste, skriver Hellström, ”ställa frågan, om själva benämningen hymnologi svarar mot den nutida religionsvetenskapens karaktär och arbetssätt”.21 Här uppkommer också funderingarna
kring huruvida metod och innehåll svarar mot den utveckling som skett
inom religionsvetenskapen.22 Om hymnologin har arbetat, och arbetar,
med metoder och frågeställningar, vilka känns främmande för nutida religionsvetenskap, blir frågan huruvida termen ”hymnologi” är relevant,
främst på grund av att man inte kan bortse från att ”en bestämd koppling kan
finnas mellan terminologi, forskningsinriktning och arbetsområde”.23
Professor Sven-Åke Selander konstaterar inledningsvis i uppsatsen ”Hymnologi – en forskning med framtiden för sig”? att ordet ”hymnologi” inte
längre finns med i Svensk tidskriftsöversikt. Ordet har sprängt sina egna
gränser. Selander ser, i såväl psalmbegreppets, som samhällets förändring
en utmaning mot en öppnare och mer mångsidig forskning än förr:
”Hymnologin i traditionell mening är välkommen som en del av denna
forskning. Den kunde lämpligen heta psalm- och sångforskning.”24
Hymnologins identitet är svår att greppa: ”Nu tycks något av en forskningskris ha inträtt beroende på åtskilliga provisoriskt lösta metodprofunktionellt synsätt`, densamme, ´Fenomen – funktion – analys`i Kyrkovetenskapliga forskningslinjer: En vetenskapsteoretisk översikt, utg. Oloph Bexell, 1996 sid. 136
och 153.”
19
Dillmar, ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst”, sid. 16.
20
Hellström & Selander, Hymnologi – en forskning med framtid?, sid. 9.
21
Hellström & Selander, Hymnologi – en forskning med framtid?, sid. 7.
22
Hellström & Selander, Hymnologi – en forskning med framtid?, sid. 10.
23
Hellström & Selander, Hymnologi – en forskning med framtid?, sid. 8.
24
Hellström & Selander, Hymnologi – en forskning med framtid?, sid. 65.
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blem.”25 Anders Dillmar konstaterar: ”Kravet på tvärvetenskap och frågan
om hur den ska utformas kan förlama. Ingen enskild forskare besitter all
erforderlig kunskap, hymnologi kräver egentligen ett forskarlag.”26
Dillmar behandlar en tänkbar lösning. Den är baserad på avhandlingen
En levande församlingssång, (1985), ”en hymnologisk undersökning inom
ramen för ämnet musikvetenskap”.27 Författaren Karl-Johan Hansson ger
en tillbakablick på den finländska hymnologins framväxt. Han konstaterar
att denna forskning i huvudsak varit koncentrerad kring textfrågor. Beträffande den hymnologiska forskningen i Sverige har debatten, skriver han,
”särskilt förts bland forskare med anknytning till Lunds universitet”.
Hansson bejakar diskussionerna kring förnyelse av den hymnologiska
forskningens inriktning, men värnar samtidigt om den traditionellt beskrivna hymnologin, där kritiken, enligt honom, varit ”överdrivet sträng”.
Hansson pekar bland annat på att en ensidig religionsvetenskaplig angreppspunkt också kan leda till hymnologisk isolation. Sången i kyrka och
samfund kan granskas ur olika infallsvinklar. En avgränsning härvidlag är
svår att göra.28
Beträffande användandet av termen ”hymnologi” betraktas detta av Hansson som ett till Sverige begränsat problem.29 Det finns inga skäl att överväga en ny term: ”Termen hymnologi är internationellt vedertagen som
25

Dillmar,”Dödshugget mot vår nationella tonkonst”, sid. 16. Dillmar hänvisar här till
Lars Eckerdal: ”Liturgivetenskapliga forskningslinjer” i Kyrkovetenskapliga forskningslinjer: En vetenskapsteoretisk översikt, utg. Oloph Bexell, 1996 sid. 67.
26
Dillmar, ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst”, sid. 16.
27
Karl-Johan Hansson, ”En levande församlingssång”: 1968 års koralrevision i Finland
– idé och verklighet, 1985, s 16ff.
28
Hansson ger, efter inledande presenterade av egna forskningsuppgifter och
materialbeskrivning, i kapitlet 1:2 från sidan 16 och framåt, en överblick under
rubriken: ”Hymnologisk forskning – en positionsbestämning”. Här ingår även
mer utvecklade synpunkter, utgående från den modell kring hymnologi, vilken SÅ Selander presenterat i ”Den nya sången”, av Dillmar benämnd ”den äldre hymnologin”.
29
Den definition av termen ”hymnologi” som ges i Nationalencyklopedin betonar
dess tvärvetenskapliga substans: ”interdisciplinär vetenskapsgren som från skilda
utgångspunkter utforskar den kristna sången och dess historia. Termen avser alltså
numera inte enbart hymnen i vidare eller snävare mening”, ”Hymnologi” 1992,
sidan 211.
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beteckning för den vetenskapliga forskningsgren som behandlar olika
aspekter av den för unisont bruk avsedda sången i kyrka och samfund. En
svensk term som avviker från den internationellt accepterade skulle troligen bara öka förvirringen.”30
Hanssons egen avhandling vill främst peka på koralrevisionens konkreta
musikaliska innehåll, men utöver detta vill den förmedla ett vidare perspektiv: ”Den skall inte begränsas till enbart musikaliska frågor. Med anknytning till den relaterade diskussionen vill den placera in revisionen i
ett större musikhistoriskt, kulturellt och socialt sammanhang. Den musikvetenskapliga aspekten får en fördjupning framför allt genom ett teologiskt perspektiv. Avhandlingen kan på detta sätt anses ta ett steg utanför
den traditionella ´isolationistiska` hymnologins marker.”31
Anders Dillmar summerar:
Den praktiska lösning Hansson ger på hymnologins tvärvetenskapliga problematik handlar om att formulera en gemensam
och genomtänkt grund för studiet, en teori. Sedan spelar det
mindre roll var hymnologin placeras – internationellt tycks det
oftast ske inom teologin, men den ryms också inom musikvetenskap, litteraturvetenskap, pedagogik, historia och religionssociologi.32
”Avsaknaden av en teori tycks vara ett internationellt diskuterat problem”,
skriver Dillmar vidare, samtidigt som han beträffande denna problematik
konstaterar att en viss teologisk koppling är vad som legitimerar en forskningsinsats i hymnologi.33 Det är ”bristerna i hymnologins teoretiska
grund som skapar problem, med åtföljande rotlöshet bland vetenskapsgrenarna eller i bästa fall en styvmoderlig behandling”.34 Trots sina rötter i
medeltiden, saknar hymnologin en allmänt accepterad definition.35
30

Hansson, En levande församlingssång, sid. 24.
Hansson, En levande församlingssång, sid. 24-25.
32
Dillmar, ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst”, sid. 17. Dillmar ger här en
hänvisning till Karl-Johan Hansson, recension av Bengt Olof Engströms doktorsavhandling i STM 1998 s 163.
33
Dillmar, ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst”, sid. 17.
34
Dillmar, ”Dödshugget mot vår nationella tonkonst”, sid. 17. Dillmar hänvisar här
till Joachim Stalmann: ”Zur Frage einer systematischen Hymnologie” i Studien zur
31
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Psalm, visa och andlig sång
Hymnologins problematik är kopplad till det likaledes oavslutade diskussionsämnet: åtskiljandet av begreppen psalm, visa och andlig sång. Det är
en över tid utdragen debatt där bland annat kulturella utbyten, den framväxande läskunnigheten, och väckelserörelserna påverkat.36
I inledningen av Den nya sången. Den anglosachsiska väckelsesångens genombrott i Sverige, skriver professor Sven-Åke Selander i anslutning till hymnologins arbetsområden: ”Det blir då viktigt att skilja ut vad som egentligen
är psalm och andlig sång och avgränsa detta exempelvis från andlig dikt.”
Även relationen mellan den sekulariserade visan och kyrkovisan har blivit
föremål för intresse. Selander antyder närheten i formuleringar, och påviMusikgeschichte: Eine Festschrift für Ludwig Finscher, utg. Annegrit Laubenthal och
Kara Kusan-Windweh, 1995 s 16-24.
35
Hansson, En levande församlingssång, sid. 16.
36
I Svensk psalm och andlig visa, sid. 11ff, drar Emil Liedgren linjer tillbaks till de
tyska begreppen ”leiser och kontrafakter”; två huvudtyper av andlig visa. Kontrafakterna utgör ombildningar från världsliga visor till andliga visor, vanligen benämnda ”dagvisor”. De förekom i de mest skiftande sammanhang, också i vårt
land, även om forskarna anser att svensk församlingssång i egentlig mening saknades, vid denna tidpunkt.
Om 1700-talet och dess andliga sång, ex vis Mose och Lamsens visor, skriver Liedgren i kapitlet ”Lekmannakretsarnas andliga sång vid sidan av rikspsalmboken”,
sid. 335ff. Väckelserörelsernas influenser föder hos Liedgren iakttagelsen att
många av dessa till svenska översatta visor utgjordes av i Tyskland och DanmarkNorge ”ännu flitigt brukade kyrkopsalmer”. Detta aktualiserar det omdiskuterade
förhållandet mellan ”psalm” och ”sång”. Nyckfullheterna härvidlag ”kan med
fördel demonstreras just på dessa skapelser av religiös diktkonst. Därmed är dock
ej sagt, att det skulle vara omöjligt att draga en gräns mellan ´kyrkopsalm´ och
´andlig visa´. Men för denna framställning av vad som i religiöst uppbyggligt syfte
sjungits bland vårt folk i äldre och nyare tid, är en sådan gränslinje av föga intresse. Först 1800- talet har väl på fullt allvar under trycket av kyrkopolitiska fakta
hävdat en principiell åtskillnad mellan ´psalm´och ´sång´.”, (sidan 368).
Om språkets inverkan: om nedsättande uttalanden kring medeltidsdiktning, rimkrönikor och folkvisor, om den ”okultiverade” stilens menliga inverkan på Svenska kyrkan, och därmed det ökade avståndet mellan psalm och andlig visa, skriver
Arvastson i Den svenska psalmen. Han konstaterar: ”Detta i framtiden så tacksamma och outtömliga diskussionsämne går tillbaka på denna brytning mellan folklig
barockstil av pietistiskt mönster och litterär, senortodox klassicism.”, (sid. 135).
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sar de utmaningar till gemensam reflektion, möte och dialog, som kan
utvecklas mellan det sekulära och kristna samhället.37
I Den svenska psalmen ger Allan Arvastson en historisk tillbakablick. Kyrkosången är lika gammal som den kristna kyrkan. Psalmen är till del kyrkohistoria och bidrager till att illustrera denna. Bibelns ord når människor
genom psalmen. ”Ära vare Gud i höjden”, kyrkans uråldriga gloriasång,
står som en portal över evangeliet. I Matt 26:30 talas om sång ur Psaltaren; ett arv från synagogan i urkyrkans tjänst. Kristushymnen i Fil 2:6–11,
1:a Tim 3:16, kejsar Trajanus konstaterande att de kristna ”på bestämd dag
före soluppgången” sjöng gemensamt till Kristus, bekräftar alla att kyrkans
historia är historien om dess sång. 1:a Kor 14:15 uppmanar till lovsång
med ande och förstånd. Mellan psalm, sång och visa förelåg från början
inga skarpa gränser.38
Professor Harald Göransson, medlem av 1969 års psalmkommitté, från
början kyrkomusiker, senare lärare vid Kungliga musikhögskolan i Stockholm, var tillsammans med Jan Håkan Åberg, ansvarig för urvalet av 1986
års psalmboks alla melodier. Han inleder sin bok Koral och andlig visa i
Sverige med en tillbakablick till Ef 5:19 och de där, liksom i Kol 3:16,
aktuella orden: ”psalm, hymner och andlig sång”. ”Forskarna är oense”
skriver Göransson i inledningen, ”och kanske är det inte möjligt att skilja
mellan de tre kategorierna av sånger.” Psalm kan, fortsätter han vidare,
beteckna psalmer ur Psaltaren, men lika gärna psaltarliknande sånger, vilka
liksom hymnen är lovsånger utanför Bibeln. Om det tidiga begreppet
”hymnologi” kan vi, enligt Göransson, endast antaga. 39
Anders Frostenson var medlem av 1969 års psalmkommitté. Han konstaterar att under medeltiden – särskilt senmedeltiden – flöt den världsliga
och kyrkliga visan, balladen och verskrönikan samman och sjöngs om
vartannat. ”Man gjorde knappast någon skillnad på det ena och det
andra.”40 Kan man göra det i nutid? Frostenson skriver: ”Hur ska en psalm
– visa se ut? Ungefär som att fråga: hur ska en blomma se ut? En maskros
37

Rapporten: Dejlig er jorden. Psalmens roll i nutida nordiskt kultur och samhällsliv. Åbo 2001, sid. 337 ff.
38
Arvastson, Den svenska psalmen, sid. 12f.
39
I Den svenska psalmen, sidan 127, härleder Allan Arvastson hymnförfattandet till
antiken. Ordet hymnförfattare, ”hymnopoios” förekommer hos Euripides.
40
Bonniers litterära magasin, nr 8, 1963, sid. 644.
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kunde säga om en daggkåpa: du är ingen blomma. En tyckare av viss typ
kan säga: det här är inte en psalm, det där är inte en andlig visa.”41
Frostenson ställer vid utgivandet av Ur min visbok, (1978), frågan: ”Ska
man börja en visbok med en psalm? Varför inte? Vi tar fel om vi tror att
det är så stor skillnad, om vi tänker att psalmen är något släpigt och visan
något slängigt. Eller något i den stilen.” Han fortsätter: ”Våra första psalmer kallades för visor. Och gjorde på alla sätt skäl för namnet. Man hade
inga orglar. Det var en försångare i kyrkan som ledde sången. Melodin,
som ofta var en populär folkmelodi, fick komma till sin rätt.”42
Etymologiskt konstaterar Frostenson att: ”´Andliga visor` – odais pnematikais – i nya översättningen ´andlig sång` kan översättas med sånger –
visor ingivna av den helige ande”.43 Anden verkar genom tid och rum.
Frostenson ser hymnologin som mer hemmahörande under ämnet dogmatik än under ”diversediciplinen praktisk teologi”. Han skriver:
En hymnolog som inte räknar med den helige Ande som en realitet är ungefär som en botanist som glömt att det finns blommor och träd. Anden är vinden som blåser vart den vill. Inte
underligt att psalmforskarna skyggat för något som är så vanskligt att fånga, precisera och bli vetenskapligt respekterad för.44
Härmed ger Frostenson psalmen en trosprofilering, sammanbunden med
andens gåva, ett uttryck för det som inte omedelbart kommuniceras, men
som påverkar mottagaren på djupet.

1969 års psalmkommittés slutbetänkande

När 1969 års psalmkommitté avger sitt slutbetänkande kommenteras diskussionen kring psalm/visa begreppet: ”Därvid kan det något förbryllande
iakttas att begreppen i regel används utan att man kan finna en sådan
definierad skillnad mellan dem:”45
41

Frostenson, Routley, Dogmat och dikten, sid. 33.
Frostenson, Ur min visbok, sid. 4.
43
Frostenson & Routley, Dogmat och dikten, sid. 34.
44
Frostenson & Routley, Dogmat och dikten, sid. 34-35.
45
SOU 1985:17, sidan 132. På de närmast föregående sidorna utvecklas diskussionen, vilken tycks kunna härledas till den svenska kyrkans ”strama psalmbegrepp”.
42
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Den hymnologiska forskningen ger knappast stöd åt meningen
att det skulle föreligga en klart definierad skillnad mellan psalm
och visa. Snarare understryks omöjligheten att dra sådana gränser. Det sker redan utifrån kunskapen om den evangeliska psalmens – kyrkovisans – historia. Namnen på de första svenska
evangeliska sångsamlingarna, psalmbokens föregångare, är belysande: Några gudeliga visor (1530), Svenska sånger och visor
(1536).46
Vidare anförs Lutherpsalmen: ”O gläd dig Guds församling nu”, som exempel dels på evangelisk psalm, dels som exempel på den aktuella frågeställningen. Biskop Nils Bolander citeras av Psalmkommittén: ”Historiskt
och formellt råder det ingen som helst motsättning mellan kyrkopsalmen
och den andliga visan. Martin Luthers första evangeliska kyrkopsalm ´Var
man må nu väl glädja sig` är alltigenom uppbyggd med folkvisan, balladen
som förebild. Den är prototypen för reformatorisk sång överhuvudtaget.”47
Den andliga visan kom, så som den utvecklades från slutet av 1960-talet,
att präglas av efterkrigstidens globala medvetenhet. Den blev en internationell företeelse där nya uttryck presenterade i nya gudstjänstformer manifesterade samhörighet, solidaritet och visioner.48 I psalmkommittén
konstateras: ”I själva verket torde det vara musiken som avgör om en sång
skall betecknas som psalm eller visa. Som ett av de mest kända exemplen
kan nämnas 289, ´Guds kärlek är som stranden`.”49 Här anförs som en
självklarhet att just melodin kom att hänföra den till grupperingen ”visa”.
Om den enbart varit känd under koralmelodin hade detta knappast blivit
fallet: 50 ”Den gräns som finns är istället den som går mellan sånger som

46

SOU 1885:17, sid. 132.
SOU 1985:17, sid. 132.
48
SOU 1985:17, sid. 85f.
49
SOU 1985:17, sid. 133. Här kan tillfogas att ”Guds kärlek är som stranden” blev
visa i Lars Åke Lundbergs tonsättning, och psalm i biskop Auléns koralsättning.
Biskop Aulén kommenterar detta i Från mina 96 år, sidan 229: ”Jag har alls ingenting emot den melodi som finns i ´Psalmer och visor`, men denna text kan också
ses ur en annan musikalisk synvinkel.”
50
SOU 1985:17, sid. 133.
47
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kan antas höra hemma i en psalmbok, som skall ha en något längre livslängd, och sånger som kan antas ha en snabbt övergående aktualitet.”51
Här fastslås dock att därav uppkomna frågor aldrig får ”besvaras på så sätt
att allt eller merparten av det som stammar från samtiden – med nya bilder, motiv och teologiska tankar, med nytt språk och ny eller aktuellt
gångbar musik – just därför inte hör hemma i en psalmbok”.52
I 1969 års psalmkommitté efterlystes psalmer i vilka människor kunde
känna igen sig själva, sin situation och sina problem, psalmer i vilka det
meningsfulla livets mönster blir synliggjort. Något som väl överensstämmer med Anders Frostensons intentioner:
Vad vi behöver är identifikationspsalmer – inte oppifrån predikstolen, katedern, upphöjda teologivärldar ner till den ansiktslösa
massan, kallad församlingen, utan psalmer-visor där vi känner
igen oss själva, vår situation och våra problem (gärna i första
strofen) och som sedan kan ge ett meningsfullt mönster för våra
liv.53
Detta aktualiserar psalmens förankring i socialt, kulturellt och teologiskt
sammanhang, och det aktualiserar även de texter, som utöver psalmförfattandet, presenteras av Frostenson. Jag fann att de berättande texterna kastar ljus över psalmen, och att många faktorer i samtiden tillsynes påverkar
varandra, när psalmens budskap relateras till den situation som berättelsen
framställer.
Jag fann vidare att texterna, trots de olika infallsvinklarna och uttryckssätten, hölls samman av det teologiska budskapet. Texter, vilka från början
framställts i diktens eller visans form, tog därför lätt steget över och blev
psalm. Jag noterade en tidslinje, vilken växte fram i materialet, på grund
av att Frostenson satte in sig själv i samtiden. Det var upplevelsen av Gud
i det egna livet som han förmedlade, uttryckt i ett kontinuerligt skrivande,
motiverat av hur han själv funnit hur Gud har något att säga i varje tid.

51

SOU 1985:17, sid. 134.
SOU 1985:17, sid. 134.
53
Frostenson (red.), ”och en framtid full av sång”, sid. 86.
52
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Detta framstod för mig som en intressant uppgift: att försöka synliggöra
det i sitt sammanhang insatta och tolkade teologiska budskap, som Anders Frostenson förmedlar.
I bakgrunden fanns också en episod, en högst vardaglig händelse, om
vilken jag berättade i förordet till min i mars 2003 presenterade licentiatuppsats. Jag låter den bilda bakgrund och introduktion till denna undersöknings uppgiftsbestämning.

Uppgift
Det var en disig, gråkall novembermorgon i rusningstrafikens Stockholm.
Taxichauffören, en mörkhyad ung man, höjde impulsivt bilradions ljudnivå. Med fingrarna mot ratten trummade han i takt med musiken, och
bland bromsljus och trafiksignaler sjöng han med – högt och ljudligt –
om Guds kärlek som strand och gräs. Det var psalm 289 som strömmade
ur högtalarna. Vid stoppljuset kom frågan. Den var riktad till mig: ”Vet
du varför Anders Frostenson blev författare?” Jag blev honom svaret skyldig, men hans fråga är en av motiveringarna till detta arbete, och den är i
viss mån också ett motiverande för berättigandet av uppgiften. Under
arbetets gång har jag nämligen erfarit att för flertalet människor är Anders
Frostenson ”psalmförfattaren”. Hans övriga texter, ett stort och omfattande författarskap, har fallit i glömska. De aktualiseras inte.
Min avsikt med denna undersökning är att lyfta fram valda delar ur hela
författarskapet. Därför att det gör störst rättvisa åt hur Frostenson själv
tolkar sin uppgift. Att ta del av Anders Frostensons texter innebär ett iakttagande av ett stort och omfattande sammanhållet skrivande, utsträckt
över tid i närmare 70 år. Det innebär också att ta del av en annan tidslinje,
nämligen den från evighet till evighet. Anders Frostensons livstydning och
författarskap hålls samman av evighetstanken. Uppdelningar riskerar att
dölja den verklighet som Ordet förmedlar, och som utgör den ram i vilken författarskapet äger rum.
Att söka tydliggöra detta sammanfaller med intentionen för denna undersökning. Jag vill nu kort precisera uppgiften, och för dess genomförande
den teori och den metod, med vars hjälp arbetet genomförs.
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Uppgiften är att kartlägga, analysera och tydliggöra den teologi som
kommer till uttryck i Anders Frostensons författarskap i första hand sådant det möter i hans psalmdiktning.
Uppgiften avgränsar sig från dogmatisk forskning, psalmforskning och
hymnologiskt inriktad forskning genom materialet. Det är ett teologiskt
material, bearbetat, och i förhållande till andra, ett kontextuellt avgränsat
material.
Att uttrycka uppgiften som främst koncentrerad till Frostensons psalmdiktning, är inte enbart relaterat till mångfalden psalmer och hans berömmelse som psalmdiktare. Det har snarare med hans berättande framställningar att göra. Berättelsen är den uttrycksform i vilken Frostenson
presenterar sig själv, sin bakgrund, och sitt ärende. I berättelsens form
delger han sina läsare den händelse som totalt ändrade perspektiv och
yrkesinriktning och gav – en livsåskådning. Psalmförfattandet är ett livsprojekt, ett arbete i lydnad mot Guds befallning: ”Skriv psalmer. Läs
dogmatik”!54 Att skriva psalm är en kallelse, att skriva dikt är förbundet
med Guds tilltal: ”Tänk på din Skapare i din ungdomstid …!”55
Frostenson har så mycket med sig in i sina texter, uttryckt i personliga
erfarenheter, vilka förtydligar och får genomslag i hans uppgift. Anders
Frostenson är självutlämnande. Jag tolkar detta dels som ett intresseskapande författarmetodiskt grepp, men främst vill jag tolka det personliga
uttryckssättet som motiverat av den legitimitet som den av honom upplevda kallelsen utverkar. Kallelsen ger anledning, och därtill en särskild
förpliktelse, att ta läsaren/lyssnaren i anspråk.56
Den uppgift, som efter kallelsen, fyller Frostensons liv, är inte självpåtagen. Ordet är det stora nya som Gud låtit bryta in. Ordet mötte honom
tidigt, och tog de egna orden i sin tjänst. Budskapet är med från början.
Detta berättigar till frågan: ”Kan man tala om kallelse idag?”

54

SVT, De skrev våra nya psalmer, 1986.
Björkhem, Beije, Möte med Gud, sid. 302.
56
Som avslutning på boken De första kristnas böner skriver Frostenson: ”När du läst
dessa böner, skriv några rader och tala om vad du tycker om dem. Jag har något
mer jag gärna skulle vilja skriva till dej – inte bara så här allmänt. Min adress är
…”
55
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I förordet till sin 1993 utgivna fjärde upplaga av Luthers lära om kallelsen
skriver Gustaf Wingren, att man alltjämt, i ett modernt samhälle, kan
betrakta en syssla eller en uppgift som en kallelse.57
Jag sammanfattar Wingrens tankar sålunda: En religiös kallelse öppnar
den kristna relationsramen med erfarenheter, vilka har relevans för det
jordiska livet, uttryckt i kulturella och samhälleliga målsättningar, men
också i relationen till Gud. Wingren tydliggör hur Gud som Skapare ställer krav: Gärningarna och kallelsen är till för jorden och för nästan, icke
för evigheten och för Gud. Gud vill ha tron. Han behöver inte gärningarna, men nästan behöver dem.58 Ordet, som befallningsord eller som löftesord bestämmer människans personliga hållning till medmänniskan.
Gustaf Wingren skriver:
Många tyckte det var skönt, att när kallelsen kom, då pekade
den inte alls in i kyrkan. Tvärtom, kallelsen riktade vår blick ut
mot medmänniskan, mot vår nästa som vi mötte på jobbet.59
Kallelsen framstår som en förändring med en ständigt successivt fördjupad insikt om livets mening och mål. Den individualism, som kallelsen
uttrycker innebär inte en egenskapad livsåskådning, den innebär i luthersk
anda en frihet till tjänst för medmänniskan och en kallelse till gudstjänst.
Liv och verk flyter samman i ett kall som det gudomliga Ordets tjänare.
Jag vill lyfta fram hur denna samsyn blir tydlig också hos Frostenson.
Den uttrycks av Luther, och får hos honom inflytande på det egna författarskapet.60 Det personliga ställningstagandet återspeglas i den luthertext,
vilken utgör förtalet till Den Babstska psalmboken 1545: ”Ty Gud har gjort
57
I Luthers lära om kallelsen skriver Wingren vidare på sidan 226: ”Hos Luther är
termerna ´stånd` och ´ämbete` ju vanligare än termen ´kallelse`. Att vi numera
föredraga ordet ´kallelse`, torde sammanhänga med hela utvecklingen bort från
ståndsamhällets typ.”
58
Wingren, Luthers lära om kallelsen, sid. 23.
59
Wingren, Luthers lära om kallelsen, baksidestext, fjärde upplagan.
60
Arvastson, Den svenska psalmen, sid. 45. Arvastson skriver: ”För Luther var det
inte fråga om den i yttre, kanonisk mening godkända sången, utan han talade om
den som var andeinspirerad, med evangeliet samstämmig och i denna egenskap
antagen och använd av Guds folk, som regerades av samme Ande.” Psalmen och
sången får en annan innebörd än vad den haft under medeltiden.
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vårt hjärta och mod glädjefyllt genom sin käre Son, vilken han har utgivit
för oss till frälsning från synd, död och djävul. Den som på allvar tror
sådant, han kan inte låta bli att med glädje och lust sjunga därom och
förkunna det, så att också andra får höra och erfara det.”61
Jag vill tillämpa kallelsens livsförståelse på Anders Frostensons författarskap, och på hans sätt att betrakta sig själv, och sitt uppdrag.
Frostenson återkommer ofta till rösten; Gudstilltalet, som för honom blir
en källa till liv. Hos Abraham finner han trons paradigm: Tron på det
omöjliga gör den egna tron möjlig. Guds Son i svaghet och utanförskap i
världen, ger genom sitt tjänande testamente, den egna, och varje människas tjänst sin legitimitet. Människorna är alla, genom sin olikhet, relaterade till varandra, och till det sammanhang, som den kristna tron uttrycker.62
Jag vill lägga det judiskt-kristna mönstret på Frostensons författarskap och
på hans livstydning. En teoretisk förankring väl tillämpbar härvidlag uttrycks av professor Henry Cöster: Tillvaron, i vilken vi lever, kan ges ett
sammanhängande mönster och en orienterande inriktning, utgående från
Guds skapande Ord. Det finns en biblisk referensram för den erfarenhet
som människan själv kan göra. Det är den judisk-kristna berättelsen som
utgör det mönster med vars hjälp tillvaron kan ordnas, på ett sätt som
möjliggör att den kan förstås och kommuniceras, människor emellan.
Berättelsen uttrycker den relation och det sammanhang som människan
upplever sig stå i, samtidigt som den uttrycker den troendes relation till
tillvaron.63
Mönstret blir en metod för tydning av den verklighet som den kristna
tron ser som Guds. Löftet om livets mening och Guds kärlek är knutet till
termen ”testamente”. Den kristna tron håller fast människan i den skapade, av lidande och död kännetecknade verkligheten. Trons andra innebörd talar om att livets mening och Guds kärlek, kommer människan
61

Arvastson, Den svenska psalmen, sid. 43.
Se psalm 344, versarna 3 och 4, i 1986 års psalmbok. Frostenson skriver där: ”Åt
varenda av oss/någonting han gett,/små och stora saker/att ha hand om rätt. – Vi
skall inte räkna/med vårt eget först./Vad vi har tillsammans,/det är alltid störst.”
63
Cöster Henry, Berättelsen befriar, sid. 148f.
62
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tillgodo på samma sätt som gåvan i ett testamente.64 Denna samverkan
mellan det omgivande livet och dess återspegling i texten kan ses som en
antydan om att människans situation inför tillvaron – alla enorma förändringar till trots – ändå är likartad med bibelns. Existensens villkor rymmer
då som nu ovissheten inför framtiden, och känslan av gåtfullhet.
Jag vill använda mig av dessa tankegångar i tolkandet av Frostensons texter. På samma sätt som Jesus talade till sin tids människor, i deras samhälle och deras kultur, in i deras situation, blir evangeliet idag ”vad det i Kristus är”.
Jag gör iakttagelsen att gjorda reflexioner, från Frostensons sida, gäller
såväl den kristna traditionen som uttryckt i Skrift och tradition, som denna traditions tillämpning i – och belysning – av samtiden. Samspelet mellan textens innehåll, personliga upplevelser och relationen till det omgivande samhället beaktas. I uppgiften ryms således en teori om teologin
och teologins uppgift. Det som skett i samhälle och kultur vid tiden för
Frostensons författarskap gör tolkningen tydligare, samtidigt som de bärande strukturerna i Frostensons teologi får sin tillämpning i det dagliga
livet. Upplevelsen av Guds röst inspirerar och håller samman den verklighet som de egna orden beskriver.

Teori
Allt teologiskt material är framsprunget i ett kontextuellt sammanhang. Det är
denna teori som bär detta arbete.
För att genomföra den kommer vissa komponenter att framstå som speciellt viktiga; nämligen de vilka formar förståelsen av evangeliet, den kulturella och sociala kontexten, de personliga upplevelserna och erfarenheterna samt förändringarna i det enskilda, och för samtiden, gemensamma
livet och verkligheten.
Jag vill tydliggöra hur dessa komponenter finner stöd i materialet, vilket
material skiljer sig från övrigt material, genom den subjektivitet som Frostenson själv ger det, och genom den existentiella ram i vilken han placerar
64

Cöster Henry, Skriften i verkligheten, sid. 38f.
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de personliga erfarenheter och upplevelser som kännetecknar författarskapet, vilket uttrycks i ett likaledes personligt och poetiskt språk.65
Kallelsens genomgripande upplevelse kan tolkas som ett nytt seende.
Landsvägsdiket blir platsen för begrundan, för förståelsen av evangeliet,
och för visionen: Himmelriket är nära. Imperfekt och futurum utgår från
nuets perspektiv, från det nära, iakttagbara och gripbara, från förnimmelsen av det friska, gröna gräset, som trampas under skosulorna, eller från
tordyvelns väg i smutsen.
Jag tror det är värdefullt att ha denna ingång i mötet med Frostensons
texter. När han betraktar naturen registrerar han inte endast. Han tolkar,
och tolkningarna faller tillbaks på det verklighetsnära synfältet. Han förevisar och åskådliggör. Iakttagelser och förnimmelser samsas och förstärker
varandra. Frostenson plockar inte sönder. Han sätter samman. Han aktualiserar. Det är inte ett vetenskapligt betraktelsesätt. Det är inte heller ett
vetenskapligt språk. Det är ett konstnärligt och poetiskt språk: ”Jag lever
idag, i morgon ska jag dö.” (Min kursivering.) Det är denna kunskap som
är värdefull. Att inte se de nära undren innebär att avskärma sig från livet.66
Åskådningsmaterialet med vilket Frostenson levandegör budskapet är tillgängligt för alla. Det är sällan dammiga ikoner eller stelnade porträtt som
talar om Skaparen. Det är växande nyfikna barn, och det är den levande
källan, som porlar nu, med friskt vatten, som åskådliggör. Den synliggörs
av Luther och den tydliggörs av Frostenson.
Han tar som sin uppgift att föra in poesin i svensk psalm – som det syrerika och nya – och det är barnen som är poesins ådra. Barnets seende vidgar den vuxnes synfält. Att tro är att vara barn. Frostenson skapar en teologi där såväl barn som vuxna känner igen sig i iakttagandet av det välbekanta.
65

Om språkets relevans för den kristna livsförståelsen se Cöster H., Människa
bland människor, sidan 8: ”Språket ger oss möjlighet att fånga verkligheten och se
sådant som annars inte skulle synas.” En av dessa möjligheter kan benämnas
”hjärtats språk”.
66
Se exempelvis diktsamlingen Isop, honung, salvia, sid. 10: ”Varför är fläderblomman/som fallande snö./Jag lever idag/i morgon ska jag dö./I morgon ska jag
se/idag är jag blind./All annan kunskap/är blott vind.”
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Att läsa Frostensons texter är också att bli påmind om Guds annorlunda
seende. I författarskapet beskrivs tonåringens sökande efter livsmening,
den vuxnes vardag i en närmiljö tecknad mot fabriksskorstenarnas silhuett
och kyrktuppens vakande, yrkeslivets olika dimensioner, och vägen ut ur
yrkeslivet, sökandet efter glasögonen, och alltjämt sökandet efter sammanhang och tillhörighet.67 Jag vill visa hur Frostensons författarskap rör
sig över flera fält. Det blir visan, fast förankrad i den svenska folkliga traditionen och kulturen, som förmedlar orden om att för Gud är alla åldrar
en enda ålder. Berättelsen och visan, två urgamla uttryckssätt, strålar
samman i Frostensons texter, till exempel i Ur min visbok. 68
Samtidens omdaning och nutidsmänniskans utbrytning från det gamla
och invanda påverkar författares framställningssätt och deras samhällsansvar. När mer än 70 procent av människorna bor i städerna, och inte mer
än 0,7 procent av psalmernas bilder är stadsbilder behövs en omfattande
nutidsorienterad förnyelse av svensk psalm. Frostenson ser den, men
tillägger: ”Den bör kunna ske genom noggrann och känslig inregistrering
och iakttagelse och genom en inre rapport med alla städers stad – det eviga Jerusalem.”69
Det gamla budskapet kan möta samtidens omdaning. Den expressionistiska nutidskonsten, med tidens hårda linjer och mörka kolorit, uppmärksammas av Frostenson. Konstens uttrycksformer, dess blandning av korsfästelsebilder och nutidskatastrofer, åskådliggör tillvarons oberäknelighet.
67

I boken Guds kärlek är som stranden och som gräset. En bok om och av psalmdiktaren
Anders Frostenson, sidan 105, berättar Frostenson, hur han inför överlämnandet av
första exemplaret Psalmer och visor 76 till Kungen och Drottningen möts av Överhovpredikantens fråga: ”Lever du ännu”? ”Jag blev förvirrad och svarslös”, berättar Frostenson, ”gick hem och ställde den frågan till mig själv en månads tid,
hundratals gånger: ´Lever jag ännu`?” Därefter påbörjade jag mitt kanske största
översättningsprojekt någonsin inför den nya psalmboken, konstaterar han.
”Överhovpredikanten kan vara lugn. JAG LEVER ÄNNU.” Därefter tillägger
han: ”Skönt att efter alla psalmrim få skriva detta nu efteråt för min egen skull
och för att jag vet att det är vanligt förekommande att äldre mänskor behandlas så
här: nollställs, dödförklaras eller förväntas vara döda också där man trodde att det
inte skulle vara så I DEN SVENSKA KYRKAN.”
68
Frostenson, Ur min visbok, sid. 29.
69
Frostenson & Routley, Dogmat och dikten, sid. 66.
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Världen är inte entydigt god. När Frostenson, tillsammans med konstnären Hans Larsson, medverkar i Landsföreningen för kristen konsts utgåva,
väljer han det berättande Markusevangeliet som bakgrund, kombinerat
med den egna poesin, som i korta och sakliga strofer koncentrerar budskapet och gör det lättillgängligt:
När tiden var fullbordad
ett barn blev fött.
Ordet tog sin boning
bland oss och vart kött.70
Frostenson vill förmedla den kristna traditionens budskap. Gud skapar
nytt genom sitt handlande. Jag vill lyfta fram hur Frostenson skapar nytt
genom det egna livets erfarenheter och iakttagelser. Att ta med psalmen,
från kyrkorummet, ut bland människorna, ser han som en förpliktigande
uppgift. Psalmen ska vara där människorna är. Psalmboken, som folkbok
och kulturskatt, läst vid fotogenlampans sken, har fått en ny och annorlunda miljö. Den har bland annat blivit ett inslag bland glitter och ljus i
varuhusens julutbud.71
Guds tilltal och kallelsens realitet närmar Ordet och de egna orden till
varandra. Undersökningen vill visa hur beredskapen för det kristna budskapet växlar, budskapets framtoning likaså. Gud, som själv blev människa, möter i vardagens möte med medmänniskan. Vardagen är mötesplatsen för människor. Psalmförfattandet växer fram i kontexten och på den
egna upplevelsens grund, något som forskningsmetodiskt avgränsar från
hymnologin.
Teoretiskt finner jag ovanstående teori, och det vanliga livet som teologins växtplats, uttryckt i Stephen B. Bevans bok Models of Contextual Theology.72 Bevans arbetar med sex modeller, var för sig distinkta, men avsedda
70

Landsföreningen Kristen Konst, Möte med Messias, sid. 5.
SVT, Gomorron Sverige, 28-11-1981.
72
Stephen B. Bevans är professor vid Catholic Theological Union i Chicago. Han
är inte ensam i utarbetandet av modeller för kontextuell teologi. Han ger själv i
boken ytterligare exempel på litteratur med denna inriktning. Här nämns David
Tracy´s fyra modeller för teologisk reflexion presenterade i boken Blessed Rage for
Order: The New Pluralism in Theology (New York, Seabury, 1975), liksom Sallie Mc
Fague´s tre modeller ”att tala med Gud” i Models of God: Theology for an Ecological
71
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att användas tillsammans. Modellernas gemensamma grund uttrycks av
komponenterna: mänsklig erfarenhet, social tillhörighet, sociala växlingar, kultur, Skrift och tradition. De antas i samverkan utgöra kontexten och synliggöra evangeliet. I den modell, vilken benämns ”Den transcendentala”,
ges utrymme för de känslor och förnimmelser vilka i Frostensons poetiska
framställning uttrycks som ”Hjärtats språk”.
Det är, enligt Bevans, den personligt subjektiva erfarenheten och livsförståelsen som är det bästa utgångsläget i förmedlandet till andra. Uppenbarelsen är en allt omvandlande händelse. Gud bryter in i vardagen, placerar
kärlek i människans hjärta, och människan öppnar sig för världen. Det
finns saker vi inte kan förstå utan en total sinnesförändring, en perspektivförändring och ett nytt seende. Det är detta som uppenbarelsen åstadkommer. Men denna upplevelse kan inte starta i vakuum. Den utgår från
medvetenheten: ”Jag är den jag är därför att jag existerar nu – i denna
tidsålder – i nationellt och kulturellt sammanhang”. Från denna individuella startpunkt är situationen extremt kontextuell och allmän.
Erfarenheten från det förflutna – Skrift och tradition – och nutidens erfarenhet av kultur, sociala sammanhang och skiftningar, drar nytta av varandra och arbetar tillsammans. Evangeliet slår rot såväl i lokala omgivningar som i skiftande verkligheter. Kontexten är en del av utvecklingen
och en del av förståelsen av teologin. Evangeliet talar till varje aspekt av
liv. Att föra budskapet vidare framstår som en tvingande nödvändighet,
där alla uttryckssätt tas i bruk; musik, litteratur, skulptur etc.
Utgångspunkten från det subjektiva – insatt i historisk ram – ger erfarenheten av att vara människa. Människors livsförnödenheter, behov och
känslor delas av alla, oavsett nation och religion. Att filtrera sin egen åsikt
genom andras kan berika och vidga horisonten. Mänsklig gemenskap är
gränsöverskridande.73
Bevans betonar att världen är den plats där Gud uppenbarar sig. Uppenbarelsen är, enligt honom, inte bunden till avskilda heliga platser, och den
Nuclear Age (Philadelphia: Fortress Press, 1987). I romersk katolsk teologi har
boken Models of the Church av Avery Dulles kommit att betraktas som en klassiker.
Dulles är i sin tur påverkad av H. Richard Niebuhrs bok Christ and Cultur. Se
vidare Models of Contextual Theology, sidan 28.
73
Bevans, Models of Contextual Theology, sid. 103f.
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sker inte under verklighetsfrämmande omständigheter. Uppenbarelsen
uttrycks inte i högtravande ord. Den sker i det dagliga livet, förmedlas
genom vardagliga ord, och genom ”vanliga” människor.74
Han uppmärksammar att i och med växande kontakter med världen som
helhet följer social påverkan, och sociala växlingar. Kulturbegreppet breddas därmed till att rymma för samtiden aktuella sociala, politiska och
ekumeniska frågor. 75
Kyrkan som katolsk associerar till helheten, och pekar på Kristi församling, som oberoende av ras och kultur. Guds egen källa för kyrkans helhet
blir en teologi som verkar i det konkreta: Genom Andens närvaro; Ordets
konkreta människoblivande, Guds verk för frälsning i mänsklig kontext; i
kultur, i sorg och glädje.76
Dagens teologi måste således, enligt Bevans, ta hänsyn till alla aspekter av
kontexter. Detta kan ses som uttryck för troheten mot kristendomens
djupaste rötter; treenigheten och inkarnationen. I Guds Sons människoblivande tydliggörs Kristi konkreta närvaro i världen. Guds uppenbarelse i
Kristus, hans offer, uttrycks i konkret handling och konkreta symboler, i
historien och i varje människas dagliga liv. Uppenbarelsen är Guds egen
kommunikation med män och kvinnor; en personlig gåva från Gud, och i
konsekvens därmed betraktas tron som uttryck för en personlig kallelse.77
Jag finner att dessa tankegångar svarar mot den kallelsemedvetenhet och
den förståelse av evangeliet som kännetecknar Frostensons författarskap.
Frostensons texter ger uttryck för den kristna traditionens budskap i den
tid, och på den plats, i vilken de förmedlas. De svarar på nutidens frågor.
De aktualiserar och visar de förändringar, vilka synliggörs i såväl samhället
som i Frostensons eget liv.
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Bevans B. Stephen, Models of Contextual Theology, sid. 21.
Bevans B. Stephen, Models of Contextual Theology, sid. 24.
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Bevans B. Stephen, Models of Contextual Theology, sid. 14, 15.
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Metod
Stephen B. Bevans iakttagelser blir underlag för den metod vilken jag använder.
En översiktlig materialgenomgång och en snabb genomläsning gav mig en
preliminär uppfattning om de olika genrer och det omfattande material,
som från 1930-talets början och framåt, producerats av Anders Frostenson. Till materialet, och mitt urval av material, vill jag återkomma.
Jag noterar vid genomläsningen att Frostenson ofta själv sätter in sina
texter i ett socialt, kulturellt och teologiskt sammanhang; eller han ger i
texterna uttryck för erfarenheter och upplevelser, vilka antyder kontexten,
och som därmed, om så erfordras, lätt kan kompletteras och hänföras till i
tiden aktuella företeelser.
I min kartläggning av Frostensons författarskap vill jag därför notera 1900talets händelser; inte ingående och uttömmande, men betraktande dem
som orienteringsmärken i tiden. De faktiska sociala, kulturella och teologiska iakttagelserna, jämte deras förändringar, händelser och skeenden,
påverkar människors livssituationer, och utgör således det sammanhang
och den verklighet, i vilka texterna lever.
Jag vill förstå Frostenson mot hans historiska bakgrund, för att uppfatta
vad han vill säga, och för att uppfatta det väsentliga i hans teologi. Jag ger
därför barndomen stort utrymme.78 Dels för Frostensons egna, ofta iakt78

Bringéus, Folklig fromhet, kapitel 8: ”Forskningsbakgrund”, sidan 156 f: Professor
Hilding Pleijel betonar vikten av att lära känna den miljö där en person vuxit
upp, för att kunna förstå denna persons senare livsverk. Pleijel ger ”Hustavlan”
det epitet vilket A. Nygren benämner ”det självklaras roll i historien”. Hustavlans
normer har bäddat för enhetskyrkans liv, men främst för de sociala ramar som ett
hushåll utgjorde. Ingen kunde fylla sin i livet givna bestämmelse utan den andres
medverkan. I senare forskning presenterar Pleijel det samband, vilket han tycker
sig se, mellan bysprängningarna vid laga skifte och den kollektiva folkfromhetens
förändring mot en individuell riktning. Det radikala från hans sida var således att
han tolkade ett religiöst problem genom samhällsomvandlingen.
Frostenson tangerar dessa åsikter i Barn av två världar, sidan 116: ”Men den djupaste förändringen i vårt folks hela sociala struktur skedde kanske ändå med genomförandet av storskiftet och enskiftet från början av 1800-talet och sedan näs-
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tagbara tillbakablickar mot barn- och ungdomstiden, dels för förståelsen
av författarskapet som helhet, men också för det perspektiv på samhällsomvandling som här tydliggörs. Jag är uppmärksam på de kulturyttringar,
arv och traditioner, vilka i texterna framstår som aktuella i den miljö från
vilken Frostenson själv utgick. Det finns skäl anta att Frostenson själv fått
frågor kring detta, och att han också själv bearbetar och ställer dem.
Den sociala, kulturella och teologiska verkligheten och dess förändring blir en
naturlig bakgrund i min modell, där även analysen av texterna på sätt och
vis påverkas av detta i sitt beroende av likaledes fyra komponenter. Jag
benämner dem ”Fyra teologiska hörnpelare”: Ordet, Testamentet, Bekräftelsen och Arvet. De fyra hörnpelarna är exponenter under fyra olika tidsperioder, men uttrycker i samverkan hela Frostensons författarskap, det vill
säga större delen av 1900-talet. Jag finner dem i textmaterialet, främst i
psalmerna. Jag redovisar dem i undersökningen. De bildar underlag i analysen. Jag tolkar dem som uttryckande Frostensons teologiska grundsyn.
De bär upp och fångar hans teologi, och de ger i sitt kontextuella sammanhang en bild av helheten.
De tankegångar, vilka aktualiseras i analysen, kan fångas genom följande
frågeställningar:
•
•
•
•
•
•

Hur ser den teologiska, sociala och kulturella verkligheten ut vid tiden
för respektive hörnpelare, och för de då aktuella texternas framväxt?
I vilken situation befinner sig Anders Frostenson själv?
Vilken tolkning gör han av sin egen situation?
Vilken tolkning gör han av samtiden och samtidens frågor?
Vad i kristen tradition vill han tillföra den samtida kontexten?
Vad kännetecknar – i respektive tidsperiod – hörnpelare – hans teologiska budskap?

Jag vill betrakta psalmens ord som ett uttryck för Frostensons teologiska
åskådning, så som han själv formulerar det: ”Jag har så länge jag hållit på
tan ett århundrade framåt. Det var då de svenska byarna sprängdes nästan överallt
utom i det envisa Dalarna. Det var tusenåriga traditioner och gemenskapsformer,
som då bröts sönder”. 1800-talets väckelser blev, enligt Frostenson, ett av svaren
på människors ensamhet, till vilken även industrialismens genombrott bidrog:
”Man blev rotlös.”
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med psalm sagt att psalmen bygger på dogmat, det som är en tolkning och
sammanfattning av bibelordet.”79 Jag vill belysa den lutherska livsförståelsen, vilken tydliggörs i psalmerna.
Jag betraktar dikten som en friare uttrycksform, förmedlande personliga,
ofta emotionella upplevelser. Dikten ger ibland ett rikare tankestoff än
den innehållsligt bundna och fulländade psalmen. Många av dikterna blir
psalm.
Analysen tar i min undersökning sin utgångspunkt i diktsamlingarna, och
kompletteras av psalmens saklighet och dogmatiska bundenhet.
Psalmens saklighet uppfattar jag i anslutning till docent Inger Selander,
och hennes iakttagelser, uttryckta i boken Perspektiv på moderna psalmer.
Hon skriver:
I psalmen har aldrig samtidens konstnärliga nyvinningar kunnat
tillämpas fritt. I psalmen som bruksdikt, bestämd av dogmat
och av sin funktion inom gudstjänstens liturgiska ram som röst
för ett kollektiv, kan inte diktaren tillåta sig den frihet i form
och bildspråk som han eller hon kan göra som talande i eget
namn.80
I synliggörandet av den teologi som kommer till uttryck i Frostensons
psalmer vill jag också luta mig mot hans egna ord: Den nya psalmtonen
ska inte komma ”från vår egen tid – dess röster, stämningslägen, problem,
språkaktualiteter. Men från Ordet och dogmat, sådant det lever och talar i
denna tid”.81 Psalmen ska bära evangeliet.
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Frostenson & Routley, Dogmat och dikten, sid. 13.
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Det är texten som är bärare av budskapet, och som bryter in i kontexten.
Därmed bidrager kontexten till synliggörandet och förståelsen av teologin.
Evangeliet får sin belysning av, och i samverkan med omvärlden.
Forskningsmetodiskt innebär detta en avgränsning mot hymnologin; en
avgränsning vilken Frostenson själv bidragit till. Även en psalm kan läsas,
– och den ska, enligt honom läsas. Han ser texten som det primära i en
psalmbok. Melodipsalmboken blev för otymplig. I en annons i Kyrkans
tidning 1988 utvecklar han denna ståndpunkt: Melodierna lär man sig
snabbt utantill, notbilden stör textläsningen, textpsalmbok har använts i
450 år ”och det har gått bra”.82 Han ser ett möjligt problem i att ”ovanpå
ordpoesin läggs en tonpoesi vilket (…) blir för mycket av det goda”.83
Frostenson själv definierar musik annorlunda än hymnologin kan förväntas göra.84 Hans förhållningssätt till sången och musiken kopplas samman
med naturen, och uttrycks poetiskt. Naturen lovsjunger Gud oberoende
av människan. Hela skapelsen sjunger Guds lov: ”Vart enda landsvägsdike
är ett orkesterdike.”85 Det är det kosmiska frälsningsdramat som ska ut82

Kyrkans tidning 50/1988. Bakom annonsen stod, enligt Per Olof Nisser, Anders
Frostensonstiftelsen Sång och psalm. Texten var utformad av Frostenson själv,
och härrörde från ett opublicerat och odaterat manus (kanske 1987 eller 1988). Se
Per Olof Nisser: Ett samband att beakta – psalm, psalmbok, samhälle, sidan 37, not
12.
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Nisser, Ett samband att beakta – psalm, psalmbok, samhälle, sidan 15. Nisser skriver
vidare att Frostenson menar att ”tonsättare sannolikt var bättre betjänta av texter
av annan typ än den poetiskt utstofferade – ´mer nakna, täta, innehållsligt flerskiktade`.” ”Det är”, fortsätter Nisser, ”som om Frostenson överlät det poetiska,
det `sköna`, till musiken på textens bekostnad.”
Frostenson kommenterar vid några tillfällen relationen mellan text och ton. Han
skriver exempelvis: ”Det är de tonande konsonanterna och vokalföljderna – inte
bara radernas slutord” – som ger psalmen dess karaktär och dess sångbarhet. Han
konstaterar också att ”Det sjungna ordets makt att påverka är så mycket större än
det man lyssnar till eller läser …”, och han betraktar psalmen i gudstjänsten, som
ett uttryck för ” lek och lust inför Guds ansikte”. Sången och psalmen inbegrips i
den bibliska traditionen. Se Dogmat och dikten, sidorna 50, 51, 27.
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I SVT-programmet Gomorron Sverige (28-11-1981) får Frostenson frågan på vilka
melodier han prövar sina psalmtexter. Svaret blir: ”På ´En sjöman älskar havets
våg ` och på ´Hej och hå jungman Jansson`, därför att de är så olika vad rytmen
beträffar.”
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Frostenson, Barn av två världar, sid. 31.
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tryckas i den nya psalmen. Kören eller psalmsjungande församlingen är
”ett arbetsredskap i skaparhanden”. Människan är – som en del av skapelsen – medagerande. När Frostenson talar om ”ordmusik” och samklang
relateras dessa till harmonin mellan Ordet, ”din tiosträngade lag” – och
människans hela varelse – med hjärtat uppfyllt av Guds starka kärlek.86
Det är således orden som är hans redskap. När han använder termen ”ordmusikalisk”, som beteckning för sitt eget förhållande till orden, tolkar jag
det som ett medvetet uttryck.87 Hans ”ordmusik” klingar ut i så många
olika ”tonarter”, därför att budskapets helhet anpassas till människors
olikheter. Frostenson adresserar dikten till ”en ensam”, psalmen – visan –
till en ensam bland de många, det vill säga församlingen och den sjungande gruppen, berättelsen söker sin adressat, i det att den närvarandegör
och aktualiserar i verkligheten, det som berättelsen handlar om.
Förhållandet mellan text, sång och musik framstår därmed ur forskningssynpunkt som ointressant.88 Gud som uppdragsgivare, och uppgiften – är
annorlunda – än i hymnologiskt avseende. Det vetenskapliga är i Frostensons betraktelsesätt underordnat det andliga. Den världsliga, profana anden och Bibelns Helige Ande är, enligt Frostenson själv, svåra att åtskilja
och utgör ”något för en hymnolog svåråtkomligt”.89
Jag tolkar Frostensons texter som uttryck för de intentioner vilka förknippas med den kontextuella teologins teorier. Det är den tränade teologens
86

Frostenson & Routley, Dogmat och dikten, sid. 55, 59, 61.
SVT programmet Gomorron Sverige (28-11-1981). När Frostenson i programmet
får frågan: ”Är psalmdiktaren Anders Frostenson musikalisk”? svarar han: ”Jag är
ordmusikalisk med känsla för rytm och ordens klanger”.
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Ingemar Glemme, under 1950-talet andreredaktör för tidningen Vår Kyrka, TVproducent, präst och under året 1948-1949 adjunkt hos Frostenson på Lovö,
skriver: Själv påstår sig Frostenson vara helt omusikalisk. Däremot talar han om
en påverkan från Sven Lidman, ”mästaren i ordets klanger”. Frostenson konstaterar: ”Vi hade väl eljest inte så mycket poetiskt eller ens andligt utbyte. Men jag
lärde mig just ifråga om ordens inneboende bokstavsmusik. I refrängen om Guds
kärlek är som stranden märks det tydligt …” (Brev från Glemme 24 aug – 02).
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Frostenson & Routley, Dogmat och dikten, sidan 36. Frostenson anför Emil Liedgren, vilken i ”hela sitt liv”som psalmforskare hade avsikten att skildra Wallin.
”Men han kom av sej”, i sammanblandningen av världsanden, och Bibelns helige
Ande. Något som för övrigt också ibland drabbade Wallin själv.
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roll att tydliggöra och artikulera vad människor uttrycker, att fördjupa
detta med erfarenheter av traditionen, och att bredda människors egna
upplevelser genom att vidga horisonten, genom ett framlyftande av helheten i det teologiska betraktelsesättet. Detta förutsätter en aktiv dialog mellan människor, vilka är subjekt i kulturen och dess växlingar, vilka förstår
teologin utgående från deras speciella kontext – och de professionella,
vilka artikulerar, fördjupar och breddar människors tro med vidare kunskap om kristen tradition – och kanske tro i annan kontext.90
Stephen B. Bevans skriver att ingen kontextuell teologisk modell är en
exakt spegel av verkligheten. Modeller är konstruktioner. Det är viktigt att
modellen betraktas seriöst men inte bokstavligt. Modellen ska ledsaga
läsaren in i verkligheten. Dessutom kan konstateras att ingen kontext är
statisk, den mest stabila kultur påverkas, sociala växlingar blir den enskilda
människans erfarenhet. Teologin uttrycks i mänskliga termer där nya upptäckter, en ändrad världsbild och historisk medvetenhet påverkar tolkningen.91
Den metod med vilken denna undersökning genomförs ger, som jag ser
det, rättvisa åt hela Frostensons författarskap. Utgående från författarskapets helhet, kan Frostensons syn på samtiden, hans eget samhällsengagemang och kulturella insatser, som uttryckta i olika genrer tydliggöras, och
möta det basala: Ordet, bönen och lovsången, såsom han tolkar dem, in i
samtiden. Här inbegrips också teorin om allt teologiskt material som
framsprunget i ett kontextuellt sammanhang – av Frostenson själv uttryckt
som en ständig beredskap för orden – när de kommer – mitt i verkligheten.92 De bärande strukturerna blir tecken för den Enhet som inte utesluter mångfalden, men som inlemmar, upprättar och tar i sin tjänst.
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Bevans B. Stephan, Models of Contextual Theology, sid. 5, 6, 29 f.
92
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Material
Huvudmaterialet utgörs av Frostensons egna texter. Författarskapet har en
sådan omfattning att ett urval är nödvändigt. Frostenson har, enligt egen
utsaga, skrivit cirka sexhundra psalmer. Utöver psalmerna, diktsamlingarna, vissamlingarna, och de övriga i bokform utgivna alstren, finns
välskrivna diskuterande artiklar, folkbildande kulturella artiklar, essäer och
skiftande litterära inslag och uttalanden. De handlar ofta om samtiden
och dess frågor, och ibland om författaren själv. De i Frostensons författarskap återkommande återgivna citaten, från skilda författarkällor, ger
ibland en antydan om vad som kan förmodas rymmas i hans egen bokhylla. Det är ett intressant och lättläst material, i tiden avlägset, men inte mer
avlägset än att skeenden och händelser ännu känns bekanta.
De texter jag valt är hämtade från hela författarskapet. Min förhoppning
är att förmedla en rättvisande bild och en överskådlighet, där författarskapets mest centrala och bärande tankar synliggörs. Denna översiktlighet
kan tyckas komprimerad och tyngd av nödvändiga avgränsningar, vilka
innebär att vissa delar måste förbigås, andra endast flyktigt beröras.
Frostenson har gjort omfattande översättningar och tolkande bearbetningar av psalm, dikt och poesi, från olika delar av världen.93 De psalmer, författade av Frostenson, som förekommer i olika samfundssammanhang
utanför 1937 och 1986 års psalmbok, liksom de utanför vårt land publicerade psalmerna och deras spridning, förbigås. De, ofta i samarbete med
olika tonsättare, i körsammanhang utgivna texterna, har utelämnats. Frostensons arbete i 1969 års psalmkommitté, och de i dessa sammanhang, av
honom, presenterade teologiska aspekterna kring psalmer och bearbetningar, kommentarer och inlägg, omnämns endast kort och i begränsad
omfattning. I övrigt tillgängliga artiklar och debattinlägg har använts
mycket sparsamt. Frostensons egna producerade trettiotalet kortfilmer av
93

Se exempelvis Guds kärlek är som stranden och som gräset. En bok om och av psalmdiktaren Anders Frostenson, sidan105: Frostenson skriver där: ”På 17 dar och halva
nätterna flyttade jag över de flesta av våra reformations- och 1500-talspsalmer,
kärnbeståndet i vår psalmbok, från de latinska, tyska och gammalsvenska originalen rakt in i vår egen tid”. Vidare på sidan 108, samma bok, ges exempel på tolkningar ur världslitteraturen: ”Pilgrimsboken av R M Rilke, tolkad av Anders Frostenson.”, och ”Anden och vattnet av P Claudel, tolkad av Anders Frostenson.”
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bl. a. Sven Lidman, Nils Ferlin och Jan Fridegård med i kulturellt och
teologiskt hänseende intressanta diktarporträtt berörs inte.
Det material som jag teologiskt vill presentera utgörs av ett existerande
teologiskt undersökningsmaterial, där olika genrer ur författarskapet,
kompletterar och belyser varandra. Från ett kontinuerligt växande författarskap tas utgångspunkten i ett urval från de första diktsamlingarna, de
därpå följande psalmerna, samt valda avsnitt ur de i bokform utgivna berättelserna och betraktelserna. Diktsamlingarna och berättelserna är idag
bortglömda, men grundläggande för den skapelsesyn som kännetecknar
Frostensons livsåskådning. Att texterna språkligt och i annat hänseende
påverkas av samtiden ändrar ingenting av grundbudskapet.
Frostensons verklighetsuppfattning uttrycks i boktiteln Barn av två världar.
Tillvaron rymmer såväl den andliga, som den materiella världen. Vardagslivet, de personliga upplevelserna, och den andliga förnimmelsen av gemenskap över alla gränser karakteriserar författarskapet. Urvalet texter vill
ge rättvisa åt detta.
Frostensons bidrag till boken Möte med Gud, SVT:s bandupptagningar och
Riksradions programinslag, samt mitt eget sammanträffande med Frostenson, aktualiserar några av de med författarskapet förknippade miljöerna
och händelserna, liksom hans personliga perspektiv på uppdraget: präst
och poet. Tidningsnotiser med anknytning till behandlade tidsperioder
ingår i begränsad omfattning i materialet.
Från ett urval, av de till antalet få, bevarade och tryckta predikningarna,
skymtar Frostenson som talare. Hans inriktning mot en yngre läsekrets
utgick från det talade ordet, nämligen från berättelserna för de egna barnen. Detta kom av Frostenson senare att betraktas som ett förstadium till
medarbetarskapet i Kyrkovisor för barn. Naturen finns med från början i
Frostensons författarskap, men tydliggörs påtagligt i inriktningen mot de
yngsta, och i urvalet kyrkovisor. Långa skeenden beskrivs i korta meningar, där naturens tecken kompletterar det mänskliga alfabetet: ”Gud är
högt, högt upp nånstans./Se, i molnet syns hans glans!/Och på marken
där jag går/kan jag se hans ljusa spår.”94
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Några av kyrkovisorna blev psalm. I trohet mot kallelsen ikläder sig Frostenson uppdraget att förmedla ett i psalmens form framställt budskap.
Urvalet psalmer från 1986 års psalmbok speglar detta, och den andra perioden av psalmförfattande; den i särklass mest omfattande. De tidigare
skrivna psalmerna återfinns i 1937 års psalmbok. Ett antal psalmer ur
psalmbokstillägget Psalmer och visor 76 kompletterar den andra perioden av
psalmförfattandet, liksom urvalet andliga visor.
Den andliga visan öppnar för ett nytt och stort arbetsfält, där Frostensons
texter möter samtidens krav på fred, frihet och rättvisa. Den kontext i
vilken visan växer fram är annorlunda än i de länder, vilka präglas av politisk och social ofrihet. Det nära och vardagliga blir platsen för evangeliets
tillämpning. Ur det egna igenkännandet växer solidariteten och vidgas
horisonten. Urvalet hämtas från olika samlingar, de flesta återfinns i Ur
min visbok och i samlingen Mitt ibland oss.
Texterna har ofta tillkommit under den, för respektive hörnpelare, aktuella tidsperioden. Dock förekommer undantag, ibland beroende på den
tillbakablick vilken kännetecknar författarskapet. Frostenson bär ständigt
med sig det landskap och den miljö han rört sig i, och upplevt med sina
sinnen. Minnesbilderna nedtecknas ibland långt efteråt. Exempel härvidlag är samlingen Ingen utanför, vilken genomgående citeras i avhandlingen.
Den utgavs 1983. Titeln anger ett av Frostensons huvudtema, och är som
sådant omspännande hela författarskapet: Varje människa är ett tilltal.
Ingen är skapad utanför.
På samma sätt förekommer hänvisningar till De första kristnas böner, vilka
tidigt brukats, men samlats och utgivits först 1975. Även 100 dikter (1955)
är en samlingsvolym. Vidare kan en texts upprinnelse följas av en mognads- och bearbetandeprocess, vilken fördröjer publiceringen. Diktsamlingen Isop, honung, salvia har på sitt första blad årtalet 1956. I samlingens
mitt anges september 1962. Den utges året därpå. Ibland tydliggörs den
aktuella texten bäst i jämförelse med, eller kompletterad av, en text utanför aktuell tidsperiod. Detta förekommer ibland i presentationen av psalmer och textavsnitt. Min ambition är att tydliggöra en klar tidslinje genom arbetet som helhet.
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Teologisk kontext

För att precisera de lutherska tankegångar som bär texterna, och belysa
den av Frostenson upplevda kallelsen har jag använt hans beroende av
”lundateologerna”.
Gustaf Wingrens klassiska tolkning av Luthers lära om kallelsen är förblivande aktuell. I förordet till bokens fjärde upplaga skriver han:
Mycket tydliga är mina minnen från den 4 november 1942.
Tryckeriet hade just meddelat att min doktorsavhandling låg
färdig för tryckning. Man ville bara ha ett kortfattat förord, som
jag omedelbart skrev på mitt studentrum, för hand givetvis.
Hela boken är handskriven från första till sista raden.
Om någon på den dagen hade sagt, att ett nytt förord till exakt
samma bok, nu i fjärde upplagan, skulle komma att dateras den
4 november 1992, då hade jag uppfattat ett sådant yttrande såsom rena skämtet. Just nu sitter jag och författar detta förord.
Det är klart att glädjen i mitt hjärta är stor en sådan här dag.
Wingrens ”goda råd” till nya läsare av en femtio år gammal text hänförs
till det ändrade samhällsläget: ”Viktigast av allt är just nu inriktningen på
medmänniskan, inte på den skrivna lagens bokstav utan på frågan vad den
andre reellt behöver”, och fortsätter han: Luther tillåter inte några nyheter
när det gäller evangeliet. Kallelsen däremot domineras inte av stillastående
arbetsrutiner. Den finner ständigt nya handlingsmönster, och nya gärningar i en oavbruten rörlighet. Första trosartikeln om Gud som Skaparen
utgör hos Wingren den eviga grundvalen.95
Wingren presenterar sig i förordet som ”en elev till de berömda lundateologerna”, med vilka brukar åsyftas Ragnar Bring, Gustaf Aulén och Anders
Nygren. Ragnar Bring, vars specialområde var lutherforskningen, blev
genom sin avhandling Dualismen hos Luther (1929), banbrytande och
mönsterbildande.96 Nämnas bör att idag räknas även Wingren själv till ”de
berömda lundateologerna”.
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Wingren, Luthers lära om kallelsen, Förord, sid. 7.
Nationalencyklopedin, band 3, sidan 312.
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Gustaf Aulén har som teolog och forskare behandlat dogmatikens centrala
spörsmål med en klar inriktning mot det för den lutherska åskådningen
karakteristiska. Läroutvecklingen, åskådningsbrytningarna, och musiklivet
i den Svenska kyrkan var föremål för hans engangemang.97 Hans koralsättning av Frostensons psalm ”Guds kärlek är som stranden …” visar
hans musikaliska intresse. Hans engagerade deltagande i samtidens frågor
framgår med tydlighet i hans bok: Från mina 96 år.
Anders Nygren kom tidigt i kontakt med Luthers livssyn. Han skriver:
”Långt innan det var tal om någon lutherrenässans ute i världen pågick en
sådan för fullt i vårt hem kring sekelskiftet.”98 Nästan varje problem han
senare kom att behandla anknöts till hans barndom och tidiga ungdom.
Orden om det självklaras roll i historien: ”Om de självklara förutsättningarna diskuterar man icke – man använder dem helt enkelt. De gälla med
det självklaras rätt, de äro som luften man inandas, atmosfären, i vilken
man lever” – de orden aktualiserar – ”en given och därför ofta förbisedd
förutsättning för Nygrens egen gärning; den gammallutherska kristendoms- och samhällssynen i schartauansk tolkning”.99 Vetenskap och kyrklig verksamhet integreras i hans person. Med standardverket Den kristna
kärlekstanken genom tiderna. Eros och Agape, blev han internationellt känd
och respekterad.
Dessa teologers samsyn blir det tolkningsredskap jag använder mig av i
förståelsen av Frostensons teologi. Att lundateologerna av Gustaf Aulén
beskrivits som ”kontraster i samverkan” kan antas belysa och tydliggöra
den gemensamma grunden. Dessa tolkningskällor motiveras även av konstaterandet att Anders Frostenson genomfört sina studier i Lund, med
Gustaf Aulén och Anders Nygren som lärare. Den kristna evighetstanken,
anförd av Nygren, är närvarande och sammanbindande hela Frostensons
författarskap, och Gustaf Auléns framlyftande av Skapelsen och hela skapelsens återställelse, är också ett påtagligt tema i Frostensons författarskap.
Man kan närma sig ett material från många olika infallsvinklar, vilka också
påverkar metoden och uppgiften som helhet. Teologiskt arbete är en hermeneutisk uppgift som har att förhålla sig dels till kristen tradition som
97

Svenskt biografiskt lexikon, band 2, sidan 440.
Svenskt biografiskt lexikon, band 27, sidan 692.
99
Svenskt biografiskt lexikon, band 27, sidan 692.
98

34

mångtydig och föränderlig – och samtiden – också den stadd i ständig
förändring. Givetvis har denna uppgift sysselsatt många över tid.
Själv gör jag iakttagandet att teologins och evangeliets förankring i nutiden kännetecknar såväl Anders Frostensons som Gustaf Wingrens tankar
långt tidigare än den kontextuella teologin introducerats som begrepp.
”Än som i gången tid” bevaras under växlingen i nuet.100
Gustaf Wingren ser det för den framtida teologin oundgängliga i 1920talets nyorientering på den europeiska kontinenten, representerat av Karl
Barth, Rudolf Bultmann m.fl. Han konstaterar: ”I Sverige har denna nyorientering praktiskt taget ingen roll spelat, vilket är en förlust för svensk
teologi. I någon mån har förlusten kompenserats genom den renässans för
Einar Billing (född 1871, död 1939), som sent omsider har kommit.”101
I psalm 87 i 1986 års psalmbok blir emellertid Barths teologi psalm. Frostenson anger själv denna källa. Orden: ”Våga vara den du i Kristus är” kan
ses som betecknande för inkarnationen, och den kristologi som utgår från
Barth. Gud har själv valt att bli en av oss. Frostensons inhämtande av
teologisk litteratur, hans omfattande läsande, visar att han ständigt höll sig
informerad om teologin och dess utveckling i och utanför Sverige.102 Till
detta kan läggas att de dogmatiska studierna helt upptog hans inriktning
inför psalmförfattandet till 1986 års psalmbok. Guds befallning och Luthers
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Citatet är hämtat ur psalmen: ”Jesus från Nasaret går här fram än som i gången
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om samtiden och dess teologi. Se exempelvis sidan 8, där Per Olof Nisser skriver:
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betoning av väsentligheten i de kristna dogmerna resulterade i tio års
dogmatiska studier.103
Omsorgen om teologin, det egna arbetet med psalmtexter och senare bedömning av nyskriven psalm, förutsatte en bredd och medvetenhet om
det som skrevs ute i Europa, och som det uttrycks i boken Dikten och dogmat: en nödvändig kännedom om ”vad som skrevs och sjöngs världen
över”. Inte bara för Sveriges egen del utan för att ”kunna dela med oss av
vårt material”.104 Dogmat och dikten blev ett av underlagen för det första
betänkandet inför Psalmer och visor 1975, och utarbetades för 1969 års
psalmkommitté av Anders Frostenson och ensam ansvarig och redaktör
för Cantate Domino, doktor Erik Routley från England.105
Från ett av psalmkommitténs sammanträden berättar Inge Löfström under
rubriken ”Arbetsplats Lund”. Här nämns att Frostenson, enligt egen utsaga, hämtat stoff och inspiration från Bonhoeffer, Wingren och Lögstrup.106 Detta är emellertid inte något som klart omnämns i Frostensons
egna texter. Utan närmare jämförelse kan dock det som i hög grad tillämpas på Frostensons författarskap uppfattas som uttryckt av Bonhoeffer:
”En insikt kan aldrig separeras från den miljö, i vilken den har vunnits.”107 Ordet, som är annorlunda än andra ord, och lydnaden inför detta Ord, kallelsen och efterföljelsen, ger medvetenheten om gemenskap och barnaskap. Nåden till efterföljelsen – kostar en människa livet – och ger en
människa livet.108
Bonhoeffers klassiska bok Efterföljelse, ur vilken ovanstående citat är hämtat, är skriven i den historiska situation, som uppstod när Bekännelsekyrkan stängdes av Gestapo i november 1937. Boken utgavs en månad senare.109 Ordets enhet blir synligt i den av splittring kännetecknade situation,
som 1930-talets världsläge skapade.
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För att återgå till Wingren är det hans övertygelse att Danmarks bidrag,
främst från K. E. Lögstrups författarskap, utgör ”en oavbruten reflexion
över möjligheterna att för vår tids människor klargöra vad kristen tro
är”.110 Lögstrups författarskap analyseras av Lars-Olle Armgard, och introduceras på svenska 1971. I människors beroende av varandra finner Lögstrup ”den etiska fordran”.111
I förmedlandet av, och i reflektionen kring den kristna trons innebörd,
kan noteras att Lögstrups och Frostensons tankar tangerar varandra. Skapelsetankens livsförståelse; den judiskt-kristna livstolkningen, och människors ofrånkomliga beroende av varandra, kan ses som gemensam grund i
bådas tydning av verkligheten.112
Lögstrup tillskriver vidare, med sin fenomenologiska metod, den dagliga
erfarenheten dess giltighet. Han betraktar vardagsspråket: ”det naturliga
språket”, som relevant uttryck och tydning av de erfarenheter, vilka språkets bärare gjort av sin tillvaro. Samtiden, den gemensamma situationen
och subjektiviteten, öppnar för läsarens förståelse, till vilken även andra
filosofers och författares inlägg kan bidraga; genom att aktualiseras och
debatteras.113 Dessa tankegångar, liksom framlyftandet av konstens roll i
tydningen av verkligheten; binder samman Lögstrup och Frostenson i
deras likaledes gemensamma: Att föra vidare Luthers intention att hörsamma Guds Ord i nuet.114
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Wingren hävdar att i predikan, men också i undervisning, i bönen, och i
gudstjänsten som helhet, ”överallt fungerar bibliska texter så, att ständigt
nya människors livssituation infogas i själva texterna, varigenom textorden
fylles med nytt och oväntat innehåll”.115

Teologins röst
Den bibliska texten är således inte enbart en text i det förflutna. Den är en
nu uttalad text. Därmed får situation och sammanhang, tradition, sociala
och kulturella betingelser betydelse för såväl teologins utformning som
för tolkningen av Guds handlande.
Det tycks mig som att Anders Frostenson ger röst åt den ”tysta och strävsamma lutherdom”, som han först i mogen ålder tillskrev sin uppväxt.
Den tillhörde barndomen, obemärkt inbakad i vardagens alla sysslor. Den
fanns som en ”underström”, för att använda Margareta Brandby-Cösters
ord, och den utvecklades till bärande vågor i hans författarskap. Därför
har två avhandlingar inspirerat i mitt eget arbete: Margareta BrandbyCösters avhandling: Att uppfatta allt mänskligt. Underströmmar av luthersk
livsförståelse i Selma Lagerlöfs författarskap och Claes-Bertil Ytterbergs avhandling: Olov Hartman och det kosmiska dramat.
Den episka formen, och relationen mellan luthersk livssyn och berättelsens verklighet, uttrycks i Margareta Brandby-Cösters avhandling. I sin
framställning synliggör hon de lutherska underströmmar, som karakteriserar Selma Lagerlöfs författarskap. Bärande drag i klassisk kristendom relateras till de stora romanfigurerna, bland andra Gösta Berlings saga, Jerusalem
och Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige. Luther tillhandahåller de
teser som fångar upp vad det kristna arvet innebär, och Selma Lagerlöf
låter berättelsen gestalta tradition och verklighet. Det är livet, så som det
blir människan givet, det vanliga livet i arbete och gemenskap, som ger
mening i tillvaron.116 Avhandlingen presenterar en teologisk undersökning
av ett litterärt material, och visar sålunda att den lutherska livsförståelsen
kan uttryckas episkt.
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Olov Hartman riktar sin uppmärksamhet mot två håll: Mot Gud och mot
världen. I egenskap av direktor för Sigtunastiftelsen kom han i nära kontakt med många av sin generations författare. Fyrtiotalisternas ovilja mot
inordnandet i någon ordning blev anknytningspunkt för Hartmans förkunnelse om det villkorslösa evangeliet.117
Under 1950-talets första del förenas hos honom den lutherska kallelseteologin med sakramentala och inkarnationsteologiska motiveringar. Denna
samsyn uttrycks i gränsöverskridande sociala, diakonala och kulturella
konsekvenser. Gemenskapstanken uttryckt i hem, folk och mänsklighet
växer sig stark.118
Det nutida till trots beskrivs det dagliga livet av Hartman tämligen ålderdomligt: ”Att bära ett ok i sitt jordiska kall”,119 men det finns ändå alltid
en mötesplats mellan människans situation och Gud. Psalmerna gestaltar
den bibliska verkligheten så att en existentiell identifikation uppkommer.
Detta uttrycker ett personligt inhämtat ”inifrånperspektiv”, ett inlevelseperspektiv; typiskt för Hartmans hela livssyn. Avståndet till den bibliska
världen överbryggas: ”att vara där. Vara i texten …”120
Båda dessa avhandlingar relaterar således de teologiska traditionselementen till det omgivande livet, båda beaktar den lutherska traditionen och
kallelseteologins sociala och kulturella aspekter, och båda realiserar därmed människans bundenhet till verkligheten. Detta, och att reflektera
över de gamla berättelsernas relevans i nuet, är intressant i kontakten med
Frostensons texter. Att överföra det bibliska materialet så att det blir gripbart för samtidens människor kan ses som bärande i hans författarskap,
och att låta dåtid och nutid mötas i en alldaglig situation åskådliggörs
exempelvis i psalmen: ”Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången
117
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tid.” Att låta läsaren ta del av psalmens upprinnelse blir här berättelsens
uppgift, vilket kan ses som Frostensons intention, uttalad i uppmaningen:
”Läs hur det gick till när jag skrev min första psalm ´Jesus från Nasaret`.
En annan såg och trodde, där jag själv var blind och icke trodde.”121 Båda
texterna är bärare av evangeliet; psalmen med sin närhet till bibeltexten,
och berättelsen som belyser psalmen och situationen i vilken den skrevs.
Det är således många olika faktorer som påverkar det kristna budskapet,
dess framställning, och psalmens förankring hos allmänheten. Den samhälleliga, kulturella och sociala bakgrunden, och dess betydelse har, som
tidigare nämnts, oavbrutet efterlysts i nutida forskning av i första hand
professor Sven-Åke Selander. Han konstaterar att Britt G. Hallqvist redan
1968, inför detta års kyrkhandbokskommitté, formulerade ”de utgångspunkter för förhållandet mellan hymnologi och kultur- och samhällsperspektiv som numera syns mer allmänt accepterade än då de formulerades”.122
Per Olof Nisser berör detta i sin avhandling Ett samband att beakta – psalm,
psalmbok, samhälle. Han konstaterar:
I den hymnologiska diskursen har fokus hittills legat på teologins och kyrkolivets förändringar men inte på samhällets annat
än när relationen till den samtida kulturen, och då närmare bestämt litteraturen, har berörts av forskare som Emil Liedgren
och Allan Arvastson. I övrigt och ur ett bredare perspektiv har
sambandet mellan samhälle och psalmbok/psalm inte behandlats.”123
Nisser skriver att titeln på hans egen avhandling är ett citat från Arthur
Engberg och hans inlägg från ”ett kyrkomöte för länge sedan”. Nisser fann
citatet i sitt arbete som huvudsekreterare i 1969 års psalmkommitté. Det
befäste övertygelsen om att det verkligen fanns ett samband, ett naturligt,
centralt och sedan länge känt. Avhandlingens rubrik blev också dess mot-
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to: ”ett försök att beakta ett mer eller mindre försummat samband”.124 Per
Olof Nisser uttrycker dess syfte:
Med denna avhandling söker jag fylla den lucka i den hymnologiska forskningen som påpekats av Hellström och S.-Å. Selander
nämligen att – med erfoderliga avgränsningar – låta själva relationen mellan samhället och dess förändringar och psalmboken
bli föremål för granskning.125
I föreliggande arbete behåller materialet kontakten med författaren, varvid
samspelet mellan textens innehåll och personliga erfarenheter sätts i relation till tradition, kultur och omgivande samhälle. Med början i barndomsskildringarna vill jag kontinuerligt utveckla detta, och genom analys
av ett rikhaltigt material belysa iakttagelser och förändringar. Ambitionen
är att tydliggöra teologin främst i Frostensons psalmer, men även i övriga
texter, och att samtidigt spegla helhetsgreppet i hans författarskap.
Det finns emellertid flera komplicerade samband och relationer, vilka inte
berörs i föreliggande arbete. Författaren, texten och läsaren har samtliga
en relation till samhället i stort. En aspekt av detta är frågeställningen när
och på vilket sätt samhället kommer till uttryck i psalmen. Vad finns implicit i tema och tankefigurer som belyser och bekräftar detta? Ger psalmernas användning i samhället, den tro, lära och bekännelse de uttrycker,
en bild av kristen tradition i samhället i stort, och motsvarar urvalet psalmer i Psalmboken såväl kyrkans bekännelse, som samhällets värderingar?
En begränsad aspekt av dessa kontextuella frågeställningar utgör avhandlingens inriktning mot hur den existentiella och samhälleliga situation ser
ut, i vilken Anders Frostensons poesi och psalm växer fram.
Ingen undersökning kan rymma alla fakta. Frostensons författarskap kan
framställas och analyseras ur flera perspektiv, men det som syns mig alldeles tydligt är, att för honom själv är kallelsen det primära. Därför har jag i
denna undersökning låtit Gustaf Wingrens Luthers lära om kallelsen ge belysning. Den personliga kallelsen blev den händelse genom vilken verklig124
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heten fick mönster. Den tände den trosgnista som i hjärtat upplevs som
försoning, tillit och förtröstan. Den ställer in Frostenson i den lutherska
traditionen. Den bär hans egen livslånga övertygelse om Guds tilltal. Den
övertygelsen är min främsta referens: ”Den upplevelsen kan jag inte förklara”, säger Frostenson, ”men den har aldrig lämnat mig.”126

Anders Frostenson-forskningen
Hans författarskap öppnar möjligheter för flera forskningsfält. Hans
många psalmer och visor, ett flertal inte publicerade, de musikaliska infallsvinklarna, utgör ett oöverskådligt material. Hans relation till andra
psalmförfattare är intressant. Han påtalar själv beröringspunkter med Lina
Sandell, och tankeutbyte med Olov Hartman. Ylva Eggehorn skriver om
hur begreppet ”längtan” kan tolkas i nutid, och då med hänvisning till
Anders Frostenson.127 Teologisk berättelseforskning och litteraturvetenskapligt arbetande teologi, liksom teologiskt orienterad litteraturvetenskap, borde ha gemensamma utgångspunkter från livsförståelsens olika
uttrycksformer i dikt, poesi, psalm och berättande framställningar. Listan
kan göras lång. Under arbetets gång har de folklivsinriktade perspektiven
formulerat mina egna frågor: Vad i den småländskt/skånska mentaliteten
och omgivningarna formar dessa stora författare? Från det gammalkyrkliga
Kronobergs län: Karl Vennberg, Vilhelm Moberg, Bo Setterlind och Anders Frostenson; och från övriga landskapet Småland: Pär Lagerkvist, Alf
Henriksson och Astrid Lindgren. Och många fler … I dessa funderingar
uppstår också frågan om vad som skrivits om Anders Frostenson.
Den klara framställningen, och det enkla språkbruket, vilket genomgående
karakteriserar Frostensons författarskap, har måhända just genom sin enkelhet, inte tidigare lockat till analysering och utforskande. Det finns nämligen inte mycket skrivet i bokform om Anders Frostenson. Frostenson
själv hänvisar till Rune Pär Olofssons biografiskt inriktade bok: ”… och ett
oändligt hem”. Den utgavs 1981. Boken är innehållsrik och omspänner
såväl Frostensons liv och personliga utveckling, som hans författarskap.
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Den har undertiteln: ”Om Anders Frostensons väg till den nya psalmen.”
Många av hänvisningarna i denna undersökning relaterar till denna bok.
Med anledning av Frostensons 90-årsdag publicerade AF-stiftelsen Psalm
och sång, boken Guds kärlek är som stranden och som gräset. En bok om och av
psalmdiktaren Anders Frostenson.
Någon vetenskaplig undersökning föreligger inte. Ett antal recensioner
och liknande hänvisningar förekommer. De ger dock endast en fragmentarisk redovisning till aktuell litteratur. 1998 hölls i Lund ett hymnologiskt
seminarium kring psalm och sång hos Anders Frostenson, vilket utförligt
redovisas i skriften Religio, nummer 49, utgiven av Teologiska institutionen, Lund. Den har fått titeln Mot en ny sång. Redaktörer är Sven-Åke
Selander och Anna Jönsson. Här ger Göran Bexell olika infallsvinklar för
tänkbara forskningsuppgifter, samtidigt som presentationen, med ett urval
psalmer, understryker Frostensons betydelse på psalmdiktningens område,
ur såväl svensk som nordisk synvinkel. Forskning kring psalm och sång
aktualiseras härmed i Jan Arvid Hellströms och Sven-Åke Selanders tidigare nämnda bok Hymnologi – en forskning med framtid? Författarna ser den
kristna psalmen och sången som insatta i ett större sammanhang. Selander
förordar en analys där ”förhållandet mellan psalm, andlig sång och vad
som sker i samhället i stort mera bör beaktas i psalm och sångforskningen”.128 Textmässiga studier av jämförande karaktär, mellan olika tros och
livsåskådningar, såväl religiösa som icke-religiösa, antas bilda underlag för
teorier om hur förändring och utveckling påverkar kommunikationen
mellan människor, i dialog, samtal och förkunnelse.

Anders Frostenson
Anders Frostenson har i drygt femtio år varit svensk psalmdiktnings centralgestalt. Han föddes den 23 april 1906 och avled den 4 februari 2006.
Han var son till Alma och John Frostenson, och den förste i en syskonskara av fem. Föräldrarna var lantbrukare i Loshult, beläget i gränstrakterna mellan Skåne och Småland.
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Efter studentexamen blev han filosofie kandidat 1928, och efter teologie
kandidatexamen 1932, prästvigd i Lunds domkyrka, samma år. Frostenson
kom därefter som pastorsadjunkt till Gustaf Vasa församling i Stockholm.
Frostenson kom att bli denna församling trogen till 1949, då han installerades som kyrkoherde på Lovö i Mälaren. Här stannade han till sin pensionering. 1955 blev han utnämnd till slottspredikant. Drottningholms
slottskapell hör till Lovö församling. Frostenson var medlem i 1969 års
psalmkommitté, ett uppdrag som han, enligt SOU 1985:16, uppehöll till
1984-09-09. Vid 75 års ålder blev han teologie hedersdoktor i Lund, och
1989 erhöll han HMKs guldmedalj ”för framstående insatser som psalmdiktare”. Han har varit gift med Ulla Lidman, Gerd Nordin och Sigrid
Löfberg-Hausel.
Uppbrottet från barndomshemmet, blir för Anders Frostenson den upplevelse vilken markerar hela livet. Det formar hans uppdrag och hans ständigt återkommande budskap: att med de egna orden och med den egna
rösten som verktyg, synliggöra och återge den i Skapelsen givna gemenskapen. Den personliga kallelsen innebär för Frostenson att ta hand om
orden ”när de kommer”.
Ur upplevelser och iakttagelser växer ordbilderna. När han blundar är allt
oförändrat: barndomen, landskapet, människorna. När han öppnar ögonen är allt förändrat: ”Av Guds kärlek pånyttfött,/liv får hjärtat som var
dött./Öppen himmel strålar klar/över själ som ängslad var.”129 Personligen
är han innesluten i en levande konversation. Gud finns i alla ting, men
det är i Ordet som Han låter sig finnas.
Frostenson vill vara där himmel och jord möts. Poetiskt uttryckt är det vid
horisonten som allt ”spelas samman”; vårens längtan och sökande, och
höstens förlösta oro:
Och vårens anemoner dom räcks oss ur din hand
och höstens löv som lossnar dom faller i din famn.130
Den tystnad, som blev Frostensons, efter 1986 års psalmboks utgivande,
bröts 1993, i presentationen böner, meditationer, anrop, vilka i sin titel
129
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bär sammanfattningen av den första gudsförnimmelsen: Himmelriket är
nära. Förmögenheten att med det egna livet tjäna; en rätt bundenhet till
jorden, ger arvsrätt till det frihetens rike, som är allas gemensamma hem.
Åter - seendet av Himmelriket blir såväl utgångspunkt som mål, i ett författarskap präglat av relationen gammalt och nytt (Matt 13:52), skapelse
och fulländning (Upp. 22:13), allt i förvissningen: ”TACK, HERRE, att
du söker oss/medan vi letar efter våra glasögon.”131
Kallelsens hemvist, i Gustaf Wingrens återgivande, blir påtaglig:
På jorden hör alltså kallelsen hemma, icke i himmelen, och mot
nästan är den riktad, icke mot Gud. Detta är en synnerligen viktig preliminär bestämning. Man sträcker sig i kallelsen icke upp
emot Gud, utan man böjer sig ned mot jorden. När man så gör,
sker Guds fortsatta skapelseverk: Guds kärlek tar gestalt på jorden, och det yttre blir vittne om Guds kärlek.132
Frostensons författarskap kräver en omfattande tillbakablick. De författare
han själv hörde deklameras under tidiga barnaår var främst Atterbom,
Karlfeldt och Fröding. Litterärt inflytelserika under ungdomsåren var T S
Eliot och Karin Boye. Sedermera skulle Frostenson personligen hysa en
nära relation till Jan Fridegård, vars tidiga litterära verk han recenserade.
Ronald Fangen och Bertil Malmberg tillhörde också den litterärt inriktade
bekantskapskretsen. En livslång vänskap knöts till poeten och livskonstnären Nils Ferlin. Denna vänskap fick en alldeles speciell betydelse uttryckt i
respekten för, och utformandet av, det skrivna ordet. Även synen på
medmänniskan förenade. Båda var iakttagare. De iakttog tiden före, mellan och efter två världskrig.133
Ett tanke- och åsiktsutbyte utvecklades även med Pingströrelsens förgrundsgestalt Sven Lidman. Lidmans dotter Ulla ingick äktenskap med
Anders Frostenson. Året var 1941. Lidmans, ibland prestigefyllda attityd,
bidrog till det av Frostenson, under tiden i Stockholm, påbörjade forskningsarbetet kring J. O. Wallins psalmer. Med utgångspunkt i 1695 års
psalmbok sökte han främst Wallins relation till denna, för att sedan bryta
131

Frostenson, Himmelriket är nära, sid. 85.
Wingren, Luthers lära om kallelsen, sid. 23.
133
Samtal med Frostenson, september 1997.

132

45

ut ett tema: ”Kristusbilderna i psalmerna.” Arbetet förankrades inte i någon examen, trots en för tryckning färdig licentiatexamen.134 Under det
egna psalmförfattandet låg således en fördjupad och intresseburen inriktning mot denna genre. Frostenson hämtar fortgående stoff och inspiration
från teologisk litteratur i samtiden.135
Det mänskliga språket förändras. Bibeln är en förenande länk mellan generationerna, men tillägnandet ter sig olika. Frostenson placerar in det
gamla bibliska budskapet, i den nya tid, i vilken han verkar. Psalmen får
oftast sin förankring i de renodlade bibelcitaten, redovisade som källor,
eller som underliggande text. Det med tiden uppkomna tomrummet beträffande förtroligheten med bibelns ord och symboler, liksom det tomrum, som avsaknaden av andlig visa utgör, blir föremål för Frostensons
intresse. De egna ordens återberättande av bibelns liknelser och händelser,
inspirerade av ögonblickets iakttagelser i nuet, bär kyrkovisan. Kyrkovisan
hade från början barnen som målgrupp, men många av visorna fann vägen in i vuxenvärlden. Frostenson binder samman skapelsens helhet,
mänskliga åldrar och tidens skeenden, i det stora sammanhang, som uttrycks med ordet Gud.136
Frostensons författarskap växer inte i en värld för sig. Det befriande Ordet, och den befriande händelsen, står ofta i relation till varandra. Upplevelser och iakttagelser knyts tätt till hans litterära produktion. De tar sin
början i barndomen.

Min faders gård

Orden ”Min faders gård” användes ofta av Fröding. Även Frostenson kom
att använda denna ordföljd i sin beskrivning av hemmet, dit han ofta återvänder i sitt författarskap; ett familjejordbruk, som tidvis förknippades
med en kompletterande bisyssla. Anders Frostensons far, John Frostenson,
var en intresserad skogsman, och en kamrerssjäl. Han var styrelseledamot i
en affärsbank och ordförande i ortens sparbank. Gårdens skog kunde i
välskötthet tävla med domänverkets. Modern, Alma Frostenson, drev en
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tid, för att hjälpa upp ekonomin, sommarpensionat. Anders Frostenson
kom att ärva faderns tystlåtenhet. Mor var glad och utåtriktad. Genom
henne strömmade den fåra av liv som var förknippad med gården, barnen,
djuren och människorna i hennes närhet.
Frostenson beundrade sin mor. Kontakten mellan mor och son var nära
och naturlig. Mor hade sällan tid för sig själv, konstaterar han. Lantbrukarhustruns vardag var fylld av jordnära sysslor. Om hennes tro, hennes
livsåskådning, vid denna tid talades aldrig. Mor hade ett eget liv. Det behöll hon för sig själv. Tidsmässigt rymdes knappast vare sig predikningar
eller andakter.
Som tioåring arbetade Frostenson på den närbelägna torvmossen. När
vägen blockerades av torvvagnarna, slöt sig korna samman. Det gick en
oro genom flocken, en oro som återspeglades i deras ögon. Kornas ögon
blev framledes till dikt, liksom stenarna. Sten var i detta landskap vanligt
förekommande. Båda; såväl ögonen som stenarna, kunde spegla ljusvågorna. Runt gårdens bostadshus fanns träden: kastanjer, valnötsträd, bigarråträd, lind, ek och flera socknars största bok. Den stod på backen
ovanför huset. Mangårdsbyggnaden, som Frostenson beskriver den, på sin
faders gård, var i trä, vitmålad med brutet tak. Under den mörka årstiden
satt stjärnorna i de nakna grenverken, och under en femstammig lind
hade man byggt sommarens lövsal. Där höll man lövsalsfest.137

Alla äro våra bröder

I socknen levde en sträv och tystlåten lutherdom. Den kunde ha ett tungt
allvar, men den var också förebråelsefri. Ingen människa behövde känna
sig moraliskt ifrågasatt, utpekad eller utstött. Den hade en inbyggd tolerans. Ord uttryckande misstro eller ifrågasättande hördes aldrig. Någon
verkligt illa behandlad människa kunde Frostenson inte påminna sig.
Ändå kom orden ”illa behandlad” att följa honom genom åren, uppröra
och oroa.
Frostenson gick i skolans första klass. På vägen hem till gården kom han
förbi handlarens trappa. På trappan tog han ofta en paus. En dag satt en
skylt på affärsdörren. Det fanns sex affärer i Loshult på den tiden. När han
stavat färdigt och lagt samman bokstäverna förstod han att nu fanns bara
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fem. På skylten stod: ”Illa behandlad är jag m m sedan 20 år.” Det var köpmannens avskedshälsning. Denna upplevelse, tolkad som utanförskap,
kom att påverka en vuxen mans diktning. Det går en klar linje, säger han
själv, från läsövningen utanför handelsboden till psalmversen: ”Öster,
väster, norr och söder, korsets armar överskygga, alla äro våra bröder, som
på jorden bo och bygga.”
Alla äro våra bröder. Viktor Rydberg skrev: ”Där såg jag vandra i syskontåg, bredvid varandra hög och låg.” Detta var en iakttagelse som Rydberg
gjort i ”sin” kyrka i Jönköping. Han kallade dikten: ”Träsnittet i psalmboken.” Samma upptäckt gjorde Frostenson när han satt med sin mor i Loshults kyrka. Särskilt påtagligt blev det vid julottorna och trettondagsgudstjänsterna. Då gick bygdens folk, sida vid sida, hög och låg, mittgången
fram med offerbössorna. Den sociala tillhörigheten och reflexionen kring
den hade fått sin grund.138
Skriftställaren och gelbgjutaren
På gården i Loshult fanns en magasinsbyggnad. Den hyrdes av Carl Wilhelm Agardh. Han var av värmländsk lärdomssläkt med anknytning till
Fröding. Han hade en bohemisk läggning. Han kallade sig skriftställare, en
udda titel i bondesamhället. Han skrev bygdenotiser i lokaltidningen och
dessutom följetonger för tidningen Hemmet. Förutom detta handlade han
med frimärken. Säckar av frimärken skulle sorteras. Detta var ett arbete
som engagerade gårdens barn. På frimärkena fanns bilder av annorlunda
landskap, mörkhyade människor, vattenfall och noshörningar. Agardh
läste ofta högt, deklamerande Frödings dikter. Den dikt Frostenson minns
starkast är ”Strövtåg i hembygden”. Dikten gav associationer till det egna
småländska landskapet och dess bestånd av lövängar, liljekonvalj och
nattviol, och till begreppet ”min faders gård”. Detta hade en biblisk klang,
som Frostenson senare i livet skulle framkalla, tillsammans med dessa
minnen. Innan han någonsin sett en diktbok hade han ett bestånd av lyrik
med i bagaget. Detta kom att påverka hans relation till litteratur och yrkesval. Någon som också kom att öva inflytande i denna riktning var
”gelbgjutaren”.
Gelbgjutaren var även han en särpräglad och ansedd personlighet. Särpräglad på grund av sin kunskap. Han hade förvärvat en lärdom vid sidan
138
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om sin hantverksskicklighet. Han föreläste för dem som ville höra på ur
Atterboms dikter. Samlingen Siare och skalder kunde han utantill. Om
frimärkena gav mig en global medvetenhet, så förs jag här in i den litterära
romantiken, konstaterar Frostenson.139
Mor- och farföräldrarna
I skolan läste Frostenson om Drottning Kristina. Det gjorde man speciellt
gärna i det skånska Loshult. Här gick gränsbäcken till det småländska Pjätteryd, som var hans mors hemsocken. Här fanns en bro, kallad Drottning
Kristinas bro. Denna var en gång gränsbro mellan Sverige och Danmark.
Bron var byggd av Frostensons förfäder. Numera har den fått försvinna
för Europaväg fyras sträckning. Där vid bäcken blev en naturlig rastplats
på väg till morföräldrarna. En släkting bodde vid bron. Här satt jag redan
som treåring, berättar Frostenson. Vi vände på stenar, såg på små ålliknande fiskar, och tittade på vattenspindlar. Även farfars gård var belägen
vid vatten.
Vatten och träd
Frostenson skriver ofta om bäck och strand, sjö och träd. Urbilderna mötte honom redan vid gränsbäcken mot Småland. Nära Frostensons föräldrahem växte en bokdunge och genom den rann bäcken; kraftig under vår
och höst. Här byggdes fördämningar, vattenhjul, sågklingor och konstruktioner med hammare. Hos morfar drev forsen både såg och smedja. Vattenbruset blev musik. Långt senare skulle Frostenson förklara detta på ett
av kyrkomötena. Han hade i Psalmer och visor 76, nr 621, skrivit: ”… och
bruset från berget och vattnet hans ord till de lyssnande bar”. Detta var
omöjligt, fastslogs det. Inte kunde man höra något genom brus och vatten. Upplevelserna från barndomen bekräftade dock just detta. Det fanns
mycket vatten i hans barndoms värld.
Farfar var död innan Frostenson föddes. Efter honom fick han förnamnet: Anders. Gården låg vid sjön Möckeln, nära Stenbrohult, Linnés hemsocken. På farfars gård fanns tio meter breda stenmurar; de bredaste i flera
socknar. Det var betesmarkerna man klarade sig på. Farmodern bodde
kvar tjugo år efter farfaderns död.140
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1950 är Frostenson tillbaka vid odlarmödorna. I sin bok Barn av två världar, beskriver han hur han ser lager av sammetsbrun mossa, stensöta, fetknopp, taklök och förgätmigej växande på stenmurarna. De har funnits så
länge, konstaterar han, att man nästan trott dem vara ett naturens verk.
De är kolossalmonument i sten över svensk arbetsamhet.141

Undersökningens uppläggning
Religionsvetenskap kan ses såsom studiet av en relation mellan tolkning
av traditionen och tolkning av den aktuella situationen. Denna studies
teoretiska bakgrund ser härvidlag den kristna trons grundmotiv, och kristendomens livsförståelse, som uttryckt i berättelsens eller diktens form.142
Redan vid en hastig läsning av Frostensons författarskap förefaller hans
diktning kunna ses som buret av fyra hörnpelare: Ordet, Testamentet,
Bekräftelsen och Arvet. Teoretiskt utgör dessa bärande element i Frostensons teologi. De antas i stor utsträckning tidsmässigt relaterade till varandra. Tentativt preciseras därför en struktur som visar sig kunna också ses
som en kronologiskt ordnad tematisering.
Kronologins fyra olika perioder och författarskapets fyra hörnpelare vill
jag därför försöka precisera genom att antyda dels Frostensons egen existentiella situation dels hans socio-kulturella inramning för vardera hörnpelare.
Undersökningen kommer att disponeras så att jag inleder presentationen
av vardera hörnpelare med att peka på några drag i den aktuella situationen. Detta sker under rubriken ”Kontexten”. Här uppmärksammas dels en
i tiden daterbar existentiell kris, vilken har betydelse för författaren, och
därmed också för författarskapet, dels den sociala, kulturella och teologiska kontexten.
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Nästa steg blir analysen av texter. Detta tar sin början i de diktsamlingar,
vilkas formuleringar och tankegångar ibland känns igen, i de senare publicerade psalmerna.
Slutligen lyfter jag sammanfattande fram några teologiska iakttagelser
kring vardera hörnpelare, och vill på så sätt ge en bild av Frostensons teologi. Presentationerna av hörnpelarna följer alla samma, återkommande
dispositionsmönster, utgående från hållpunkterna: Kontexten – Texten –
Teologin.
Dispositionen av studien formas således av fyra hörnpelare:
Den första hörnpelaren, ORDET, behandlar Frostensons möte med den
oväntade döden, hans uppbrott från hemmet, och det Gudsmöte, som
resulterade i de två första diktsamlingarna Löftets båge och Med lyfta händer,
utgivna 1931 respektive 1932.
Den teologiska karakteristiken i denna del av författarskapet kan uttryckas
i förnimmelsen: Gud talade och människan blev till. Guds närvaro i Ordet, ger de egna orden dess betydelse, vilket återspeglas i vardagsspråket.
Orden är betydelsebärande och skapande. Den mänskliga existensen kan
tolkas och förstås genom språket, som beskriver handlingar och livsyttringar. Här börjar Frostensons gudsuppfattning att skönjas: Gud fördold
är klädd i Ordet.
TESTAMENTET; den nästkommande hörnpelaren, kan teologiskt karakteriseras av inkarnationen som ett löfte om Guds närvaro; ett testamente,
vilket sedan textmässigt förskjuts mot det som kan ses som Frostensons
eget litterära testamente till sina läsare. Hit hör diktsamlingarna På väg
(1935), och Genom lyckta dörrar (1938). Tidsperioden är präglad av 1930och 1940-talets krigsstämningar, vilket även återspeglas i boken Tisteln och
källan (1943). Gud själv ger tillvarons mönster till kallelse och tjänst: Du
böjde dig ned över jorden (1944). Till perioden hör också de, inför 1937 års
psalmboks utgivande, skrivna psalmerna, bl. a. den psalm vars första strof
börjar med orden: ”Jesus från Nasaret går här fram”. Guds Sons människoblivande får betydelse för den totala livstolkningen, där medmänniskan och de sociala relationerna förs in, och förs vidare under kommande hörnpelare:
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BEKRÄFTELSEN. Den teologiska karakteristiken uttrycks här i Nattvarden, vilken bekräftar en gränsöverskridande samhörighet: Kring bordet i ditt
rike (1945). Den gudomliga plan, som vilar i Skapelseordet befästs i Barn
av två världar (1950). Det människan ser i naturen speglar Guds väldighet.
Livet fortplantas, trots kamp och destruktion; i den skapelse som alltjämt
pågår: Mässa vid Mälaren (1954), Lantprästs lyra (1957), och Isop, honung,
salvia (1963).
Frostenson talar om ”Kallelseåret 1960”. Gud själv bekräftar hans uppdrag, vilket öppnar för den nya period av diktande, som sträcker sig från
medarbetarskapet i Kyrkovisor för barn, till ett omfattande författarskap
med inriktning mot psalmen. Frostenson anger ett av sina teman i psalm
377: ”Därför att Ordet bland oss bor har världen ljus och liv.” Världen är
aldrig stum. Den är fylld av lovsång.
ARVET, som hörnpelare, tar sin teologiska utgångspunkt i avsnitten om
Anden och om kyrkan. Kristus gav allt, och lämnade efter sig Treenighetens mysterium, och förvaltarskapet av Ordet och sakramenten. Fortsättningsvis ställs de nutida frågorna – och de eviga. Döden inpå livet föder
tillbakablickar; dels mot Frostensons egna verk, dels mot föregående generationers erfarenheter, och framåt: Himmelriket är berett för arvtagarna.
Innanförskap och identitet är bärande ord; ord som rymmer såväl frihet
som lydnad, och som också antyder valet: antingen – eller. Något mellanting finns inte. Lovsången är ibland en kampsång – uttryckt i den andliga
visan.
Den andliga visan utgår från samhällsutvecklingen och har internationella
influenser, där nya gudstjänstformer blir ett uttryckssätt, med främst ungdomliga förtecken. Frostensons textbidrag blir rikliga. De kännetecknas
dels av den textmässiga enkelheten, dels av övertygelsen: en skapelse, en
värld, en mänsklighet, något som senare utvecklas i anslutning till den
framväxande miljörörelsen.
De för varje hörnpelare avslutande sammanfattningarna kan därmed ses
som uttryck dels för Frostensons teologi, dels som en karakterisering av
hans självförståelse som författare. Stundtals ges bilden av människan
bakom orden. Svaret på tilltalet blev livets mening. Anders Frostenson gav
sig själv i uppgiften – för att finna sig själv. Ordet blev röst – och människa. De egna orden blev psalm.
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ORDET

Kontexten
Konfirmandtiden

”Det är skimmer i molnen och glitter i sjön, det är ljus över stränder och
näs.” Detta är några rader ur Frödings dikt: ”Strövtåg i hembygden”, och
för Frostenson en beskrivning över sommardagarna på hans farfars gård.
Glittret utbreder sig över sjön Möckeln. Skimret i molnen blev starkast
över blått vatten; men det blev svart, inför konfirmationen i Stenbrohults
kyrka.143 Stenbrohults kyrka skulle bli Frostensons konfirmationskyrka.
Han hade börjat i Osby samrealskola och sommarläste i Stenbrohult. Han
cyklade de två och en halv milen från hemmet till läsningen.
Mötet med den oväntade döden
I stark kontrast till det ljusa, vackra kom för alltid en händelse att outplånligt stå kvar i hans minne. Mötet med den oväntade, brutala döden. Frostenson berättar i sin bok Ingen utanför om hur ungdomarna någon vecka
innan konfirmationen fick ta på sig sina mörka kostymer och vita klänningar. En ur gruppen, Holger Fältenborg, insjuknade och dog. Fältenborg var son till en lokförare i Älmhult. Han hade tagit hand om en sjuk
svalunge, som fört sömnsjukebakterier med från södern. Jordfästningen
ägde rum en söndag. Sanden rasslade mot kistan, när ungdomarna gick
fram med de nyplockade ängsblommorna. Solen bländade, mot den väldiga, vita kyrkväggen.
Hit till Stenbrohults kyrka, till dess vita väggar, till begravningen, skulle
jag i tankarna återvända en annan sommardag, skriver Frostenson, många
år senare. Då skulle han ha hunnit skriva psalmen: ”Våga vara den du i
Kristus är”. Fältenborg var scout. Han var Frostensons idol. Han var allt
det han själv önskade att vara – men ej var.144 ”Att lydnaden – både som
143
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omedelbart verkställande och tålmodighet, aldrig se sig tillbaka eller tappa
taget – blivit ett centralt religiöst ord för mej kan på något spår föras tillbaka till hans Baden-Powelhatt, gröna halsduk, snodd och emblemet på
hans skärp och allt hos honom svarade emot.”145
Utbrytningen
Frostenson var den tredje i ordningen från Loshult, som skulle ”kostas
på”, d v s gå i läroverk, brytas ut ur det livsmönster som både levt och
stelnat genom årtusenden. Detta blev för honom till kris; ett tillvarons
öppna sår. Ur detta ständigt oläkta sår skulle mycket psalm, poesi och visa
ständigt flöda. Han skulle aldrig mer komma hem på riktigt, till vare sig
kamrater eller hemsocken. Han skulle själv aldrig upphöra att förvånas
över att han klarade detta. Härur föddes hans i psalm och poesi ständigt
återkommande: ”Låt ingen stanna utanför!”146 Barndomen utgör den verklighet, till vilken Frostenson ofta återvänder.

Existentiell kris
Frostenson säger, beträffande tiden efter uppbrottet från hemmet, i den av
Rune Pär Olofsson utgivna boken ”… och ett oändligt hem”: ”… Det året
betydde den svåraste kris jag genomlevt. Det var inte mer än nätt och jämt
jag klarade mej genom den med livet i behåll. Det året är som en bottenupplevelse …”147 En existentiell kris.
Ordet ”existentiell” härrör från latinets ”existensia”. Formen ”existens” har
alltifrån romantiken kommit att i allt större utsträckning beteckna den
specifikt mänskliga existensen. Därmed har existentiella frågor och ställningstaganden förenats med vår tillvaro. Ordet ”kris” kommer från det
grekiska ”krisis” och betyder egentligen avgörande vändning, plötslig förändring eller ödesdiger rubbning. Johan Cullberg konstaterar, i den bok
han valt att kalla Kris och utveckling, att ordet ”kris” tidigare använts i betydelsen av ekonomisk eller medicinsk kris. Begreppet har dock allt oftare
fått beteckna det psykologiska reaktionsmönster vilket aktualiseras vid
personliga inre och yttre svårigheter och problem. Cullberg skriver vidare,
att människor i alla tider försökt bemästra och bearbeta svårigheter, sjukdom, lidande och död, katastrofer och okontrollerbara händelser. Därmed
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har de också konfronterats med frågorna beträffande den utlösande situationen, och med dess inre, privata betydelse för vederbörande. Dessa faktum är viktiga för förståelsen, liksom kännedom om sociala förhållanden,
och aktuell period i livet.148
Två händelser kom att följa Anders Frostenson genom livet, och därmed
prägla hans författarskap: scoutkamratens död och uppbrottet från hemmet. Den dödes plats är för alltid tom. Döden innebär separation. Man
förlorar, skriver Cullberg, en väsentlig tillgång i det egna livet. Samhörighet byts mot övergivenhet. En smärtsam inre position uppstår vars signum är sorg och tomhet. Dessa känslor kan tolkas som utanförskap i en
värld av mening. Upplevelserna är beroende av var på livslinjen man befinner sig. Ungdomsårens identifieringsbehov kanaliseras ofta i idol – och
idealsökande, och är dessutom ofta förankrade i föreningsrörelser av olika
slag. Förlusten kan karakteriseras som en ibland ångestfylld känsla av förlorad egen identitet.149
Uppbrottet från hemmet har för Frostenson inneburit en livslång identifikation med de utanförställda. Kampen mellan utanförskap och tillhörighet är en överlevnadsfråga: ”… ännu undrar jag ibland över hur jag kunde
komma ur den här tiden med livet i behåll …”150 Denna kamp skulle bli
ett inslag, som återspeglas i kommande författarskap, vilket således inte
endast är ett självändamål, men framsprungen ur den gränssituation som
är allas, på vägen mellan barn och vuxen. Ur känslan av en förlorad tillhörighet vaknade tillförsikten, vilken skapade den berättelse där han, med
barnets rätt, skriver in sig själv. Livets mening är förbunden med människoblivande i gemenskap. Hemmet är platsen för tillhörighet. Hemmet
och hembygden blir en poetisk punkt; en mytologisk ort. Frostenson
minns: Vid gränsbäcken mellan Skåne och Småland stannade mor, vid
andra sidan bron. En avlägsen släkting bodde där. ”Vi sa: ´Det luktar Småland`… När vi hunnit lukta och fått ett glas saft och vatten, sprang vi ner
till bäcken. Vände på stenar …”151 Ur längtan och saknad, ur ett ständigt
levande förflutet föds ett överlevnadsspråk. Anders Frostenson skulle fortsätta att vända på stenar, och med barnets klara blick betrakta verklighe148
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ten. Barndomen fanns förborgad i alla sinnen, ständigt återkallad i iakttagande, undran och förundran. Hemlängtan skulle alltid följa honom.
Det finns en språkglädje i tillbakablicken. Den kultur, som i form av deklamerad poesi strömmade dels från magasinsbyggnaden på föräldragården, dels från gelbgjutaren, talade romantikens språk. Romantiken var
gränsöverskridande, och likt en brand, hämtande sitt bränsle på den plats
där den gick fram: ”I romantikens tidsålder blev diktarna till drömmare.
Själen vidgades i sin längtan mot oändligheten, genom inlevelse förenar
sig poeten med naturen, hans fantasi för honom långt bort på sagans
vingar eller långt tillbaka i historien; hans hopp får form av religiösa visioner.”152 90-talisterna, Fröding och Karlfeldt, Rydberg och Atterbom,
anknöt till romantikens poetiska tradition. Företrädarna för denna genre
blev snabbt klassiker. De hade ”en publik som praktiskt taget sammanföll
med svenska folket”, och deras verk kom att behärska marknaden i standardupplagor och folkupplagor.153 Romantikens författare hade gemensamt planterat ut bibelordet i verkligheten, och mellan raderna aningen av
ett mysterium. Sammantaget skulle detta för Frostenson under studieåren
utlösa en ny kris: Vad kunde den kunskap han nu åtnjöt åstadkomma
utöver folktron? Var fanns ”de vises sten”, och skulle bildningstro någonsin kunna besvara de existentiella frågorna? ”Efter det drev jag ett helt år i
Lund”, säger Anders Frostenson. ”Läste knappt. Satt mest på kaféer …”154
Detta utlöste en skapande kris. Poesi och religion skulle börja byta bilder
med varandra. De skulle berika varann, och bli till världsbild, människobild och gudsbild. Verkligheten är beroende av hur man ser den. Frostenson hade sett på hembygden som det ”kaleidoskopiskt skiftande landskap,
jag under årets tider rört mig genom”.155 Det grekiska språket ger en trefaldig hänvisning: kalós betyder skön, eidos form, skopein betrakta. En annan miljö frammanade andra bilder. Trakten kring Eslöv; läroverkstiden,
blottade ”den enorma skillnaden mellan landskapen häruppe och vid
smålandsgränsen. – Framåt hösten när dimman kom över slätten. Trädlösheten. Leran som kletade fast när man kom ut på de små körvägarna.
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Lukten av rutten blast från sockerbetsfälten …”156 Frostenson ”tappade sitt
fotfäste, sin identitet. Eslöv betyder kris för sjuttonåringen. Djup kris”.-”Det alstrade”, skriver Rune Pär Olofsson, ”ett främlingskap, en utanförkänsla gentemot gamla skolkamrater och hembygd. En känsla som det
tagit Anders nära nog ett helt liv att skaka av sig.”157 I Lund framtonade en
annan bild; upplevelsen av en själslig tomhet, så småningom avlöst av det
fasta beslutet att ”skaffa mig en livsåskådning”.158

Socialt, kulturellt och teologiskt sammanhang
Bakom sig hade Frostenson lämnat den hembygd, vilken han inte kunde,
och inte ville överge. De första raderna i boken ”… och ett oändligt hem”
börjar med orden: ”Nej, inte var det barndomsmiljön som gjorde Anders
Frostenson till psalmist!” Han kan inte påminna sig, berättas det vidare,
att hans föräldrar gav honom ett endaste religiöst ord på vägen. ”Fanns det
någon religiös påverkan hemifrån, så kom den från farmor. Hon var av
den ansedda smålandssläkten Heurlin – salpetersjudare och bönder – och
hon sjöng gärna psalmer. Inte bara i kyrkan utan också i
vardagslag.”159Den lilla Göingesocknen Loshult levde en vardaglig,
strävsam tillvaro, alldeles intill smålandsgränsen och det gammalkyrkliga
Kronobergs län. Vid gränsen, fortsätter skildringen, låg kyrkan, illa
geografiskt placerad för de flesta församlingsborna. ”Så långt som till
kyrkan kom vi inte ofta”, berättar Frostenson vidare, ”annat än på någon
högtidsdag och någon enstaka söndag”. Från skoltidens kyrkobesök säger
han sig minnas uppläsandet av kungörelserna, vilka alltid avslutades med
psalmens ord: ”Giv att under livets lopp/livets plikter redligt skötas./Låt
oss här med tro och hopp/dig till ära åter mötas.” Mitt i grannbyn
Killeberg låg Missionshuset. Detta skulle han, vid 23 års ålder, besöka för
första gången.160
Det avslutade 1800-talet hade i Sverige som helhet, presterat stora folkrörelser, frikyrkornas och nykterhetsorganisationernas människor, ofta benämnda ”stugornas folk”. Lantligt och provinsiellt orienterade skulle de
anpassas till nya tidsrörelser, och en ny slags folkdiktning. Den som lyss156
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nat, kunde kring seklets sista år uppfatta en engelsk brytning i form av
bönehusens Sions toner och Frälsningsarméns sångbok.161 Samtidigt kunde de till traditionen foga folkskolans omfattande katekes- och kristendomsundervisning, vilken bl. a. i Vilhelm Mobergs bok Din stund på jorden
beskrivs utifrån Mobergs egen småländska verklighet. Dessutom tjänade
psalmboken, förutom användandet i gudstjänsten, även som andaktsbok.
Den har sedan reformationen utgivits i ständigt nya upplagor.
De folkliga kulturrörelser, som i sam- och växelverkan med nykterhetsorganisationer, bildade den tradition, vars rötter kan härledas till den
grundtvigska Höjskolen, rymde i sig en utmärkande hembygdskänsla.
Denna tog sig uttryck i sång, dans, friluftsinriktning, idealism och optimism. Dessa egenskaper kom här i Sverige att smälta samman i folkskolekulturen med dess välskötta skolbyggnader och omgivande trädgårdar.
Lärarna gav ständigt nya barnkullar ett omistligt kunskapsförråd.162
Under 1920-talet fick den sedan 1900-talets början kunskapsspridande
studiecirkelverksamheten sin uppföljning, dels utgående från de religiöst
inriktade Birkagården och Sigtunastiftelsen, dels från arbetarorganisationens Brunnsviks folkhögskola, och dels i den mot landsbygdsbefolkningen riktade studieverksamheten, bland andra representerad av Jordbrukarnas Ungdomsförbund. År 1919 såg man utifrån dessa verksamheter nytt
hopp. Bildningen symboliserade den ljusa makten; en världsfrälsning. År
1930 fanns studiecirkelbildade människor ur tredje generationen. Denna
bildningstradition var fixerad och accepterad. Den inneslöt i sig kyrkan
och kristendomen. De humanitära samhällskraven utgjorde självklara trosföremål.163
Tiden efter första världskriget präglas i politiskt hänseende av såväl desperation som entusiasm. De politiska grupperingarna har blivit världsåskådningspartier, med var sin trosbekännelse. Den väsentliga reaktionen på
tillvaron är dock inte den politiska, inte heller den estetiska eller den intellektualiserade. Människorna befinner sig i ett känsloläge under frälsningsparadoxens tecken. 1920-talet orienterade sig mot religionen. 164
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Kyrkorna i storstäderna fylldes varje söndag. På landsbygden var besöksfrekvensen gles. Mellan åren 1920 och 1927 femdubblades antalet teologie
studerande vid Lunds universitet. Det var ingalunda skamligt att kombinera begåvning och teologi. Kristendomen var modern. Den liberala bibelkritikens evangelieforskning, och den moderna religionshistorien och
religionspsykologin hade genom Harnack som företrädare på ena sidan,
och Frazer och William James på den andra, bidragit till detta. Den Segerstedtska striden hade kommit att precisera problemställningarna, och gett
dem allmänintresse. Edvard Lehmann lockade genom sina otvungna föredrag intresserade åhörare.165

Texten
Sökandet efter en livsåskådning
Frostenson blev student vid läroverket i Eslöv 1925. Han blev filosofie
kandidat i engelska, slaviska språk och filosofi vid Lunds universitet 1928;
för att efterföljande år fortsätta med studier i litteraturhistoria. Hans språkliga huvudinriktning hade valts på grund av en tänkt framtid som journalist, något han under studietiden praktiserat på Sydsvenska Dagbladet. Ändock höll han sig informerad om andra yrkesval.
Den kunskap han erhållit hade ej förmått lösa tillvarons frågor, och hans
egna existentiella funderingar. Han hade börjat iaktta människorna i sin
omgivning. En kväll spelade Frälsningsarmén på Mårtenstorget. I solnedgången tycktes kvällssolen återspegla glansen av ett annat rike, och hornmusiken kom honom att ”huttra invärtes”. Frostenson såg på de röda
fanorna, och han kände en häftig längtan efter att få ansluta sig till en
himmelsk armé.
En åsktung eftermiddag på sin faders gård hörde han en av arbetarna ute
på åkern yttra, att huruvida det blev regn, eller inte, det visste bara Han
däruppe. Orden träffade likt piskrapp. Fanns det någon, frågade sig Frostenson, som var herre över väder och vind. Mot detta ställde han iakttagelsen vid vilken en av de akademiska lärarna blottat ett totalt själsligt
165
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kaos. Detta kom kunskapen att framstå som döda tyngder bundna kring
fötterna. Här dog tilliten till bildningstron, och här föddes övertygelsen
om nödvändigheten av att äga en livsåskådning. Frostenson hade kriterierna klara för sig: en livsåskådning måste kunna delas med varje människa
i varje livssituation. Iakttagelsen sade honom att ingen av de filosofer han
lärt känna höll måttet. På nytt dök Viktor Rydbergs rader om syskontåget
upp i medvetandet. De utgjorde en första brygga in mot kristendomen.166
Tillsammans med en kamrat besökte Frostenson en dag en äldre man;
prost, i prästgården ett par mil från Lund, ute på skånska slätten. Starkt
kaffe och starka cigarrer var, enligt honom, förutsättningen för en god
vigör. Frostenson hade kommit som på en gång pilgrim och spion. Yttrandet kom för honom att framstå som ett utslag av tomhet och livlöshet,
i en atmosfär av avstannad tid. En bild, föreföll det honom, av det kristna
evighetsbegreppet. Han sökte en livsåskådning, men summerade besöket
med Björnstjerne Björnsons ord i Synnöve Solbakken: ”Kyrkan är en stilla
plats med mässans högtidlighet inne och gravens stillhet omkring”.167 Han
kände starkt att hans liv måste bli annorlunda än denna tillsynes helt avstannade tillvaro. Övertygat längtade han tillbaks till tryckpressarna och
de sekundsnabba nyhetsflöden dessa förmedlade.

Orden och ordern

En inneboende oro förde Frostenson vidare. Han cyklade ofta ut, utan
mål, på vägarna i det skånska landskapet. En dag tyckte han sig förnimma
en gudsupplevelse. Nedtecknad tedde den sig som ett möte; oförmärkt
och väldig gick Gud fram över fälten. Någon vecka senare överrumplades
han av denne Gud. Frostenson skriver: ”Hans grepp var blixtsnabbt och
träffsäkert som när höken slår ner på sitt byte.”168 Med stor kraft trängde
några ord genom medvetandet: ”Tänk på din Skapare i din ungdomstid,
innan de onda dagarna komma.” Frostenson konstaterar: ”Med hela min
varelse visste jag, vem det var som talade till mig. Jag visste att det fanns
en Gud och att jag från det ögonblicket för alltid, utan återvändo, var
Hans.”169
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Orden, eller som han själv säger: ordern, hade kommit till honom. Frostenson räknar sin tid i före och efter gudstilltalet. ”Förnimmelsen av rösten har aldrig lämnat mig”, säger han, drygt 70 år senare.170 Förmedlandet
av hans egen livslånga övertygelse, gör det befogat att försöka analysera
upplevelsen av dessa ord, och senare de ord han fört vidare i sitt författarskap.
De omskapande orden
Det var ingen mindre än Gud själv som talade till honom, rakt in i verkligheten. Orden var historiskt bundna till tid och rum. Till en cykeltur på
landsvägen mellan Lund och Lomma. Likt en gång Skapelseordet, som
frambragte världen, förverkligades det som sades. Orden skärpte Frostensons uppmärksamhet, och de omskapade: ”En stund satt jag vid dikesrenen fylld av en klarhet och en stillhet som var större än den som låg över
slätten. När jag vände cykeln mot Lund igen och såg de tunga domkyrkotornen framför mig, visste jag att jag passerat gränsen till en ny existens.”171 I förlängningen skulle Gudstilltalet för hans vidkommande resultera i en helt ny yrkesinriktning.
Ord av evighet
Gud är verklighetens Gud, hans tempus är nuet – och evigheten. Evigheten, vilken blev en form av förförståelse, hade rört vid Frostenson redan i
trettonårsåldern. Vid en av skolutflykterna iakttog han myrornas stig i
gräset, och de geologiska tidsåldrarnas lämningar vid insjöns strand.
Årsmiljonerna tycktes sorla och sjunga i vattenbrusningarna: urtid, silurtid, tertiärtid, kvartärtid. Myrornas sekundsnabba livsrörelser kunde ses i
en kontext av årsmiljonernas gång över jorden. Plötslig och väldig tycktes
honom kontrasten. Skillnaden mellan människans existens i tiden och
myrans, blev i detta perspektiv minimal.
Tio år senare skulle han i sitt litteraturstudium konfronteras med Augustinus Bekännelser, i Sven Lidmans översättning. Redan inledningsorden
upplevdes av Frostenson som en andra konfrontation med evigheten.172
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Men Guds tilltal, det personligt exklusiva, mötte honom plötsligt och
oväntat. Något helt annat också ur Frostensons eget erfarenhetsperspektiv:
”Orden eller rättare ordern som kommit till mig återfann jag någon månad senare i 12:e kapitlet i Predikaren. Där hade jag aldrig sett dem förut.”173 Kanske, erinrade han sig, hade han mött dem i en kommentar över
Stiernhielms dikt ”Herkules”. ”Till mig kom de emellertid från sitt första
ursprung bortom både Predikaren och Herkules.”174 Åtskilliga år senare
skriver han i ett refuserat psalmförslag om mötet mellan nuet och evigheten. Nu var han själv den tilltalande. Ur Guds tilltal föddes en dialog:
Hejda mig Herre i flykten
gör mig anträffbar.
Stillnad i Ordets spegel
låt min bild stå klar.175
De befriande orden
Guds ord inlemmade Frostenson i det mönster som fanns från begynnelsen, men vars delaktighet han var omedveten om. Gud hade riktat sitt
tilltal till honom innan han hade förmågan att helt gripa det. Dock uppfattade han tilltalet som en gemenskapsyttring. I boken Ingen utanför ger
han bakgrunden till faktum att dessa två ord: ingen utanför, inte blev
endast en boktitel. De orden kom att rymma erfarenhet. De talar om innanförskap. Därför kommer de att följa, som nyckelord inte bara i författandet, utan också i Anders Frostensons personliga livserfarenhet. Hela
livet skulle han känna rädslan, grundad i uppbrottet från barndomen.
Oron för att alltid befinna sig i utkanten vid mötet med tidigare barn- och
skolkamrater; en balansgång mellan rädslan för människor och längtan
efter dem. En osäkerhet inför andra och en medvetenhet om styrkan i
varandra. Dessutom tror sig Frostenson ana att han inte skriver endast för
sig själv när han ger uttryck för ängslan, isolering och kontaktlöshet.176
Han speglar dessa konstateranden i Ordet som fanns från begynnelsen.
När Ordet väcker gensvar blir människan till, får tidlös trygghet och bestämmelse i den givna gemenskapen:177
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Ett skimmer från en osedd dag
som före oss och världen var,
ett syskonspråk, en röst jag hör
och är ej längre utanför.178
Orden som relation
Tilltalet kom till Frostenson som levande ord, vilka han valde att ta del
av. Orden åstadkom en hunger efter fördjupning. Omedelbart efter upplevelsen på Skåneslätten började han att på egen hand studera hebreisk
grammatik. Han ville läsa Bibeln på originalspråk.179 Tillvaron som helhet
speglades i det Ord genom vilket allt har blivit till. I den mänskliga existensens botten finns språket, som en spegling av det ursprungliga Ordet.
Kaoskänslorna inordnades; Ordet skapade ordning. Skapelsen fullbordades genom det mänskliga språket och namngivandet. ”Rösten kan nå oss
lika starkt ur tystnaden som från yttervärlden. Före all annan påverkan ger
den oss vår identitet och vårt liv dess inriktning.”180 Enligt medicinsk
forskning förmedlar nucleinsyrorna till generna det språk som förs vidare
och binder samman generationerna. Språket och rösten är de första i
mänskligt liv. ”Språket före och under alla språk. Ordlöst talar alla föregående generationer i oss och till oss genom det.”181
Orden har vi inte fått i avsikt att dölja oss för varandra. Orden ska binda
oss samman. De är det viktigaste kontaktmedlet vi har. ”Det är genom vår
egen närvaro i våra ord, vi är hos varandra.”182 Orden skapar gemenskap
mellan människor. De skapar också levande historia genom delaktigheten
i den verklighet som orden gör levande. Denna verklighet genomsyras av
Guds idag. Guds Ord är förutsättningen för all existens. Även den tystnad
som är nattens kan rymma Guds röst. När vi sover kan en ordlös konversation utväxlas:
Ordlöst med andedräkten
Talar vi, Gud, till dig
– naket i nattens tystnad
178
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dricker vårt hjärta frid. 183
Det finns en omsorg som talar närhet; natt och dag:
fanns före natt och dag
frågor och rop och svar
rakt genom allt som är
var inte rädd jag är här
finns kring mig vart jag går
närmast när allt är svårt
rösten är din jag är
Inte mer rädd du är här.184
Guds Ord är relation. Den till Gud knutna gemenskaps- och samhörighetstanken är tillvarons grund.
Orden som evangelium
Tilltalet var inte beroende av teoretisk kunskap eller prestation. Ett tilltal
direkt från Gud är evangelium. Ordet evangelium rymmer glädje. Det
fanns en glädje i orden – trots allvaret. Frostenson skriver om hur i och
med gudsmötet det stora allvaret trädde in i hans liv, dock som något,
vilket bar hans steg och gjorde dem lätta. Men tilltalet var förpliktigande.
Det personliga vittnesbördet hade burits genom århundraden.185 I ekot av
budbärarens steg skulle han föra budskapet vidare. ”Jag kände mig som
den första människan som i kraft av Guds skaparord fått sätta sina fötter
på en jord, där allt låg i sin ursprungliga och daggfriska renhet.”186 Växandet hade nyss börjat. Tillvaron som helhet fanns som en konsekvens av
Guds Ord, och som en konsekvens härav skulle man kunna sätta Skaparordet som en sammanfattande rubrik över Frostensons hela teologi. Underrubriken, hans egen formulering ”Stillnad i Ordets spegel” skulle dock
motivera en för hans vidkommande lika stor rubrik, stavad Delaktighet.
Han var innanförställd, lika ofrånkomligt som verkligheten själv. Syskon-
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språket grundades på faktum: ”Ej gäster blott vi är men barn i huset och länge
har vi ägt vad nyss vi fann.”187
Trots övertygelsen rymdes det fortsatta iakttagandet. Frostenson skulle bli
Guds ords referens; men inte oreflekterat. Orden: Bibelns, andras, och
hans egna skulle speglas i verkligheten, få innebörd och sammanhang i
iakttagandet av allt omkring honom; människor, djur, natur, händelser
och upplevelser. Hans vision uttrycktes i förhoppningen att de till honom
ovanifrån riktade orden, skulle ge nyfödelse åt de egna, göra dem sanna
och varma. Likt ursprungsorden. Lika lätta att ge och ta emot som vattnet,
solen och jorden.188 Det religiösa språket var nytt för honom. Han tvekade
aldrig att tillmäta den etablerade dikten betydelse i sammanhanget; författares texter tas i anspråk i beskrivandet av den av Gud skapade tillvaron.
Dikten är besläktad med religionen. Dess uppgift är att göra människan
vaken och seende, att erinra om vårt dubbla medborgarskap: ”Vi är barn
av två världar och har samma trohetsplikt mot dem båda.”189

Bekräftandet

Gudsupplevelsen på Skåneslätten ägde rum på hösten. Innan dess hade
Frostenson allvarligt ifrågasatt sitt arbete som journalist. Mot denna bakgrund och med undran inför framtiden skulle ännu en anhalt utkristalliseras: Nyårsaftonen, på tröskeln till 30- talet. Han var hemma i Loshult och
gick för första gången till Missionshuset. Därinne hade tiotalet människor
samlats. Han förstod att de undrade över hans entré, samtidigt som han
för sig själv erkände omöjligheten att inför den egna familjen, eller inför
någon annan, röja denna visit. Han sökte svaret på frågan: omläggning
eller inte av studierna. Gudsupplevelsen i sig var inget som Frostenson
tvekade om. Till Loshults kyrka ville han inte gå. De i kyrkan troende
hade vare sig anledning eller vana att tala om sin tro. Det var de öppet
bekännande han ville nå. Svaret kom. Dels i form av den första andliga
sång han hört, dels i iakttagelsen av kvinnan framför honom. Sångens
första strofer löd: ”Min framtidsdag är ljus och lång. Den räcker bortom
tidens tvång.” Innehållet i sången var som specialbeställt. Kvinnan i bänken framför var hustru i socknens fattigaste familj. Här inne, bredvid var187
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andra, sökte de samma ljus, bad till samma Gud, sökte samma gemenskap.
Hans krav: en livsåskådning vilken kunde delas med varje människa, tycktes bekräftad, och den sammanföll med raderna hos Viktor Rydberg om
syskontåget: ”… bredvid varandra, hög och låg”. I Killebergs Missionshus
ansåg sig Frostenson komma fram till det han livsåskådningsmässigt sökt,
något som kanske endast fanns i det han kallade kristendomen.190 Ett par
dagar efter nyår reste han tillbaks till Lund. Han började läsa teologi.
Gudsmötet hade givit Anders Frostenson en ny existens och en ny tillhörighet. Det skulle forma den relation i vilken hans identitet skulle befästas:
”När jag läste de första böckerna i Bibeln först på svenska och sedan såsmåningom på grundspråket hade jag en väldig upplevelse av samtidighet
med det som där skildras och av evigheten som det stora sammanhanget
rakt genom all jordisk tid och historia.”191 En delaktighet knöts till de
personligheter som bibeltexterna gav utrymme för:
Jag tyckte att jag plötsligt blivit kamrat med Adam och Eva,
Noa, Abraham och Josef. Berättelsen om duvan som irrat av
och an över vattnet blev för mig en underligt suggestiv och exakt beskrivning av min egen vingknäckta och hemlösa själ. Jag
tyckte att jag med Noa lyfts till Ararats räddande topp, med Abraham letts in i det utlovade landet och med Josef frälsts ur undergångens brunn.192
Gudsbilden
Frostenson talar egentligen inte om vem Gud är i sig. Ändå ger han i centrala, ofta korta och koncisa rader, stillsamt och kristallklart uttryck för det
självupplevda: Gud finns med i livet, eller också är han som frånvarande
ändå inbegripen. En återspegling av det gammaltestamentliga, självklara
bekräftandet av Guds existens: Gud är. ”Jag är”-orden är gudsbeteckningar:
röst genom sten och järn
mörkret den till mig bär
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vet inte vems den är
var inte rädd jag är här.193

Löftets båge

1931, året innan Frostensons prästvigning, utkom diktsamlingen Löftets
båge. Namnet syftar på det Gamla förbundets löfte, vilket citeras på försättsbladet; 1 Mos 9: 13-15. Diktsamlingen anspelar på den trygghet som
finns hos den Gud som fyller den oändliga rymden, men också det lilla
människohjärtat. Detta skulle uttryckas inte bara av orden; tecknen skulle
komplettera:
Bågen på fästet, fågeln i nästet,
musslan i vågen, blåklint i rågen,
liljornas skrud …
Allt är oss givet till tecken att livet
hägnas av Gud.194
Hjärtat, den mänskliga kärlekens vedertagna symbol, blir hos Frostenson
symbolen för Guds kärlek. Det handlar om en inre miljö. I det lilla människohjärtat landar evigheten, där ”ekar stilla rymders röst”195, hjärtat fylls
av den nåd som är var morgon ny196, och här sås Ordet, som gror och
växer197: ”Du bor i rymden, bor i mitt hjärta ...”198 Det gudomliga tar karaktär i Anders Frostensons diktning. Nästan undantagslöst har dikterna i
Löftets båge en bibliskt förankrad botten. Ibland ges bibelhänvisningar,
men även när de saknas är de inte svåra att härleda. Den egna utsagan får
karaktären av ett personligt färgat vittnesbörd. Konturerna av en gudsbild
växer fram. Frostensons språk är till stor del ett bildspråk. Den bild vi ser
är vår verklighet, på en jord där allt är skiftning och förgänglighet. Denna
bild får djup, mening och förankring i en annan verklighet. Där finns
ingen växling mellan ljus och mörker. Där är allt av evighet. Gud är bakom allt. Hela skapelsen vilar i Ordet. Här ryms en förpliktelse; att lyssna,
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och att föra vidare. Världen är vårt såningsfällt: ”Mitt i världen har himlarnas Herre oss ställt.”199
Framtiden blir en följd av det som begynner i nuet. En väg går fram genom livets sal. Där dricker man och dansar. En annan väg viker mot skuggornas dal. Det växer fram en medvetenhet att ”För mycket ljus kan blända;/den som skuggats av sorgevingen/har kanhända, när allt är tillända,/det ljusaste minnet av tingen.”200 Livet rymmer en korsväg, och valet
är den enskildes.
Frostenson arbetar ofta med motsatser: Gyttja eller ljus, kärna eller skal,
fjärran från Gud eller när, accentuerar skillnaden mellan liv och död, och
betonar allvaret: det är endast ett steg dem emellan.201 En vandring utan
gudsgemenskap blir en grå och enslig levnadsled, dragen över en öde hed.
Stjärnornas sken blir kallt, våra lemmar tunga och ovissheten frågar efter
vägen. Vindpinade och trötta löser vi ränselns rem. Vi hyser en dröm om
vila, värme och hem.202 Hemlösheten blir knuten till gudsfrånvaron; liksom skulden, skuggorna och avsaknaden av blommor. Vår egen omvärdering ger oss insikten: ”Allt vi hade dyrbart och kärt/är inte längre någonting värt./Så hemlös kan ingen annan bli/som den, vilken Du har vandrat
förbi.”203
Vägen är lång. Vandringen svår och porten trång. Jordens oro och himmelens ro bor båda i människors hjärtan.204 Oron kontrasteras i dygnets
rytm: Om dagen glittrar havet i solljuset, om natten flyter vrakspillrorna
upp. Själens djup och hålor är fyllda av spillror och dy: ”Jag rädes Ditt
rena, stränga ansikte, Herre.”205 I diktsamlingens början skriver Frostenson: ”Allt är underbart; en handfull jord, en blommas vita kalk, Guds
ljusa kärlek.”206 Men också mot den mörka bakgrunden tecknas gudsbilden. Den gemenskap Frostenson besitter är ingalunda en identitet med
Gud. Gudsbilden rymmer en distans; nya dimensioner, något, i förhål199
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lande till det mänskliga helt annorlunda. Gud är annorlunda. Skaparen,
som ständigt skapar kan inte inrymmas i rums- eller tidsbegrepp. Han blir
en Gud ”bortom”, en transcendent Gud, en Gud i ljus:
Bortom rum och tider
i ett ljus dit ingen kan nå
den Evige bor – den Ende
vi kan förlita oss på.207
Det mänskliga är inte heller mönstret när Frostenson skriver om Fadershanden. Det är den Eviges hand. Utan Fadershandens värn står vi värnlösa. Våra liv blir en flyktig teckning i strandens ler, mellan ebb och flod.
Från intet till intet bär oss stegen.208 Gudsgemenskapen är en evighetsrelation. Tron på denna gemenskap utmynnar i en livsåskådning, som är
övertygad om att ha ett budskap om tillvaron och dess mål, som är
”Himmelriket”. Himmelriket rymmer en dialektisk spänning mellan ett –
redan nu – och – ännu inte. Frostenson skriver i diktsamlingen:
Himmelriket är nära
närmre än allt som är;
innerst i hjärtat bära
vi dess dolda mystär.
Allting annat förrinner
genom sinnenas såll inom kort.
Himmelriket finner
vi först, när allt glidit bort.209
Från Skapelsen till evigheten blir de ofrånkomliga gränser inom vilka tillvaron, naturen och människan rör sig. Också när molnen blir mörka finns
löftets skimmerbåge.210 Den förbinder. En stilla, väldig orkester spelar
samman tidsepoker och land inför Den Eviges tron.211 Med detta perspektiv slutar diktsamlingen Löftets båge, och kanske kan man säga att dess
tema börjar i den dikt Frostenson kallar ”Väckelse”. Här klargörs skillna207
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den mellan ett innanför – i gemenskap med Gud, och – ett utanför – vilket är centralt för budskapet. Utanför immiga rutor står jordens kala höst.
Innanför susar det av vita vingar, det skymtar en grönskande äng, vit
blommar det evigas vår.212 De nyupptäckta bilder Frostenson sett vill han
återge. Stilla och ödmjukt. Diktsamlingens ärende är att förmedla de Ord
som är av evighet, till skillnad från de vanliga orden, vars innehåll snabbt
byts ut, och att förmedla gudsbilden. Gud är liv. Guds handlingar och
närvaro uttrycks i presens – och futurum: Sonen skall stiga ner; återigen,
till jorden. Med frid. Gudstillhörigheten ger identitet och trygghet. Regnbågens ljus bländar inte.

Med lyfta händer
Diktsamlingen följdes året därpå av en ny samling dikter: Med lyfta händer.
”Det, som intet betydde, blev för mig allt”, skriver Frostenson i den inledande dikten och förtydligar:
I mina tomma händer
och i mitt hjärta jag bär
en rikedom, som större
än allting annat är.
Jag äger del i en glädje
bortom lycka och ve.
Jag kan inte ge den åt andra
jag kan bara önska att ge.213
Han själv är endast överbringaren; den som tagit emot för att föra vidare.
Budskapet är det viktiga:
Vi är bara instrument
av tonlöst ler,
tills Han, som strängarna spänt,
skälvande klang åt dem ger.214
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Ett vardagsord kan vara uttryckssättet. Det kan bekräfta att intet är för
ringa för att bli älskat, och att Guds kärlek lyser över alla och allting. Det
kan klinga som en sällsam melodi: ”Ve oss, om frusna, kalla hjärtan blir
vårt svar”!215 Vardagsordet är förpliktigande och utgör en motvikt till allt
simili och allt frasens glitter. Dessa bör kastas bort! Vi är trötta på det
oäkta. ”Våra hjärtan hungra efter de enkla, skygga ord, de fattiga och
brinnande, som livet självt på våra läppar lägger.”216 Förmedlarens ord ska
vara ett med budskapet:
Låt lågorna bränna hål
i mina lyfta händer,
låt mig bli aska, kol
och slocknade bränder,
bara elden jag bär,
eld av den heliga låga är,
som Du på jorden tänder!217
Diktsamlingen rymmer mycket av bildspråk. Från naturen hämtas mull,
blomblad, träd, ängar, böljor och strand, sol och skugga, aftonsky och
morgonskimmer. Denna mångfald ”blir till bild och syn av det, som hemligt förenar den dunkla jorden och skyn”, skriver Frostenson, och konstaterar i samma dikt:
Ägde vi mer av undran
skulle vi varsna mer
av undret i allt, som lever,
som blommar och vissnar ner.218
Innan världens tillblivelse fanns den gudomliga Skaparmakten: ”Förr´n
bergen blevo till och Du/Ditt första ´Varde sagt`,/var Du densamme som
ännu/i evig skaparmakt.”219Den fortgående skapelsen talar genom tidsåldrarna in i nuet. Frostenson rör också vid bilden av Gud som allsmäktig.
Det är inte en abstrakt allmakt. Allmakten uttrycks i en kärlek som berör:
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De strålande rymderna har Du spänt
högt över den jord, som blev vår.
Men först för den själ, som Din kärlek känt,
Din allmakt levande står.220
I solnedgången slås kyrkspirans kors i brand. Solens sista strålar skapar en
gyllene reflex. En reflex, som lyser alltjämt, när livets sol för alltid går ner:
” Brinn då i guld mot aftonskyn,/som jag i kväll dig ser/- den sista förklarade syn,/som jorden mig ger.”221 Att med förklarande syner, iakttagande
och sökande av ord och uttryckssätt förmedla det som hela tillvaron ”talar” om, en gudomlig närvaro, är diktsamlingens syfte. Ensamhet kan bli
gemenskap. Det är en liten, anspråkslös samling dikter, där ett trettiotal
dikter är Frostensons egna. Därutöver inryms sex dikter med andra författarnamn. Samlingen slutar som den började, med en önskan. Det blir ett
tilltal till himmelens och jordens konung:
Herre, jag vet att Du inte behöver
mina fattiga ord,
Du som är konung över
himmel och jord.
Men låt mig i tack till Din ära
få forma min sång likväl.
Den kanske Ditt namn kan bära
till någon ensam själ.222

Teologin
Teologi och kontext

I brytningen mellan aktuell situation och tradition växer Anders Frostensons författarskap. Här skapas den språkliga gestalt vars första uttrycksform är dikten.
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Den identitetsdiffusion, uttryckt i isolation och utanförskap, vilken han
upplever, är grundläggande för hans situation och för hans författarskap:
”En författare skriver inte om det han har, utan om det han saknar. Det är
ur känslan av mitt eget utanförskap som dikterna och psalmerna om gemenskap har kommit till.”223 Den verklighet han möter präglas också den
av diffusion; mellan utvecklingsoptimism och tradition; den senare i aktuell tidsperiod, ofta betecknad som stagnation. Människans lugna erfarenheter av årstider, helg och vardag genombryts av effektivitet och produktivitet i teknikens anda.
I denna tidsanda skulle också kulturlivet brytas ur sin isolering. Tankarna
skulle flyga ut ur studiekammaren, och infogas i efterkrigstidens kosmopolitiska sfär, i vilken vetenskapens internationaler förbands. Det var de moderna, unga människorna man ville höra tala, i verkligheten och i pressen.
Kulturjournalistiken skulle röra sig i verklighetens värld. De unga skulle
göra sitt val. De skulle ta sitt parti. Sanningarna skulle presenteras i hetsig
propaganda eller slagkraftig reklam. Den unga generationen ropade efter
”en litteratur som vill något”. Men vad? De visste ej. Deras svar kom som
från virrhjärnor. De sökte på egen hand, utan att leta i den ännu relativt
okända källa, som i diktatoriska och pansrade ord talade om en rikskanslers kamp. Deras unga livshistoria hade gjort dem till döden skrämda för
stagnation, självupptagenhet och vackra ord. Detta manade dem till en
allvarligt menad insats, en ny livsvärdering. Deras skrik utlöste ångest.224
I denna verklighet möts Frostenson av Gudstilltalet: ”Tänk på din Skapare
i din ungdomstid”! och några månader senare, i Akademiska Föreningens
lilla sal, av orden:
Se, jag bringar eder ett glatt budskap,
ett nytt evangelium:
Gud är död.225
Orden levererades av en ung, radikal diktare. Själv hade Frostenson tvingats till omvärdering:
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Det argument jag ofta kastat ut mot teologerna: ´Ni står där och
talar en gång i veckan för några gamla gummor`, vi journalister
skriver för 100.000-tals läsare, föll nu platt till marken för mig.
Kristus skrev veterligen aldrig mer än en rad. En gång i sanden.
Men den var det ingen som hann läsa. Jag fann att några av de
största orden i evangelierna hade blivit sagda till en enda människa och förstod att här var en totalt ny människovärdering. 226
I slutet av april månad köpte Frostenson en svart hatt. Demonstrativt gick
han bland de vita mössorna ”under ballongerna och i konfettiregnet på
Klostergatans strög. Och sedan under de blå majdagarna”. Han skriver:
Det var min första offentliga bekännelse av min tro. Jag kan
ännu förnimma den högtidliga skuggningen från det svarta brättet. Jag kände att det stora allvaret kommit in i mitt liv. Inte
tungt och tryckande utan som något som bar mina steg och
gjorde dem lätta. Jag upplevde det likt en vår som blommade
omkring mig väldigare och frodigare än parkernas och slättens
vår.227

Teologi och tradition

Guds eviga Ord svarade för Frostensons del mot situationens behov: kallelsen att, utifrån känslan av utanförskap, dela tillhörighet och historicitet,
i en för alla människor gemensam verklighet. Ordet talar om världen som
sammanhållen av Gud. Tilltalet: ”Tänk på din skapare i din ungdomstid,
innan de onda dagarna komma”, var en befallning som träffade stunden
och nuet. I Frostensons författarskap är Ordet den pelare utan vilken inget
annat har berättigande. ”Gud har i begynnelsen frambringat allting av
intet genom sitt ord. – Allt blev till genom Ordet, och utan det blev ingenting till av allt som finns till.”228 Genom Guds försyn håller Han allt
skapat vid makt, och styr allt genom sin vishet.229 Ordet talar om en gudomlig verklighet, där mänsklig frihet baseras på Guds Ords egen obundenhet.
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I befallningen verkar Gud själv, som Skapare nära förbunden med det
jordiska livet. Hur människans livssituationer relateras till gudsförhållandet behandlas av Gustaf Wingren i Luthers lära om kallelsen. I den punkt,
där framtiden övergår till nu, just i den punkten kan människan handla.
Guds befallning står i nyskapelsens tjänst. Befallningen är något engångsmässigt, där Guds ord, genom en enskild människas lydnad, mynnar ut i
den väntande kallelsen: ”människan är fri till att leva efter Guds vilja såsom en Guds medarbetare i kallelsen. - Människan är ett rörligt redskap i
Guds hand, - man får ta livet ur Guds händer, ty Gud är just den, vilken
står bakom allt detta, som de olika stunderna bringa en. Åt denne allsmäktige Gud är man prisgiven”.230 Friheten ligger således inte i en total
frånvaro av fordrande och stränghet i det kristna livet; friheten ligger i att
”man frågar efter vad Gud befaller”.231 När människan i tro och tillit lyder
anbringar hon Guds ord i den verklighet hon är satt, vilket kan innebära
nya och avgörande steg. ”Även totalt ombyte av arbetsuppgift och syssla
kan framstå som ett krav, undan vilket ingen undanflykt ges.”232
Detta skulle bli Frostensons erfarenhet. Det av honom personligt upplevda tilltalet tvingade sig igenom alla förbehåll. Konstaterande skriver han,
att när rösten nått honom, måste han likt Abraham, säga ja till Gud och
gå.233 Lydnaden i biblisk mening var, enligt honom själv, en stilla följsamhet på nyöppnade vägar. Vägar, vilka var av Gud kända, men för honom
okända.234
Gud är himmelens och jordens skapare. Människan är skapad till gemenskap, och till Guds avbild. Detta innebar ett nytt sätt att se på livet, och
därmed också på tillvaron. Guds ord är förståelseskapande. Det nya förstås
i termer av det gamla. Trosbekännelsen är den tradition vilken formulerar
livets villkor: Första Moseboks första vers är fornkyrkans bekännelse, vilken sedermera utläggs i Luthers Lilla katekes, som den Apostoliska trosbekännelsen:
Jag tror på Gud Fader allsmäktig
Himmelens och jordens skapare.
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Denna livsförståelse förtydligas av Luther med orden: ”Jag bekänner att
jag av allt hjärta vill hålla mig till Gud, vår Herre Jesu Kristi Fader, som
genom Kristus också är min Fader.” Människan är enligt Luther skapelsens herre, utgående från skapelseberättelsen; människan kan bruka tingen
i nuet235, alltmedan Skapelsemakten också är Fadersmakten. Frostenson
fick fortsätta att vara barn, utgående från den vardagliga tradition vilken
han, om än oreflekterat, bar med sig. Han fick fortsätta att bygga på den
grund av mångfald och tolerans, som i hans barndomsmiljö var ett naturligt utgångsläge, i respekt för det självklara: ”När var och en sin syssla sköter,
så går det väl, vad än oss möter.”236 Gemenskapen, tilliten till, och beroendet
av varandra, formade en tillvaro av givande och tagande, utan att för den
skull sätta en uttalat religiös etikett på tillvaron. Livet i världen, dess plikter och ansvar, var ett liv i Luthers anda. Gud styr dels genom det andliga
regementet, dels genom det världsliga, vars ordningar för samhällets uppehållande av Luther sammanfattas i vad han benämner ”Hustavlan”.
Båda ordningarna är inneslutna i Guds ord. Kallelserna strömmar ned
mot jordens människor, i såväl andligt som världsligt hänseende, och har
så gjort i den tradition, vilken ofta av minnesförlust förbisetts. I vardagens
tålmodighet bars Kristi kors. ”Det jordiska arbetets simpla bestyr skola
sålunda pågå till döden och bäras i tro. Genom detta är man realt ´i Kristus`.”237 Einar Billing ger i sin bok Den svenska folkkyrkan uttryck för det
oskiljaktiga beträffande svenskt och lutherskt:
Ett symboliskt uttryck för hur djupt lutherskt och svenskt genomträngt varandra ligger i den plats, som Luthers gestalt och
personlighet intar i det svenska folkmedvetandet. Den torde i
sitt slag vara utan motstycke. Det gäller ju dock här en man,
som närmast hör ett annat folk till. Men frågar man, vilken av
det förgångnas gestalter, som djupast bränt sig in i det svenska
folkets minne, så måste utan tvekan tysken Luther nämnas vid
sidan av två svenskar. Den allra främsta platsen intar, om jag
inte ser fel, inte Gustaf Adolf, som man kanske skulle ha väntat,
men väl en annan svensk kungagestalt: storhetstidens stora tragiska slutgestalt, Karl XII. Men närmast efter honom, tätt följd
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eller vid sidan av Gustaf Adolf, kommer Martin Luther. Man
tänker i folkets djupa led knappast på att han ej är en svensk
man: i skolorna händer det ej sällan, har man berättat mig, att
man på frågan, var Luther var född, svarar med att på en höft
nämna någon svensk ort.238
Ordet och tron hör samman. Ur tilliten till Guds Ord växer tron. Där
tron tar makten omorienteras verkligheten. Frostenson talar om en ny
tillhörighet. Gustaf Wingren skriver i boken Luthers lära om kallelsen: ”Vad
Gud är, det är han. Tron vilar på ett faktum, som utsäges av Guds ord.
Men i och med tron är något nytt tillkommet. Genom tron är Gud vad
han är också i den människans hjärta, som har tron,” och ”när jag tillämpar
ordet på min synd, mina lidanden, min död – då strömmar ordets hela
kraft in i mig och blir där en verklighet, vilket den icke var, då tron ej
fanns.”239 Tron flyttar livets centrum till himmelen, och det rike som där
väntar.240 Intagandet av en neutral och till Gud avvaktande hållning; en
sökares inställning, är för Luther omöjlig. Wingren skriver: ”… någon
neutralitet mitt emellan tro och otro, mitt emellan Gud och djävul, gives
icke: tomrummet efter tron fylles genast ut av otron, som är aktivitet contra Gud”. Wingren konstaterar: ”Både Gud och djävul äro objektiva verkligheter utanför människan, de äro makter i kamp mot varandra.”241
Frostenson härrör trons centrum till hjärtats innersta, och konstaterar att:
”Jordens oro och himlens ro/sällsamt i mänskornas hjärtan bo”, samtidigt
som Himmelrikets närhet (Matt 3:2) erfars i hjärtat. Mänskohjärtat ”drömmer hett/om vad ingen hört och ingen sett”. 242 Det är människans lott att
tro till döds; att först efter döden se. Tron och fördoldheten hör samman.243 Just därför måste människan tro. När Frostenson bejakar tanken
på Skaparen bejakar han den skapelsestruktur som är människan given, att
vara ett redskap för den gärning vilken Gud vill få utförd. Den växer ur
den dubbla öppenheten, mot Gud och mot kallelsen, och ur övertygelsen
att när Gud ger en kallelse ger han samtidigt löftet att vara nära.
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Sammanfattande preciseringar
Ordet som hörnpelare

I en föreställning om en strukturerad skapelseordning rör sig Anders Frostensons författarskap. De stora sammanhangen är etablerade. Ordet blev
hörbart ur kaos. Ordet inneslöt och ställde i sammanhang. Tron vilar på
Guds ord. ”Tron är en allt förvandlande handling. Som man tror, så har
man.”244 Man blir som man förstår sig själv. Frostenson förstår sig själv
som barn i Fadershuset. I förståelsen finns en dubbelhet. Han tolkar det
okända med utgångspunkt i det kända, och låter hjärtats språk uttrycka
det han inte kan väga eller mäta. Guds ord och de mänskliga orden har i
den första hörnpelaren en oupplöslig relation till varandra.
Genom Ordet skapades ordning. Vardagsrytmen skall inte någonsin hotas.
Regnbågen, Löftets båge, är tecknet mellan Skaparen och jorden. Det
personliga Gudstilltalet rymde uppmaningen: ”Tänk på din Skapare i din
ungdomstid, innan de onda dagarna komma.” Orden omvandlade. Frostenson tolkade dem som inlemmande och uttryckande en ny existens av
syskonskap och tillhörighet.
Den dunkla jorden genombryts av Himmelriket, uttryckt i – redan nu –
och – ännu inte. Gudsnärheten är lika ofattbar som avståndet. Den oändligt Avlägsne är den ständigt Närvarande. Gud är engagerad och ofrånkomlig. Relationen till Gud återspeglas i relationen till medmänniskan.
Vardagsorden är betydelsebärande. De relateras till ord av äkthet och liv.
De speglas i Ordet.
Mänsklig tid korresponderar mot den upphävda tiden, som är evigheten.
Språket, skriften och tecknen binder människor till varandra, och till Skapelsen. Verkligheten är älskad av Gud. Vår värld är Guds värld. I den besvarade kärleken blir människan till. Hjärtat härbärgerar kärleken. Vi är
barn av två världar. Lydnaden inför Gudstilltalet resulterade för Anders
Frostenson i ett nytt yrkesval. Guds hand visar vägen. Den finns med i
vardagens vandringar, leder och ger tecken. Diktsamlingens titel: Med lyfta
händer kan ses mot bakgrunden att det grekiska ordet för människa: antropos, kommer av uppåtvänd: anatrepo; något Frostenson nämner i boken Ingen utanför, där detta faktum knyts till konstaterandet: ”Våra hand244
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flator ska vara vända mot honom, tomma, kupade till skålar. Ta emot för
att kunna ge vidare.”245Mötet med Gud skulle ge mötet med medmänniskan en djupdimension. Gudsbilden skulle få ett ansikte.
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TESTAMENTET

Kontexten
Gudsordet mötte Anders Frostenson som personligt tilltal och livgivande
skapelse. Nu skulle Ordet möta honom i Jesu liv; i Guds identifikation
med människan och människans identifikation med Gud. Gud är närvarande i medmänniskan. Det är där som Han blir synlig och åtkomlig. Jesu
liv blir en berättelse om det mänskliga livet. Gud är i verkligheten. Därför
säger berättelsen något om det liv vi lever, och om det mönster som vi
genom skapelsen blivit delaktiga av.
Löftets båge, regnbågen, är i biblisk mening ett förbund mellan Gud,
människa och alla skapade varelser. Det till Abraham givna löftet och
profeternas löften talade om en gåva, en framtid och ett hopp. Ur tårarnas
förbund, efter de mörka molnen, i det gryningsljusa blå ska Sonen stiga
ner till jorden, skriver Frostenson i Löftets båge; och då ”i evig morgondager skall fridens båge stå”246. Nya Testamentet talar om Guds gåva till
människorna. Detta testamente står i relation till mottagaren. Det befästs i
hjärtat. Hjärtat i bibliskt avseende omfattar hela människans personlighet,
vilja, känsla och förstånd. Det är dessa betydelser Frostenson lägger i ordet, gränsande till Ordspråksbokens: ”Framför allt som skall bevaras må
du bevara ditt hjärta, ty därifrån utgår livet” (Ords 4: 23).

Existentiell kris
Krigets allvar slog rot i det begynnande trettiotalet. Spänningen i världsläget skapade en stegrande oro: ”Än en gång får världen uppleva katastrofpsykosen som dövar intellektet, åtstramar känslolivet och stimulerar tendenserna till aggressivt handlande i flock och farnöte.”247 När det mörknade över Europa skulle verkningarna bli katastrofala. Europa höll på att
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förlora sin kristna identitet. Europa och dess människomassor stod inför
sin egen existentiella kris, i vilken så småningom allt fler tycktes indragna.
Vid 1930-talets mitt började Tyskland på allvar att organisera sin krigsmakt. En upptrappning av arméer, av misstro och hat kom att möta blicken vart den än vändes. Påskdagen den 12 april 1936, förmedlande Stockholmstidningen en kvardröjande långfredagsstämning, uttryckt i en världsomfattande pessimism. Denna yttre situation gav uttryck åt tillvarons
motsägelsefullhet, och konfronterade den enskilde med en ofrånkomlig
aktualitet för de mänskliga frågorna och begreppen liv – död. Tidens uppgivenhet hade tidigare speglats i tidningens artiklar. Världsläget aktualiserade kyrkornas förmåga att göra sig hörda. Den 26 februari 1936 refererades från ett symposium, vilket behandlade kristendomens kris. Denna kris
kunde inte längre skjutas åt sidan, sades det. Detta gällde hela den protestantiska världen. Här hemma var kyrkobesöken glesnande. ”Var är våra
professorer, arkitekter, ingenjörer”? frågade man sig. Även arbetarorganisationernas medlemmar var sällsynta kyrkobesökare. Materialism, mammonism och naturvetenskapens landvinningar var företeelser i tiden. Ändå
sades många längta efter en syntes mellan forskning och fromhet. Kyrkans
företrädare måste överge talet om synd och istället fria från rädsla. Präster
måste tala på ett sätt att folk märker att prästerna själva tror. De måste
presentera en hjärtats religion. Sammantaget efterlystes på symposiet, genom komminister Lagerkrans, en förståelse av tiden och dess psyke.
Stockholmstidningen ”Söndagsbilagan” den 22 mars 1936 hade en artikel, i
anslutning till det nya psalmboksförslagets publicerande. Här presenterades Anders Frostenson. Han förmodades bli en nordisk ”Davidsharpa”.
En uppföljande recension konstaterade en ny språklig ton, och ett hoppingivande tilltal. En tro – trots allt.
Själv hade Frostenson på nytt förlorat en personlig tillgång i det egna livet. En i församlingen aktiv, och av psalm och litteratur intresserad, veterinär Gustaf Thorsell, var död. Thorsell hade genom sitt stöd och sin
uppmuntran givit Frostenson en begynnande självkänsla. Thorsell uppmanade Frostenson att skriva psalm. Det han benämner sitt första psalmförsök var framsprunget ur denna uppmuntran.
Vid dödens gränsstation talade tystnaden. Ur tystnaden, och ur den
chockartade, oväntade upplevelsen växte insikten: Thorsells förtroende
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var ett testamente för framtiden. Det förtroendekapital han erhållit måste
förvaltas. Till detta var fogat en uppmaning: att ta vara på förmedlandets
gåva. Det var förvaltarskapets innebörd. Att skriva blev nödvändigt för
såväl lydnaden mot uppdraget, som för det personliga krisbearbetandet.

Socialt, kulturellt och teologiskt sammanhang
I grannskapet mellan frågorna kopplade till här och nu, och de s k eviga
frågorna växer den filosofiska riktning fram, vilken ofta benämnes arbetardiktningen. Den nya och viktiga intellektuella klassen omkring år 1931
utgöres av proletärdiktarna, skriver Ivar Harrie i boken Tjugotalet in memoriam. De kom till Stockholm, och de kom i trupp med korta tidsintervaller. 1926 kom Vilhelm Moberg, 1929 Harry Martinson och 1930 gav Nils
Ferlin röst åt sina döddansarvisor. 1933 kom en ny gruppering där Jan
Fridegård innefattades, och om vilka konstateras: ”De kommo med i tolfte timmen, redan märkta av 1930-talets katastrofer.”248 De kom med erfarenheter, baserade på och genomlevda på andra orter än Uppsala, Lund
och Stockholm. De hade föregåtts av Ola Hansson och Erik Axel Karlfeldt, vilka båda i respektive författarskap med tydlighet illustrerat de svårigheter, oändligt plågsamma, som förknippas med den sociala omvälvning de genomgått, från bygdeliv och bondeklasstillhörighet, till omplantering i en annan miljö. Allt fullbordat inom loppet av några ungdomsår.249 De förebådade en omgestaltning av Sveriges intellektuella. De kom
från folkliga kulturrörelser, och de kom att teckna de kretsar där svenskt
vardagsliv, arbetet och dess yrkesvokabulär lanseras, uttryckt i ett nytt
ordförråd. Deras berättelser vävs in i tidsandan, och i samhällets problem,
dess kultur, socialisering och begynnande urbanisering. Deras författaralster blir debattinlägg. Deras författarkonst skapar pålitlig historisk tidsdokumentation, där språkets rika resurser utövar suggestion just genom sin
precision.250
Ordet och orden hade många att mäta sig med. Rösterna i tiden skulle
komma att förstärkas. Deras tonläge förmedlades genom radiotjänst, nykomlingen sedan 1925, och skilda positioner bevakades på tidningssidorna. Att göra sig hörd, och att tydliggöra sitt budskap blev mångas angelägenhet. I ”Ett självporträtt” i En döddansares visor skriver Nils Ferlin: ”Ing248
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enting gör jag således. Annat än ser. Och möjligen tänker. Ibland kan det
inträffa att jag sörjer också. Mest sörjer jag över mig själv, men – uppriktigt sagt tycker jag mycket synd om hela den övriga mänskligheten också.
Vart har den tagit vägen och vad ska den ta sig till”?251 Världsläget aktualiserade kyrkornas roll. I en tillbakablick återges Harries uttalande: ”Först
kan det konstateras, att den lutherska statskyrkan i Sverige omkring år
1930 både hade makt och utövade den.”252 I flera församlingar pågick ett
mot människor målinriktat och fruktbärande arbete. Sammanfattningsvis
upplevdes över tid en kyrklig renässans: ”… vi skåda den inte minst i
Stockholm”.253
Nathan Söderblom var Sveriges ärkebiskop mellan åren 1914 och 1931.
Han skulle skriva den ekumeniska rörelsens förhistoria, manifesterad i det
år 1925, till Stockholm förlagda ekumeniska mötet. 1927 var han en av
vicepresidenterna i Faith and Order-konferensen i Lausanne. 1930 tilldelades han Nobels fredspris. Världens fred, men även de kristnas samförstånd här hemma; den goda relationen till frikyrkorna och arbetarrörelsen,
fick i Söderblom sin främste förespråkare. Han talade om gudstjänstens
förnyelse. Böner, psalmer och kyrkomusik skulle på ett enkelt och lättfattligt sätt frambära budskapet. Barnen borde få en självklar plats i kyrkans
sång och musikliv. Väckelsesångerna, vilka ännu inte ansågs presentabla i
Svenska kyrkan, fick i honom en varm anhängare. Han såg dem som en
tillgång och kraftkälla. Han använde dem själv, och besökte och medverkade ofta i frikyrkliga sammanhang.254
Söderblom mottog offentligt Frälsningsarméns nye general, vilket av meningsmotståndare betraktades som marknadsgyckel, samtidigt som Pingströrelsen av dem sågs som en extrem urartning av frikyrkligheten. Söderbloms visioner om enhet och samförstånd väckte inte gehör hos alla.
Hans motståndare beklagade att han sågs som en exponent för svenska
kyrkan och dess prästerskap. Bl. a. kritiserades hans engagemang för Ungkyrkorörelsen.255
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Ungkyrkorörelsen, vilken företräddes av Einar Billing och Manfred Björkquist, stärkte kyrkans kulturella och samhällstillvända drag under parollen
”Sveriges folk – ett Guds folk”. Den från 1930-talets slut frambrytande
högkyrkligheten, hade en betydligt mörkare bild av människan, än den
fram till 1930-talets mitt förhärskande, vilkens utgångspunkt främst speglades i förkrigstidens ljusa och optimistiska världsuppfattning. Vid årtiondets mitt återstod endast efterdyningarna.
Frostensons lärare i Lund, professor Gustaf Aulén, var påverkad av såväl
Söderblom som Billing. En liturgisk rikedom borde återspegla kyrkoårets
mångfald och glädje. Aulén blev 1933 biskop i Strängnäs stift. Under de
närmast följande åren utförde han ett omfattande arbete med inriktning
mot ”de kyrkliga böckernas” musikaliska inriktning.256 Professorskollegan
Anders Nygren publicerade år 1930 Den kristna kärlekstanken genom tiderna.
Härmed röjdes ett avståndstagande från förväxlingen mellan medmänsklighetsidealet och Guds kärlek. Det mänskliga och det gudomliga skiljs åt.
Förhållandet mellan kristet och humant kom att aktualiseras av världsläget. Utvecklingsoptimismen blev dementerad av verkligheten. I Tyskland
skulle undervisning, vetenskap och konst ställas under den nya världsordningen. Ett terrorregemente hade inletts, i vilket också kyrkan förväntades
inordnas i den rasistiska åskådningens mönster. 1934 var den tyska kyrkan
splittrad i de s.k. Deutsche Christen å ena sidan med Bekännelsekyrkan
som motpol.257

Texten
På väg

De båda diktsamlingarna Löftets båge och Med lyfta händer rönte inte någon
framgång. 1932 kom Frostenson som pastorsadjunkt till Gustaf Vasa församling i Stockholm. Gudsgemenskapens gåva skulle komma att inbegripa
också mötet med medmänniskor, ett förpliktigande att dela världens problem och samtida tänkande, oavsett om här rymdes en positiv eller negativ inställning till kristen livssyn. Denna bakgrund skulle få Frostenson att
komplettera sin gudsbild, och skriva diktsamlingen På väg. Han sökte ett
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nytt sätt att uttrycka sig, inte teoretiskt, men personligt. Intresset för litteratur förde honom till tidningskvarteret. På sin fritid recenserade han nyutkomna böcker för tidningarnas kultursidor. Tidningskvarteret låg vid
denna tidpunkt i det gamla Klara.
En dåtida stockholmsbild talar om två typiska Klaragator, Klara västra och
Klara södra Kyrkogata. De förde båda direkt till tidningskvarteret. Här
fanns Tidningarnas Telegrambyrå och här hade många av huvudstadens
tidningar sina lokaler: Stockholmstidningen, Aftonbladet, Svenska Morgonbladet, Dagens Nyheter m fl. Här löpte nyhetsförmedlingens trådar samman.
När affärskvarteren låg stängda och övergivna fanns här liv och verksamhet. Dygnet runt arbetades det vid skriv- och sättmaskiner. Trots detta,
och trots närheten till pulsådrorna Vasagatan och Kungsgatan hade det
inre Klara ett gammaldags skimmer över sig. Det vilade något efterblivet
över de trånga gränderna, som aldrig sov. Historiskt hade bebyggelsen
vuxit fram kring Klara kyrka, vilken är uppförd på ruinerna av Sankta Klara Nunnekloster, nedbränt på order av Gustav Vasa. På Klara kyrkogård
vilar tre svenska diktare: Carl Michael Bellman, Anna Maria Lenngren
och ”den blinde siaren Tiresias-Leopold”. Klarakvarteren förblev konstnärskvarteren. Här låg Konstakademin och Konsthögskolan.258 Här inspirerades under 1930- talet Nils Ferlin, Harry Martinson, Jan Fridegård,
Vilhelm Moberg, Ivar Lo-Johansson m fl.
Anders Frostenson berättar att han kom att umgås i dessa kretsar. Deras
livsstil blev under några år i viss mån hans egen. Det hade att göra med
hans belägenhet som inneboende, dels med hans litterära intresse. Konstnärernas och författarnas mötesplatser var kaféerna och krogarna i Klara
och angränsande kvarter i Stockholms innerstad. Kaféet blev den miljö
som främst anknöt till den mänskliga samvaro som kännetecknades av att
vara ensam men ändå i sällskap, att vara i sällskap och ändå ensam. Bohemen och världsmedborgaren, utan hem och fosterland, träffades båda
här. Litterära och konstnärliga sammanslutningar höll på att ge den yrkesmässiga gästfriheten en egen tradition, i vilken dikten och konsten
föddes. Den självklare ledaren för Klarakretsen vid denna tidpunkt var
Nils Ferlin.259
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1930 utkom av Nils Ferlin diktsamlingen En döddansares visor och 1933
samlingen Barfotabarn. I förordet till den förstnämnda, från Bonniers
1976 återutgivna, ger Gunnar Ekelöf en bild av den fattigdom och den
arbetslöshet som också hörde till 1930- talets tidsepok och till Klara. Ferlin illustrerade personligen sin egen diktning, skriver Ekelöf. Han sågs
vandrande kvarter efter kvarter, i kyla med dåliga skor och kläder, de
långa, mörka nätterna. Inte i brist på bostad, det fanns ingen bostadsbrist,
men brist på pengar. En, i bästa fall sparad 25-öring skulle räcka till kaffe
och bulle, när kaféet öppnade. Ett avbrott som förhoppningsvis kunde
inkludera två, tre timmars värme i väntan på gryningen, om servitrisen,
”systern”, så medgav.
Detta var författarnas villkor. Ekelöf nämner två: Eyvind Johnson och
Nils Ferlin, men tillägger att de var många. Att sälja en dikt till tidningsredaktören betraktades som att tigga en allmosa. Ändå var det oftast på en
papperslapp, vid en för länge sedan urdrucken kaffekopp, som den dikt
föddes, på vilken man ekonomiskt klarade återstoden av dagen. Hos Ferlin utmynnade dikten i iakttagelser och ställningstaganden. Ekelöf skriver
att Ferlin hade väl starka inslag av medkänsla och ömhet för det som var
”undanföst”. Hans väsen var stränghet och hans moral var hämtad ur
Bergspredikan. I grunden var han agnostiker. Han förde in livets höghet i
sina låga ämnen, i betraktande av de lägsta och de fattigaste. Gunnar Ekelöf konstaterade att Ferlins framlyftande av de fattiga väckte ont blod, och
bidrog till att många kom att betrakta honom som asocial.
Utanförskap
Det fanns likheter mellan Nils Ferlin och Anders Frostenson, trots olikheterna i utgångspunkter och målsättning. De kom båda att ge uttryck både
för sin medkänsla med de utanförställda, och för känslan av det egna
utanförskapet. Ferlin betraktade sig själv som varande utanför folkhemmet: ”Av ständig oro för stort och smått jag blev alltmera en igelkott”,260
skriver han i Barfotabarn. Frostenson skriver om ett sökande trots vänskap:
Det är mig själv jag söker,
min själ och mitt jag.
Mina tankar och allt mitt tal
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är som ekot från malm och cymbal.261
Tjänande kärlek
Frostenson skulle ofta återvända till denna period av sitt liv. Framledes
skulle erfarenheterna från de personliga mötena i denna miljö forma hans
författande och uttrycka hans tro. I den av tidsdoft präglade boken Barn
av två världar skriver han: ”Kristen blir man inte genom att själv identifiera sig med en kristen trosuppfattning, med en församling eller med Guds
sak. Utan vi blir det därigenom att Gud identifierar sig med oss.”262 Kristendomen tror inte på vare sig ”jordiska eller bortomvärldsliga paradis.
Den förkunnar Guds nedstigande till jorden”.263 Kristus kommer till oss i
tjänargestalt. Sin himmelska klädnad lägger han av. Den skinande manteln ersätts. Denna position blottar hans kärlek. Kristus blir en renhållningsarbetare i overall. Nils Ferlin karakteriserar honom som vår tids ”tyste städare”.264 Frostenson citerar även Viktor Rydberg. Kristus har gemenskap med hela sin lidande verklighet:
Han är i den som ej hans namn anammar
men i vars hjärta sanningskärlek flammar.
Han är i den som rätt ej honom kände
men kämpar i hans flock för de elände.265
Det av Frostenson, från Gud upplevda, personliga tilltalet förpliktigade
redan från början till ett förvandlingens synliga resultat. Nu skulle Gud
tala genom medmänniskan: ”När vi lyssnar, talar Gud. Det är den kristna
erfarenheten. Han talar till oss genom människorna och händelserna och
genom livets skickelser.”266 Det handlar om en självförglömmelse i Gud
och en identifikation med världen; det handlar om verkligt liv: ”Ej mer
min egen/ge mig ditt liv./Given åt andra/tillhör jag dig.”267 Kristus har gemenskap med sin lidande verklighet. Vi har en relation till honom. Som utblottad och utlämnad möter Jesus i medmänniskan. I boken Tisteln och
källan talar Frostenson om Kristus som alltjämt bärande sitt kors. Verklig261
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heten, vårt kaos, blir därmed den plats där korset alltjämt reses. Frostenson citerar Hjalmar Gullberg och hans skildring av den kringvandrande
Kristus. Kristus, som efter ett nattligt besök, gör sig redo för uppbrott.
Tyst lyfter han törnekronan från spiken i kapprummet, och säger adjö:
”Jag ser dig gå bort i min gata med korset på rygg för att dö.”268 Kristus
upplevs som innanförställd i lidandet. Han upplevs som närvarande, deltagande och lidande kärlek: ”Det är till de betungade Han kommer. Då vi
tar på oss vårt mått av tillvarons möda och vår del av den gemensamma
skuld och ödesbördan, får vi känna Hans närhet.”269
Våra liv levs i relation till medmänniskan. Det är vår röst som ska ropa,
våra händer som ska nå fram. Genom vårt ansikte ska hans ansikte lysa.
”Hans kärlek går i vågor mellan mänska och mänska. Det finns någon
som bara du eller jag kan nå och förmedla den till. Gud behöver varje
mänska. Lika mycket som han älskar varje mänska.”270 I den goda relationen mellan människa och människa växer Himmelriket fram: ”Himmelriket är i våra fötters steg, våra händers verksamhet. I kön, trängseln där vi
pressas mot varandra. Också i konfrontationen, kollisionen, meningsmotsättningen. Himmelriket är, där Kristus, hans kärlek är.”271 Vardagen är
ställd i evighetens ljus. Verkligheten har en djupare dimension. Gudstilltalets konsekvens är tjänst för medmänniskan grundad i Jesu testamente. Ett
testamente förutsätter död och förändring, men också lydnad för dens
vilja, som utformat det:
Han, alla herrars Herre, kom
ej hit för att befalla.
Han levde här i fattigdom
och gav sitt liv för alla.
Och vid sin bortgång skänkte han
oss detta testamente:
”Ni mänskor, tjäna så varann
som jag er alla tjänte.”272
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Av remsor, lump och trasig tråd
I Klarakvarteren möter tron verkligheten. Guds ansikte blir synligt i vanmakt och fattigdom. Det handlar om att se världen ur de fattigas perspektiv. Detta blir framträdande i såväl Ferlins som Frostensons diktkonst.
Ferlin talar om ”de undanfösta” och skriver: ”Men dessa de mycket fattiga
dem gör det mig ont att se.”273 För Frostensons del uttrycks övertygelsen
att det är med den fattige som Gud i Kristus identifierar sig. Frostenson
skriver i På väg:
Jag mötte dig, Herre,
ej i en kyrka,
ej i ångestens ensamma stund.
I en lidande broders ögon
såg jag din vädjande blick
förnam jag din heliga vilja.
Här skola vi tjäna dig
i din stora syskonkrets.
Här är vår värld.274
Gudsbilden får en lidande medmänniskas drag. En annan värdeskala ger
verkligheten en djupare dimension. Frostenson talar om att ”förstå livets
vardagsgrå enkla, djupa mening”.275 Mönstret fanns från begynnelsen. Alla
människor är skapade ur samma gudomliga bild. ”Storhet och ringhet är
bara tomma mänskoord. … Herren ska mäta med andra mått än vi.”276
Gud använder en omvänd värdeskala. Himmelrikets konung har en skattkammare, skriver Frostenson. Vad världen kallade armod, lyfte han fram.
Det lyste som guld i hans händer. Vad världen föraktade, det rörde han
vid. Det förvandlades. Till dyrbara smycken. Vad världen förkastade blev
stenar i hans härlighets krona.277 Den fattige står här i centrum:
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Av remsor, lump och trasig tråd
väver den himmelske Mästarn sin våd.
Vem skönjer mönstrets hemlighet?
– Bara i aning och dröm vi vet:
bilden, som växer fram, skall en dag
bära hans drag.278
Livets vardagsgrå ställer de existentiella frågorna. Diktsamlingen På väg
speglar en tidsanda, som är annorlunda än i de två föregående samlingarna dikter. Ord som sökande, längtan, oro och tvivel blir rubriker. Människors längtan är glasklar rymd, och fjärran glittrande stjärnor.279 Alltmedan, underförstått, nuet är något annat; är vår värld. Oron föder mållösheten:
Glas, betong, stål …
Allt står i dröm om sitt ändamål.
Blott vi själva mållöst vanka
med hjärtan, som av oro banka.280
Människorna fjärmades från varandra. Också på den öde strandpromenaden ryser vi till i mötet med en annan människa. Detta föder en undran:
”Äro vi närmare släkt med vind och vidd än med varandra?”281 Vinddrivna och mållösa, och med en kärlek som tenderar att dö. När kärleken dör,
brister det band, som osynligt förenat allt; ingen väg korsar vår ödesväg,
ingen källa släcker vår törst, ingen vila finns och ingen glädje mer.282
Bilderna av gudsfrånvarons ödslighet finns även i de tidigare diktsamlingarna; men de accentueras här, samtidigt som samlingens allt överskuggande syfte är att ge ord åt en levande, i nuet, verksam Gud. Jesus möter
människor som de är, och där de är. I gatans myller följer hans blick
människan; i världens vimmel anas hans närvaro: ”Vi se och söka det
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stora. Kanhända en högre makt ger akt på det ringa, bland myllrande millioner blir varse en modfälld människa.”283
Guds blick frigör oss. Alla bär på samma längtan och samma spegelbild.
Att vara till är att vara sedd i någons blick. Orden På väg kan ses som en
metafor för livet. Livet är en vandring. Evigheten är på väg mot oss. Tiden
och evigheten möts i Jesu gestalt, och inne i den människa, som lever i
denna gestalt. Gud står bakom det ögonblicket ger. Den tid vi lever här,
bär de skänkta ögonblicken, som en gåva från Honom. Mänskliga verk
och strävanden har en fixerad tid. Frostenson skriver om besökelsens sekundsnabba ögonblick: ”Själ, som höljd i mörker var/speglar evigheten
klar/Guds sekunder allt förvandla.”284
I dikten ”En Kristusbild” ses vinden smeka, solglittret leka, och svalevingen snudda; men ”bland mänskorna är det ingen som ser dig. De har för
brått”.285 Underförstått ser och förnimmer människorna inte heller vardagslivets mening, speglad i det omskapande tilltalet, och i den anspråkslösa handlingen:
Det var bara ett ord
åt en, som betungad var och försagd.
Och ändå var det mer
än mången hjältebragd.
Bara en bägare vatten räckt
åt en, som var trött av sin färd.
Och ändå var denna gåva mer
än guld och silver värd.286
Gud är en medvandrande Gud, vars blick följer. Gud är oförtröttlig, men
människorna stänger om sig: ”Ofta han klappat på dörren,/tröttnat har
han ej än,/fast du för honom så ofta/och hårt den slagit igen.”287 På väg
ger en bild av en till människohjärtat nedstigande kärlek. I tidens oro och
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ängslan låter Frostenson den mänskliga kärleken kontrasteras mot den
eviga kärlekens lidande närvaro:
En annans kärlek skall bära oss.
Kunna vi annars tro,
orka vi annars leva,
finna vi annars ro?288
Guds kärlek kan inte mätas med den mänskliga kärlekens måttstock.
Mönstret ligger djupt. Det är gammalt, gammalt. En från tillvarons hjärta,
till människohjärtat, ständigt strömmande livskraft: ”… väntar på Någon,/som fjärran bor./Något gammalt, gammalt/som var dött/skall i mitt
hjärta/bli pånyttfött”.289
Teologi och sjustjärna
Den gemenskap som växte fram bland Klarabohemerna, innebar för Anders Frostenson en släktskapskänsla och en förtrogenhet med människor
han mötte och med vardagen. Tidningsredaktionerna och träffpunkterna i
anslutning till dessa, kaféerna och näringsställena, samlade den tidens
unga författare. Det var vid de träffpunkterna, i de långa samtalen, som
världens problem varvades med trevande antaganden om tingens och det
gränsöverskridandes natur. Det är relationen till tillvaron som helhet som
berörs. Bilderna från denna världen har sin djupdimension. Frostenson
skriver i På väg: ”Det är de nära tingen/som åt det fjärran liv beskär./Älska
Gud kan ingen,/som ej hans värld har kär.”290 Dikten slutar med konstaterandet att vardagstingen lyfter oss ”mot det som evigt är”.
En annan gemensam nämnare var orden, verktygen med vilka verkligheten beskrevs. Himmelriket öppnade sig på botten av det mänskliga. Nils
Ferlin skriver: ”Du har tappat ditt ord och din papperslapp, du barfotabarn i livet.”291 Meningen höll på att gå förlorad. Härmed berörs också
språket; meningen av orden i tiden. Ferlin var likt en slipare av diamanter,
på ordkonstens område. Rådiamanten utmynnade med hans slipning;
möda och arbete, i ljusbrytande fasetter, skriver Gunnar Ekelöf.292 Fros288
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tenson sökte förnyelse. Ferlin tangerar Frostensons dilemma; sättet att
uttrycka och förmedla den religiösa upplevelsen. Att tala med teologins
ord var inget ovanligt för Ferlin. Han hade läst i en tung, gammal bok,
som hans farfar predikat ifrån, skriver han i dikten ”Nyss”, och förmedlar
samtidigt en presentation av sig själv och sin relation till farfar: Farfar var
präst och schartauan. Ferlin såg sig själv som ett flarn och ett spån. Vad
boken förmedlar av orätt och rätt får stå tillbaka för Han som i tidlösa
tider knöt sjustjärnans bandrosett. Ferlin skriver:
Gyllene, tunga och höga har orden mej brusat förbi,
främmande ord som jag inte förstår i min intighets dagdriveri.
Men sjustjärnan lyser därute …293
Sjustjärnan är det läsbara tecknet; sjustjärnan lyser ännu, och är en gångbar symbol för skapelsen och Skaparens närvaro, som också uttrycks i
Ferlins egen fråga – och konstateranden: ”Kan du höra honom komma,
att han kommer som en psalm/så djup och så drömmande stilla/han
vandrar dig till mötes i dagarnas kvalm/och han vill dej inte alls något
illa.”
Ty han talar ej latin – som den grå teologin,
Vilken halkat på sin egen halhets halka –
Men han talar som en ton ur en mjuk violin
Och han talar såsom aftonens svalka.294
En lågmäld språkdräkt är härvidlag signifikativt också för Frostenson.
Hans egen, personliga gudsförnimmelse ges för första gången offentlighet
i diktsamlingen På väg. Frostenson är tillbaks i Skånelandskapet. Han nalkades:
Jag tror, jag mötte honom
en morgon –
fylld av skimmer och fågelsång.
Osynligt, tyst,
en fläkt, en doft –
293
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Han nalkades …
Så oförmärkt, så väldig
går endast Gud
fram över fälten.295
Den religiösa övertygelsen kom för Frostensons del att resultera i enkla,
oftast rimmade dikter, där innehållet är bestämt av de bilder han erfarit.
Han själv var tagen i tjänst hos Guds ord. En konsekvens av en kärleksrelation med rötter i skapelsens innersta, men med vardaglig förankring.
Frostenson är noga med att betona verkligheten. Utan att på något sätt
reducera betydelsen av Jesu tidigare jordeliv, framställer dikten det som
hände efter korsfästelsen, som det mest viktiga. Frostenson skriver: ”Av
korsets trä finns inte kvar en flisa/ Den plats, där det blev rest, kan ingen
visa.”296 Den brygga korset slår ger frihet från lokalisering och tidsbundenhet. Den himmelska världens välde är ett universellt herravälde. Guds
kärleks lidande är inte vanmakt. Det är segermakt. Jesus dog för att han
skulle leva för alltid. Jesu, genom alla tider pågående Golgatakamp är det
viktigaste. Ordet bakom orden härrör ur skapelsekällan. ”Herre, du har
skapat allt i världen vida”, skriver han, och fortsätter i en uppräkning av
det skapade och dess funktioner: ”Åar och älvar har du befallt/att mot
havet glittrande glida,/trädet att växa, molnet att gå,/myran att sträva med
sitt strå,/lärkan att sommardagen lång/fylla rymden med jublande sång.”
Allt utmynnar i konstaterandet, till vilket också fogas en önskan:
Allting tjänande, lyder din lag.
Konung utan like.
– Låt också mitt liv bli en arbetsdag
i ditt väldiga rike.297
Tjänandet; arbetsdagen, är för Frostenson förbundet med Jesu testamente.
Inkarnationen rymmer en broderskapstanke. Jesus kom i tjänargestalt.
Människan finner sin plats som den lidande människans broder. Livets
vardagsgrå enkla mening är tjänande. Livets djupa mening är den i tjänandet givna gemenskapen med honom som är av evighet. Människans exis295
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tentiella tillstånd är längtan och väntan, och samtidigt oförmågan att se
Närvaron i medmänniskan. Nutiden måste ställas i evighetens stålsken:
”… till dom och rening/innan vi förstå/livets vardagsgrå/enkla, djupa
mening”.298 Allt är nu och precis som förr:
Något skall åter hända
som tusen gånger hänt.
I grå december bidar
min själ sin Konungs advent.299
På väg slutar med en adventsdikt. Diktsamlingen utkom 1935. Det religiösa språket var ett nytt språk för Anders Frostenson. Lika oförtänkt som
han från början kastade sig in i författandet av poesi på kristen grund, lika
oförtänkt skulle han känna sig förpliktigad att ställa sina ord i psalmens
tjänst. Han skulle föra in poesin i svensk psalm.
Förverkligad teologi
I Sveriges Televisions program, Himmelriket är nära från 1968, uttrycker
Frostenson sin övertygelse om, att man vid tidpunkten för 1937 års
psalmboks utgivande, måste finna ett annat uttryckssätt än tidigare beträffande psalmen. I programmet återkommer Frostenson till Klaragemenskapen. I detta litterära umgänge fanns många personligheter. Frostenson
recenserade Jan Fridegårds roman Lars Hård. Han gav den ett positivt
mottagande. Han lärde känna Fridegård som en klarsynt iakttagare och
återgivare. Fridegård hade en utomordentlig bildskärpa. Ibland talade han
med stor lyhördhet om ”landet på andra sidan”. Förutom den speciella
erfarenhet för det konstnärliga ordskapandet, som dessa diskussioner
bland litterärt likasinnade gav, fanns en djup vänskap. Frostenson berättar
att det han där upplevde, som präst, var att det han läst om i de teologiska
böckerna, fanns förverkligat i Klaragemenskapen. Radikalt. Här fanns en
gemenskap, säger han, på ett helt annat sätt, än i de kristna grupper, där
han själv varit med. Det var en utsida av a- socialitet, men insidan rymde
ett mycket fint, starkt socialt medvetande. Det fanns där, lika naturligt,
som syret i den luft man andades.300 Frostenson beundrade Ferlins omtanke om ”dessa de mycket fattiga”, de avsigkomna, och de utanförställda.
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Omtanken kom inifrån, som en flod av värme. Om man vill kalla det
själavård så utövades det suveränt, mästerligt, konstaterar han. Här kunde
man tala om att vistas i en syskonkrets. Ferlin använde orden ”syster” och
”broder”. Man delade på allt. Frostenson tog intryck av denna livsstil, och
återkom hit, bland annat i författandet av framtida nattvardspsalmer. Bordet av brist och nöd var inte i första hand poesi. Det var en realitet. Brödet är livsviktigt, och de fattigas situation är något att alltjämt påminnas
om. I Klara, med dess gemenskap av bohemer, författare och konstnärer
var Anders Frostenson ensam präst.301

Den nya psalmboken

Kyrkomötet 1932 hade inneburit startskottet för en ny reformperiod. Ärkebiskop Erling Eidem anmodades att utarbeta en ny handbok, evangelieboksfrågan delegerades kyrkoherde Oscar Krook från Stockholm, och det
kanske mest omstridda; utarbetandet av en ny psalmbok föreslogs enmansutredaren J A Eklund. Det dåvarande psalmboksprovisoriet – Wallin
plus tillägg från 1920 – önskades avlöst av en enhetlig psalmbok. Psalmboksfrågan hade aktualiserats långt tidigare, men utan resultat. Nu motionerade på nytt prosten Gunnar Ekström från Falun, och nytillsatte ecklesiastikministern Artur Engberg visade till mångas förvåning stort intresse
för såväl denna fråga, som övrig reformverksamhet.302
Den tilltänkta nya psalmboken skulle beakta den nyare svenska psalmdiktningen. Döda psalmer skulle gallras ut och ge plats för nya. Men psalmboksfrågan var en gammal stridsfråga, i tiden härledd till 1898. 1932 års
motion remitterades till utskottet, vars ordförande landshövding Hagströmer, lät meddela att man därvid ville föreslå avslag. Gamla, mot
vägande skäl, lyftes fram på nytt; ute i församlingarna yrkades ej på ny
psalmbok, tiden ansågs ej mogen, kostnader, samt kanske rentav inväntandet av en ”ny” Wallin etc. Debatten hade många inslag, där prosten
Ekström kände sig personligt negativt bemött. Vid 1936 års kyrkomöte
togs dock beslutet om antagandet av förslag till ny, reviderad psalmbok.
Detta kom förespråkarna att tala om nåd och bönhörelse, rentav under.303
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Omvandlingen i Europa

Den oro som tagit sin början i Hitlers maktövertagande resulterade i osäkerhet inför morgondagen, och inför framtiden. Detta blev ett vardagsinslag. I Stockholmstidningen kunde man den 29 mars 1936 läsa om Tysklands
byggande av fästningar mot Frankrike och Tjeckoslovakien. Det utgjorde
titelrubriken på förstasidan. Den 30 mars löd samma förstasidas huvudrubrik: ”98,8 procent för Hitlers politik.” Underrubriken löd: ”Berlinarna
hylla Hitler, jubla över valresultatet.” Påskdagen den 12 april uttrycktes i
tidningsspalterna en total ängslan. En horisont av oro, misstro, hot och
öppet krig: ”Påskhelgen 1936 präglas av en stämning av svart pessimism
över hela världen.”304 Samma dag hade man också en annan artikel. Den
omtalade att kyrkoherden i Gustaf Vasa, Hans Emil Hallberg avskedspredikade. Detta skedde vid påskdagens högmässa. Härmed avslutades en
trettio år lång tjänst. Lika lång, som den Syster Karin Norrbom presterat.
Hon hade tjänstgjort i samma församling, bland de ”fattiga, de sjuka och
de gamla”.305 Nu avtackades också hon. Detta var Anders Frostensons
församling. Hos kyrkoherden hade han varit inneboende. Nu pensionerades Hallberg, åttio år fyllda.
Oxfordgrupprörelsen
En strömning i tiden var Oxfordgrupprörelsen. Frostenson berättar, att
han vid tidpunkten för sitt uppbrott från Lund till Stockholm, deltog i ett
av denna rörelse anordnat internationellt stormöte i Oxford. I denna rörelses struktur fanns mycket av den ledning och den fasthet som appellerade till hans förflutna i scoutsammanhang. Där fanns en militärisk
stränghet. Där fanns fasta ordningar för andaktsliv och bön, men kanske
främst en anda av den – de troendes syskonskap – som han tyckte sig rört
vid i Killebergs Missionshus.306
Stockholmstidningen den 23 mars 1936 omtalade i en förstasidesartikel att
”Känd norsk Oxfordman talar här”. Det konstaterades att en vanlig inställning blivit: det återstår att se hur det blir när Oxfordrörelsen kommer.
Nu hade ”Oslopastorn” doktor Norborg kommit från Norge, och hållit
ett ”houseparty” i Stockholm för läkare och övriga medicinare. Han hade
själv stigit ut bland människorna, ned från predikstolen. Syndaförlåtelse
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var hans tema, och mötesplatserna var läkarnas egna kontor. Doktor Norborg anförde i artikeln att han vände sig till de många människor, som ej
ville höra på en präst.307
Den 27 mars firade Oxfordgrupprörelsen ettårsdagen för rörelsens inträde
i Danmark. I Old Fellowsalen i Köpenhamn bjöds supé för riksdagens
ledamöter, följt av supé för ingenjörer, präster, affärsmän, universitetsprofessorer, studenter och jurister. Den 3 april planerade man ytterligare festligheter i gymnastikhögskolans festsal med plats för 10 000 personer. Hit
skulle rörelsens internationelle företrädare Oxfordgeneralen Buchman
komma med ångare från New York. Festen förväntades en internationell
prägel. Tidsandan krävde en radikal och kompromisslös kristendom. Även
många svenskar antogs möta upp, men summerade man: ”Ingen vet när
det internationella teamet börjar sitt svenska erövringståg”! ”Danska Oxfordrörelsen mönstrar sina trupper.”308
Gustav Thorsells testamente
En av de till Oxfordgrupprörelsen knutna var Gustav Thorsell. Thorsell
var veterinär, men hade stort intresse för svensk psalm. I vår nuvarande
psalmbok är psalm 581 skriven av Thorsell. Psalmen förmedlar Oxfordgrupprörelsens vision om enhet, förvandling och lydnad. Thorsell tillhörde dem som privat arbetade med att revidera det Eklundska psalmförslaget. Han försökte nu förmå Frostenson att skriva psalm. Det var hösten
1934. Frostenson slog ifrån sig. Han trodde sig ej om detta. Men Thorsell
var envis, mycket envis. När Frostenson nyåret 1935 reste till Sigtunastiftelsen lovade han att försöka. Morgonen efter sin ankomst började han
arbetet med, vad han kallar, sin första psalm. Den psalm som skulle bli en
av våra mest sjungna: ”Jesus från Nasaret går här fram.” Dess tema stod
klart från början. Det fanns med sedan gudsupplevelsen på lundaslätten,
tilltalet under den väldiga blå himlen, och upplevelsen dessförinnan: ”Jag
tror jag mötte honom.” Det ständigt centrala bibelordet för Frostenson är
sedan dess: ”Himmelriket är nära.” I Grundtvigrummet på Sigtunastiftelsen, där Frostenson befann sig, gick tankarna också till Grundtvigs ord:
”Gammal är kyrkan/Herrens hus.” Frostenson skrev: ”Klockorna kalla till
Herrens hus/vitt över land och stad/Kommen, nu alle/vid malmens
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brus/tonar en hälsning glad/Himmelriket är nära.” Psalmen fick fem versar, som så småningom, av psalmkommittén reducerades till tre.309
När Frostenson kom tillbaka till Stockholm hade han för avsikt att omedelbart ringa upp sin uppdragsgivare veterinär Thorsell. Emellertid tyckte
han tidpunkten olämplig. Det var sen söndagskväll. Han beslöt att ringa
tidigt morgonen därpå. Han gjorde så, men när han frågade efter honom
blev det alldeles tyst i telefonen. Efter tystnaden kom beskedet: ”Gustav
Thorsell har dött i natt”. Det var en skakande upplevelse. ”Ur den tystnaden som sedan följde, tyckte jag mig få ett testamente”, säger Frostenson,
och fortsätter: ”Jag litade inte på mig själv. Men Gustav Thorsell gav mig
förtroendet. Och hans uppmaning till mig var: ´Skriv psalmer`! Det var
hans testamente till mig!”310
Under det halvår som följde, mellan januari och juni, skrev Frostenson ett
sjuttiotal psalmer. Ett antal av dessa kom ut 1936 i samlingen: För hem och
helgedom. Psalmförsök.
Brobyggare och inspiratör
Under 1930-talets mitt vistades Ronald Fangen en stor del av sin tid i
Stockholm. Han kom med två stora bags av tillhörigheter, och stannade i
månader, tidvis boende i ett gästrum i Engelbrekts församlingshus. Fangen
var norrmannen och författaren som älskade att knyta kontakter människor emellan. Lyssnande, spontan och självutgivande samlade han en krets
av människor kring sig, djupt engagerad i spridandet av det kristna budskapet, dels utifrån sitt engagemang i Oxfordgrupprörelsen, dels utifrån
sitt, alltmer mot kyrkan, riktade intresse. Han deltog, vid sina stockholmsvistelser, regelbundet i kyrkans gudstjänstliv, idkade tankeutbyte med ett
flertal präster, studerade och skrev teologisk litteratur. Psalmboken betraktades av honom som tillhörig litteraturhistorien. Han var en psalmbokskristen, med stort eget förråd av utantill lärda psalmer.311
En vårdag 1935 bjöd Fangen en vänkrets journalister och författare till
lunch på hotell Eden. Detta var helt i Oxfordgrupprörelsens anda; sekulariserade, kulturella nyckelpersoner, vilka borde vinnas för Kristus. Emel309
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lertid uppnåddes inte det avsedda, och Frostenson, som själv betraktade
sig som ”drabant åt Fangen”, konstaterar en ”bedrövlig känsla av oduglighet” i detta avseende. Han summerade det hela ”som en sådd på hälleberget”. ”Jag tror”, skriver han, ”att Fangen själv hade samma känsla av att
vägen till Kristus var inte debatternas långa väg och av att det var på andra
sätt evangeliet måste söka sig fram. När de andra gått, satt vi tysta kvar vid
bordet och såg ut över Humlegården, där träden stod i sin första skira,
gyllne grönska.”312
”Plötsligt”, fortsätter Frostenson, ”sade Fangen till mig, och det var en
uppfordran i hans stämma, som en order: ´Du ska skriva en psalm som
ska börja så … ` Och så tog han fram ett papper, som jag ännu har kvar,
och skrev med sin snabba, klara, rundade stil ner orden:”
Från syndaren till Frälsaren
är vägen kort och klar.313
Frostenson skrev med denna utgångspunkt den psalm, vilken senare skulle
publiceras i psalmhäftet För hem och helgedom. Dess första vers lyder:
För syndaren hos Frälsaren
reds rum i nådens timma.
Och vägen är ej lång för den
som fått sin synd förnimma.
”Innan vi skildes”, fortsätter Frostenson, sade Fangen: ”När du fått den
psalmen färdig, ska du skriva en till som börjar: ´Jag vill stå upp och till
min Fader gå…` Den fick i sina båda första versar, och i sin första version
följande lydelse:”
I spillror sjönko drömmens gyllne länder.
Mot intighet jag sträckte mina händer.
På intighet jag allt mitt arv förspillt.
Från Gud och människor min synd mig skilt.
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Den värld, som frihet lovar, bojor givit,
dess glädje bitterhet och leda blivit.
Det hem jag lämnat vill jag åter nå.
Jag vill stå upp och till min Fader gå.314
Frostenson summerar. ”Detta är i korthet något om den yttre anledningen
till att denna psalm blev skriven. Som varje annan psalm har den givetvis
också en inre tillblivelse. Det skulle leda för långt att här söka skildra den,
därför att det på flera punkter måste bli en redogörelse både för andliga
strömningar i Stockholm vid 30-talets mitt och för min personliga upplevelse av Guds kallelse.”315
Orden blev underlag till psalm 268 i 1937 års psalmbok. Frostenson betecknar den som en psalm, vilken fick ”en melodi utan vingar”. Den kom
aldrig att efterfrågas, och den kom aldrig att sjungas, trots ett efterlängtat
tema. En av bristerna i den Wallinska psalmboken var avsaknaden av en
psalm kring en av Bibelns mest kända berättelser: ”Professor Linderholm
framhöll under 1934 års psalmboksdebatt saknaden härav. ´Vi äga i hela
vår svenska psalmbok icke en enda psalm, som återger Jesu största liknelse; liknelsen om den förlorade sonen. Den saknaden finns icke mer. Frostensons korta psalm 268; I mörker sjönko lyckodrömmens länder, ställer i
sin första vers för ögat den förlorade sonens bild`.”316

Anders Frostenson – psalmdiktare
I Stockholmstidningen ”Söndagsbilagan” den 22 mars 1936 presenteras ”Dagens profil”, den unge prästen i Gustaf Vasa, Anders Frostenson. Under
bilden stod titeln: ”Psalmdiktare”. I artikeln skriver signaturen ”Minimax”
att det nya psalmboksförslaget nu var klart, men att ”den eviga psalmboksfrågan bör få ligga till sig ett tag, några år bara, för att denna nya Davidsharpan i Norden, må få tillfälle att visa, huruvida han i fortsättningen
förtjänar denna benämning”.317 Samma tidning rymmer också artikeln:
”De nya psalmerna”. Den är skriven av Anders Österling. ”Förslagets
egentliga överraskning består i den tribut som lämnats av Anders Frostenson; 19 psalmer överspännande nästan alla ämnesgrupper i den vedertag314
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na uppställningen”, skriver Österling och fortsätter: ”en knapp, enkel och
osmyckad stil” förutspår en ”begynnelse till en ny psalmlyrisk ton, låt vara
att det ofta stannar vid ett vackert anslag”.318
Det skulle bli som psalmförfattare, inte som poet eller präst, som Anders
Frostenson skulle bli känd för allmänheten. Med psalmen, där inledningsstrofen kom att uttrycka ”Jesus från Nasaret går här fram, än som i gången
tid…”319 skulle hans namn förknippas. ”Går här fram” är presens, vilket
relateras till ”än som i gången tid”. Jesu närvaro ger existentiellt uttryck åt
den livskänsla och den kontinuitet, som spirar ur ett sammanhang. Det
som skett, är dessutom något i nuet närvarande och verksamt. Psalmen,
till Gustaf Nordqvists enkla melodi vann snart gehör, också utanför kyrkan. Den kom att sjungas i såväl skolor som hem.
Berättelsen befriar
Det är betecknande för Frostensons författarskap att tala in i den verklighet som är vardagen. I en tidsperiod av vacklande framtidstro förs Jesu
närvaro in i tiden. Med psalmen vandrar evangeliet in i nutiden. De bilder
Frostenson bär med sig uttrycker övertygelsen att delaktigheten i Himmelriket inte grundas på mänskliga villkor. Det är ingen storstilad tro som
begärs. Frostenson överger inte sin egen gudsupplevelse. Också tron är
Guds verk. Han kallar den fram ur intet. Gud har ropat, eller viskat, sitt
skaparord in i vår tillvaro; in i våra liv. Så har något nytt blivit till, börjat
vakna och röra sig i vårt innersta. Tron är till sitt väsen växande. En levande tro utför kärlekens gärningar. Det finns även missriktad tro. Död,
men ändå verksam. Ute i Europa har denna tro, som satt sin övertygelse
till politiska ideologier satt väldiga krafter i rörelse. Dock har hatet oftast
varit drivkraften, inte kärleken.320
Det är berättelsen om Guds kärlek, manifesterad i Kristus, som befriar. I
boken Tisteln och källan beskriver Frostenson bland annat, hur stora och
framgångsrika församlingar grundades på vad han återför till de vise männens berättelser; berättelser som från det att männen kommit hem, återgivits och återberättats. Det enkla, personliga vittnesbördet ”kan bära frukt
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genom århundraden och vandra till världens ända”.321 Frostenson skriver
att den väg de vise männen gick ”och den vägledning de fick har något att
lära oss”.322 Berättartraditionen, för Frostensons del grundad i barndomen,
ses av honom som ett nödvändigt inslag, i tydandet av verkligheten. Frostenson kan härledas till den tradition, vilken ser det specifikt kristna som
uttryckt, och förmedlat av en relevant berättelse.
Kristus återupprättar gemenskapen med människan. Jesu närvaro innebär
delaktighet i världens lidande. I den tidigare nämnda psalmen: ”Jesus från
Nasaret”, får tillvarons ångest, rädsla och vanmakt ett befriande perspektiv. Psalmen talar om frihet och glädje. Mötet dröjer kvar i en vardaglig
reflexion. Frostenson erbjuder en biblisk referensram för den frid och den
glädje, som människor erfarenhetsmässigt kan göra. Rummen av rädsla
och ångest kan få ro. Psalmens inledningsstrof fortsätter: ”löser ur vanmakt, ur synd och skam, skänker sin kraft och frid”. I Tisteln och källan
talas om att Nya Testamentets ofta förekommande ord för frid: ”eiräne”,
skiljer sig från det av stoikerna använda: ”ataraxia”. Det sistnämnda innebär ett tillstånd av uppnått oberoende och oberördhet inför tillvarons
växlingar, balanserat mot det inre tillstånd, som hos människan antas
uttrycka tillvarons harmoni. Frostenson konstaterar kristendomens förankring i verkligheten. Tillvaron är inte harmonisk. Den blottar en frontlinje
där kampen ständigt pågår mellan ont och gott, mellan Gud och fördärvsmakterna. Den löper således genom såväl skapelsens som människans hjärta. Den berör alla. Ingen kan oberörd ställa sig utanför. Följaktligen erfar vi ständigt avsaknaden av tillvarons inneboende harmoni.
”Eiräne” betecknar en från Gud given och uppehållen frid. Den har sina
rötter i Guds nyskapande förlåtelse, en ovanifrån kommande kraft; en
makt som likt en rustning omsluter mottagaren. Denna kraft rymmer en
förpliktelse, som sprungen ur Guds, på Golgata blödande hjärta, kan den
endast fortplantas till de människor, vars hjärta också blöder deltagande, i
den av nöd och lidande präglade världen. Hans kraft och frid är proportionell: ju mer vi engageras; ju mer av kraft och frid erfar vi. Den lidande
kärlekens kamp är ständigt fortgående. Människan manas att bära sin del
av den gemensamma bördan. Det är kristendomens villkor. Människors
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nöd och Jesu kärlek måste båda rymmas i våra hjärtan:323 ”I själva mötet
mellan dessa två verkligheter ges oss Hans frid.” – ”Jesus säger: ´Frid lämnar jag efter mig åt eder, min frid giver jag eder; icke giver jag eder den
såsom världen giver`”324
Den inre och den yttre befrielsen, har en gemensam grund i den befrielse
som är Evangeliets; det Nya Testamentets glada budskap och uttalade
ärende till människan. Himmelriket är nära – ej bara transcendent – utan
också immanent; i hjärtat.
Den nya psalmen
I november 1937 stadfäste Kunglig Majestät en ny psalmbok för Svenska
Kyrkan. I Berlin talade, vid denna tidpunkt Adolf Hitler inför entusiastiska människomassor om det nya, stortyska riket, vilket skulle bestå i tusen
år. I fjärran Östern invaderade japanska trupper det splittrade och försvarslösa Kina. Här i Sverige fanns en stark känsla av att vi väntade ett nytt
världskrig. Mellan rapporterna om världshändelserna meddelades glimtar
ur vårt kulturella liv. Man omtalade att den, av de nya psalmförfattarna,
som snabbast gav genklang hos kyrkobesökarna var Anders Frostenson. I
hans psalmer fanns världens nöd, tung och kvalfull. Men där fanns också
en tro, trots allt. Där fanns ett hopp om ljus när mörkret tätnade. Med
den nya psalmen ville Frostenson uttrycka att nöden vilar på Jesu hjärta.
Det är Jesus som står i centrum. Det finns en Kristusnärvaro.325
I den nya psalmboken fick psalmen ”Jesus från Nasaret” nummer 48. Av
Frostensons intention att skriva ”en kyrkpsalm” blev, till hans egen förvåning, en adventspsalm. Utöver denna psalm valde dåvarande psalmkommittén ytterligare psalmer ur hans förslag, nämligen: 196, 198, 241, 268,
382, 535, 580 och 584. Många av de tankegångar, som återfinns i psalmerna, förekommer i de tidigare publicerade diktsamlingarna. De samlas
också upp i kommande skönlitterära verk, av vilka Tisteln och källan ligger
närmast i tiden. Denna bok utgör en samling betraktelser vilka utkom
1943. Barn av två världar utgavs 1950. Den har en liknande karaktär. Boken Ingen utanför, vilken utgavs först 1983, rymmer ett koncentrat av tankar, tidigare uttryckta, eller nya, presenterade i löpande text, med en för
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varje avsnitt poetiskt utformad, alltid kursiverad, till texten relaterad avslutning.
Några huvuddrag ger den teologiska strukturen i Frostensons fortgående
författarskap. Han ställer den kristna fridens rustning mot världens tillsynes överallt pågående upprustning. Den eviga Kärlekens makt utmanar all
världslig makt. Det finns inget rum som är för alltid stängt för Kärlekens
segermakt. ”Kärleken öppnar dörrar till människornas hjärtan, och tron
öppnar Guds himmel över oss.”326 Där Gud är finns kärleken. Tillvaron
rymmer dock även det, vilket står i radikal motsättning till Guds vilja. Där
blottas ödsligheten:
När kärleken dör,
slocknar det ljus,
som förut allting famnat,
brister bandet, som osynligt
allt förenat.327
Guds värderingar är annorlunda: ”Vad du nu kallar seger/skall kanske en
dag/benämnas fanflykt/och nederlag.”328 Kärleken har alltid haft det
trångt, såväl i världen, som i människors hjärtan. Frostenson skriver: ”När
Jesus föddes, heter det om Hans föräldrar: ´Det fanns icke rum för dem i
härbärget`. Och när han korsfästes, var det av samma orsak: Det fanns
icke rum för Hans kärlek i världen.”329 Kärleken blev korsfäst: ”Uti Kristi
hårda krav/korsets stötesten/ligger livets gåta löst/i förklarat sken.”330 Det
som fullbordades i den stund när Jesus dog på korset; det förklarande, ska
ses i ett större perspektiv; allt från Jesu födelse och död, fram till den gärning och den närvaro, som Jesus alltjämt utför. I lydnad inför Gud har
Jesus utfört det, som för människorna innebär obetingad syndaförlåtelse
och gemenskapsbringande kärlek. Det onda bekämpas dels genom skapelsens plan, som oavlåtligt fortskrider, dels genom den Golgatakamp, som
tar sin utgångspunkt i korset.
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Guds avståndstagande från synden pekar på intensiteten i kärlekens väsen.
Synden, som Frostenson ser den, omfattas inte av vardagens små felsteg.
De kan vi mestadels själva rätta till. Han citerar Luther. Enligt honom är
den verkliga synden otron och vantron. Synden inför Guds ansikte. ”Jag
rädes/Ditt rena, stränga ansikte, Herre,” skrev Frostenson i Löftets båge.
Vårt eget jag kan bli centrum och drivkraft för en fel inriktad kraft. Självhävdelse är nedbrytande: ”Det är bara den levande kärleken, den eviga
skaparmakten, som kan förnya hjärtan och gärningar. Fattas den oss ska
det till slut visa sig att allt fattas.”331 Tisteln, i Frostensons boktitel Tisteln
och källan är en bild av det jagiska. Källan står för det självutgivande, det
som skapar liv, och spränger gränser. Kristi kärlek blev sårad av alla till
buds varande vapen. Ur denna sårade och stungna kärlek upprann den
källa som Luther benämner ”die quellende Liebe”, den framvällande kärleken. Denna källa är störst av allt. Den är skaparflödet i tillvaron. Kärleken är den starkaste makten i världen. Den är större än tron. Tron är mottagandet av denna källas kärlek, som utgår från Gud. Mottagen i hjärtat
omvandlar Kärleken den av det egna jaget dominerade människan till
gemenskap och samhörighet. Tistelmänniskor blir källmänniskor.332 Att
leva och lida med världens nöd, att släppa till oss själva, att engageras, blir
livsbejakande krafter. ”Vår livsvandring får sin djupaste innebörd och
välsignelse genom att bli en vandring med den Korsfäste och Uppståndne.”333 Det som världen kallar makt har utslocknandets och undergångens
signum. Ehuru omvälvande och väldiga, står dessa krafter under Guds
dom. De är skilda från Gud, alltmedan tjänande kärlek inte lyder under
förgängelsen, och inte omfattas av tidsbegränsningar. Att öppna sitt hjärta
i redbar bot, blir en kvalitetsbestämning av livet; ett liv i gemenskap med
den levande Guden.
Ordet bot har för Frostenson en positiv klang. Han konstaterar att i allmänhet betraktas detta ord, och därmed närliggande ord, såsom ånger,
omvändelse och sinnesändring, som uttryckande negativ, dyster klang;
alltmedan de istället kan ses som inspirationskällor. Ur dem kan förnyelse
och förändring växa fram. Förutsatt att man inte, även här, fastnar i självcentrering kring yttre roller och framtoning. Ordet bot kan beteckna se-
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ger, ont vänds till gott.334 ”Den sanna boten väckes av Guds kärlek,”335 är
ett återgivet citat från Luthers biktfader. En omvandling i kraft av korset.
Frostenson skriver: ”O dag av bot/och seger du oss gav som för oss dog/och uppstod ur din grav .”336
Kristus gick in under den Guds vrede, som vilade över människans synd.
Han bär hela den börda av skuld och straff som är förbunden med synden. Vreden smälter in i kärleken. Korset är Jesu seger och Guds: ”I det
skeende, som styrs/efter järnhård lag/klappar innerst inne
varmt/Fadershjärtats slag.”337 De citerade raderna är hämtade ur På väg.
Gud är aktivt med också i det djupaste lidande. Kristus är den nya människan. Jesu seger har betydelse för mänskligheten och världen. Jesu uppståndelse betyder att: ”Han i varje ögonblick kan komma till varje mänska
på varje plats av jordklotet. … Det är inte bara Hans röst, Hans ord och
Hans budskap, som går ut bland världens alla folk. Han kommer själv.
Han vandrar också längs våra färdevägar som en gång på Galileens.”338
Därför får en av de nya psalmerna ur Frostensons hand uttrycka detta;
psalm 241: ”Tung och kvalfull vilar hela världens nöd på Jesu hjärta …”
samtidigt som den understryker: ”Vi som vilja kristna vara/må vi icke
Kristus svika.” Psalmen har en undervisande ton. Kristendomens budskap
är befrielse, men också pliktmedvetenhet. Det är en delad börda av tyngd
och smärta som avses, kopplat till övertygelsen: ”Öster, väster, norr och
söder/Korsets armar överskygga:/Alla äro våra bröder,/som på jorden bo
och bygga.” Psalmen avslutas: ”Då vi bröders bördor bära,/Med och för
varandra lida,/Är oss Kristus åter nära,/Vandrar, osedd, vid vår sida.”
Den levande kristendomen rycker oss inte ut ur de betungande sammanhangen. Dess spelplats är världen, just där vi är, dess upphov är ursprungsmakten. Också i en hård och oemottaglig tid kan kristendomens
grokraft åstadkomma frukt i den mest förtorkade jord, och i den kallaste
av årstider. Guds kärlek kan segra inom oss: ”Omgivningen kring oss kan
vara kvävande och andligt steril och jordmånen inom oss ofruktbar eller i
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varje fall ogynnsam. Men Guds levande utsäde har ändå i sig självt makt
och härdighet nog att växa och ge skörd.”339
De bedjandes front
I tidens oro för Frostenson in bönen: Jesu förbön för människorna, och
människornas böner för varandra. Psalm 382 i 1937 års psalmbok kom att
inledas med orden: ”Bed för mig, Herre kär./Se till mig ner./Modfälld
och trött jag är,/Orkar ej mer.” Oron finns där, den egna, och den för
mänskligheten. Uppgivenheten i tiden speglas i boken Tisteln och källan.
Frostenson skriver om faktum att man ej kunde avskärma sig från, vad
han kallar, de blodiga operationsfälten. Han tecknar ett ödsligt framtidsperspektiv, och ett kusligt nuläge. Det som sker, ses av honom, som naiva
försök att med mänskliga förutsättningar leka med världens öde. Ett insiktsfullt betraktande av det pågående ger vid handen en inre hårdhet och
en tankens oförmåga att famna allt. Resignationen ställer frågorna om den
enskildes betydelse och förmåga att påverka.340 Bakom de militära strategierna och de ideologiska grupperingarna finns upplevelserna, lika för alla,
vän eller fiende: ”nödens, smärtans, fasans och ångestens front. Den sårade soldaten lider på samma sätt i den ena armén som i den andra. Den
stupade sörjes på samma sätt av de hemmavarande i det ena landet som i
det andra. Ännu djupare ligger en annan front – den kämpande trons, den
tjänande kärlekens och alla bedjandes front”.341
I denna neutralitetens front, som är bönens, finns plats för alla. Där finns
plats för resurser och engagemang. Ur bedjande händer utgår varaktiga
gärningar. Från början är bönen riktad till Allmakten, sedermera blir den
ett verktyg för Honom. I bönen satsar människan sig själv. Bön är en andlig verksamhet. 342 Bönen ”är ett redskap för den gudomliga aktiviteten i
oss och genom oss”. Därför kan Luther säga: ”Bönen är en stark och allsmäktig sak.”343 Eld och stål kan inte hindra dess väg, den banar sin väg
över slagfälten, den gästar hemmen, och den når bestämmelseorten; hjärtat, till vilket den talar om ”Honom, som är barmhärtighetens Fader och
all trösts Gud”.344 Frostenson uppmanar till förbön för de utsatta, en för339
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bönens kedja runt hela jorden, en genombrytande bönens zon mitt i
stridsvimlet. Mödrar i vårt land borde innesluta i bön de drabbade mödrar, vars söner finns på slagfälten, barn borde läras be för barn, unga män
för likaledes unga soldater, åldringar för utsatta.345 Bönens neutrala zon
skulle hjälpa ”oss att hålla vårt inre obesmittat av den från olika håll
kommande hat- och lögnladdade propagandan”.346
Människan står under Guds herravälde. Frostenson talar om Guds befälsmakt, uttalad dels i Lukas 22: 29: ”Såsom Fadern överlåtit konungslig
makt åt mig, så överlåter jag likadan makt åt eder”, dels orden i Missionsbefallningen: ”Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån för
den skull ut och gören alla folk till lärjungar …” Alla kan vi stå i förbindelse med denne Befälhavare. Liksom de unga männen i skyttegravarna
ställs inför sina respektive ”måste”, tvingar kärleken till och från Jesus den
kristne in i ålagda plikter; in under det gudomliga ”måste” som är lydnaden. Detta ”måste” befriar från mänskligt tvång. Lärjungen måste lyda den
inre röst, som ej låter sig tystas av mänsklig makt. Guds ord är makt.347

Genom lyckta dörrar

Med de nya psalmerna, och med de dittills utgivna diktsamlingarna Löftets
båge, Med lyfta händer och På väg förmedlade Frostenson det han själv
upplevt. Upprinnelsen till psalmens ord, psalm 241: 3 i 1937 års psalmbok:
”Öster, väster, norr och söder, korsets armar överskygga …” var, som tidigare konstaterats, barnets upplevelse av en människas utanförställdhet. Nu
vidgades perspektivet. Krigets grymheter utestängde människogrupper,
säkerställde en ras för att utestänga en annan, reste folk mot folk, alltmedan korsets armar binder mänskligheten samman. Psalmens budskap är
gemenskap. Mänskligheten är en enda. 1938 utkom diktsamlingen Genom
lyckta dörrar. Den ställer världens röst mot Guds röst. Frostenson skriver:
”Som ett barn väckt/ur sin dvala/av högröstat gräl/stum och förskräckt/hörde vår själ/stämmor av stål genom världsrummet tala.”348 Frostenson ställer frågan: ”Vad gagnar din kunskap/talang och teknik,/så länge
du ej kan stilla/ditt hjärtas ångestskrik …”349 Så länge vi ger stenar istället
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för bröd, och hjälplös lämnar en människa i nöd 350 skonas vi ej av det
skarpa, rannsakande skenet som blottar allt, och som utgår från Honom,
som fastän fördold351 bär världens strider, och segerkronan:
Mänsklighetens strid
gjorde Du till din.
Guds rikes frid
bar Du i världen in.352
Jesu frid ger kraft till kamp för den av Gud uttalade goda viljan, Guds
kärleks vilja. Budskapet blir trots och en uppmaning att ej nedslås. Viljeförlamningen är ödesdiger: ”Slocknar din viljas eld/slocknar allt;/står i ett
ljus som är/främmande och kallt.”353 I den anda av kaos och fördärv som
gripit människorna infogas Guds röst. Ordet, som blivit dödat, talar alltjämt liv: ”Än ger oss din röst/i vårt inre hörd/klarhet och tröst/befallning
och vittnesbörd.”354 Guds röst låter sig inte stängas ute. Den vapenlösa
kärleken blir farlig för dem, som litar till vapen:
Makt skall förintas av makt.
Fasa i fasa förgå.
Utan vapen kärleken
oövervinnlig stå;
Med vind om pannan
i skjorta sönderfläkt.
Gevärseld den möter
med eld, som ej kan bli släckt.355
Trotsig står den kvar, tron på en gång öppnade hjärtan och dörrar; världen
ska förenas, om än ”stenad/bland stenarna skall du gro,/broderskapstro”.356 Det som beseglats av Guds Ande, går inte vilse, känner ingen ängs-
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lan, följer hemligt spår: ”Sin tid det känner/vet sin ort/går genom lyckta
dörrar/och bommad port.”357

Du böjde dig ned över jorden

Det skulle dröja sex år till nästa samling dikter. 1944 utgavs Du böjde dig
ned över jorden. Också den präglas av tillståndet i världen, och av det motsägelsefulla: Den ankomst som förväntades på himmelens skyar, blev ett
stilla besök i några avsides byar. De, som såg upp mot bergen, fick se Honom gå fram i däldernas dunkel. Frostenson fortsätter i dikten:
Vi trott Du skulle komma
i glans och gryningsglöd.
Ditt ansikte är mörkt
av jordens tunga nöd.358
Jesus går fram på livets Jerikoväg. Han vänder blicken nedåt, alltmedan
den himmelska verkligheten genombryter tillvaron: ”En slända stod blå i
solen./Luften och åkerns mull/var av gyllene/blödande evighet full.”359
Mot viljeförlamning och pessimism vill Frostenson ingjuta hopp utifrån
Skaparens avsikt med sin skapelse. Livet är människan givet. Livet levs
tillsammans med andra människor. Det är inte olikheterna som konstituerar broderskaps- och gemenskapstankarna. Det är likheterna. Även om
Frostenson delar krigsårens oro och ångest genombryts hans övertygelse
av den makt som är kärlek, och som uttrycks i Jesu identifikation med
människan, och människors villkor. Detta gör framtidsbedömningen annorlunda. Jesus möter människan i eländet. Han böjer sig ned, på samma
sätt som människan måste överge prestige och makt, och böja sig ned i
mötet med medmänniskan. Det är inte eskapism från de mänskliga problemen. Det är i stället en påminnelse om den delade ansvarsbördan, i
övertygelsen om en alltmer tydliggjord kärlek till världen som Guds boning.
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Äktenskap och väckelse

Anders Frostenson ingick 1941 äktenskap med Ulla Lidman. Hon var
dotter till Pingstförsamlingens centralgestalt Sven Lidman. Ulla Lidman
var en erkänt god talare, men giftermålet med Frostenson gjorde henne
inte längre lämpad för Filadelfiaförsamlingens talarstol. Hon begärde sitt
utträde ur församlingen. Äktenskapet blev inte den ekumeniska brygga
som de båda nygifta hoppats på. De hade gärna velat predika tillsammans,
men verkligheten var en annan. Ur detta faktum skulle en väckelsevåg,
med början i Gustaf Vasa kyrka, få en omfattning som lät tala om sig.
Den blev ett närmast chockerande inslag i gudstjänstlivet; kvällsgudstjänster som avslutades med bön framme i koret.
Människors böneämnen togs upp. Man bad för sjuka. Förbönen för sjuka
förorsakade anmärkningar. Kyrkoherden i församlingen Gustaf Ankar, gav
efter för anmärkningarna. Detta medförde två veckors uppehåll, men allmänhetens påtryckningar innebar att kvällsgudstjänsterna återupptogs.
Besökarna lät inte vänta på sig. 2-3000 personer per kväll. Dessa möten
pågick i tre och ett halvt år, varje söndagskväll, utom under sommaren.
Vad som från början varit paret Frostensons, och en handfull medarbetares uppgifter, fick en omfattning som engagerade ett stort antal frivilliga,
bland annat en kör. Frostenson skrev många av de sånger som sjöngs. De
tonsattes av Karl-Erik Svedlund.
Den uppsökande kyrkan har kastat sig in mitt i det bullrande vardagslivet,
skrev tidningen Vecko-Journalen hösten 1944, med anledning av att Ostermans bilhall på Birger Jarlsgatan i Stockholm blev platsen för dessa fortsatta kvällsmöten. Dit kom två tusen besökande per kväll. Man påminns
om den första kristna tiden, då evangeliet predikades i vardagen, vid
stränderna av Genesarets sjö, på åkrarna och på arbetsplatserna, summerade tidningen.
Efter tio förhyrda kvällar i bilhallen förlängdes möteskampanjen. Åttahundra lappar med namn, adress och önskan om samtal skulle slussas
vidare till lämplig församlingspräst. De tre prästerna bakom arrangemanget: Nils Bolander, Johan Hoff och Anders Frostenson kunde själva tidsmässigt klara endast en bråkdel. Denna kampanj följdes av andra. Nonstopmöten i Kungshallen på vardagseftermiddagar, midnattsmöten på
Röda Kvarn lördagskvällar och söndagseftermiddagsmöten på en av Sand-

112

rewbiograferna i city. 1948, efter fyra år, talade man om att starta en
”Church Army”. Emellertid förverkligades inte dessa planer.
Enbart i Ostermans hade Frostenson under denna tid hållit ett fyrtiotal
möten. Till dessa kvällar hade han skrivit en speciell kampsång, en del
övriga sånger, samt den psalm som skulle bli psalm 225 i vår nuvarande
psalmbok:360
Jesus är ute och söker.
Vem skall han finna idag?
Vem skall idag honom svara
Herre, du ser, här är jag.
Psalmen talar om synden, som byts mot förlåtelse, av den Fader som väntat, och väntar ännu.
Från Genesaret till Stureplan
Av de betraktelser som hölls återfinns ett fåtal, nämligen två av vardera
Bolander, Hoff och Frostenson, i den lilla trycksak som en period såldes
till förmån för mötesverksamheten. Omslaget fick titeln: Från Genesaret till
Stureplan. I en av dessa betraktelser sätter Frostenson in orden från Sakarja
4: 10, om den ringa begynnelsens dag tillsammans med orden i Uppenbarelseboken 21: 5-6: ”Jag är A och O, begynnelsen och änden”, i den kontext där de nu förkunnas. Händelser i tiden och den moderna människans
erfarenheter därav, tas till vara. De gamla orden antas fungera i ett folkligt
sammanhang i nutid.
Den ringa begynnelsens dag är omvändelsens dag. Den är också utblottelsens dag. Vi tvingas att inte främst räkna med oss själva. Den är även en
omvärderingens dag; människan blir liten, och Gud blir stor, människan
blir syndmedveten, och Gud blir helig. Den ringa begynnelsens dag blir
en dag när Gud handlar och människan lyder. Företeelserna i samtiden,
till vilka Frostenson knyter an, är bland andra berättelsen bakom Oxfordgrupprörelsens grundare, och hans upplevelse av Kristusnärvaro i ett litet
kapell i Skottland. På besök från USA, med ett misslyckat liv bakom sig,
erfor denne prästman, den enkla, folkliga förkunnelsen som riktad till
honom. Bland sjutton församlade personer lyssnade han till kvinnan i
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talarstolen. Hon talade om den korsfästes kärlek. Ur detta sammanhang
växte nya väldiga sammanhang, som ringar på vattnet.361 ”Det var den
ringa begynnelsens dag i den rörelse, som går under namnet Oxfordgruppen och som – vad man än må säga om den – varit till välsignelse för
otaliga människor jorden runt.”362 Det var änden på det gamla, och begynnelsen till något nytt.
Den andra av Frostenson förmedlade betraktelsen tar sin utgångspunkt i
Apostlagärningarna 26: 19 där orden handlar om den himmelska synen.
Denna syn knyts till det programblad, som delades ut vid dessa möten.
Bladet bär bilden av en kvinnlig skådespelare. Hon gestaltade en då aktuell film, vars huvudperson var Bernadette Soubirou. Bilden visar ett kvinnoansikte, och kvinnans själ antas genomlyst av en stor vision. Ansiktet
gav uttryck åt en himmelsk syn, en upplevelse av en paradisnärvaro. Bibeln talar om de kristna som synernas folk. Jesaja och Paulus blir exempel
därpå. Många fler, ur alla sammanhang säger sig ha mött det himmelska
ljuset. Den kortaste definitionen av Gud uttrycks i orden: Gud är ljus.
Guds ljus strålar in i verkligheten; in bland kulisser av lögn, camouflage
och utopier. Parollen om Stockholm som en Guds stad, tillämpad under
mötesserierna, beror av betraktaren:363
Hur många gånger har jag blott
sett tegelhusens trista rad.
Nu blev det plötsligt som jag gått
på någon gata i Guds stad.364
Frostenson citerar även Verner von Heidenstams dikt Paradisets timma,
vilken återknyter till jordens första stund, och upplevelsen av samtidighet
och evighet i det första Gudsmötet, vilket relateras till rövaren på korset,
som i en himmelsk syn förmedlades paradiset.365
Intressant i sammanhanget blir den acceptans som framgår gentemot Oxfordgrupprörelsen. Nils Bolander väljer i en av sina betraktelser, i samma
häfte, att relatera till poeten Bertil Malmberg. Denne framhåller, liksom
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tidigare Frostenson, den stränghet och disciplin som utövades inom rörelsen, vilken Malmberg själv kom att tillhöra. Han ser detta som något positivt, som betecknande för den nya synen:
Det är mycket nog efter redlös färd
mot försvinnande lögnperspektiv
att äntligen finna en norm, en lag
en måttstock för sitt liv.366
Människan har således ett behov av att få tydliggjort det som saknas; en
plan för livet, när allt i världen verkar planlöst. Frostenson har tidigare
anfört att det, för hans del, var genom känslan av utanförskapet, som
psalmerna och dikterna om gemenskap kom till. Att i solidarisk medkänsla, och med kärleksfyllda tankar praktisera förbön för sjuka, en tanke som
slog rot i Gustaf Vasa, synliggjorde behovet av särskilda s.k. bärarlag, bestående av människor ur olika samhällspositioner, som i flera församlingar
i Stockholm anförtroddes och sedermera uppehöll dessa förböner.367 Förbönen och nästantilltalet, som delar vardagens kaos och oro, och skapar
gemenskap, föds ur den vanliga, jordiska vardagskallelsen. Den behöver
inte sanktioneras av specialkristna ramar och totalitetsanspråk. De kan
distansera. Bakom den äkta känslan, och de levande orden finns Ordet;
nu – som förr: ”En annan skall/slå upp en dörr/mot livets land;/tala som
förr/vid Genesarets strand.”368

Teologin
Teologi och kontext
Likt Gudsförnimmelsen på Skåneslätten talar Frostenson om en Kristusupplevelse några år senare. Den första trosartikeln, i vilken han hittills haft
sin bas, fick därmed konstaterar han, sitt nödvändiga komplement. Förberedelserna härvidlag härrörs dels till Oxfordgrupprörelsen, dels till religionsstudiet i Lund. Frostenson nämner bl a Anders Nygrens föreläsningar
om Eros och Agape:369 ”Det var som om de blev till i katedern. Fantastiskt
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att få bevittna en av de största skapelseakterna i svensk teologi! Som att
sitta vid aposteln Johannes fötter.”370 Även Yngve Brilioth kom personligen att betyda mycket, liksom hans utgivna bok om Nattvarden.371
”Det var reformationens stora gärning, att den återupptäckte evangeliets
frälsningsväg, den teocentriska gudsgemenskapen, som grundar sig på
rättfärdigheten från Gud.”372 Den kommer från Gud, tillbjudes oss i Kristus och anammas i tron, skriver Nygren. Jesus Kristus är, säger han, i sin
person ´rättfärdigheten från Gud`. – ´Ordet som blev kött`. ”Alltsammans
kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus.”373
Gustaf Aulén skriver om denna tidsperiod:
I senare tid har man – först i Lund (P. Eklund), sedan i Uppsala
(J. A. Eklund, d. 1945, N. Söderblom, d. 1931, E. Billing, d.
1939, m.fl.) – sökt nya vägar genom fördjupat inträngande i de
reformatoriska grundtankarna, och man har därvid å ena sidan
sökt giva kyrkoidén en fast grund genom utgångspunkt i evangeliet såsom bärare av Guds nåd och å andra sidan sökt lämna de
olika individualiteterna det fria utrymme, som i själva verket är
givet genom evangeliets art och dess olika verksamhetsformer.374
Han hänvisar till Luthers uppfattning: ”Evangeliets olika former ha det
gemensamt, att Kristus låter finna sig i dem alla.”375
I sin tillbakablickande bok Från mina 96 år skriver Aulén: ”Till ´lundateologin` brukar man också räkna Ragnar Bring. ... Varför inte fortsätta
med Gustaf Wingren”? Wingren själv går i förordet till den 1993 återutgivna boken Luthers lära om kallelsen, tillbaks till år 1942: ”När boken
skrevs var jag en elev till de berömda lundateologerna, dessa som gjorde
namnet Luther till ett aktat namn i det svenska kyrkolivet. Nathan Söderblom och Einar Billing hade varit banbrytare, lundateologin fortsatte i
samma spår.” Första trosartikeln om Gud som Skaparen är grundvalen:
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”Och vad skapelse är, därom råder hos Luther ingen tvekan: ´Att skapa är
att ständigt göra nytt`”, skriver Wingren i förordet.
När Frostenson kom till Stockholm och Oxfordgrupprörelsen konstaterar
han att de akademiska färdigheterna och ”talarframgångarna” blev värdelösa. ”Ändå mer teologin. Jag hamnade i utkanterna, där jag ju också hade
vana att vara. Iakttog med beundran de enkla, självklara, personliga redogörelserna för de kristna upplevelserna.”376 Frostenson fann dock Grupprörelsen viktig: ”Man måste ha min bakgrund klar: jag var osäker, en ensling, men också en impulsmänniska, som löpte risk att plottra bort mig
själv. I Oxford fann jag en varm gemenskap, färdig att gå in i – men också
den fasthet jag behövde … För mig blev allt detta av avgörande betydelse.”377 Personlig vänskap och delade intressen var också grundläggande.378
Gustaf Aulén kom att sitta med i 1935 års psalmkommitté,379 till vilken
även Nathanael Beskow och Emil Liedgren knöts. Den senare omnämns
av Frostenson ”med en särskild värme”. Beskow och Frostenson träffades
”då och då på Birkagården – eller på väg dit eller därifrån. Liksom då vi
gick igenom psalmförslagen”. Frostenson konstaterar: ”Jag har ibland ställt
Beskow och Brilioth sida vid sida, åtminstone genom vad de betytt för
mig.”380 Det ekumeniska arbetet, fredsarbetet och författandet grundades
hos Beskow på ”djup klarhet och krav på en odogmatisk, socialt verksam
kristendom …”381
År 1933 recenserade Frostenson boken Oroligt var mitt hjärta av Sven Lidman. Lidmans författarskap hörde på ett speciellt sätt samman med Frostensons omvändelse. Förordet till den av Lidman översatta Augustinus
Bekännelser utgjorde därvid stark påverkan, och bidrog senare till intresset
för Lidmans i bokform utgivna predikningar. Den kontakt, vilken etablerades dem emellan blev så småningom, som Frostenson uttrycker det: ”till
nära och inspirerande samtal med ´Den store` om filosofi, mystik och
376
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aktuella händelser”. När Stockholmstidningen, några år senare, bad om en
recension kring boken Min dotter far till Kina röjdes Ulla Lidmans missionärsarbete i Yttre Mongoliet. Döttrar var i Lidmans ögon inte så betydelsefulla. Han hade inte tidigare nämnt sin dotter. Nu var tidens intresse
riktat mot de oroliga händelserna i Fjärran Östern. Detta, jämte frikyrkans
fokusering på mission, föranledde Lidman att publicera breven. De var,
enligt Frostenson, inte avsedda för detta.382 Ett av breven berörde honom.
Dess innehåll behandlade kallelsen. Beskrivandet av denna upplevelse,
konstaterar han, påminde om Karin Boyes författarskap; dock ”med
mycket starkare intensitet.”383
I tiden kan skönjas en önskan att överbrygga motsatser, och istället se till
det som förenar. Billing skriver:
Ej blott de utpräglat kyrkliga rörelserna, såsom den schartauanska å ena sidan, den ungkyrkliga å den andra, utan också de ur
den stora väckelserörelsen vid förra århundradets mitt framgångna riktningarna bära, vad själva livsåskådningen beträffar,
på sitt sätt en avgjort luthersk prägling (…) i själva centrum, i läran om rättfärdiggörelsen genom tron o. s. v., är det lutherska
tankar, man lever på. I de rosenianskt influerade kretsarna ser
man ock ständigt Luthers porträtt vid sidan av Rosenius`, och
såväl där som i de waldenströmska kretsarna har Luthers huspostilla vid sidan av de speciella ledarnas skrifter ofta varit den
mest brukade andaktsboken.384
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De mer betydande religiösa rörelserna har alla bidragit till att stärka det
lutherska draget. Billing antyder att han ser annorlunda på de utifrån
kommande sekterna: ”Men svårligen kommer någonsin en religiös riktning, som ej bär luthersk prägel, att kunna få ett djupare fäste i Sveriges
folk.”385
Sven Lidman var medveten om pingströrelsens position, och skriver år
1932 i boken Människan och tidsandan, att han fått frågan om huruvida
pingstväckelsen och dess uttrycksformer kommer från Gud eller djävulen.386 Han antar emellertid att det i historiens ljus kommer att avges ett
annat omdöme än det i samtiden: ”Ack, alla de stora väckelserna stämplades, när de började, som extatiska, omoraliska och osunda, samhällsvådliga och hälsofarliga.”387 Lidman pekar på gudsgemenskapen: ”… en katolik
i femtonhundratalets Spanien, en puritan i sextonhundratalets England –
en pingstvän i nittonhundratalets Sverige – tid, land, kultur så vitt skilda
som möjligt – men samma erfarenheter – samma Ande – samma Gud”!388
Bokens försättsblad rymmer ett citat: ”Vid branten av en avgrund finnes
det blott ett sätt att gå framåt, och det är att taga ett steg tillbaka.” – Tillbaka till Kristus – Tillbaka till Korset - .
Tio år senare skriver Manfred Björkquist sitt Herdabrev till det nybildade
Stockholms stift. Han värnar där om den kristna gemenskapen: ”Om vi
rätt besinna oss på Guds dolda storhet, bliva vi ödmjuka och mindre dömande också i lärofrågor. Det är angeläget, att vi värna om de kristna
grundsanningarna, särskilt sådant, som rör anvisningar om livets väg. Men
låt oss vara försiktiga att döma ut kristna bröder ur den stora kristna familjen.”389 Advent och julhelgen år 1944 ställer Nils Bolander i Engelbrektskyrkan det rådande världsläget i kontrast till julens budskap om frid på
jorden:
Ära vare gud i höjden
bombplanspiloten,
och krig på jorden,
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till människorna en ond vilja.390
En av gudstjänsterna rymmer uppmaningen: ”Kristne i alla länder, förenen eder! Betlehemsbarnets stora lidelse är frid på jorden. Frid med Gud,
hjärtats frid som övergår allt förstånd. Frid mellan människorna. Bygg
broar! Räck händer! Samarbeta”!391 Världsläget tvingar till gemenskap över
samfundsgränser. Jorden ”är på god väg att bli ett jättedårhus”.392 Bolander
kallar sin predikosamling, där denna julpredikan ingår, Nya ögon, och
pekar på Jesus som enkelhetens majestät, omgiven av publikaner och syndare. Han citerar Anders Frostenson: Ankomsten förväntad på himlens
skyar, byts mot jordisk närvaro:
Vi lyfte våra ögon
upp mot bergens kam.
Nere i däldernas
dunkel drog Du fram.393

Teologi och tradition

Golgata finns i nutiden. Runtomkring pågår kampen. Människor talar om
världen utifrån krigssituationen. Frostenson talar om världen utifrån Guds
plan. Bakom allt står, som förr, Ordet. Det kristna ordet är ett levande
ord. Den Andra trosartikeln talar också om Ordet som gestaltat och inkarnerat i Jesus Kristus.
Framtiden ligger i Guds händer, nära förbunden med Guds fördoldhet.
Gud ensam vet. Människan kan vinna framgång utan att lydigt efterfråga
vad Skaparen vill få utfört, men denna framgång är tillfällig, och denna
tillvaro i förlängningen livlös. Gud styr alla skeenden. Människan lyder i
befallningen styrandet av just henne. Oron inför framtiden får i luthersk
anda bytas mot den skapande oron inför kallelsetroheten; att fråga efter
vad Gud befaller.394 Frostenson skriver i psalm 241:2, 1937 års psalmbok
(102:2, 1986 års psalmbok):
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En och en vi måste stiga
till det kors som allt försonar,
att oss helt åt honom viga
som i himlens rike tronar.
Andens liv i oss han tänder.
Då vi lyda, han oss leder,
in i gärningar oss sänder,
som han dag för dag bereder.
Kristi kors är trons centrum. Nygren återger Luther, som skriver:
Blott vid korset finna vi Gud, men där finner vi honom också
verkligen. Theologia crucis är den enda sanna teologin. Så har
han uppenbarat oss sitt hjärta, att han är ´eitel Liebe`, ´ein Abgrund der Liebe`. Och denna gudomliga kärlek har tillika satt
sin prägel på allt i världen, som härrör från en gudomlig anordning. Allt i skapelsen lyder kärlekens lag.395
Det är på Golgata som Gud möter – och segrar. Segern är inbegripen i
försoningen. Guds löften får i Nya testamentet sin uppfyllelse, och den
andra trosartikeln sin överskrift: ”Om Guds Son och återlösningen”. Med
lidandet känner sig krigsårens människor förtrogna, och med Kristusvisionen som bakgrund för Frostenson in Jesu närvaro i tiden. Jesus kommer
med de nyskapande Gudsorden, de ord Fadern givit honom att tala. Ur
Jesu ord växer livets grundlagar. Jesu tal var en undervisning i makt, i sin
framtoning olik de skriftlärdas ( Matt 7:29). Frostenson skriver: ”´Ein
Wörtlein`, ett litet ord, säger Luther. Jesus behövde inte mer. Det fylldes
med skapelse och uppståndelsemakt: ´följ mig`, ´gå`, ´kom ut`.”396 Från
uppståndelsen omorienteras verkligheten, samtidigt som människan i
kallelsen är inbegripen i främjandet av Guds fortsatta skapelseverk. An svaret till Gud; bejakandet av Guds tilltal, ger tvingande ansvar mot nästan.
Wingren skriver i sin tolkning av Luther:
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För varje människa är hennes nästa ett rörligt moment, vid vilket Guds befallning häftas: ´Du skall älska din nästa såsom dig
själv`. Nästan är henne given och utväljes icke. Trots att nästankärleken på detta sätt har karaktären att vara något pålagt, så är
det inte fråga om en lag, ur vilken man i förväg skulle kunna
deducera ett riktigt handlande. Befallningen aktualiseras av den
levande nästan och hennes växlande nöd. Eftersom nästan just
är given i och med mitt läge på jorden, så ingå alla mina relationer till olika ´nästor` i min kallelse, ja, kallelsen skulle kunna sägas bestå i sådana relationer.397
Gud brukar människans förnuft som redskap för mänsklig omvårdnad.
”Det är icke blott Guds krav, som så framträda i en oupphörligt ny gestalt,
utan även hans gåvor: Guds godhet når oss bl. a. genom andra människor,
som äro ´Guds masker`, antingen de ha tro eller ej.”398 ”På jorden skall
krafterna förödas i tjänst hos den nästa, inför vars osköna gestalt djävulen
söker inge oss avsky, men i himmelen visar det sig, att denna tarvliga nästa
var Kristus, Konungen (Matt 25: 31-46).”399 ”Gud vistas i djupen och han
skapar sina ädlaste klenoder av ´intet`, av det som är ringa och undanskuffat.”400
Guds godhet söker oanade vägar. I kretsen kring Nils Ferlin gjorde jag,
berättar Frostenson, ”en förbryllande iakttagelse”:
Här praktiserades det som jag läst om i teologiböckerna och
som för mig funnits i gudsrelationen men inte mycket på det
horisontella planet mellan människa och människa. ´Där såg
jag vandra i syskontåg` -här såg jag sitta i syskonkrets… Ferlin
använde tilltalet ´syster – broder`, som jag sen fick höra det
bland pingstvännerna.401
Det Frostenson uppfattat som ett glapp mellan teori och verklighet fick
här sin överbyggnad. Frostenson antas, i kretsen kring Ferlin, se en vision
om livet så som det en gång skall utformas, när det i Guds Ords befrielse
397
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levs i lydnad. Den omsorg, säger Jesus, vilken ges de minsta bröderna, ges
mig (Matt 25:40). Osjälvisk kärlek, utan beräkning, utan vetskap om att
Kristus är mottagaren, är också helt utan tanke på belöning. Ingen blir
frälst genom sina gärningar, men omsorgen avslöjar hjärtats gästfrihet.
Guds värdeskala ser de, vilka anser sig själva oförtjänta av nåden, som
förtjänta. Bergspredikan börjar med orden om de som Jesus prisar saliga;
de barmhärtiga (Matt 5:7), och slutar med orden om de människor vilka
blir bestående i domen. Den som gör Faderns vilja ska komma in i Himmelriket (Matt 7:21). Jesus generades inte av att kalla de utanförställda
bröder. Ferlin hade enligt Ekelöf ”väl starka inslag av medkänsla och ömhet för det som var undanföst”.
Bröders inbördes samtal och tröst framstår för Luther som gränsande till
ett nådemedel. Detta bottnar i sin tur i hans starka betoning av det talade
ordet, och dess gemenskapsbringande funktion.402 Vardagsorden inlemmar. Mångfalden, också den i luthersk anda, sågs som berikande. Människor är olika. De som lever enbart för sig själva erkänner inte ett brödraskap likt Klarakretsen. Oplanerat och obemärkt delas bröd, och delas
livet, när situationens behov styr.
Jesus förbjöd människor att framhäva sig själva, och att dra uppmärksamhet till sitt uppträdande (Matt 6:18). Även de bästa föresatser kan bli
fel. Oxfordgrupprörelsen ser uppfyllandet av krav som normerande för en
i fromhet och föredömlighet framställd människa. Luther hävdar, att varje
ansträngning att själv försöka skapa ett moraliskt liv blir fel: ”Gud upptar i
sin gemenskap – icke den genom sedliga kvalifikationer acceptabla människan – utan syndaren, som släpper varje tanke på sedliga kvalifikationer
och riktar blicken uteslutande till Kristus och Guds löften i honom.”403
Liknelsen om den förlorade sonen uppenbarar vägen till Fadern. Att omvända är att vända tillbaka. I orden ”Jag vill stå upp och till min Fader
gå”404, uttrycker Frostenson en insikt om att Oxfordgrupprörelsens elitistiska framtoning inte var evangeliets väg.
Det finns inte någon människans väg till Gud, endast ”en Guds väg till
människan: den gudomliga syndaförlåtelsen, den gudomliga kärleken”.
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”Agape är Guds väg till människan”,405 skriver Anders Nygren. Guds omotiverade och spontana kärlek kommer till oss i Jesus, och denna kärlek speglas i Jesu liknelser. Fadersgestalten i liknelsen om den förlorade sonen talar
om Guds kärlek: ”Jesu liknelser äro icke väsentligen bevismedel, utan uppenbarelsemedel.”406
I originaltexten låter Frostenson omkvädet i psalm 268, 1937 års psalmbok
slutas i orden:
Du, Jesus hör vad hjärtat skyggast beder.
Du är den väg som fram till Fadern leder.
Du vet jag längtar att dig höra till.
Så möt mig, säg ditt: ´Ske dig som du vill`.407
Gud är närvarande där livet plågas. I tidens ångest och oro vill Frostenson
föra in en ny världsordning: Himmelriket, och ett nytt vapen: bönen.
Himmelriket är det rike, vilket Gud upprättar i Kristus, – redan nu – där
människor gestaltar det. Frostenson talar om det rike som i bönens och
evangeliets ljus bryter in. Bönen är människans dialog med Gud. När
Frostenson skriver psalm 382 i 1937 års psalmbok: ”Bed för mig, Herre kär
…” ger han tre bibelanvisningar för respektive tre versar: Luk 22:31f, Hebr
7:25 och 1Joh 2:1.408 Psalmen är en psalm i Luthers anda: En ”kraftig och
omskapande” bön är förbehållen den, vilken är ” i svår nöd och anfäktelse.” Att leva i tro och bön är att vara i Guds händer. Att bedjande lämna
allt åt Gud är att vara öppen för Guds vilja.409 Frostenson skriver i psalm
382:2 i psalmförslaget: ”Detta är mörkrets stund./Maktlös jag är./Hjärtat
är ångestfullt./Herre var här.” Lidandet är verkligt. I de verkligaste ögonblicken är Gud närmast. Nämnda vers avslutas: ”Bed för mig nu.”
Luther konstaterar att i människors möte med Gud uppstår något som för
människan framstår som en motsägelse: ”Sanningen möter oss i en gestalt
som är vårt tänkande motsatt. Evangeliet består – säger Luther – däri, att
det föraktade, korset är berömmelse, döden liv, förbannelsen välsignelse,
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det fördärvbringande frälsning.” 410 Korset beskrivs i Nya Testamentet som
en dårskap. Här utmanar Gud det dåtida politiska och religiösa etablissemanget. Korsfäst bland rövare visar han sin solidaritet med de utstötta. De
teoretiska och givna dogmer, vilka Frostenson i läroböckerna stiftat bekantskap med, har sina rötter här. Den teoretiska dårskapen får sin praktiska konsekvens i ”den förbryllande iakttagelsen”: Jesu närvaro rubbar
mönster och traditioner: ”Guds masker” och Jesu synliga gestalt finns
bland de utanförställda, de som i människors ögon osynliggjorts, och som
räknas för ”intet”. Det är de undanfösta som evangeliserar! I Klarakvarteren blir Gud medmänniska i kött och blod.
Psalmerna 39 och 40 i nuvarande psalmbok, vilka Frostenson skriver år
1935 respektive år 1936, har i psalmboksförslaget hänvisningar, vers för
vers, till aktuellt bibelställe.411 Det är Jesu väg till människor som framgår.
Den första och andra versen i psalm 39: ”Jesus från Nasaret går här fram
än som i/gången tid …” hänvisar till orden i Lukas 4:18:
Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig.
Han har sänt mig till att förkunna glädjens budskap
för de fattiga, till att predika frihet för de fångna
och syn för de blinda,
ja, till att giva de förtryckta frihet.
I psalm 40:1 är det Jesu löfte om en alla dagars närvaro, från Matt 28,
som åsyftas: ”Kristus vandrar bland oss än,/syndares och sorgsnas vän …”
Vers 4 i nämnda psalm saknar hänvisning. Orden lyder: ”Kristus skänker
oss en tro/full av segerkraft och ro./Vad vi fåfängt kämpat mot/lägges
maktlöst för vår fot.” Luther skriver: ”Lagen samt synden och döden hava
också förskräckt honom; men nu måste de ligga för hans fötter, fällda och
fördömda, och regerar han nu i tron, slår och stryper i oss samma fiender
utan återvändo.”412
Frostensons författarskap är tillbakablickande – och nutidsorienterat. Det
Jesus en gång gjorde, gör han nu. ”Nu” och ”här” är ofta förekommande
ord. Den sista versen i nämnda psalm lyder: ”Kristus lever. Där han
410
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går/blommar evighetens vår,/jublande förnimmer vi:/Undrens tid är ej
förbi.” De bibelhänvisningar, vilka här ges, härrör till Joh 14:19 och Upp
1:18. Frostensons personliga minne av psalmens upprinnelse härrör dels
till nyårsaftonens besök i Killebergs Missionshus, dels till barndomens
upplevelse av den vår vilken ”kom med det stora häggträdets lysande vita
blom. När man kom hem med den första nyutslagna grenen och fick gå
barfota …”413 Den sista strofen; undret, knyts till nyårsandakten.
Med bibliskt språkbruk betecknas Guds kärlek som Agape. Frostenson
utväxlar skriftspråket mot de enkla vardagsorden, och använder naturens
tecken som hoppets uttrycksmedel. Hoppet måste också skapas. Förtvivlan är enligt Luther en synd, i brist på tillit till Guds löften. Gud vill att
alla skall bli räddade (1 Tim 2:4). Frostenson skriver:
Som mullen om våren av skapandets under
blir prydd och till liv ur sin dödsdvala väckt,
så ikläder Gud i besökelsens stunder
vårt hjärta den eviga kärlekens dräkt.414
Guds ord är inte bundet i teologiska formuleringar, avgränsade trostillhörigheter eller helgade byggnader. Evangeliets ord var ursprungligen riktade
till alla, och förstods av alla. Guds Ord är enligt Luther ett fritt ord. I konsekvens härmed är det avgörande inte, huruvida Ordet predikas i Filadelfiakyrkan eller Statskyrkan. Ordet förankras i Ande och sanning (Joh
4:23).
Frostenson får bland bilar och spårvagnar, i hörnet Birger Jarlsgatan och
Kungsgatan, befallningen: ”Här skall mitt ord predikas”! Den omedelbara
lydnaden ifrågasattes av hyresvärden. Den för ändamålet aktuella tomma
bilhallen hade visat sig dyr och svåruthyrd. Men Guds tilltal skulle bli
Frostensons ”tala till”. Väckelsemötena i Ostermans bilhallar tolkas av
Frostenson som framsprungna ur Guds befallning.415 Lars Ulvenstams
reportage i Vecko Journalen, konstaterar spännvidden: ”Evigheten och
den kommersiella vardagligheten bor sida vid sida. Evangeliet i en bilhall
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på en brusande storstadsgata …”416 Evangeliet var ursprungligen ett från
människa till människa talat ord. Sida vid sida förkunnas nu Ordet av
företrädare för olika samfund. Evangeliet genomströmmar orden och tidsavstånden; Ordet bakom orden; Guds verk i och genom människor.

Sammanfattande preciseringar
Testamentet som hörnpelare
”När Gud i sina ordningar handlar med en människa, så vill han två ting:
han vill frälsa henne till himmelen och han vill ha hennes nästa betjänad
genom henne.”417 Det är lutherska tankegångar, och det är de tankar vilka
formar den andra hörnpelaren i Frostensons teologi: Jesu testamente till
människorna. I Jesus är skapelsens krafter verksamma. Jesus ger liv ur död.
Han befriar människors liv, och Han befrias i människors handlingar. Att
stelna i lagisk religion är ett hot. I förklaringen till andra trosartikeln citerar Luther Paulus ord i Galaterbrevet: ”Jesus kom för att friköpa de som
står under lagen, för att de skulle få söners rätt.” Jesus banar genom sin
lydnad väg för sina bröder, för att de i tro skall ärva riket, och i tro öppnas
dörren mot Himmelriket, alltmedan människan på jorden frågar efter
nästans bästa.
Frostensons budskap till en förvirrad värld var enhet, allt mot bakgrund
av en verklighet i förändring, från det stora till det lilla. Europa höll på att
förlora sin identitet. I närmiljön står samhället inför en omvandling med
växande stadsbildningar och dess rader av hus. ”Glas, betong och stål …
/allt står i dröm om sitt ändamål”,418 hade Frostenson skrivit i På väg. Här
söker den enskilda människan sin nya identitet, i kamp mot utanförskap
och främlingskap.
I en konstnärsgruppering i Klara möter författare, konstnärer och bohemer varandra. ”Vi var många som kom till Stockholm vid samma tidpunkt”,419 berättar Frostenson. Här finns Nils Ferlins konfessionslösa omsorg om ”de undanfösta”. Här får Jesus en medmänniskas ansikte, och
416
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hans testamente av tjänande kärlek sitt arbetsfält. Jesus utväljer människor,
utan avseende på tillhörighet, att utföra kärlekens gärningar. Nils Ferlin
ser honom som vår tids ”tyste städare” och Anders Frostenson preciserar
Jesu uppgift: ”Det är hans sysselsättning nu som när han gick på jorden.
Att ta vara på trasor och splitter från den mänskliga tillvarons stora sophög. Att rena, förvandla och ge värde åt det som är sönderslitet, utnött,
snedgånget och nersolkat.”420 Evangelierna skildrar honom som ständigt
stadd i uppbrott och på väg: ”Jag måste vandra idag och i morgon och i
övermorgon; säger Han en gång om sig själv.”421
Den uråldriga livsföring där man delade på allt utifrån syskonskapets villkor fanns förverkligad i kretsen kring Ferlin. Det var en livsstil vilken var
dömd till undergång i den urbana kultur, som var under framväxt, men
som alltjämt lever vidare som en avstampets fasta grund för det skrivna
ordet under 1930- talet. De, som i mångas ögon stämplades som asociala,
inneslöt i sin krets Anders Frostenson. Han hämtade där inte bara inspiration, tankeutbyte och kunskap, utan erfor också upplevelsen av en enande
frizon mitt i tidens splittring. Denna tillhörighet var en spegling av gemenskap och syskonskap. ”Här levde man som man lärde”, säger han.
”Det fick predikan och verklighet att gå ihop.”422
En företeelse i tiden var Oxfordgrupprörelsen, vilken Frostenson kom att
tillhöra. Denna rörelse knöt ofta kulturpersonligheter till sig, i syfte att
vinna inflytelserika människor för Kristus. Här mötte Frostenson Gustav
Thorsell, som genom sin uppmuntran och sitt personliga engagemang,
kom att bidraga till Frostensons debut som psalmförfattare. När detta var
ett faktum, fanns Thorsell inte längre. Hans oväntade död ställde Frostenson inför konstaterandet: Det förtroende han erhållit måste förvaltas.
Uppmaningen att skriva var ett testamente för framtiden.
Uppmuntran och inspiration var också ett inslag i bekantskapen med författaren Ronald Fangen. Att skapa samhörighet och att tydliggöra tillvarons mönster lägger Frostenson med tillförsikt på religionens och diktens
bord. Med det har de världsliga makthavarna definitivt misslyckats. ”Det
är religionens och diktens uppgift att ge oss släktskaps- och grannskaps420
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känsla med tingen, försoning med tillvaron, kontakt med skapelsen och
Skaparen.”423
Frostenson citerar ofta enskilda författare. Själv skulle han finna många
sätt att uttrycka sig, förutom dikten och psalmen även folktalarens. Ostermans bilhallar i Stockholm blev mötesplatsen i den evangeliesatsning,
som i gemenskap mellan olika samfund kom att genomföras. Ingen har
patent på ordet; man behöver ej inordnas: Jesu ”välde når långt ut över de
religiösa kretsarnas och konfessionernas ofta snäva gränser”.424 Livsorienteringen utgår från det testamente, som gavs mänskligheten vid Jesu död.
Av detta testamente är människors testamenten bildliknande kopior. Både
det gudomliga testamentet, av kärlek fyllt, och det av Thorsell givna förtroendekapitalet, blev avgörande för Frostensons författarskap. Båda förpliktigade till att ge givna gåvor vidare, och båda öppnade därigenom
vägen för Frostenson att finna sig själv; att bli bekräftad. Han skriver:
Våra egna sår blir läkta,
när vi helar andras sår.
Böjda under bördor bärs vi.
När vi hjälper, hjälp vi får.
Ur den tröst, jag gav en annan,
tröst mitt eget hjärta fick.
Hem jag kom, när bort till någon
som behövde mej jag gick.425
Äktenskap och föräldraskap kom att avspeglas i den av Frostenson fyllda
upplevelse- och erfarenhetsteologi som han förmedlar. Barnens ögon,
öppna och iakttagande, det jordnära betraktelsesättet kommer att bli framträdande i nästa avsnitt: Bekräftelsen.
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BEKRÄFTELSEN

Kontexten
”I den stund då allt var ute/och solen förmörkad stod/öppnades paradisporten/och nyckeln var Ditt blod.”426 Frostenson skriver så i Du böjde dig
ned över jorden. Testamentet, det nya förbundet, bekräftades av Jesu blod.
Rättfärdiggörelse är den bibliska term, som bland annat i Rom 5: 9-11
klargör innebörden i detta förbund, som med inkarnationen som utgångspunkt fullbordades i Jesu gärning, i det offrande tjänandets tecken.
När Jesu livsverk var fullbordat, var också den gudomliga kärleksviljan
etablerad i världen. Dess livsflöde strömmar ännu in i vår verklighet.
Himmelsfärdens betydelse är en ”alla dagars” närvaro; ord som uttalas på
den plats där Jesus möter, i Nattvarden. Det som en gång skett, uttrycks
här i presens. Delaktigheten i Nattvarden blir för Frostenson en personlig
bekräftelse; ett inneslutande i det nya förbundets gemenskap.
Bekräftelsen, den gudomliga närvaron, anas för Frostensons del även, och
på ett speciellt sätt i naturen; i den ständigt pågående skapelsen. Naturen
har obegränsade uttrycksmedel. Den talar till alla som iakttar. Nattvarden
och naturen blir därmed två framträdande teman i den nya period av
psalmförfattande, som aktualiseras inför utgivandet av 1986 års psalmbok.
Från 1930- talets början, till 1940- talets första hälft, hade poesin och dikten varit framträdande uttryckssätt för att nå människor. De skulle alltjämt
finnas kvar, men ändra karaktär till en alltmer obunden, orimmad form.
Dessutom skulle författandet av psalmer så småningom få en alltmer
framträdande plats. Han talar därvid om ett testamente, eller en order.
Denna skulle, i tilltalets form, ges honom av Gud själv. I den nya psalmen
blir bönen ett ofta återkommande inslag; invävd i budskapet, eller klart
uttalad. Bearbetande, och utgivande i bokform av de första kristnas böner,
hör också till de kommande arbetsuppgifterna, liksom ett författarskap
som stundtals vänder sig till de yngsta läsarna.
426
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Existentiell kris

Att skriva psalm var, enligt Frostenson, en stor, svår och krävande uppgift.
Beträffande psalmbeståndet i 1937 års psalmbok insåg han otillräckligheten
ifråga om främst barn och ungdomspsalmer, och erfor nödvändigheten av
förnyelse av såväl språkdräkt som inriktning mot ”nya människor”, och ett
förändrat samhälle. Personligen kände han sig samtidigt uttömd, vad författandet beträffade, förstärkt av den intensiva tid av massmöten, vilka
han nu lämnade bakom sig. Frostenson sökte kyrkoherdetjänsten på Lovö,
i Stockholms skärgård, och hoppades därmed få ägna sin tid åt landsortsprästens vardagsnära uppdrag. Hans medarbetarskap i Svenska Dagbladet
hade upphört, och avlösts av blandade känslor inför oförmågan att tillvarataga det tillstånd han ofta talar om, nämligen erfarenheten av hur orden
”kommer” till honom. De ”kom” på promenaden, under vistelsen i naturen, och ibland som en tanke, ur skiftande sammanhang, men färdig att
slå rot. Frostensons alster är endast undantagsfall skrivbordsprodukter. De
är framsprungna ur livets alla rörelser. Han berättar om ständig beredskap.
Han talar om skidstaven eller träpinnen, med vilka han ibland nedtecknade stroferna, i snön eller på bara marken. Händerna blir ”tunga”, berättar
han, när inspirationen; raderna och stroferna ”kommer” till honom. Då
måste de omedelbart nedtecknas. Dessa upplevelser kom att ersättas av de
känslor vilka uttryckte den egna skriftliga steriliteten, och de ”kantiga,
träaktiga”, ofruktsamma mödorna. Detta kom Frostenson att låna böcker
från biblioteket, i syfte att den vägen finna ny inspiration. Oftast bars
boktravarna åter, åtföljda av besvikelsen över det förväntade, men uteblivna nyskapandet.
Han hade drabbats av det skapandets kris, som blottar uttömdhet i kombination med ett inneboende krav att förmedla. Själv benämner han det
som ett tillstånd kännetecknat av oförmågan att se tillvarons gåvokaraktär.
En brist eller ohörsamhet; en självanklagande bortvändhet från de källsprång, vilka döljs under tillvarons ytskikt. Kallelsen skulle dock, på nytt
nå fram till honom. Uppdraget och ordern skulle upprätta.427

Socialt, kulturellt och teologiskt sammanhang

Kärlekens kraft och fridens band hade fått törnar. Människans hand söndrar. Europas omvandling och det judiska folkets lidanden utgjorde den
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verklighetsbild där meningssammanhanget hade gått förlorat. Efterkrigstidens röster hade en dämpad och återhållsam framtoning. Under rådande
förhållanden sågs det angeläget att från kyrkornas sida tillvarataga de möjligheter som det kristna budskapet förpliktigade till. Kyrkorna i Sverige
sökte arbetsformer där såväl präster som lekmän gemensamt bemödade sig
att nå fram till behövande människor. Detta, med avsikt inte endast beträffande praktiskt hjälparbete, utan även med avseende på budskapet,
dess fullhet, kraft och rikedom. Priset för mänsklighetens framsteg hade
varit högt. Till det som gått förlorat tillfogades det värsta: ”… att så
många av oss totalt förlorat sambandet med Bibelns värld”.428
På kontinenten förenades Tillich, Barth och Bultmann i de existensfilosofiska strömningar, som kom att benämnas existentialismen. Deras skriftproduktion uppmanade läsaren att se på nuet, och på människans plats i
världen. Trons självförståelse är svar på mötet med Guds ord. Religionens
plats i verkligheten närmade kristendom och demokrati i frågor kring det
gemensamma globala ansvaret. Dessa frågor hade samband med teknik
och ekonomi, etik och religion. Kyrkorna i såväl öst som väst skulle framdeles bli indragna i den politiska krisen länderna emellan.

Texten
Guds frälsningsplan
De troslivets vardagsvillkor vi hittills mött i Frostensons livsförståelse, är
alla en konsekvens av Gudsmötet. De är livsnära erfarenheter utan krav på
sanktionerande teologiska formuleringar. De är framsprungna ur kampen
mellan jagets livsnerv och Guds kärlek, i övertygelsen om människan som
insatt i Guds plan. Denna plan är knuten till ett enda ord, ett enda namn,
skriver Frostenson: namnet Jesus: ”Du har älskat mig”, säger Jesus om sin
Fader, ”före världens begynnelse”(Joh. 17: 24). Och i Jesus har Gud älskat
hela sin skapelse och sin mänsklighet. Hans plan med världen är en frälsningsplan. ”Och honom skall du giva namnet Jesus, ty han skall frälsa sitt
folk från deras synder” (Matt. 1: 21)”.429
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Frostenson konstaterar att orden frälsning och frälst är främmande för
många. Det är belastade ord, som antingen framstår som skamliga eller
anspråksfulla. Ibland har de därför bytts ut. Förvandling eller förvandlad
har betraktats som synonyma ord, eller man talar om att vara ”personligt
kristen”, vilket ger frågan huruvida det finns opersonliga kristna. Frostenson betonar att det vi kallar frälsning är en Guds gåva. Frälsning är inte
något vi själva kan förvärva, eller berömma oss av. Det är inte en prestation. Frälsningen är en present, vilken vi borde skämmas för att inte ta
emot. Hjärtats genklang inför Frälsarnamnet ger oss självkännedom; bejakandet innebär befrielse, men på samma gång beroende. Han, som är
större än jag själv, tar hand om min skuld, men också om mina tillgångar.
Han tar hand om mitt liv. Allt som behövs är förståelsen för bibelordet:
”Var och en som åkallar Herrens namn, han skall varda frälst” (Apg. 2: 21,
Rom. 10: 13). Något därutöver behövs inte. Inga omfattande förberedelser; men på samma gång är det såväl litet som mycket.430 Detta var vad
rövaren vid Jesu sida gjorde och erfor, och Himmelriket öppnades. Frostenson skriver i Du böjde dig ned över jorden, med hänvisning till Lukas 23:
42-43:
En ogärningsman vid Din sida
gick med Dig ditin
först i den väldiga skara
som skulle bli Din.
I nederlagets timma
när allt i mörker låg
han ensam bland alla
Ditt kungavälde såg.431
Tillhörigheten till detta rike är för Frostenson ”det absoluta värdet. Man
är frälst eller man är det inte”.432

Kring bordet i ditt rike

1945 utkom diktverket Kring bordet i ditt rike. Stora delar av denna diktsamling kunde då, som dagsvers, läsas i Svenska Dagbladet. Frostenson var be430
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kräftad som författare. Samlingen är en, i diktens form, komprimerad
framställning av den kristna läran. Den innehåller åttiotalet dikter, sammanhållna i tidsföljd. Sidorna är ej numrerade. Försättsbladet citerar Lukas 22:30: ”I skolen få äta och dricka vid mitt bord i mitt rike.” Handlingen börjar utanför tid och rum: ”Innan Du ännu kallat världarna vid
namn;/vilade Ditt rike i evighetens famn”, och den fortsätter ”genom
tysta rymder” där ”kaos blir kosmos”; en gammaltestamentlig vandring,
där ett förslavat folk når befrielse:
En molnstod var Din mantel
och en eldstods ljus,
då Ditt folk Du förde
ur deras träldoms hus
Förbundets löfte; ett barns födelse, och detta barns liv och död, så som
det tecknas i Nya Testamentet framställs vidare i diktens form, som ett liv
utgörande nyckeln mellan dåtid, nutid och framtid. En gudomlig närvaro
befästs i måltiden; då: ”… några bröd och fiskar/givna ur Din hand/var
nog att mätta tusenden/i öde ökenland”, vidare till Nattvardssalen i Jerusalem, där handlingens och ordens gåtfullhet senare utvecklas, och får sin
tydning, vid ”Emmausvägens rand”. Jesu livsvandring, ”svår att förstå”,
blir grunden för en ”tillit/allt starkare ändå”. Denna tillit ger det nutida
hoppet: En tydning för det egna livet. Det dolda och dunkla skall uppenbaras. Här ryms den slutliga visionen, uttryckt i den bön, vilken avslutar
diktsamlingen: ”Vakande och redo/behåll oss vid Ditt Ord/tills Du i himlen dukar/för alla folk Ditt bord.”

Ingen utanför

Samhörighet och medmänsklighet har tidigare varit framträdande i Frostensons författarskap. De bekräftas i nattvarden. Förhållandet till medmänniskan får här en närmast sakramental innebörd. Medmänniskan bekräftas i nattvarden, liksom hans egen plats och tillhörighet. Nattvarden
innesluter. Den utestänger ingen. Frostenson skriver i boken Ingen utanför:
”De två orden, ´ingen utanför`, kommer tillbaka i många av mina psalmvistexter, bl a i flera nattvardspsalmer. Det är ingen tillfällighet. De kommer ur en rämna som gått genom hela mitt liv, ända sedan jag som 17åring flyttade hemifrån. Jag var en av de första från den socknen som
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skickades till läroverk.”433 Livserfarenheten skulle få honom att betrakta
”nattvarden, altarets sakrament, som allas sakrament, sannolikt den enda
plats på jorden, där ingen är utanför.”434 Han betonar gemenskapen i de
följande, avslutande, kursiverade raderna; vilka även återfinns i psalm 73:3
i 1986 års psalmbok:
Låt ingen stanna utanför
men gör oss till en kropp, ett bröd,
en längtan genom varje dag,
en bön; kom Herre Jesus snart.

Nattvarden som förlåtelsens och den öppna famnens sakrament
Frostenson talar, i en av de för SVT gjorda inspelningarna, om de texter
han benämner ”Ingen utanför texter”. Han inleder reflexionen kring dessa
med konstaterandet att han kommit från en isolerad skogssocken, på
gränsen mellan Skåne och Småland. Där var det inte mycket som ändrats
genom århundradena. Det är snapphanebygden och man berättar än idag,
säger han, om rånet av Karl X1:s krigskassa, ungefär som om det hänt
alldeles nyss. Han nämner sin upplevelse av att brytas ut ur detta gamla
sammanhang, och skickas bort: ”Det var en väldigt svår kris för mig. Jag
skiljdes ut från mina kamrater. Det var en bristning rakt igenom hela min
varelse. Ett sår. Ur det såret har det kommit mycket psalm och visa, och
en känsla av samhörighet med de utanförställda.”
Han berättar vidare, i samma program, att en av de starkaste impuls- och
inspirationskällorna, som legat till grund för de psalm- och vistexter han
skrivit med socialt innehåll, kommer från en vision i vänthallen på Stockholms Central. ”Omkring mig satt och gick”, säger han, ”de avsigkomna,
de utslagna. Jag tänkte: var och en av dem är min nästa. Och så såg jag
plötsligt mot en av fondväggarna ett starkt vitt ljus, och i ljusvisionen
skrevs orden: ´Hoc est corpus meum`: ´detta är min kropp`.”
Jag har skrivit mycket om nattvarden och flyttat den upplevelsen, på Centralen, dit. Nattvarden; förlåtelsens, den öppna famnens sakrament. Frostenson citerar orden ur den psalm han skrev på Sigtunastiftelsen nyåret
1935, psalm 393 i 1986 års psalmbok: ”Du öppnar o, Helige Fader i Kristus
433
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din famn.” Där har jag känt, säger han, att jag hör hemma. Det är den
enda plats där ingen människa behöver känna sig avvisad eller utanför.435
Gemenskap var ett ord som efterlystes redan av 1937 års psalmkommitté.
Frostenson bidrog med två psalmer, vilka kom att återfinnas under rubriken ”Nattvarden”; den nu nämnda och den psalm vilken börjar: ”Som
spridda sädeskornen …”psalm 71, 1986 års psalmbok. Därmed konstaterades att gemenskapstanken var uttalad. Författaren av boken Den nya
psalmboken, prosten Ekström slår fast: ”I båda psalmerna av Frostenson
finns ju allt vad förf. efterlyser av kommunion, av gemenskapstanke.”436
Nattvarden som vardagsmåltid
Frostenson skriver om nattvarden: ”En vardagsmåltid – bröd och vin, inte
påskens högtidsrätt det slaktade lammet – gjorde Jesus till ett förbundstecken och kyrkan till ett sakrament.”437 När husfadern i den judiska familjen bröt brödet och lyfte vinbägaren uttalade han orden: ”Detta är min
kropp – mitt blod.” Dessa vardagsord, för oss ofta svårtillgängliga, ingick i
ritualen. Därifrån kan de strömma ut i vardagen igen, och deras betydelse:
här är det bröd och vin som ger näring åt min kropp, blir min kropp, är
tillämpbara i varje måltid. Jesus besökte tullindrivare och syndare och han
åt med dem. Måltiden var för bibelns människor den centrala formen för
gemenskap.438
Till människors enhet
”Det är inte platsen eller ritualen som gör en handling till en helig handling. Utan gemenskapen.”439 Vi delar vår måltid vid köksbordet eller nattvardsbordet. Det kan finnas lika mycket av människogemenskap i båda.
En moders ammande av sitt barn; är det inte något av ett sakrament? Eller
senare; barnets måltid, där sopptallriken syns som en insjö, på vilken segelbåtar kan ta sig fram, eller minnet av tårtan, vars grädde, inför irriterade
föräldrar, kunde bli målarfärg. Dessa händelser kan tyckas så fjärran från
ett sakrament, som man någonsin kan komma. Men framledes kan denna
bubblande, blommande livsglädje framstå som i ett sakramentalt skimmer. Nattvardsbordet dukas på den mark där livets stråk drar fram. Martin
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Luther King talar om en gemenskap mellan raser och klasser. Vita och
svarta barn leker tillsammans. Han talar om ett broderskapets bord. Detta
är en nattvardsvision, skriver Frostenson.440
Gör man nattvarden i kyrkan till något vid sidan om livet är det som att
dra upp ett träd ur den mylla där trädet nödvändigtvis bör ha sina rötter.
Gud slöt det gamla förbundet, där tecknet var regnbågen, ”med alla levande varelser”. Det nya förbundet är inte en inskränkning. Det är en
vidgning.441”Altarets sakrament är allas sakrament. Det finns inte en enda
människa för vilken inte orden gäller: ´För dig utgiven, för dig utgjutet`.”442
”Til lykke!”
Frostenson berättar om sin upplevelse av nattvarden i en dansk kyrka.
Efteråt stod prästen i vapenhuset. Han tog alla i hand och sa: ”Til lykke!”
Kyrkans altarbord är vänt mot världen, mot dess längtan och nöd. ”Det är
något mer än stämning, andlig upplevelse eller ett möte bara med sig själv
man tar med från kyrkan.”443 Det är också eftertanke och utmaning. Frostenson citerar i anslutning härtill orden, vilka återfinns i nuvarande psalm
394 vers 3. Enheten och broderskapstanken fokuseras: ”En är världen.
Den oss kallar./Ett är brödet, tillhör alla.” Frostenson betonar: ”Vi har
inte ett heligt bröd och ett vardagsbröd.”444
Ett stråk av himmel och en doft av jord
Frostensons författarskap utgörs till stor del av bildspråk. Hans bilder är
flerdimensionella. Åskådningsmaterialet, upplevelserna och iakttagelserna
finns runt omkring oss. De utgör vår ständigt skiftande verklighet. Dessa
flyktiga bilders förankring är Evigheten, där allt är oförgänglighet; eller de
härrör från Jesu liv och berättelserna från hans jordnära möten. Guds närvaro i världen är uttalad, och denna närvaro levandegörs ofta med hjälp
av orden: ”som” eller ”likt”, vilka ord frammanar välkända bilder:
Ivrigt och fyllt av oro
Ditt rop gick ut till dem
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som när en mor om kvällen
kallar barnet hem.
Ovanstående är hämtat ur Kring bordet i ditt rike. Sidhänvisning saknas,
som tidigare nämnts. Den bildliga tillämpningen synliggörs här i fler exempel: ”… orubbligt som en klippa/Ditt förbund stod fast”, vidare: ”Likt
stjärnor tändes Dina löftesord” och: ”Som husfader Du räckte/dem vin
och brödet bröt./Mäktigare än murar/Din frid dem inneslöt.” Gud är
fridens Gud. Frostenson har tidigare talat om ett evigt fridsrike, och den
oss givna fridens rustning. I nattvardssammanhang uttrycker han en luthersk tankegång i psalm 73 i vår nuvarande psalmbok; det saliga bytet:
”Du själv är gåvan Gud oss gav./Den räcks åt alla utan krav,/och här ett
saligt byte sker;/du tar vår skuld, din frid du ger.” Frostenson presenterar
ingen utförlig teologisk försoningslära. De enkla vardagsorden, sammanförda till bilder, uttrycker budskapet. Motsatserna framhäver likaså: ”Närhet, ljus, och ingen utanför,/en fattigmåltid, enkelt vin och.bröd,/en kärleksfest med himmelskt överflöd./:Gud är en av oss vid detta/bord.:/”445
Guds hand är tiggarhanden, men den är också den konungsliga handen,
uttryckt i Kring bordet i ditt rike: ”Till var och en du kommer/böjer dig
stilla ner./Det är Din hand som brödet/åt våra munnar ger.” Fortsättningen lyder:
Det är Du själv som kalken
till våra läppar för.
I Dina ord vi ännu
Din egen stämma hör.
Närvaron poängteras. Tidsintervallerna överbryggas: ”Åldrarna på jorden/är som en dag för Dig/Helt nyss Du gick Din smärtas/och Din förnedrings stig.” Orden återfinns i Kring bordet i ditt rike, där framtiden förankras i nutiden: ”Var gång de Dina mötas/vid altarringen spänns/en
brygga över tidens/och evighetens gräns”, alltmedan den gränslösa gemenskapen ligger till grund för Frostensons hela livsåskådning. Det är
rymlig plats vid Guds bord. Gudomlig närvaro: ”ett stråk av himmel och
en doft av jord”,446 är poetiskt uttryckt nattvardens sakrament. Detta ut445
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tryckssätt finns även i nuvarande psalmbok, psalm 395, där de inledande
orden lyder: ”Tyst likt dagg som faller, Sonens vin och bröd/dukas på vårt
hjärtas bord av brist och nöd …” ”Bordet” och associationerna till det
fanns redan hos Luther, säger Frostenson: ”I romantikens psalm tappades
det bort. Ett bord var något för enkelt och prosaiskt. Men agapemåltiden
var de fattigas måltid – eller i varje fall där man delade mellan rik och
fattig. Vinet och brödet åt och drack Jesus och lärjungarna därför att de
inte hade råd att köpa ett slaktat lamm.”447
Således är bordet av brist och nöd inte uteslutande poesi. Bilden har, för
Frostensons del, också sin förankring i konstnärskvarteren i Klara. Där var
inte brödet på bordet en självklarhet. Detta skapade respekt och vördnad
inför livets nödtorft. Frostenson är i sin berättelse tillbaka, så som det
skildras i boken ”… och ett oändligt hem”. Han talar om den privata våningen i centrala Stockholm, dit han och många andra gick. Där var dörren
ständigt öppen, och där fanns det alltid en smörgås för den behövande.
Han återkommer vidare till det omhändertagande som utövades av Nils
Ferlin, till förmån för alla dem som på ett eller annat sätt var utanförställda, med eller utan refuserade manuskript. Något förakt eller förlöjligande
tolererades inte. Ferlin var ständigt observant mot alla former av översitteri. Ömsinthet och uppmuntran knyts till hans person. Frostenson minns
också samvaron vid bordet på Café Cosmopolite, och hur man sålde en
dikt, för att där kunna betala notan. För egen del brukade han erhålla 15
kronor i utbyte. Köpare, till religiöst inriktade dikter, var antingen nykterhetsrörelsens tidning, eller någon av de frikyrkliga tidningarna, som likaledes fanns representerade i tidningskvarteret.448
Tidsandan före, mellan, och efter två världskrig, frammanade nya, allvarliga problemformuleringar, vilka slog rot också utanför kristna kretsar, samtidigt som gemensamma upplevelser och erfarenheter bröt ny mark. Känslan av tillhörighet och syskonskap, förmågan att se det gudomliga i det
vanliga, det stora i den lilla vardagshändelsen, och därtill ett utpräglat
intresse för ordet och dess uttrycksmöjligheter, blev sammantaget för
Frostenson till psalm: ”ett rop ur mörkret och ett svar i tro”.449 En tro som
orienterar människan mot frid och gemenskap, mot den gudomliga plan,
447
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som vilar i Skaparordet. Även om människan håller på att revidera denna
plan, har Gud själv aldrig behövt revidera sin frälsningsplan, skriver Frostenson. Den var färdigställd innan världens skapelse.450 Skapelsens fulländning nås ”genom oss och våra liv,/när vi tar emot den frälsning/som förvandlar
oss till dig”.451 Oron får sin vila i tilliten till Skaparen. Frostenson citerar
Karin Boye som ”skriver om droppen som i ögonblicket innan den lossnar från grenen ´vilar i den tillit som skapar världen`”.452
”Bordet av brist och nöd” dukat på jorden, får sin förankring i den måltid
till förlåtelse, gemenskap och bekännelse som är nattvarden; skärningspunkten mellan himmel och jord. Här komprimeras hela det kristna drama, som än idag uttrycker det judiska folkets frihet, med utgångspunkt i
flykten från Egypten, likaväl som berättelsen också idag konsoliderar befrielsens möjlighet för den enskilde, och för den utanförställde. Kristi påsk
kan bli vår påsk, skulle Frostenson skriva i det som blev psalm 438 i vår
nuvarande psalmbok. I en utanförställd medmänniska kan vi se Gud själv,
och Frostenson låter diktsamlingen Kring bordet i ditt rike betona kontinuiteten; ett sammanhållet livstydande epos, uttryckande lidande och upphöjelse, kors och uppståndelse.
Frostenson skriver ofta om nattvarden. Om vårt andra sakrament; dopet,
skriver han mindre ofta. I den tidigare citerade psalm 394 uttrycker han i
dess tredje vers en önskan: ”... döp oss, driv oss tätt tillsamman”.

Naturen som mönster

”När mänskor en gång började bygga Babelstornet började utbrytningen
ur de stora organiska sammanhangen. All enbart mekanisk civilisation är
ett ständigt hot mot dem.”,453 skriver Frostenson i boken Barn av två världar. Han är tillbaka i det gamla bondesamhället: ”Att efter dagens mödor
sitta en stund och lyssna till kvällens ljud – där mänskornas, djurens och
naturens röster blandas – kan bli en hjälp att åter komma på rätt spår.”454
De olika ljuden talar om ett gammalt mönster där människor, djur och
natur lever i varandras omedelbara närhet. ”En brunnssvingel eller pump
450
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eller ett vevverk gnisslar, spannen slår mot stenbeläggningen. En lås vrides
om, en grind slår igen. Träet har sina ljud, och metallen sina.”455 En dörr
hörs knarra. Gammelmor är kanske på väg med mjölkbunken. Mjölken
skall kylas över natten, eller är det kanske ladugårdsdörren. Då hörs djurens välkända råmanden och bräkanden. Djuren talar om att det är ägaren; någon de känner igen, som går kvällsronden. Kvällens ljud ger förtrolighet och trygghet. De kan komma långt ifrån, men förbinder bygden,
fogar in i sammanhang, och skapar kontinuitet. Ljud som fortplantas genom generationer, ljud man hört som barn återupprepas. Hovslagens takt
talar om huruvida hästen är på väg hem eller bort. Kärrans skrammel avgör om det är en finskjuts eller en arbetsvagn.456 De nära sammanhangen
blir en del av den struktur som gör det möjligt för oss att fördjupa insikten om verkligheten. Att lyssna och att iakttaga blir två nyckelord, ur vilka
poesi och psalm om natur och djur skulle födas. I naturen finns också ett
bejakande inför uppgiften. Lydnaden, den mjuka följsamheten är förborgad i skapelsen. Det finns en naturens lydnad nedlagd i åkrar och träd,
fåglar och stjärnor. 457

Präst på Lovö i Mälaren

1948 blev Frostenson präst på Lovö i det vackra mälarlandskapet. Lovö
prästgård var en idyll i hägnet av kyrkan. Här skulle en ny period i hans
liv som diktare ta sin början. Frostenson talar om två perioder i sin
psalmdiktning; den som började före utgivandet av 1937 års psalmbok
och den som skulle få sin början på Lovö. Att skriva psalm är att forcera
trösklar, säger han. Trösklar av svårpreciserat motstånd.458 Men innan dess
skulle diktsamlingarna Mässa vid Mälaren och Lantprästs lyra utkomma.

Mässa vid Mälaren och Lantprästs lyra

Kristen tro gör anspråk på att tyda hela verkligheten. Vi har hos Frostenson sett hur denna tro vuxit fram i glädje. Den tillit, som utgör tillvarons
grund har uttryckt att, trots all pågående destruktion, förnyas livet ständigt. Samtidigt skymtar medvetenheten om den komplexitet som ryms i
livets villkor; livet som också kännetecknas av kamp och lidande. Med
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diktsamlingen Mässa vid Mälaren sker en inbrytning mot denna medvetenhet:
Gammal man slår törne.
Tätare år för år
det växer över markerna, där hans koja står.
Växer tätare ju mer han slår.459
Slutraderna i denna dikt lyder: ”Fåfäng hans ålders möda,/lönlösa liens
slag./Törnet han tuktar slog rötter/på syndafallets dag.” Här är uttryckssättet alltjämt den rimmade versform, som tidigare varit kännetecknande.
Iakttagelser och bekännelser har i poesins form tonat vilsamt och ödmjukt. Nu växer mer svårtolkade bilder fram. De båda diktsamlingarna
Mässa vid Mälaren och Lantprästs lyra markerar definitiva stilbrott beträffande framställningen. Ovanstående citerade dikt utgör samlingarnas få
undantag. Naturen utgör oftast teckenspråket, som förmedlar såväl nakenhet och grymhet, som längtan efter enhet och förening, liv ur död.
Detta språk riktas mot tillvarons innersta, och mot det omedvetet upplevda. Det vidsträckta landskapet talar. Det ögat konkret uppfattar tecknar
hela tiden ett dunkelt alfabet, som i symbios med det gängse alfabetet
uttrycker såväl längtan som mönster:
Nu ritar mars på jätteark
av lärftvit snö sin bildskrift, svårtydd,
skön, sträng, mjukt böljande som längtan
äldre än människans bokstavstecken – runslingor,
kilskrift, bomärken, karaktärer
mängda med mörk magi, tveklösa
som tältets öppning, ögat, oxens huvud –
en skuggskrift fälld från trädens grenar.
En furuplanta som ej lärt de vuxnas visdom,
slånens chiffer, textar en barnslig treudd.
En babygran invid den mönstrar fram en stjärna.
De står där klara, nästan som en tydning,
en första insikt i det dunkla alfabetet.460
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Naturens ständiga förvandling får illustrera, framsprunget ur årstidernas
växlingar. Det pågår en ständig sakramentens omdaning; en naturens
stumma mässa: ”Kreaturens spillning är larvernas/moderkaka, som av
kulkärve genom-/sållad i eftersommarens torktid./Tordyveln bakar sin
boll och rullar/den baklänges bort. Gräset/som kvävdes grönskar igen i sin
krans./Röllekan, kämpen, tisteln borrar/sig genom sina lansar.”461 Iakttagelserna slutar i konstaterandet: ”Sommaren lång pågick den stumma
mässan,/sakramentens stilla förvaltning/i undergivenhet, lydnad för växandets lag/och självutplåning.”462 Budskapet talar om en rörelse bortom;
den låter ”ana handen,/som av taggar sårad/och av jordens insektsbett,/band dessa blombuketter/och räcker dem åt sommarljuset”.463
När sommaren vänder griper längtan efter förvandling: ”O att som ormen/få ömsa sitt skinn,/bli en annan,/gå ut ur sitt jag/…”464 ”En maskstungen dräkt är min kropp/och min ensamhet/… Jag drives bort ur min
boning,/kan inte stanna där mer./Som en risslande rännil i åkern/Guds
vatten jag ser.”465 Naturen orienterar människan mot befriande gemenskap
och inneslutande sammanhang; att gå ut ur det egna jagets fängelse. Naturen har många uttryckssätt. Omsorgen finns där även: Bäcken, med sitt
silverrisslande sorl, sin långa möda, ”rinner genom slånsnåret,/den taggiga
spikklubban/lyft över åkerrenen/för fågelnästets skull”.466 Djupen och
skuggorna finns där också; svåra att förstå. Men djupen är inte bottenlösa.
I den tillvarons tystnad, som är strandens tystnad i oktober, när fönsterluckorna är igenslagna, och fågelboet övergivet, och vår ensamhets cirklar
som ringar över vattnet, finns Guds närvaro: ”… ett varsel/tydligt förnimbart/men utan skräckens ilning:/var inte rädd/för detta/du inte råder
över”.467 Moder jord breder ut sin kjol. Den böljar i vinden. Randad och
fållad av säv och vide: ”Så såg jag henne/i novembers allvar,/då dagen
blev till afton,/lätt som i dans/med sina tunga fötter/gå mot gården/uråldrig/född i går,/god mot oss alla.”468 Frostenson närmar sig i dessa diktsamlingar mystiken. Det mönster han ser lever i spänningen mellan
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kontrast och fulländning, i tolkade bilder av en tidlös bestämmelse. Tillvaron blottas i ögonblick av såväl nakenhet som fullhet. Vinterlandskapet
tecknar mäktigt naturens katedral:
Nu tänder vintersolen insjövassens katedral,
tusen lågors skimmer
på altaren i kor och sidskepp
och evigheten vandrar över vattnet
genom snöportalen
in bland pelarrummen,
där vinden vänder notbladen
och sommarens silverkörer övervintrar.
Strandens stenar blir till bröd,
guldbröd som bryts åt fisk och fågel. Blod gjuts över isen.
Häftigt vinden tystnar,
mångas munnar mättas.469
Vinterlandskapet härbärgerar livet. Jagets egna förvandling: döden, skrämmer inte. Den bidar sommaren. Den bäddas bland blåklockor och gökärt:
”Den sjönk likt en gren, som bryts av,/mjukt i det eviga livets/grönskande
sommarhav./Som genom smältsnö och mossa/ser jag mina händer och
tror./De är bleka hjärtblad i mullen/ett med allt som gror.”470
Ett med allt. Ingen skillnad mellan människa och djur, levande och dött,
nutid och förfluten tid. Naturen är teckenspråket. Bland alla bilder av
vintriga ängar och blommande somrar pekar Handen på naturens överdåd, som i sin tur undervisar oss om ”… jordens unga saga/berättad i dag
för oss som nyss lärt oss stava,/oss som var stumma/längre än stenarna
och forntidsgraven …”471
Tillvaron, i vilken människan är placerad, vilar i denna hand, och fylls av
Ordet som kom till människorna. Hela verkligheten är beroende av Guds
skapande Ord:
469
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Jag har lagt min hand
i din fadershand idag,
i din skaparhand i dag
och skall aldrig mer ta den tillbaka.472
Den hand, som blev spikad på korset har ännu kvar såren. Därför går,
genom naturens skönhet, en ilning av smärta. Den fortplantas till oss.
Frostenson konstaterar att det, i den kristna upplevelsen ”finns något som
är fjärilslätt, bevingat, vårligt skimrande – något som på samma sätt inte
skulle ha funnits utan Jesu lidande”. Han skriver: ”Fruktträdens blomning
skulle inte ha varit så svindlande, svidande skir om inte Jesus lidit och
dött för vår skull. I nattvardspsalmen talas om den saliga frukt han ger oss
ur sin pina.”473 Ur plågans mark spirar fröet. Det brister och möjliggör
blomningen. Skönheten är född ur smärtan. ”Regnbågsskimret inom oss
och det kristallklara mönstret har blivit till ur vånda och mörker.”474
Skapelsemönstret kan uttryckas i termer av samhörighet. Människans gemenskap med naturen utgör ett organiskt sammanhang. Det som har skett
med människan har drabbat också skapelsen. Jesu förankring i skapelsen
ger åt den ett förnyelseperspektiv. Skapelsen är genom honom på väg mot
ett återupprättande av gemenskapen mellan himmel och jord, människa
och människa. I Jesu människoblivande ryms en framtidsvision. Nattvarden lyfter in människans dagliga bröd i den skapelsens hemlighet, som är
fördold i markens gröda och bergens druvor. Samtidigt blir skapelsen
delaktig i det nya förbund, där människans förbannelse är bruten genom
Jesu närvaro. Den pånyttfödda skapelsen är bibelns slutvision. Frostenson
uttrycker i psalm 73:3 en varje dags längtan, vilken blir till bön: ”Kom,
Herre Jesus, snart!” Han ska skapa nya himlar och en ny jord, där rättfärdighet bor.

På en strand. Vid ett hav.

Människors sorg, saknad och vemod, upprättas av förkunnelsen om lidandet som blir upphöjelse, liv som spirar ur död. Det ger ett grundmönster att fylla med nytt innehåll, ett hopp att inplantera i nuet. 1957 skriver
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Frostenson den psalm som bär nummer 156 i vår nuvarande psalmbok.
Den börjar med orden. ”De trodde att Jesus var borta./De/trodde att Jesus
var död./Då kom han på stranden en morgon som lyste röd.” Den i psalmens form återgivna bibelberättelsen kom till honom, som en dröm, som
en vision. Denna vision, har enligt Frostenson, betytt mycket för honom
personligen. Jämte den tidigare nämnda upplevelsen på Stockholms Central är den förankrad i hans minne. I det av SVT 1986 sända programmet
De skrev våra nya psalmer erinrar han sig bilden; underlaget för psalmen:
”Det var strax före gryningen. Jag går på en strand. En oändlig strand med
några enstaka träd. Sakta ljusnar det. Ett silverdis sprider sig över landskapet.” Han hör havsbruset och vinden. Vinden spelar en melodi. Melodin
är den välkända: ”I himmelen, i himmelen, där Herren Gud själv bor.”
”Jag ser människor på stranden”, fortsätter han. ”Bland dem några bekanta
ansikten. Och just i soluppgången; när solen bryter igenom; visionen;
Mästaren. Den de trodde var borta. Han kom där på stranden, som lyste
röd. Han ger oss att äta, av Livets bröd.” ”Det är”, berättar han, ”samma
vision som skulle inspirera till psalm 311 i vår psalmbok.”475 Han är tillbaka vid stranden. Upplevelsen kläds i orden:
Jag skall gråtande kasta mig ner
på en kust som jag aldrig har sett.
Jag vet ej var jag är,
men jag vet att en boning åt
mig är beredd
vid ett hav,
i en stad som fanns till,
som fanns till innan städerna fanns,
i ett land som är nytt och
är före all tid,
och där natten har dagarnas glans.
Bilden målar en sammansmältning av två världar. Det jordnära och välbekanta ger en erinring om, att det liv vi nu lever, kan orienteras mot evigheten. Stranden, gryningsljuset, soluppgången, vinden, sjunger hemvist
och igenkännande. Visionen av skrattande, lekande barn, i samma psalms
tredje vers, öppnar samtidigt för bildspråket om ett himmelskt barnaskap:
”Jag hör skratten från lekande barn/och jag själv är ett barn i Guds
475
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famn/och mitt hem är den kärlek som/var och som är,/som är och som
alltid finns kvar.”

Psalmen som traditionsbärare

Söndagen den 19 juni 1949 installerades Anders Frostenson till kyrkoherdetjänsten i Lovö församling. Det skedde med bistånd av tjugotvå frälsningssoldater som blåste till psalmsången. Efteråt bjöds kaffe i lövad loge.
Bakom sig hade han en period av intensivt arbete i den predikosatsning
som 1944 tog steget från den traditionella predikstolen till massmöten.
Framför sig hade han en förberedelsetid till det som skulle komma: författandet av psalmer avseende nyutgåvan av Den svenska psalmboken.
Det är breda intervall mellan våra svenska psalmböcker: 1695 – 1819 –
1937. Anders Frostenson berättar i boken ”… och ett oändligt hem” att han
ogillade att bli kallad psalmdiktare. Tidpunkten för en ny psalmbok kändes avlägsen och osäker. Samtidigt kände han på sig att han skulle börja
skriva psalm igen. Men han visste inte när. Han hade ett förbehåll: Psalmen måste förnyas. Han ville pröva andra tonarter. Hitta en ny ton. Kanske pröva ett nytt instrument.476
I ovan nämnda program från SVT: De skrev våra nya psalmer från 1986
summerar Frostenson i efterhand, den inför det nya psalmförfattandet
närda ambitionen, att närma dogmat och mysteriet till varandra, d v s
läroframställningen och det outsägbara. Frostenson ville röra vid det Bibeln benämner – vad intet öga sett och intet öra hört -. Dogmat är för
psalmen, säger han, vad pelarna är för katedralen; det bärande skiktet. Det
som lyfter. Sedan finns poesin där, fortsätter han, och poesin är ungefär
som rosettfönstren. De fyller det annars ödsliga kyrkorummet med regnbågsskimmer. Dogmat och poesin kan smälta samman. De är inte långt
ifrån varandra. Frostenson skiljer mellan väckelsepsalm, poesipsalm och
läropsalm. Själv säger han sig vara mest intresserad av läropsalmen, och av
återställandet av gamla psalmer, exempelvis lutherpsalmerna. Det är det
viktigaste i psalmarbetet. De blir församlingarnas påminnelser om reformationen och dess innebörd. Han ger ett exempel: psalm 37 i 1937 års
psalmbok. Där löd orden: ”Var man må nu väl glädja sig,/Här är stor fröjd
å färde,/Ty nu är Gud oss nådelig,/Som voro döden värde.” Psalmen var
översatt av Olaus Petri, bearbetad av Forssell och senare också av Öd476
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mann. I vår nuvarande psalmbok, psalm 32 har denna vers, bearbetad av
Frostenson, följande lydelse:
O gläd dig Guds församling nu,
kom låt oss med varandra
av allt vårt hjärta tacka Gud
och sjunga allesammans,
om kärleken som han oss gav,
om frälsning,
ljuvlig, underbar,
som kostat Gud så mycket.
I Barn av två världar skriver Frostenson: ”Psalmboken har varit vårt folks
mest brukade uppbyggelse- och poesibok. Den har funnits i så gott som
varje svenskt hem. Man har läst den i ensamhet, sjungit ur den vid husandakter och gudstjänster. Den har gett tröst och styrka i orostiderna. Ord
och melodier ur den har tolkat de stora högtidsupplevelserna.”477
Därför är arbetet med att få en glömd, död psalm levande igen ett tidsödande, tröttsamt men även spännande företag. Själva ordet revision är
fyllt av poesi: - re –(åter) och –vision – (nytt seende). Det är förpliktigande; troserfarenheter, gjorda för århundraden sedan återspeglar en trosvisshet, som vi i vår tid kan ha svårt att nå fram till. Traditionen är en av kyrkans största tillgångar. ”Det finns knappast nånting – som i bästa mening
– är så starkt traditionsbärande som sången och psalmen.” 478
Språklig förnyelse
Den språkliga förnyelse, vilken Frostenson verkställde i de två diktsamlingarna Mässa vid Mälaren och Lantprästs lyra, medförde reaktion. Kritikerna, som tidigare talat om Frostensons idylliska tro, noterade något av
en kantring. Bo Strömstedt i tidningen Expressen talar om förnyelse, alltmedan Gunnar Ander i Svenska Morgonbladet, konstaterar att den nya
formen är otillgänglig, modernistisk och rimlös, och innehållet kanske
mindre lämpat för helgedomarna.479 Det paradoxala tycks vara att när
Frostenson, förutan de traditionella kristna symbolerna och orden, ut477
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trycker sin kristna tro förväntade sig kritikerna det etablerade ”vanliga
kristna” språkbruket. Frostenson berättar i detta sammanhang om den
massiva kritik hans erkännande recension av Jan Fridegårds roman Lars
Hård förorsakade.480
Brytningen i språk och förmedlande av budskap kommenteras rörande
Frostensons eget författarskap, i boken Den unga parnassen, med underrubriken: femtionio diktarporträtt. Här konstaterar Tore Zetterholm att
Frostenson förmedlar ett personligt budskap utan att följa gängse mönster.
Zetterholm finner detta tydligast i diktsamlingen Löftets båge, där den klassiska omvändelseupplevelsen förväntas, inklusive ”dess trumpetstötar och
Damaskusillumination”.481 Symbolen för Frostenson är dock ”inte Jakobsbrottningen” utan en ödmjuk väntan. Hans nyckelord är ”stilla”:
Vi kan bara vänta.
Stilla vi
vänta vid vägen,
där Du går förbi.482
Detta kommer Zetterholm att uttrycka: ”En teolog skulle tala om nygrensk agape. Men hos Frostenson är det inte teologi utan poesi. Den
religiösa upplevelsen har resulterat i några enkla, skygga dikter med en
sällsynt ren ton.”483 Fortsättningsvis nämner Zetterholm en annan sida:
”Tillvarons ondska kan ibland till och med locka fram en polemisk Frostenson, vars hetsiga attacker mot religiöst geschäft och existentialistisk kult
närmar sig det otryckbara.”484 Artikeln avslutas med summeringen att det
inte är för kritikerna som Frostenson skrivit: ”Vad han vill åstadkomma är
ödmjukt och anspråksfullt nog ´en versvolym vars hemligheter, kan fattas också
av analfabeter`.”485

Från Spirre Spindel till kyrkovisor
Att skriva för barn begynte för Frostensons del i hans egna barns kammare. Han hade själv läst, och fascinerats av en liten, obetydlig spindels för480
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måga att spinna sin egen tråd, sätta sig på den, och flyga hur långt som
helst, kanske över Atlanten. ”Om detta vill jag berätta för mina egna
barn”, tänkte han. Det blev till världsberättelser. Varje kväll kom brev från
Spirre Spindel, och brevet skickades med det djur som ombesörjde transporten. Frostenson började skriva en särskild visa om vart och ett av dessa
djur.
Spirre Spindelberättelserna lästes i radio av Lars Ekborg. Att kombinera
lärande med äventyr i djurens värld, blev betecknande för framställningen, som ofta inleddes: ”Hej, kära du. Det är Spirre Spindel som skriver till
dej nu”! Det skulle bli tre böcker, varav den mittersta intresserade sig för
djuren på prärien:
Hej kära du! Nu är jag här igen!
Jag ska skriva och berätta om den stora prärien,
om kindpåsråttan, jordekorren, skallerormen, buffeln, präriehundmams,
om hur mycket bråk de ställde till och hur de sen blev sams.486
Det djur som transporterade brevet gavs ofta en kort beskrivning i form av
en avslutande påskrift, t ex: ”Det hära gav jag åt en fågel som guppa på en
stätta./Den hade blått på vingen.Jag tror det var en skvätta.”487 För illustrationerna av präriedjuren svarade Ylva Källström-Eklund. Samtidigt med
dessa berättelser skrev Frostenson ett par vishäften vars texter gavs ut som
barnskivor med musik av Laci Boldeman, samt boken om getabocken
Pillertrillaren.
En kväll tänkte han på sitt prästlöfte: ”Jag är ju präst. Jag ska ju skriva
predikningar.” Detta kom honom att öka takten. Han ville bli fort färdig.
Han skrev två visor varje kväll. Just när han avslutat kom ett brev från
Svenska Missionsförbundet. Han hade beställt julaffischer från dem. Förmodligen en räkning, tänkte han, och hade ingen brådska med att öppna
brevet. Till hans förvåning innehöll brevet en förfrågan. Missionsförbundet planerade en ny sångbok för söndagsskolan och de sökte hans medverkan. Själv kände Frostenson att skrivandet i barnkammaren var en förberedelse, en skola i att skriva för en yngre läsekrets. Han accepterade
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medarbetarskapet, vilket blev upptakten till Kyrkovisor för barn, i frikyrkan
kallad: Nu sjunger vi.488

Kyrkovisor för barn

Den nödvändiga förnyelsen av psalmer och sånger för de yngsta uppmärksammades i Svenska kyrkan på 1950-talet. Den då brukade Psalmer
och sånger för barn hade utgivits 1924. Språkdräkten var föråldrad, en del av
materialet var även av andra skäl moget för utgallring, bland annat nämns
den på sin tid älskade sången om ”Svarta Sara”. Barnen borde, ansåg man,
få en för dem anpassad språkdräkt, med avseende inte bara till deras psykologiska mognad, utan också vad musiken beträffade. Nya rytmer och
melodier borde presenteras i en sångbok försedd med noter. 1956 tillsattes
en sångbokskommitté med uppgift ”att åstadkomma en psalm- och sångbok för barnens gudstjänst”. En bidragande orsak härtill var Frostensons
kontakt med Diakonistyrelsens bokförlag med anledning av de sånger han
då börjat skriva med adress till de yngsta. Frostenson skriver i en artikel
1957 beträffande sånger för barn att tre faktorer därvidlag måste balanseras
mot varandra, nämligen ”fattbarheten för barn, läroinnehållet och visans
egen ton”. Accenten kan ligga hos någondera, men inget av dessa grundelement bör saknas.489
Alla var dock inte odelat positiva. Debatten kom bland annat att uttrycka
en ängslan inför det faktum att de små skulle få egna sånger, vilka de större barnen förmodligen skulle betrakta som ”barnsliga”, något som i förlängningen kunde utgöra ett hinder för barnens religiösa mognad. Detta
avfärdas av Frostenson.490 Denna ängslan var, ansåg han, i strid med evangeliet: ”en förnekelse av den rätt till gudsriket som Jesus gett åt barnen”.
”Det är inte”, fortsätter han, ”som i den sedvanliga pedagogiken, barnet
som ska omformas efter den vuxnes modell utan den vuxne som ska bli
barnet likt. Det är ett program som också håller livet igenom. Poesin rinner upp ur detta naiva element, det är mer än något annat dess modergrund.”491
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Dessa visioner visade sig hållbara. Kyrkovisan för barn skulle få en vid
användning utan avseende till ålder: ”… med sitt program hade sångbokskommittén tydligen inte bara träffat vad som var väsentligt att artikulera för barn utan också för äldre”.492 Britt G Hallqvist, Eva NorbergHagberg och Anders Frostenson skrev visor, vars enkelhet kombinerades
med samma krav melodimässigt. Enkelheten och sångbarheten kom att
uppmärksammas. Nyskrivna melodier med kraft och friskhet, en rikedom
av variationer, med drag av folkvisa men också med drag av kärvhet i tonspråket kom att komplettera texterna. Välvilliga recensioner uttryckte uppskattning: ”Det är en rik och ny melodiskatt vi fått och här må uttalas en
stilla förhoppning, att dessa tonsättare även måtte skriva många kyrkovisor för oss vuxna.”493 Kombinationen av text och musik i ”nyenkel” förening, och med klart biblisk botten skulle visa sig framgångsrik. Namnvalet
Kyrkovisor motiveras av att man i det kyrkomusikaliska nydaningsarbete
som fortgick tagit upp det gamla namnet evangelisk kyrkovisa som benämning på koralen.494
Barnklass
Det är lätt att känna igen Frostenson och hans teman i kyrkovisorna. Med
Kyrkovisor för barn öppnar han för naturens och Skaparens intåg och för
Jesu närhet. Texten på bibelns första blad förankras i barnets egen vilja att
skapa:
Bygga, forma, modellera
saker som man vill,
det har Gud
gett våra händer lekfull längtan till.
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Blommor, fåglar, träd och fiskar
djur i tusental
gjorde han och lät dem bo
i hav och skog och dal.
Mjukt hans skaparhänder rördes
genom ler och slam.
Bilden av den första mänskan
formade han fram.
Död var bilden. Men Guds Ande
blåste liv däri.
Gud kan skapa sånt som lever.
Det kan inte vi.495
Versarna är korta. Orden är rimmade. Jesu liv kan rymmas i en enda visa,
kyrkovisa nr 714, framställd i upprepandets, frågandets och svarandets
form. Den första versen lyder: ”Vem är han som bott i stjärnegemak men
får sova under stallets tak”? – ”Det är Jesus. Han så fattig kom för att ge
oss av Guds rikedom.” Ytterligare sex versar med bland annat törst, hemlöshet och korsfästelse sluts i orden: ”Vem är han som upp till himlen far
men ändå är hos oss alla dar”? –” Det är Jesus. Han så fattig kom för att ge
oss av Guds rikedom.”
Liknelsen om vingården och vingårdens Herre gestaltas i fem versar med
endast två rader i varje. Den får sin tydning i de avslutande stroferna: ”Vår
Gud har mycket tålamod. Mot träd och mänskor är han god.”496 Naturen
blir måttstock för Guds kärlek. På den inledande frågan i nr 709: ”Är
Guds kärlek såsom havet/som till himlaranden når”? ges svaret: Guds
kärlek är som det omättliga havet, som trädet, vilket för fågeln betyder
trygghet och vila, eller som stjärnan, ledstjärnan i natten. Något större
finns ej än Jesu korsmärkta kärlek.
Affekt och estetik, ett överskott av skönhet i naturen blir uttryck för tillvarons gåvokaraktär. Naturen är bärare av det gudomliga. Skapelsen är helig
i kraft av Guds närvaro. Gud är större än alla mänskliga uttryckssätt. Fros495
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tenson använder naturens ”små” under som tecken för tillvarons stora
under. Det nära; det alldeles jordnära, det minsta är betydelsefullt. Undren finns, tysta runtomkring oss:
Gräset växer utan ljud.
Stjärnan talar tyst med Gud.
Berget i sin ensamhet
står i stilla majestät.
Vinden går med mjuka steg
över äng och åkerteg.
Lättare än fågeldun
seglar moln och tistelfjun.
Ljudlöst faller vinterns snö,
smälter tyst när det blir tö.
Lärkan sjunger i det blå.
Blomman tigande hör på.
Stilla, stilla måste vi
inför Herren Jesus bli.
Han osynlig bland oss står.
Ur hans ord hans röst oss når.497
Frostenson lyfter fram det vi vanligtvis inte ser. Det vi annars skulle gå
förbi gör han synligt: ”Små, små vattendroppar,/små, små korn av sand”,
kyrkovisa nr 779, relateras till: ”Små, små kärleksfulla/handlingar och
ord/gör att himmelrikets/ljus kan nå vår jord.”498 Ibland lägger han förstoringsglaset på ett vajande grässtrå eller en blommas skönhet: ”… Varje
litet grässtrå/Gud till liv har väckt”, 766:2. Allt hör samman. Den kunskap
vi behöver, är baserad på vårt eget iakttagande och på vår egen erfarenhet.
Naturens lagbundenhet bekräftas i ordningen: ”Snödropp kommer först
och sen/hästhov på en dikesren, vårlök, krokus./Sälgens gren gungar gul i
solens sken.” Citatet är hämtat ur kyrkovisa nr 782, som i fortsättningen
konstaterar ursprungsmönstret: ”Aldrig har de läst en rad/i en almanackas
blad./Men de vet sin tid ändå./Det har Gud lärt dem förstå.” Frostensons
497
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författarskap är sålunda något mer än naturlyrik. Blommorna, träden,
fåglarna och årstidernas växlingar är symboler för en andlig verklighet. De
blir liknelser, hämtade ur den värld som Gud har skapat.
Himmelriket ses i nr 768, dels i Jesu ord om skatten och pärlan, dels som
den säd, vilken nermyllad i god jord ger riklig skörd, men tecknas främst
ur barnets perspektiv i nr 791:
Finns det leksaker i himmelriket, fjärilar och bin och blåbärsris,
träd och sjöar, hästhovsört vid diket
och om vintern snö och glasklar is?
Det jakande svaret tecknar visionen om himmelriket som en lovdag utan
slut, överraskningar och glädje. Visan slutar med orden: ”Allting som var
tråkigt får jag glömma,/bara vara glad i himlens land.”
Av de nittiotvå antagna visorna i Kyrkovisor för barn var trettiosex författade av Frostenson. Av dessa blev tolv sedermera psalm i den kommande
psalmboken.499 Samtliga skrevs under åren 1957-58. Kyrkovisor för barn
utgavs 1960. Då hade man arbetat ekumeniskt i två år för dess framtagande.

Hymnologiska institutet
1958 års kyrkomöte avvisade tanken på ett psalmbokstillägg med motiveringen att själva förutsättningen saknades, nämligen nya texter med melodier.500 Detta var en av anledningarna till grundandet av Hymnologiska
institutet. Arbetet med kyrkovisorna, det goda samarbetet mellan textförfattare och kompositörer inspirerade till fortsatt arbete för ny psalm. Man
hade bevisat att det var möjligt att skriva psalm utan att plagiera äldre
psalmstilar. Dessutom fanns författare, vilka gärna gick vidare i psalmskapande vars karaktär var annorlunda än barnpsalmens.
Initiativtagare till Hymnologiska institutet var Anders Frostenson, som
tillsammans med kyrkomusiker Harald Göransson aktivt drev arbetet un499
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der 1960-talet. I benämningen ”institut” markerades varaktigheten. Det
var inte en tillfällig inrättning. Avsikten var att bereda textförfattare och
kompositörer en tids kostnadsfri vistelse i avsikt att inspireras i skapandet
av ny psalm och sång. Verksamheten kom att knytas till Stora Sköndal, dit
även kantorsutbildningen skulle förläggas. I den framväxande organisationsformen utsågs ledamöter i Hymnologiska institutets styrelse av Diakoninämndens styrelse. Sekretariat och ekonomiska funktioner fördelades.
Institutet sorterade formellt under Liturgiska nämndens kyrkomusikaliska
sektion. Ambitionen var att hålla samman det kyrkomusikaliska, liturgiska
och hymnologiska arbetet.
Verksamheten utåt aktualiserades på olika sätt, bland annat bildades i
landet lokala grupper av hymnologiskt intresserade, musiker och författare. Radioprogram och artiklar speglade verksamheten. Nyskrivna texter
kunde så småningom presenteras. Inom institutets väggar började en ordning för granskande av inkommet material utformas, ett bibliotek började
växa fram, program för verksamheten, liksom grundläggande riktlinjer för
text och musik. Författare fick anmodan om ett verklighetsnära språk.501
Från innehållslig synpunkt räckte det inte med ”prediko-, andakts- och
uppbyggelsetankar i allmänhet, inte heller med återgivning av egen fromhetsupplevelse”: ”Det är i bibelordet och framför allt det i dogmat tolkade
och i sitt sammanhang insatta bibelordet innehållet skall hämtas.”502
I början av 1962 hade ett hundratal texter inkommit. Man sökte anslag till
en särskild deltidsanställd ”psalmsekreterare”, ”men i realiteten kom Frostenson att få tjänstgöra som en sådan vid sidan om sin tjänst som kyrkoherde”.503 Material för översättningar, eller som uppslag för nyskriven text,
införskaffades genom kontakter i Västtyskland, England, USA, Danmark,
Finland, Island och Norge. Kontakter togs även inom landet med exempelvis Baptistsamfundet, Katolska kyrkan och EFS. Vidare försiggick inventering och översättning av äldre psalmer, ett 50-tal medeltida latinska
hymner översattes, de senare närmast med anledning av den pågående
revisionen av Den svenska tidegärden. 1965 utgavs häftet 17 psalmer, redige-
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SOU 1985:17, sid. 76f.
SOU 1985:17, sid. 79 Dessa synpunkter återges i det kommande psalmhäftet
17 psalmer. De är där författade av Frostenson.
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SOU 1985:17, sid. 79.
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rade av Anders Frostenson och Harald Göransson. Till 1963 och 1968 års
kyrkomöten avlämnades redogörelser för det fortgående arbetet.
I och med 1969 års psalmkommitté fick Hymnologiska institutets verksamhet omprövas. Det huvudsakliga arbetet med insamlande och bedömning av nyskrivna texter och kompositioner övertogs av psalmkommittén.
Institutets uppgifter blev främst anordnande av konferenser, ombesörjande av resestipendier, föranstaltande av specialundersökningar, upprätthållandet av kontakter beträffande utländskt psalm- och koralarbete samt
översättningar av svensk psalm till engelska och tyska.
Med inrättandet av 1969 års psalmkommitté hade emellertid det viktigaste
syftet uppnåtts: att i medvetet arbete fylla den brist på nyskriven text och
musik som 1958 års kyrkomöte gett uttryck för. Skälet till detta kyrkomötes motion, nummer åtta, angavs med orden:
språk, samhälle och världsbild förändras och psalmen måste liksom predikan tala till människorna nu. För den skull får den
inte tappa sin förankring i bibeln och dogmat. Tvärtom bör den
knyta ännu närmare an till ord som idag är angelägna.504
De intentioner, vilka Hymnologiska institutet genom Frostenson givit
uttryck för, sammanföll med motionen. Ny psalm skulle bygga på Bibeln
och dogmat. För Frostensons personliga del innebar den officiella psalmkommitténs inrättande dels ett medlemskap i denna, och dels det faktum
att Frostenson skulle börja att på allvar skriva psalm. Igen! Efter vad han
själv betraktar som trettio års tystnad på psalmdiktningens område. ”Jag
hade känt på mig”, berättar han, ”att jag skulle skriva psalm på nytt. Men
jag visste inte när, och inte hur den möjligheten skulle öppna sig.” Den
andra perioden psalmdiktande, blev förbunden med arbetet kring utgivandet av 1986 års psalmbok. 505 I en tillbakablick skriver Frostenson i Ur
min visbok : ”Jag skulle vara med och ta ansvar för svensk psalm.”506
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SOU 1985:17, sid. 80.
Samtal med Frostenson, september 1997.
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Frostenson, Ur min visbok, sid. 4. De visor Frostenson här presenterar föregås av
en till respektive visa härrörd berättelse om textens upprinnelse. I nämnda tillbakablick är han i tankarna tillbaks vid veterinär Thorsells död 1935, den tidpunkt
när han hånfullt benämndes som en av de ”tilltagsna utskottspoeterna”. Detta
föranleddes av nuvarande psalm 586, ”Du o Gud är livets källa…” vilken i 1937
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Gudomlig tillsägelse
I SVT:s program De skrev våra nya psalmer beskriver Frostenson den period
av författande som låg framför honom, som ett uppdrag. Ett uppdrag
honom tilldelat. Frostenson berättar: ”I den stora trädgård, som omgav
Lovö prästgård, fanns ett päronträd.” Under detta träd tog han ibland en
paus. Han minns dag och år; det var den 4 april 1960. ”När jag stod där”,
säger han, ”under trädet, hörde jag plötsligt en röst. Rösten föreföll lika
nära som om någon stått bredvid mig. Rösten sade: ´Skriv psalmer. Läs
dogmatik`!” Det var en klar tillsägelse. ”Jag gick omedelbart in i mitt bibliotek”, berättar han vidare. ”Men jag hade ingen bok om dogmatik. Det
enda jag hittade var Anders Nygrens bok: Kommentar till Romarbrevet. Jag
läste den omedelbart, och jag fick inspiration. Jag hade”, konstaterar Frostenson, ”återigen fått den ´knuff` jag behövde för att komma över den
tröskel av motstånd, som det är att skriva psalmer. Därmed”, fortsätter
han, ”var jag inne i min långa period av psalmförfattarskap. Jag började
omedelbart att skriva, och fortsatte under maj och juni.”507
Från Älmhult och Alvesta
I början av 1960- talet skrev Frostenson ett trettiotal psalmtexter i Älmhult. Där bodde hans mor efter makens död. Det blev för honom en
psalmmiljö. Han kände igen möbler och föremål från föräldrahemmet.
Det gav hemkänsla. I Älmhult fanns några av kamraterna från realskolan.
På ett par mils radie hade han såväl föräldrahemmet som far och morföräldrarnas hem.508 ”Tidsavstånden var borta. Jag kände – ibland mycket
starkt – närvaron både av min egen barndom och av mina förfäder.”509
Redan under tågresan till Älmhult föddes en del texter. På Alvesta station
gjorde tåget ett timslångt uppehåll. Ibland funderade Frostenson över att
utge de alster som tillkommit där, i ett särskilt häfte, med titeln: ”Sånger
från perronger”. Han berättar i De skrev våra nya psalmer hur orden kom
till honom i visionen, drömmen, eller under promenaden. På resa och i
rörelse. Vistexterna och deras rytm föds ur kroppens rörelser. Han bar
ständigt lappar i byx- och rockfickorna, eller som vid ett tillfälle; han
års psalmbok placerats under rubriken ”Idrott och kroppskultur”. Detta kom kritikerna att utbrista: ”hela detta rop på idrottspsalmer är en begreppsförvirring”. Detta
citat återges av G. Ekström i Den nya psalmboken, sidan 64.
507
SVT, De skrev våra nya psalmer, 1986.
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Olofsson, ”… och ett oändligt hem”, sid. 186f.
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Olofsson, ”… och ett oändligt hem”, sid. 187.
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skrev direkt på sandalens sula. Han berättar att när han håller på med
psalm eller bearbetning, söker ord eller bilder, kan han gå i timmar på
vägen. Runtomkring ser han, blir påmind om människor som håller på
med nyttigt arbete. Att från detta komma över, till enkla, naturliga kontakter, av vilka prästyrket rymmer så många, är välgörande. Det ger en
fruktbar spänning i författandet, omtalar han.510
Vardagen och närmiljön är mötesplatser för människor. De egna naturliga
kontakterna återspeglas i Frostensons författarskap. Han är varsam med
tankar och känslor i uppmärksammandet av medmänniskans situation
och i betraktandet av känslolägen, mer eller mindre synliga:
Det är lätt att lägga band på
känslor man inte hyser
och ta det lugnt när hjärtat
varken hettar eller fryser.511
Iakttagelser blir till tänkespråk: ”Se med egna ögon. För många ser med
andras.”512 Det är situationen som bestämmer författandet. Den egna förnimmelsen kläs i poesi:
Någon gång ibland
har jag märkt;
den finaste känseln finns i en hand,
som är söndervärkt.513
Tankar och känslor påverkar umgänget och förmågan att fungera tillsammans. Frostenson ser hela människan, och han lämnar utrymme för läsarens egen tolkning och egna tänkande, och därmed för gemensam reflektion:
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SVT, Himmelriket är nära, 1968 och De skrev våra nya psalmer, 1986.
Frostenson, Blinkers, sidan 27. Blinkers är en samling kortversar med mycket
skiftande innehåll. Skriften såldes till förmån för Mälarö-Lions hjälpverksamhet.
Frostenson anger tiden: Lovö 15 oktober – 3 november 1967.
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Skulle vi sluta att älska
för vi inte fick kärlek till tack?
– Slutar källan att rinna
för att ingen ur den drack?514
Guds Ord, verklighetens förutsättning, har i luthersk anda, alltid med livet
och vardagen att göra. ”Gud behöver människor – och människan behöver Gud”, är en slutledning vilken Frostenson själv uttalar,515 något som
också uttrycks i tankegången:
Prästerna skilde mellan
det eviga livet och det jordiska
och missade bägge.
Gud skapade bara ett liv
och allt han skapar är evigt.516
Möten med människor och vandringen genom landskapet tillhandahåller
enkla och odramatiska bilder genom vilka Frostenson förmedlar motiv
och beröringspunkter. Han gör hinnan tunnare mellan redan nu – och –
ännu inte. Guds heliga tecken strös över markerna:
Världsträdet fäller sitt lövverk
genom årsmiljardernas höst.
Så blir det en multningsbädd,
som ger glim och ögontröst.517
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Frostenson, Blinkers, sid. 13.
Ingemar Glemme, augusti 2002. Glemme tillskriver Frostenson detta uttryckssätt; en iakttagelse han minns från tiden som adjunkt på Lovö. Han berättar också att Frostenson, under sin predikan i Lovö kyrka, ofta lät blicken söka sig ut
genom kyrkfönstret. Landskapet utanför, och hans framställning av det bibliska
landskapet, flöt då samman. ”Då är Frostenson som bäst”, konstaterar Glemme,
och frågar sig, ”Varför inte alltid så”? Frostenson ger själv svaret: ”Ibland vill jag
slå sönder orden. Jag sitter ej i elfenbenstorn”. Frostenson vill gärna, enligt
Glemme, ha direkt kontakt med människor. De existentiella frågor, vilka församlingsborna ibland ställde till Frostenson, fick ofta sitt svar långt senare, och då i
bearbetad form, som poesi eller dikt.
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En lantprästs yrke är lika gammalt som åkrarna. Frostenson skriver i dikten Lantpräst:
Han är tusen år.
Men hans ansikte är av idag och helt nyss.
Åt morgonen, som går över åkrarna,
ler han som man ler åt ett barn:
Är jorden så ung,
har molnen så barnsligt runda kinder?
Han ska byta ansikte snart
i ansiktsvärlden, där allt förbyts.
Men fötterna ska han behålla.
Människans väg ändras inte.
Förkrympt, tätt sammanväxt breds klövern på stigen.
Kungsljuset stolt står i sin borg av sten.
Händerna ska han ha kvar och rösten.
Vattnet är detsamma och ordet
och vinet och brödet.
Gungor hängs upp och tas ner från grenen.
Humlet klänger där gårdarna låg;
och myrornas gång över hällen av sten
och tisteln
innan gårdarnas tid.
Ljushavet svallar över jorden:
ebb och flod,
gråt och skratt,
att gå ut och att gå hem –
en lek med väderstreck, hörlurar och lupper.518

Isop, honung, salvia
Skaparordet är frälsarordet. Det finns dimensioner som är undanhållna
våra erfarenheter: ”Vad vet vi/om det som flyr i natten/om cirkelns
liv/ögat under ögat/himmelsljusets bottenslam?/O slutna krets,/bortvända
blick/steg som släcks/och ljus som tystnar.”519 Vår splittrade, fragmentariska verklighetsbild visar på en avsaknad av förståelse och samhörighet
med den skapelse, i vilken människan ingår. Genom Frostensons poesi går
518
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Frostenson, Mässa vid Mälaren, sid. 16.
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en strimma av saknad över något som gått förlorat, uttalat i diktsamlingen
Isop, honung, salvia utgiven 1963. Från en strand, utanför tid och rum,
utan förnimmelse av hopp eller minne, ensam – där ingen ensamhet
finns, härrör visionen:
Då var jag barn och åldring,
brudgum och brud,
fågelns spillning på stenen
och flodhästens silvergrå hud.
I går, i dag och i morgon
på min strand jag går
döv i den dyning vars tunga
saknad kring mig står.520
Saknaden föder en längtan efter förståelse och helhet, föder en undran;
ställer frågan: ”Vem gav oss makten att fläka isär/vad gryningen sammanband?/Djurmodern skyr sin unge,/som vidrörts av mänskans hand”.521
Människans hand söndrar. Människans hand utestänger den hand, som
vill öppna och komma in: ”En hand på egen hand/håller i låsvredet
hårt,/en hand som armen, skuldran/och hjärtat tappade bort.”522 Sorgen
närs av det goda som har förlorats, och föder nya frågor.
Var finns den källa bland bergen,
den stjärnas sken
som tvår min hand från spetälskans
vita fläckar ren
så att den syskonlikt åter
kan öppnas och röra vid
lamans lekande unge
och rådjurets kid?523
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Naturen antar öppningar mot det osedda och obesvarade; en bild, och
ännu en undran, och – svar: ”Varför är fläderblomman/som fallande
snö”/Jag lever idag/i morgon skall jag dö./I morgon skall jag se/idag är jag
blind./All annan kunskap/är blott vind.”524 Blindheten hindrar människan
att se skaparviljan. Mellan själens branta klippor finns djurens mättnadsbringande betesmarker och vattenhål. När de dricker, och ser ”sin bild i
månklar spegling/finns ingen klyvnad mer./När bilden dränks i rösten/och deras klagans rop/oss når i djupa natten/läks värdarna ihop”.525
Skapelsen rymmer ett framtidsperspektiv, och en vetskap, vilken uttydd
som en Kristusvision talar om liv. Evangeliet visar människans historia,
skapelsen inbegripen.
Den kärlek, som Frostenson tycker sig se i naturens alla uttryckssätt, blir
för honom till en bekräftelse på att skapelsen är skapad av en Skapare.
Närvaron kan nå människan som havets dån, eller som sommarvindens
susning. Sommaren är den tid vilken Frostenson oftast förmedlar, under
det att den, i samlingen Isop, honung, salvia är långt borta. Språket är oftast
kargt och fruset, och dödens skugga närmar sig i septemberdagens klarhet.
Orden, och uttryckssätten, vill förmedla bilden av det i språket, som avspeglar det utanför språk- och bevisföring givna. Tolkningarna och iakttagelserna presenterar en viktig tydning av de mänskliga villkoren, liksom de
ger viktiga insikter om dessa; lydnad för växande i beroende och samhörighet; återbördande till Skaparen.
Trädet förmedlar en av de mer lättillgängliga bilderna. Trädet står
där Gud det ställt – ej flyr
det från sin givna ort.
Det vilar i vad det har fått,
sin rymd, sin stam och rot.
Dess brus är ett med skogens brus,
är jubel och är gråt.
Dess egen röst och skogens röst
kan inte skiljas åt.526
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Det brutna trädet, i dikten med samma namn, lägger sig ner som en pilgrim: ”Det lade ner sina grenar på jorden/återbördade/kronan till roten./Det lade ner sina vandringsår,/sina åldrars blomning och skörd/den
klingande cittran och fällan/gillrad för månen och stjärnorna./Det lade
ner sin visdom,/vindarnas spådomsord,/sina sorlande lemmars/saga och
sitt ögas diamant,/…” 527
Naturen har sitt egenvärde och sin integritet:
Grässtråna spritter till
som från ryckningar i markens
ansiktsmuskler.
Skogsstjärnan blinkar.
Stenarna makar på kudden av mossa
och lägger sig tillrätta för sömn
innan vinden ännu
hunnit säga god natt.528
En tanke vars förebild kan hämtas långtifrån. Psaltaren bjuder naturen
delaktighet: ”Himmelen vare glad,/och jorden fröjde sig;/havet bruse/och
allt vad däri är./Marken glädje sig/och allt som är därpå,/ja, då juble/alla
skogens träd …”529 Människan har, som en del av skapelsen, myndighet
och medansvar, något Frostenson uttrycker i psalm 590:2, 1986 års psalmbok:
Guds ord bär inte bojor,
men lyfter bördan av
och kallar oss att bo i
hans stora skapardag,
att råda över tingen
som Herrens tecken bär
och höra hur i tillit
de svarar: ”Vi är här.”
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Människans frihet är i Kristus: vers 3: ”Vår frihet är i Kristus/som för oss
alla dött./I hans försoningsgärning/en värld är återlöst.” Ofriheten, självbundenheten, framställs i psalmens inledning, med hjälp av bilder från
naturen: ”Som källor utan vatten och moln som drivs omkring/är de som
av sin frihet blott vid sig själva binds …”, 590:1. Versens fortsättning
framställer självbundenheten som en ”fångenskap – en ödslighet ur händer som tog men aldrig gav”. Psalmen slutar: ”Den som hans röst vill följa/är inte bunden mer,/kan gå dit han oss sänder/och ge som han oss ger.”
I Guds ord finns befrielsens skapande krafter.
Därför att Ordet bland oss bor
Gudsnärvaron, Guds röst i världen kan inte förtigas eller tystas. Guds Ord
kännetecknas av att det väcker lovsång: ”Därför att Ordet bland oss
bor/blir världen aldrig stum./En lovsång lyfts. Vi väcks till tro/i vår förtvivlans stund.” Frostenson skriver så i psalm 377, 1986 års psalmbok. Det
är samma Ord som i Skapelseberättelsen; det kraftfulla omvandlande:
”Gud sade”, Ordet som tillsammans med Guds Ande är skapelsens medium. Det är Ordet som avslöjar Guds väsen:
I stoft, i gräsens bräcklighet,
hos den som hjälplös böjs
bor Gud i samma majestät
som i sin himmels höjd.
Den gode herdens röst blir hörd
ur rop som tystas ner.
Bland orm och varg Guds hjord
blir förd
och intet ont den sker.
Frostenson anför Johannes 1:14 som bakgrund till psalmens första vers. I
Johannesprologen nämns ordet ”Logos” här för sista gången. Johannes
övergår till att tala om Sonen vid namn och vid sin messianska titel. Prologen utmynnar i proklamationen: Kristus uppenbarar Gud, Han är den
enfödde Sonen i Faderns sköte. Han förklarar den Gud ingen sett.
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Frostensons psalmer är oftast genuint bibliska. Vers två härrör från Jesaja
57:15, och vers tre från Johannes 10:27 och Markus 16:18.530 Vers fyra
saknar dessa hänvisningar men utmynnar i Petrus predikan på den första
pingstdagen:
Den sten som framför graven ställts
är paradisets port,
och hjärtan tänds i pingstens eld
och språken smälts ihop.
Den skugga som råder över Guds fallna skapelseverk kan endast övervinnas av Ordet som i sig personifierar ljus och liv. Det är Guds frälsningsplan som talas till världen. Psalmens sista vers kan ses som en uppmaning
till iakttagande av den nöd som finns mitt i skapelsen:
Därför att Ordet bland oss bor
har världen ljus och liv.
Ge oss, o Gud, en lyhörd tro,
en öppen vaksam blick.
Psalmen slutar således med en bön.

De första kristnas böner
Bönen eller tilltalet kom att bli ofta förekommande i de psalmer, vilka
Frostenson skulle bidraga med i 1986 års psalmbok. Frostenson lät även
sammanställa, tolka till modernt språkbruk och utge samlingen: De första
kristnas böner. I förordet till dessa definierar han bönen som en förmedlande Gudsnärvaro: ”Att bedja är att komma Gud och Jesus nära.”531 Jesus
är inte ensam. Han är i Guds närhet, och han är i vår närhet. Att göra de
första kristnas böner till våra överbryggar avstånden. Det förmedlar en
känsla av gemenskap med såväl bönens mottagare, som med de människor som tidsmässigt levde nära Jesus. Hans ord och hans tonfall tycks
inte längre avlägsna. Psaltaren sägs ofta förmedla Jesu röst, och de tidiga
trosbekännelserna knyts till den allra första tiden efter Jesu död. Med uttrycket ”de första kristna” avses här de fyra första århundradenas männi530

Bibelhänvisningarna återfinns i Psalmer och visor 76 där denna psalm har nummer 627.
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Frostenson, De första kristnas böner, sid. 5.
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skor. Frostenson påpekar att detta är missionstiden, den tid då karavanvägar och handelsvägar bidrog till evangeliets spridning. De, som tog emot
kristendomen då, var dessa platsers första kristna. Detta är också, säger
Frostenson, en tid när bekännelse, bön och lovsång hör samman. Spontanitet, glädje och kraft blir till hänförelse. Det är Psaltarens flöden som
bryter mark. Ändå har något tillkommit: ”Skapelsens lovsång till Gud är
densamma. I Jesus har vi den nya skapelsen. Det som i Gamla testamentet
var väntan har nu blivit verklighet. Med Jesu uppståndelse ´har sångerna
kommit tillbaka till jorden`”.532 Ett uttryck för dessa sånger är hämtade
från ett papyrusfynd: ”Sjung med oss, ni alla Guds underbara verk/från
morgon till kväll,/ni lysande stjärnor, havsdjup och höga berg,/ni snabbt
upprinnande källor/sjung med i våra lovsånger/till Fadern, Sonen och den
helige Ande/och svara ni himmelens änglar:/Amen! Amen! Amen!/Makt,
ära och evig lovsång till vår Gud/all nåds Gud!/Amen! Amen! Amen”!533
Tron växer fram i lovsång
Lovsång, bön och bekännelse kom att knytas samman också i Frostensons
psalmförfattande. Psalm 7 i vår nuvarande psalmbok blir ett tilltal till hela
naturen; en uppmaning till lovsång:
Lova Herren, sol och måne, alla stjärnor som han tänt.
Lova Herren, höga himmel som han över jorden spänt.
Lova Herren, hav som brusar, dimma, regn, och vind och snö.
Lova Herren, träd och stenar, blomma, blad och minsta frö.
Lova Herren, berg och höjder, bäck och källa, fors och flod.
Lova Herren, bin och fåglar, alla djur i mark och skog.
Skapelsen är ett utflöde av Guds kärleksvilja. ”Gud har skapat allting. Allting rår han om/Allt som finns i världen är hans egendom.” Frostenson
skriver så i psalm 344 och i samma psalms fjärde vers konstaterar han: ”Vi
skall inte räkna/med vårt eget först./Vad vi har tillsammans,/det är alltid
störst.” Skapelsen var från början förbunden med Kristus, och är därmed
för alla människor gemensam. Skaparen kämpar mot kaos, och dömer de
krafter, varmed skapelsen hotas. All mänsklig gemenskap borde präglas av
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detta, ordning och sammanhållning, gemenskap i stället för splittring,
tjänst i stället för egocentricitet. Denna Guds viljeinriktning är universell.
Skapelsens Gud är den alltjämt verkande, levande Guden. Han är. Frostensons ordval är presens: Ordet bor bland oss.
Bönen är ett av den kristna trons uttryck. Frostenson har tidigare betecknat den som ett redskap varmed Guds kärleksvilja i världen etableras, en
kämpande bön, mot det destruktiva; för Gudsviljans förverkligande. Detta
är bönens syfte, jämte den bedjandes möjlighet att i bön uttrycka såväl
tack som tillbedjan. Då bönen bär andras böner blir den till förbön. Bönen blir en universell makt, en förbönens kedja runt vår jord. Tilliten till
Gud öppnar den människans väg till Gud, som är bön. Bönen är också
Guds väg till människan. Bönen är tilltal och dialog. Frostensons psalmer
härbärgerar såväl bönen som tilltalet. Han låter dem ibland smälta samman. Hälften av de originalpsalmer, varmed Frostenson representeras i
1986 års psalmbok, inrymmer dessa avsnitt. Psalm 599 är alltigenom en
bön. Dess första vers uttrycker en önskan om Gudsrikets förverkligande:
”O låt ditt rike komma,/förnimmas av oss så/som foten känner stigen,/där
den i mörkret går,/du som gör allting nytt.” Samtliga fem versar bottnar i
förvissningen; den avslutande upprepningen: ”Du som gör allting nytt.”
Psalm 599:4 är, som så ofta hos Frostenson, inriktad på medmänniskan:
Låt mig få möta någon
jag alltid gick förbi,
att vi i djupet varsnar
ett jag, ett du, ett vi.
Du som gör allting nytt.
Kristendomens omsorg om vår nästa ger Kristusnärvaron: ”O, Jesus, frigör
med ditt ord/den bundna kraft som i oss bor,/att dig vi tjänar, dig vi ser/i
dem vi är tillsammans med.” 534 Även lydnaden blir föremål för bön: ”Ja,
forma oss, o Gud, till det/som du bestämt och tänkt”, skriver Frostenson i
psalm 343:3 i vår nuvarande psalmbok, och i psalm 66:5 finns bönen:
”Låt psalmen vi sjunger/och ordet vi hör,/o Gud, i vårt liv bli/en sådd
som ger skörd.” Eftersom ingenting längre kan skilja oss från Guds kärlek
blir bönen i psalm 457:4 föregånget av konstaterandet: ”Allt som förr och
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allt ändå/genom dig förändrat”, vilket omedelbart följs av: ”Gud, här är
jag, låt mig gå/dit du mig vill sända.”
Bönen resignerar ej inför det i tillvaron som står Gudsviljan emot. Tilltalet
och bönen i psalm 600 vill åstadkomma förändring. Psalmen uttrycker
kamp för fred, för frihet och för rätt, och slutar med bönen: ”låt frihetens
träd slå rot på vår jord”.535 Friheten innebär bundenheten till Kristus. Den
uttrycks i psalmens första vers: ”Och kanske vårt liv är du, bara du.”
Mitt i mänskovimlet finns Gud. Det är budskapet i föregående psalm,
liksom i psalm 25. Kristus finns i det talade ordet, här – idag – lika nära
som barnet eller blomman eller vinden. Han är också i nöden och plågan;
en delad plåga. Ur nöden föds dialogen: hörs Guds röst: ”Säg vill du
vara/med mig också där”? Och svaret, vers 5:
Ja, jag vill. Där du är
finns det ljus och mening,
där är varje mänska
älskad och förstådd.
Livets mening är tilliten till att tillvarons grund är innanförskap och frihet.
Allt speglat i Kristus. Tjänande och lydnad, in i döden, ger upphöjelse.
Det är denna verklighetsförståelse som formulerar tackbönen i psalm
296:2:
Tack, Herre, för vad du oss ger.
Och låt oss en gång vara med
vid alla släktens måltid i ditt rike.
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Psalm nr 600 är skriven 1968 och första gången publicerad i vissamlingen Mitt
ibland oss, 1969, under titeln ”Frihetens träd”, en titel som också förekommer i Ur
min visbok. I ursprungsvisionen anspelade psalmens tredje vers på befrielsekampen mot olika, av våld präglade, diktaturer. Se SOU 1975:3 nr 753:3; och lydelsen: ”Vi tror du är med/bland dem som för fred/för frihet och rätt/mot bergen
sig drar,/till djungel och skog,/vår broder och vän/tills jorden igen/är människors
hem.”
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Teologin
Teologi och kontext

Med 1942 års nyutkomna handbok omgestaltades nattvardsmässan mot
en tydliggjord eukaristisk prägel. I boken Nattvarden i evangeliskt gudstjänstliv nämner Yngve Brilioth de nytillkomna nattvardspsalmerna, bl a Frostensons ´ljusa och innerliga`: ´Du öppnar, o himmelske Fader, i Kristus
din famn …` samt bearbetningen av enhetsbönen ur Didake: psalmen
vars inledande ord börjar: ´Som spridda sädeskornen`”.536 I inledningskapitlet ger Brilioth en summering av olika arbeten vilka alla visar på svårigheten, att med utgångspunkt från bibelberättelserna, fastställa huruvida
Jesu sista måltid hade samband med en rituellt etablerad sabbatsmåltid i
anslutning till större högtider, eller om den ingick som en bland övriga
judiska måltider, i vilken husfadern enligt sed välsignade brödet och vinbägaren. Även församlingar anordnade gemenskapsmåltider, där bröd
genom diakoner gavs vidare till dem som av olika anledningar förhindrats
närvara. Brilioth gör antagandet att ”Från början var själva bordsgemenskapen det förnämsta uttrycket för kommunionens idé; den var talande
nog, även utan alla ord.”537 En förkunnelse av gemenskapens tanke.

Teologi och tradition
Tre år senare presenterar Frostenson diktsamlingen Kring bordet i ditt rike,
av Brilioth betecknad som i tiden för, och bidragande till en ”begynnande
återupptäckt av altarets sakrament”.538 Den teologi, vilken här kommer till
uttryck kan sammanfattas i orden: ”Av Honom, och genom Honom, och
till Honom är ju allting”. Vår synliga existens tar sin början i det osynliga.
Innan de tysta rymderna nämnts vid namn fanns det osynliga Ordet; Ordet som skapar och styr allt. Tron på detta osynliga Ord, och på den likaledes osedda framtiden, det av Jesus etablerade Gudsriket, är det sammanhållande. Frostenson återknyter, liksom tidigare, till Gamla Testamentets
trosgestalter: Abraham, som kallad gick ut från sitt eget, i väntan på det
land som Herren skulle visa honom, och Mose, vars hela liv vittnar om
trofasthet mot den fördolde Guden. Mose leder sitt folk ut ur träldomen.
De lever, de sista skälvande timmarna innan flykten, under blodets beskydd, i väntan på påskens instiftande.
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Frostenson knyter i sin teologi samman Gamla och Nya Testamentet.
Israels förbund, på lagens grund, framskrider till den plan, vilken har sin
fullbordan i Jesus och alla människors befrielse. Den öppna vägen till
Gud banas genom Kristus. Frostenson visar Jesu gärning insatt i ett dubbelt perspektiv; hans liv på jorden och hans liv i himmelen. Jordens olika
platser blir en spegling av den framtida verkligheten. Det egna kristna livet
kan hos Frostenson tolkas som en exodus, vars mål ligger i troheten mot
kallelsen, och den därmed givna skyldigheten att hålla fast vid hoppet.
Påsken bär uppbrottets signum. Nattvarden riktar blicken mot Jesu återkomst. Båda talar om befrielse, och båda är gemenskapsmåltider. Diktsamlingens sammanhållna, berättande karaktär för tankarna till Hebréerbrevet
där den nytestamentliga uppenbarelsen fullbordar den gammaltestamentliga. Kristus är ”medlare för ett nytt förbund, på det att de som voro kallade skulle få det utlovade arvet, därigenom att en led döden till förlossning ifrån överträdelserna under det förra förbundet” (Hebr 9:15).
När ett testamente föreligger måste det ju styrkas att den som har skrivit
det är död; testamentet blir giltigt först efter dödsfallet och har ingen verkan så länge dess upphovsman lever. Därför kunde inte heller det förra
förbundet instiftas utan blod (Hebr 9:16 –18).
Tilltalet i Nattvarden bekräftar människan. Kristus representerar människorna inför Gud, och som Konung representerar han Gud inför människorna. Kristus går in i den översteprästerliga förbönen inför Guds ansikte
för människans räkning. Frostenson använder ej benämningen överstepräst, men skriver i psalm 15, 1986 års psalmbok, bearbetad efter W C Dix:
”Över jordens vidd din förbön/genom dag och natt oss når./Bed för mig
inför din Fader, du som vid hans sida står.”
Brilioth konstaterar i sin bok att Luthers nattvardsuppfattning är svår att
sammanfoga i en enhetlig formel. Den är präglad av en mångfald motiv,
vilka i grunden hör samman. Luthers nattvardsuppfattning rymmer tanken på Skaparen, som tar de skapade tingen i sin tjänst, den rymmer inkarnationstanken där storheten speglas i ringheten, och här ryms mötet
med människan: ”… sakramentet blir självt ett levande ord, frälsningsbudskapets sammanfattning, ja, inkarnationen av Honom, som själv är
Ordet, och som här talar icke ur det förgångna, utan i det närvarande, av
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den kroppsligen närvarande Herren”.539 Associationerna kring nattvarden
är många också hos Frostenson. Gudsmötets innebörd återspeglas i vardagens handlingar. Icke-våld innebär ett ställningstagande. Visionen om fred
och frid börjar vid köksbordet. Ofta skriver Luther ned sina tankar i polemik mot offertanken. ”Den gåva som Kristi testamente förlänar, är syndernas förlåtelse. Å människans sida kräves blott tro på löftesordet.”540
Luther kan dock inte helt avhålla sig från tanken om offer. Han för Hebréerbrevets bild av himlens överstepräst ett steg vidare: ”… det är ej vi
som offra Kristus, utan det är vi, som skola ingå i Kristi offer …” -- ”Vad
skola vi då offra? Oss själva, allt vad vi hava …”541 Ord vilka Frostenson
närmar sig i psalm 73 i 1986 års psalmbok:
Vi till ditt altarbord bär fram
som offergåva, o Guds Lamm,
vår glädje, våra nederlag,
oss själva, allt vad du oss gav.
Psalmen ger i sin sista vers uttryck dels för Frostensons återkommande:
”Låt ingen stanna utanför”, och dels för bönen om Jesu återkomst: ”En
längtan genom varje dag,/en bön: kom Herre Jesus, snart”!
I analogi med Jesu sista måltid med lärjungarna, efterlyser Luther urförsamlingens enkla sedvänjor, vilka under människors påverkan förändrats
till oigenkännlighet.542 Till utläggningen av instiftelsemåltiden fogar han
därför ”den radikalaste liturgiska princip han någonsin uttalat: ´Ju närmare
en mässa kommer den första mässan av alla, den som Kristus höll vid
aftonmåltiden, desto kristligare är den …`”543
När Frostenson talar om ”Närhet, ljus och ingen utanför,/en fattigmåltid,
enkelt vin och bröd,/en kärleksfest med himmelskt överflöd./:Gud är en
av oss vid detta bord.:/”,544 kan miljön härröras likaväl till kyrkan som till
vardagen, samtidigt som visionen är kosmisk: ”ett stråk av himmel och en
doft av jord”- ”Inga avstånd mer, ej främlingskap/och tiden genomträngd
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av ´Guds idag`, med Abraham är du och jag kamrat”. Jesu enda kropp
uttryckt i symboler av bergens druvor och åkrarnas skörd får i psalm 395,
nuvarande psalmbok, inslag av såväl mysteriekaraktär: ”Tyst likt dagg som
faller” – som av vardagliga upplevelser: ett ”bord av brist och nöd”. Bordet härrör Frostenson dels till Café Cosmopolite, dels till den oförtjänt,
av omsorg givna, enkla måltid vid köksbordet i den privata våningen på
Kungstensgatan 54, ”där vem som än behövde en smörgås var välkommen”545 För Frostenson, liksom för Luther, är gemenskapen det avgörande, även om båda kan antas inbegripna i det av Brilioth, beträffande Luther, gjorda inlägget: ”Förvisso innehåller kyrkans traditionella nattvardsgudstjänst värden, som han skulle varit den första att sakna.”546
Fadershuset står i Hebréerbrevets början, som symbol för Guds himmel.
Att tro är att vara barn. När Frostenson, efter en tids förlamande tystnad
på psalmens område, börjar skriva för de yngsta, ser han detta som en
Guds fingervisning. Tystnad och frusenhet kan möjligen tolkas in även i
hans två föregående diktsamlingar Mässa vid Mälaren och Lantprästs lyra.
De skuggor, vilka här breder ut sig i landskapet, tecknar bilder av nakenhet, kyla och längtan. Det är naturens väntan på befrielse, eller det är
symboliken för människorna, vilka Gud med inlemmande och bekräftande ord kläder, när de kommer till Honom, nakna och utblottade, likt uteliggaren en isig vinternatt. Nu tycker Frostenson sig se ett annat mönster,
som i ordet ”hem”. Gud kläder naturen, och naturens språk och Frostensons eget språk blir tillsammans en blommig teologi, i vilken stora och
små människor känner igen sig. Gud böjer sig ned, och blir synlig bland
doftande, vilda blommor, eller vid havets gränslösa horisont, och han
famnar människan i en evig sommardag, en lovdag utan slut. De enkla
rimmade orden kan föras tillbaka till Jobs uppmaning: ”Fråga djuren, de
kan lära dig, himlens fåglar kan ge dig svar. Fråga markens kryp, de kan
lära dig …” (Job 12: 7-9), eller till Jesu ord i Bergspredikan om liljorna på
marken. Orden kommer till Frostenson i barndomslandskapet kring Älmhult.
Frostenson ställer den första trosartikelns skapelsetanke i relation till den
andra trosartikelns frälsningstanke. Frälsningen är, som gärning i tiden
och som fulländning, nyskapelse. Utgångspunkten i skapandet av himmel
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och jord i den Första Moseboks första vers korresponderar mot Uppenbarelsebokens ord om en ny himmel och en ny jord. Naturen, som lagd
under förgängligheten, vill bli fri från människans missbruk. Luther ser
blommor, bär, träd och fåglar som mönster för den kristna kärlek, vilken i
lydnad strör sina gåvor ”över en otacksam jord”.547 Skapelsen ger uttryck
för Guds kärleks vilja, samtidigt som naturen bär vittne om Skaparen:
”Himlarna förtälja Guds ära, och fästet förkunnar hans händers verk” (Ps
19:2). Människan är, i luthersk tolkning, insatt i givna skapelseordningar i
hem och samhälle, och med öppnade händer inför Guds gåvor, är hon,
som det uttrycks i katekesen, pliktig ”att tacka och lova, lyda och tjäna”.
Barnets förmåga till öppenhet inför livets under, att i tillit mottaga, överträffar de vuxnas. Redan i diktsamlingen Du böjde dig ned över jorden skriver
Frostenson:
Stora är barnens ögon
– fönster som vidöppna stå –
se inte långt, men kanhända
längre ändå
än vi som med blicken bunden
vid fjärran ting
ej varsna undret som blommar
runtomkring.548
I förlängningen skulle språket och rytmen i barnvisans form bli musik.
Musiken som medium frigör språket, och öppnar nya vägar för evangeliet.

Sammanfattande preciseringar
Bekräftelsen som hörnpelare
Nattvardens gåva bekräftar det Nya Testamentets livsgemenskap med
Skaparen. ”Ordet var hos Gud”, och ”genom det har allt blivit till” (Joh
1:1). Nattvarden bekräftar Guds universella närvaro i sin skapelse, och
bekräftar likaså hans uttalade vilja att utöva kärlek och uttrycka närhet.
Här är varje människa älskad, innesluten och förstådd. Detta förpliktigar
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till nästanomsorg, oavsett i vilka bindningar och sammanhang medmänniskan än återfinns. Vi är inneslutna i ett syskonskap, vilket vi ej kan avsäga oss. Nattvarden gestaltar frihet och befrielse.
Tillvaron, som skapad av Gud, står i relation till Gud. Inget liv existerar
som inte är inbegripet i denna relation. Skapelsen är för Frostenson det
mest självklara av allt. Gud är mer än världen, rymd och tid. Han är den
förste och den siste: A och O. Skapelsen är ett utslag av Guds överflödande kärleksinriktning. Människan kan ej skapa, men är som en del av skapelsen avhängig det skapade. Det människan ser i naturen, bekräftar för
Frostenson, den väldighet vilken skapelsen röjer. Skapelsen förnyar sig
genom ett ständigt pånyttfödande av liv: ”... i högsommarljuset/bland
fårkummel, vit spirea och tuvor av starr,/i gräset där snigeln strimmat sin
väg/födes världen på nytt”.549 Att respektera den givna skapelsens lagar är
förutsättningen för en rätt verklighetsuppfattning. Allt är givet ur Fadershanden. Att lägga sin egen hand i denna är medvetenhet: ”Min hand är
inte min,/Jag gav bort den/i dag/i glansen av den dag,/då allt är allas/och
alla hans/och ingenting är vårt.”550
Tillvarons mål och mening är en annan än den nu förhärskande. Skaparen
skall skapa nya himlar och en ny jord. Det kommande innebär en restauration av det som varit. Denna nya skapelse föregrips redan här och nu; i
Ordet och Nattvarden. Här är det som skall komma redan förhandenvarande. Vid altarrundan spänns en brygga mellan tidens och evighetens
gränsmarkeringar. Med avseende på människan bär denna tanke en universalistisk övertygelse, en kosmisk universalism vilken bottnar i förnimmelsen av enhet. En enda mänsklighet. En enda jord. En enda skapelse.
Naturens tysta mässa talar om liv ur död. I Ordets spegel läks värdarna
ihop. Det söndrade blir helt. I Kristus har Gud sammanfogat och förenat
allt. Frälsning genom Jesus är hela skapelsens mål och mening.
Därför har lovsången aldrig tystnat. Den grundläggande tillit, som ser
tillvarons mönster som innanförskap och gemenskap, signerar den jubelsång, som alltsedan Guds ”varde” mäktigt genomströmmar världen.
Gudshemligheten finns runt omkring oss. Tecknen finns där livets stråk
går fram. Detta vill Frostenson få oss att upptäcka: barnet, blomman; det
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som växer. Det som är nära marken, eller i fjärran rymd. Inget tecken är
för stort eller för litet. Detta är ett av budskapen i den nya psalm, i den
nya period av psalmdiktande, som tog sin början på Lovö, där Frostenson
1949 installerades som kyrkoherde. Psalm 377 i vår nuvarande psalmbok
slutar med orden: ”Ge oss, o Gud, en lyhörd tro,/en öppen, vaksam
blick”, och den börjar med konstaterandet. ”Därför att Ordet bland oss
bor blir världen aldrig stum.”
Urkyrkans koncept; ett sammansmältande av bön, bekännelse och lovsång, är tillämpbart även beträffande Frostensons psalmförfattande. Förberedelsen för detta författarskap var till viss del barnkammaren. Berättandet för de egna barnen blev utgångspunkten för ett förmedlande anpassat till de yngsta, vilket i sin tur blev meriterande för textbidragen till
Kyrkovisor för barn, av vilka ett urval texter sedermera blev underlag för
psalmer, presenterade i den kommande psalmboken. Ett sådant exempel
är nummer 766 i Kyrkovisor för barn, senare psalm 342 i vår nuvarande
psalmbok: ”Tusen stjärnor glimma. Gud vet allas namn./Alla rymdens
stjärnor bär han i sin famn.” Orden kan tolkas som bekännelse med karaktär av lovsång. Tackbönen avslutar psalmens sex versar:
Tack, o Gud, vår Fader,
för din trofasthet,
du som alla älskar,
allting ser och vet.
Kyrkovisor för barn utgavs 1960. Då hade man arbetat i två år för dess
framtagande. Trettiosex av de nittiotvå visorna bar Frostensons författarnamn. Detta arbete hade på nytt aktualiserat behovet av förnyelse av 1937
års psalmbok, främst beträffande barn- och ungdomspsalmerna. Ur detta
konstaterande föddes Hymnologiska institutet. Anders Frostenson var där
en av de drivande krafterna. Institutets syfte var att ta fram nya, eller
omarbeta, psalmer och koraler. Verksamheten kom att knytas till Stora
Sköndal, där även kantorsutbildningen då var förlagd.
Frostenson är påverkad av Ordet. I tomhet och intighet får han order och
inspiration. Känslan av otillräcklighet inför uppgiften att förmedla, byts
därmed i lydande skapande och personligt växande. Han gör det exklusiva
uttalandet att få tilltalet direkt. Den personliga bekräftelsen; kallelsen att
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på nytt skriva psalm ”bar honom över all trötthet och varje hinder”.551
Frostenson talar om ”Kallelseåret 1960”.
Hans egna ord har fäste i Gud. Under tiden på Lovö blev psalmen det
främsta uttrycksmedlet. Ordern löd: ”Skriv psalmer”! Orden ”För dig utgiven” – ”För dig utgjutet”, rymde bekräftandet och förvissningen om att
vara tillhörig och arvtagare till det rike, som han i bilder av undran och
förvåning och tro vidarebefordrar:
Ur sky, ur luft och lunder
vi fågelsången hör.
Än sker Guds skaparunder,
och allting nytt han gör.
Då går vi som i drömmar
på strand och skogens stig
och ur vårt inre strömmar
en lovsång, Gud, till dig.
Orden återfinns i psalm 197:3 vars nästa vers slutar: ”Vi glädes åt varandra,/åt sol och sommartid,/att på Guds jord få vandra/och äga himlens
frid”. De två första versarna i denna psalm är skrivna av J O Wallin; ett
arv från 1807. Därmed är vi inne i Frostensons omfattande period av
psalmförfattande. Verkligheten är avhängig Guds omskapande Ord och
kärlekens makt.
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ARVET

Kontexten
Den fjärde hörnpelaren talar om Anden, Andens samband med Guds
treenighet, och kyrkan som arvtagare och förvaltare av sakramentens gåvor. Döden, som oväntad men ofrånkomlig, ställer den personliga sorgen
och saknaden mot det kristna hoppet och formulerar frågeställningen:
”Vad väntar oss efter döden”? Fyra predikningar från Lovö kyrka ger existentiella infallsvinklar, och arvet; det personliga och det för mänskligheten
gemensamma, talar om visionen ”ett oändligt hem”, vilket Frostenson i
poesi och psalm uttrycker. ”Blott det som ej salufördes,/ej för pengar
bjöds ut/blev vår besittning/och vårt eget till slut.”552 Orden är ur samlingen 100 dikter utgiven 1955, vilken samling främst utgör ett urval ur
tidigare diktsamlingar.
Trogen sin kallelse skriver Frostenson psalm, och som svar på frågeställningen i tidningen Vår Kyrka huruvida nya psalmer behövs, konstaterar
han, att man faktiskt lika gärna kunde ställa frågan huruvida det behövs
nya vårblommor.553 Psalmen skall inte tystna och dö. Den är en del av
poesivärlden, säger han: ”Det är så också om vi tänker på dess innehåll
och egentliga funktion.”554 ”Psalmer och visor och mycket annat i kyrkan
ska vara vänt till, tala till, gå inte bara till kyrkfolket utan till de många
som på olika sätt känner sig utanförställda. Gör vi inte det, behövs ingen
revision av psalmboken.”555 Det kristna arvet innebär en trygg, gränslös
gemenskap, övertygelsen att ge vidare: ”Handen som gav och gav/blev
aldrig tom./Bortom beräkning och krav/går hjärtats marker i blom.”556
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Existentiell kris

Återigen skulle Anders Frostenson ställas inför den traumatiska upplevelsen av att vara i den alltför tidiga dödens närhet. 1962 dog Ulla LidmanFrostenson. Hjälplöshet och separationsångest aktualiserade frustrerande
och aggressiva känslor. Tryggheten och tilliten var knutna till en annan
människas existens; delandet av såväl själsligt som vardagligt. En överväldigande tomhet, och en ängslan för framtiden överskuggade tillvaron.
Återigen skulle den kris som följde omvandlas i skapande kreativitet.
Vägen dit var svårfunnen och svårframkomlig. Den förlamande sorgen
tenderade att stå emellan den egna existensen, det egna skapandet, och
Guds kärlek. Att förstå Guds oförståbarhet är en gåva. I denna insikt finns
tryggheten: Alla hör hemma i ett oåtkomligt land.
Tiden är tillvarons horisont. Erfarenheten av att vara människa i livets
korthet kan delas. Dödens karaktär av absolut gräns har många dimensioner. Personliga upplevelser kan kommuniceras, och därmed få karaktären
av gemensamhet. Att skriva blev en del av krisbearbetandet. Det blev en
länk utåt som medvandrare, i gemenskap med andra, och en väg tillbaka
som medskapande, i en gudomligt inspirerad livsprocess. Framför sig hade
Anders Frostenson den mest produktiva delen av sitt författande.
Med sig hade han också, starkt och ofta påmint, alltjämt känslan av det
egna utanförskapet. I en nattlig dröm skulle han emellertid känna sig bekräftad. Drömmen förde honom tillbaks till barndomen. Han mötte
mannen, den respektingivande, som i sig personifierade kommunalnämndens ordförande i Loshults socken. Han tilltalade Frostenson med namn:
”I drömmen fick jag liksom ett erkännande från honom som representerade min hembygd. Jag som känt mig utanför och rotlös, var äntligen
accepterad …”
Denna upplevelse återges i boken ”… och ett oändligt hem”.557 Drömmens
spelplats var samma strand, vilken han berättar om och minns, som utgångspunkt och inspirationskälla, till psalm 311 i vår nuvarande psalmbok. Den börjar: ”Jag skall gråtande kasta mig ner på en kust som jag aldrig har sett …” Psalmen skrevs 1970. Utanförskapet var en lång och efterhängsen existentiell åkomma, en tillvarons ständiga kris.
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Socialt, kulturellt och teologiskt sammanhang

Professor Aulén betecknar 1960-talet dels som en förnyelsetid för den
Svenska Kyrkan, kyrkomusikaliskt och liturgiskt, dels som en tid där Gud
är död-teologin ställdes samman med frågor om livets mening. Personligen beaktade han de litterära inslag vilka presenterades av Pär Lagerkvist,
Harry Martinson, Hjalmar Gullberg och Dag Hammarskjöld. Deras budskap har ärende till teologin, samtidigt som teologin har ärende till
dem.558
I efterkrigstidens spår höjdes röster kring den globala solidariteten. För
kyrkornas vidkommande förpliktigade arvet från Nathan Söderblom. Kyrkornas Världsråds möte i Uppsala 1968 är det starkaste svenska vittnesbördet om den ekumeniska förpliktelsen. Den allt överskuggande händelsen är det Andra Vatikankonciliet, och det med detta förknippade namnet
Johannes XXIII. Här revs murar, och ett nära 450-årigt krig mellan konfessioner var till ända.559 Till tidsperioden hör också utbyggnaden av kommunikationer. Snabba förbindelser och därmed krympande avstånd förväntades närma människor till varandra. Från Kyrkornas Världsråds entréhall i Genéve hämtade Frostenson orden: ”Lågorna är många, ljuset är
ett.” Direkt överförda från den latinska texten,560 fick de orden bilda inledning till nummer 630 i Psalmer och visor 76, numera psalm 61 i 1986 års
psalmbok. Utgångspunkten är mänsklighetens enhet i Kristus ( Gal 3:28).

Texten
Anden
Guds Ande är, fastän fördold, oavlåtligt verksam, skriver Frostenson i
Barn av två världar. Vi måste bli Andens vittnen och redskap.561 Det är
Livets Ande som bryter mörkret och föder sångerna:
O Guds Ande, du som bor
i ljus som inget öga såg,
Ande, som i tidens början
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över kaosnatten låg.
O Guds Ande, du som löser
oss ur stoftets, dödens tvång,
du är livet, morgonglöden,
är vår glädje och vår sång.
Orden är hämtade ur psalm 367:1, 1986 års psalmbok. Utgående från 1
Mosebok andas människorna en levande Ande. I De första kristnas böner
återges en tidig nattvardsliturgi: ”Människan – stoftet från jorden –
/skapade du till din avbild./Livsande inblåste du i henne/och smyckade
henne rikt med din nåd.”562 Gamla Testamentet talar om Anden. I Nya
Testamentet hänförs Anden till Kristus. När Gud inkarnerades i Kristus,
inkarnerades också Guds Ande. Genom Anden fortsätter sedermera Guds
verk på jorden. Anden ses som en hjälpare när Jesu synliga gestalt upphör.
Frostenson skriver i psalm 341:3: ”Gud har gett oss Anden som hjälper,/leder när i mörker vi famlar,/gör oss glada när vi får vara tillsammans.” Livet i Anden bär Andens frukt. Andens gåvor är flertaliga, men
Anden är en, uttryckt i psalm 61:3: ”Gåvorna är många,/Anden är
en,/finns i Jesus Kristus …” Andens signum är kraft; en kraft i nuet. Den
talar likt vinden, viskande eller brusande; ”som en mäktig kör”. Vinden
och Anden ställs sida vid sida i psalm 54; båda osynliga men verkningsfulla: ”Anden ser vi inte, men vi hör hans röst/tala i vårt hjärta ord av ljus
och tröst.” Psalmens fortsättning konstaterar: ”... i Andens vind/blir vår
rädsla borta, strömmar glädjen in”, och den sista versen summerar: ”Från
en värld som ingen enda av oss ser/kommer Anden till oss och sin hjälp
oss ger.” I psalm 367:3 blir Anden föremål för tillbedjan. De avslutande
orden lyder där: ”O Guds Ande, du förenar/oss som från varann kom
bort./Led oss, ge en tro som längre/än vår blick och tanke når.”
”Det är Anden som gör bönen levande och verksam. Först när den Helige
Ande berör oss – i den gudomliga närvarons stund – ger oss bönen verklig
kontakt med Gud.”563 Frostenson skriver så i boken Tisteln och källan. Böneerfarenheten vittnar om Andens ledning och medverkan i vår bön. Till
vårt innersta kan vi inte själva bereda väg, eller skapa en öppning för Gud.
På samma sätt som solen vidgar blommans kalk, bereder Anden väg och
öppnade dörrar, förutsatt vår egen medverkan; att i bön och bibelläsning
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ställa oss under Andens ledning och inflytande. Andens ögonblick är avgörandets ögonblick, Guds kallelses verkställande.564 Ordet blir det ”skarpa
svärd” som ”tränger igenom, så att det åtskiljer själ och ande, märg och
ben”.565
Ur en inre längtan efter glädje och trygghet föds Andens kraftfält. I detta
kraftfällt kan vi omedvetet befinna oss: ”… den Eviges maktsfär; Guds
välde sträcker sig längre ut i människovärlden och längre in i människohjärtan än vi anar. Vem överblickar Hans vägar, vem mäter Hans möjligheter? Vilken skillnad är det för Honom mellan ´nära` och ´långt borta`”?566 På oss ankommer att låta oss föras, att bejaka vårt innerstas maning
och längtan, att arbeta med Anden, inte hindra och inte fördröja. Detta är
en sida av Guds Andes verksamhet. Lyckliga blir vi när vi med profeten
kan instämma: ”Herre, du drog mig och jag lät mig dragas.” Då får vi
möta Gud och upplevelsen av Hans verklighet, erfarenheter att ge vidare.
Det vi fått får ej begränsas. Kraften att vidarebefordra ges av samma Ande,
och samma ord gäller som fordom: ”Men när den helige Ande kommer
över eder, skolen I undfå kraft och bliva mina vittnen, både i Jerusalem
och hela Judéen och Samarien, och sedan intill jordens ända.”567 ”När
Hans helige Ande får göra bibelordet levande, kommer det till oss med
varning, vägledning, påminnelser. Det blir ett befallande ord. Guds ord
blir Guds order. En order är till för att verkställas.”568 ”Stark är din vind.
Som fjun vi förs./I dig vi lever, andas, rörs”,569 skriver Frostenson i Isop,
honung, salvia.
I boken Ingen utanför påpekar han att mellan den gudomliga impulsentillsägelsen och förverkligandet, för vi oftast själva in ett rum för överväganden, reflektioner och kalkyler. Vi är svårövertygade. Gudsordet; impulsgivandet från skapelsens centrum, ordergivningen, framstår för oss
som ett osäkrare riktmärke än våra egna framtagna alternativ. Också evangeliet skildrar vår tvekan och våra invändningar, alltmedan Jesus uttalar
orden: ”Följ mig”!570 Lydnaden inför erbjudandet är inte en inlåsning
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utan en öppning. Frostenson citerar här de sista raderna i psalm 102:2,
1986 års psalmbok:
Andens liv i oss han tänder.
Då vi lyda, han oss leder,
in i gärningar oss sänder.
som han dag för dag bereder.571
Den besvarade kallelsen gör lärjungen till bärare av den gudomliga viljan;
till ett Kristusbrev (2Kor 3: 2-3), adresserat ”till dem som tappat bort sig
själva och glömt sitt fadershem”. Orden återfinns i psalm 412:1, 1986 års
psalmbok, vars tredje vers lyder:
Ett brev som Anden skriver
i hjärtats dolda rum
med ord som får sitt ljus från
Guds evangelium,
och plötsligt i vår vardag
ett eldsken långt ifrån:
så älskade Gud världen
att han oss gav sin Son.
Den nuvarande psalmen är en omarbetning av det psalmförslag vilket
presenterades, men refuserades, inför 1937 års psalmboks utgivande.572
Anden betvingar människan, och orienterar henne i tillvaron:
Det är mej själv jag letar efter och vill finna. Jag kan inte kartlägga min egen väg, göra någon positionsbestämning av mitt
läge, innan jag vet var de andra är. Jag är hemma hos mej själv
ju mer jag är hos någon annan. Du- glädje, jag är så glad för att
du finns, utlöser jag- glädje, min glädje över att jag får finnas till,
och glädje i Gud, i honom som skapat oss till varandra.573
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Därför blir bönen: ”O Guds Ande, hör oss, gör oss/till det tempel där du
bor./Du som prövar och rannsakar,/gör vår ångest till ditt rop./O Guds Ande, du
förenar/oss som från varann kom bort./Led oss, ge en tro som längre/ än vår blick
och tanke når.”574
Ropandet når fram. Människans ande är i den helige Ande. Jaget fylls med
Närvaro och Liv. Gränsen är dragen, vägbommen är fälld: ”Här skall du
sänka din panna,/hejda din fot./Här skall din längtan stanna,/få fäste och
rot./Inom din egen trånga/gräns skall du möta det,/som är ande, allmakt/och gränslöshet.”575 Vi är skapade av Gud till Gud. Urkyrkans böner
ber om öppna sinnen: ”så att vi i Anden kan betrakta och tillägna oss det
som är skrivet av Anden och låt Anden ge oss ord att uttrycka det som är
andlig verklighet genom Kristus Jesus, vår Herre”.576 ”Det är påsk,/det är
Herrens påsk, ropar Anden./Inte en minneshögtid/men den påsk som är
Guds verklighet nu./Det utgjutna blodet är ett tecken/på den sanning som
är och skall komma./Det är det första tecknet som Anden gav./När jag ser
blodet ska jag bevara er.”577 Orden i de första kristna bönerna uttrycker
glädje: ”O Guds påsk, himlens Gud har gett oss sin frikostiga/gåva/vår
enhet i Anden,/den väldiga bröllopssalen är fylld med gäster,/alla har
bröllopskläder, ingen är lämnad utanför,/O påsk, oförlikneliga
ljus,/lysande bröllopsfölje!/Lamporna skall aldrig slockna,/hos alla brinner nådens eld med evig låga /i kropp och själ/och det är Kristi olja som
ger dess näring.”578 Ord som ligger nära psalm 436:2:
O Ande, svävande en gång
i mörkret över vattnet,
låt klinga psalm och bröllopssång,
tänd lamporna i natten.
Du Guds fördolda majestät,
en skärva av din härlighet
i kalkens vin låt glimma.
Den öppnade bröllopssalen levandegörs i Nattvarden; psalm 394 förmedlar: ”Till Guds måltid är du bjuden,/framlagd åt digbröllopsskruden./Du
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är sökt och efterfrågad/av hans kärlek som blev plågad,/hånad, åt sin ovän
given,/för din skull i döden driven.” I psalmens andra vers anas den gudomliga närheten: ”I oss ängslas han och vakar,/renar när han oss rannsakar./Till sin egendom han gör oss,/in i Andens enhet för oss.”
Andens alla funktioner bär livet. Eldskenet ”långt ifrån” förs av Vinden
över världen. I psalm 476, vars refräng bygger på en fransk förlaga, förs
Guds andedräkt in över jordens ansikte. ”Då gläder sig alla markens djur
och källorna rinner opp bland bergen./O Gud, du andas över vår jord.
Djupt i vårt inre skälver ljuset, skapandets Ande.” Frostensons nyttjande
av vinden som symbol kan härröras från det gammaltestamentliga bruket
av ordet ”ruach”, betecknande såväl ande som vind, samtidigt som hans
författande uttrycker ett framlyftande av urkyrkans betoning av Andens
kraft, och påskens befriande, segrande innebörd. Anden, som hela skapelsens livgivare, drabbar människan i avgörelsen och bestämmer hennes
handlande.
Bud och Ande
I en av fyra utgivna predikningar från Lovö kyrka ställer Frostenson samman Guds Ande och Tio Guds bud. Ur ett av eld lysande moln talade
Gud till Mose, varefter Mose lät hugga in de mottagna buden på stentavlor. Eld och sten blir därmed två bärande element. På den första pingstdagen föll tungor av eld ned över bedjande människor. Buden; sedermera av
Jesus sammanhållna i ”Det dubbla kärleksbudet”, går likt en ström av
gudomliga tillsägelser genom såväl Bibeln som tillvaron. Vi uppfattar dem
genom samvetet: ”Älsken I mig, så hållen i mina bud”, är av Frostenson i
sammanhanget, citerade Jesu ord.579 Anden är det flöde av liv, kraft, hänförelse, glädje och uppmuntran, som kommer från Gud. ”Där Herrens
Ande är, där är frihet”, säger bibelordet. ”Anden är alltid pådrivande, frigörande. Buden är bindningarna, fördämningarna.”580 Frostenson ser budens funktion i bilden av en flod, och dess stränder, vilka håller flodfåran
på plats. Om vattenkraften behöver frigöras byggs dammluckor där vattentrycket uppsamlas. Buden utgör dessa strandlinjer och fördämningar i
tillvaron. Vi uppfattar buden som begränsningar och tryck; men de är
nödvändiga. Livsgärningen får inte rinna ut i sanden. Gudsgärningen i
våra liv måste tillvaratagas. Trycket måste utövas till förmån för en samlad
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insats. Ande och bud hör samman på samma sätt som floden och flodfåran.
Utan Ande blir buden lagreligiositet, likt fariséernas åskådningar på Jesu
tid. De moraliska föreskrifterna kan leva genom generationer, men riskerar
i avsaknad av ett livgivande källflöde, att överges som meningslösa. Om
vår gudsrelation saknar källflödet; det levande vattnet, blir livet andelöst.
Därför måste vi alltid be om Anden, hålla oss till buden, och lyssna på
samvetet. Det finns en barmhärtighet inbyggd i lydnaden, och i relationen
mellan Ande och bud.581 Frostenson skriver vidare:
Bud utan Ande kan vara farligt. Det blir lätt ett förhårdnande
och en förkalkning av livet, död slentrian. Men ännu farligare är
det andra: Ande utan bud – känslohänryckning och religiös
gripenhet, som inte går ner på moralplanet och påverkar vårt
handlings- och vardagsliv; ett gudsförhållande som inte påverkar
vårt förhållande till medmänniskan. Det är så farligt därför att
man här i tankar, fantasier och dagdrömmerier förbrukar den
enda makt, som radikalt skulle kunna förändra ens liv.582
”Det är inom budens hägn Anden, kärleken, den innerliga hängivelsen
och trons liv ska bevaras och bära frukt. ´Om I älsken mig, så hållen I
mina bud` ”.583
I de tidigare citerade predikningarna utgivna i samlingen Från Genesaret till
Stureplan aktualiseras Andens grundläggande betydelse för vårt förhållande
till verkligheten. Anden formulerar nya inriktningar och nya möjligheter.
Med poesin som uttrycksmedel ger Frostenson visionen av ”ett nytt socialt liv, av nya hem, ett nytt samhälle, en ny stad”:584
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Över dessa gator grå
skall helig Ande komma.
Kring hus som döda, kalla stå
det lysa skall och blomma.585
Andens ”nu” har förbindelse med det som varit och det som skall komma. Frostensons poesi öppnar fönster mot Uppenbarelsebokens Nya Jerusalem. Andens förhärligande av Kristus synliggör Hans verk i nuet, samtidigt som Anden ger förnimmelse av den slutliga förlossningen:
Från läppar, som multnat för längesen
djupt under sockel och minnessten,
förnam jag en andestämma, som ljöd
med skälvande klang ur natt och död.
Den steg ur mullen blott; den skalv
likt en kör ur de vårliga rymdernas valv.
Den lyftes på brusande vingar och band
folk till folk och land till land.
Den växte sig stark som havets dån:
Vi tro på Gud Fader, Hans Ande och Son.586
Den heliga treenigheten
Havets dån, miljoner små sandkorn som sköljs mot stränderna, vindarna,
naturens musik; alla uttryckssätt förborgas i Frostensons poesi. De spelar i
människors bröst: ”Vårens rymd du låter sjunga/kring mig, fastän det är
höst.”587 Allt spelas samman: ”Tysta barndomstiden, havens/fjärrbrus,
dagens gälla hets,/det som väntar möts i dina/melodiers trolldomskrets.”588 Den lilla människan innesluts i universums oändlighet:
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Allt förenas i ett enda
gränslöst grannskaps nu.
Spelman, som får allt att tona
samman, Vem är du?589
Frostenson drar ingen gräns kring uppenbarelsens alla möjligheter. Brädstapeln; den triangelformade, återkallar barndomens lekar, likaväl som
den tecknar en konkret symbol för Den heliga enheten:
I kväll när jag går förbi gården
som stått obebodd i årtionden
ligger brädtriangeln åter
staplad på sin plats.
Där ska byggas igen.
Jag ser på den länge, andas den,
dricker det heliga tecknet
från Fadern, Sonen och Anden.590
Ordet från begynnelsen väljer olika vägar. Alltings enhet är Gud trefaldig:
”Som ett klockspel hör jag dig, heliga Treenighet,/Fader, Son och Ande –
Gud, tre i en och en i tre.” Orden återfinns i psalm 338:1. Innan världen
fanns, fanns gemenskapen hos Gud. Det närvarande: ”mänskor, träd,
moln och fåglar” har sin källa och sitt mål i denna Treenighet. Alla
gudomspersonerna har del i skapelsen. Enheten gäller också världen.
Psalmens slutord blir bönen: ”Spela samman oss som går/mot en dag som
ingen sett,/tills i dig vårt mål vi når,/heliga Treenighet.”

Kyrkan

Den kristna trosbekännelsen visar på kyrkan som det samfund vilket sammanhålles av Anden. Kristus och hans Ande är verksamma genom evangeliet, vilket framträder i Ordet och sakramenten. Detta, som i sig konstituerar Jesu Kristi kyrka, är normerande för alla tider:
I kyrkan kommer Jesus än.
Där blåser Andens vind,
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och Gud är lika nära oss
som luften mot vår kind.591
Kyrkan hämtar sitt budskap och sin näring ur Jesu livsverk, hans upphöjelse och Andens sändande. Kyrkan och Kristus relateras till varandra i en
oupplöslig förening. Kyrkans Herre är den upphöjde Kristus. Frostenson
skriver i psalm 61:5: ”Lemmarna är många, kroppen är en, Jesu Kristi kyrka.” Kyrkan är redskapet för förverkligandet av ett kommande Jesu universella välde; den nya skapelsen, vilken grundas i en enda Herre, och en
enda bekännelse. Genom tro och tillit inlemmas Jesu efterföljare, en ny
människa, en lem i Kristi kropp. Den ovan citerade psalmversen slutar:
”Lemmarna är många, kroppen är en, vi är ett i honom.”
Kyrkans enhet
Redan i arbetet inför 1937 års psalmbok efterlystes ett betonande av kyrkans enhet. Två psalmer, med vilka Frostenson bidrog, uppmärksammades härvidlag. De ”stå visserligen under rubriken Nattvarden. Men detta
hindrar icke, att de lika väl, ja utomordentligt väl, kunna sjungas, då man
vill besjunga kyrkans enhet. I Frostensons psalm ´Som spridda sädeskornen till ett ha sammansmält` finns ju inte ett enda ord om Nattvarden, så
helt kan den betraktas som gällande även kyrkans enhet. Och i det följande säger han tre gånger: ´Du gör oss till ett – till ett – till ett`.”592 Här syftar
författaren på de tre sista versarna i psalm 198 i 1937 års psalmbok. Frostenson skrev den under nyårsvistelsen på Sigtunastiftelsen år 1935. Psalmen börjar: ”Du öppnar, o evige Fader, i Kristus din famn.” Guds avbild
kan ses hos alla människor, men endast en människa; Jesus Kristus, uppvisar den av Gud synliga bilden, utan förvanskning. Det som i tillvaron
upplevs som splittring blir enhet i Kristus. Om detta talar de tre versarna:
Du gör oss till ett med varandra kring altarets rund,
till ett med din Son i din lidande kärleks förbund,
till ett med de trogna som nu i din härlighet bo,
i samma bekännelse, samma tillbedjan och tro.
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En gång alla släkten och folk böja knä för din tron,
till dig och till Sonen och Anden höjs lovsångens ton.
Den tidigare nämnda psalmen, psalm 196 i 1937 års psalmbok: ”Som
spridda sädeskornen Från när och fjärran fält/Församlats och i brödet Till
ett ha sammansmält,/Så må din kyrka samlas, O Gud, från världen
vid/Och vi till ett förenas I himmelrikets frid”, är skriven efter en bön från
fornkyrkan. Bönen återfinns i Frostensons De första kristnas böner. Den
uttrycker två böner för kyrkan, en under brödsbrytelsen, med en önskan
om att kyrkan må samlas från jordens ändar till Guds rike, och en efter
brödsbrytelsen. Bönerna sammanfaller nästan helt med psalmens ord.
Den sista bönen lyder i urkyrkans version:
Herre, tänk på att befria din kyrka
från allt ont och fullkomna henne i din kärlek.
Samla från de fyra väderstrecken
den kyrka som du helgat,
till det rike som väntar på henne.
Ty din är makten och äran genom alla tidsåldrar.593
Båda psalmerna, 196 och 198 i 1937 års psalmbok blev, som tidigare
nämnts, placerade under rubriken ”Nattvardspsalmer”. Mer fruktbart är
dock att, som ovan, betrakta dem som framsprungna ur en önskan om
kyrkans enhet. Frostenson skriver nämligen ännu inte om nattvarden. I de
av honom samlade psalmförslagen För hem och helgedom utgiven 1936 återfinns ej denna rubrik, däremot rubriken ”Efter nattvarden”.
Kristus levandegör kyrkan, och Kristus är levande i sin kyrka. Kyrkan är
inkarnationens fortsättning i jordisk realitet. Den väsensgemenskap, som
upprättas med Kristus i dopet, och den mänskliga kroppens möte med
bröd och vin konstituerar denna realitet. Kyrkan är redan här, i kraft av
sakramenten, bärare av det kommande himmelriket. Även de tidigare
citerade orden, ur ex vis psalm 394 i nuvarande psalmbok, vilka talar om
bröllopsmåltiden där Jesus är brudgummen, och dopet som det sammanhållande: ”... döp oss, driv oss tätt tillsammans”, visar på Jesu avsikt att
samla människor i en för hans syfte beredd församling. Utsändandet av
lärjungar, den sista måltiden, och den påskens kosmiska händelse som
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bekräftades i pingstens kyrka, står i obruten kontinuitet med dagens kyrka.
Frostenson skriver i psalm 395, 1986 års psalmbok om liv, som här räcks ur
död, och i denna psalms tredje vers med utgångspunkt från Uppb 21:14
och Ef 2:20:
tills vi är i staden,
vilkens murar bär
namn på Guds apostlar.
Vi får möta där
Kristus, Mänskosonen,
som oss mättat här.594
Föreningen mellan Kristus och den enskilde, liksom mellan kyrkans medlemmar, de som genom olika tider varit Kristi efterföljare, ställer alla under evangeliets krav, och dess radikala inriktning mot nästanomsorgen.
Inkarnationen har en medmänsklig konsekvens. Därför kan man inte isolera tjänsterna i kyrkan och tjänsterna i världen. Frostenson skriver i psalm
61:4, 1986 års psalmbok:
Tjänsterna är många,
Herren är en,
Herren Jesus Kristus,
tjänsterna är många,
Herren är en,
vi är ett i honom!
Insatt i ett övervärldsligt perspektiv kämpar kyrkan mot det nedbrytande i
den jordiska tillvaron. Vi kan, mitt i vår dagliga gärning arbeta för livets
Herre och för våra medmänniskor. Vårt världsliga yrke, och våra liv, kan
förvandlas till en evighetsfylld kallelse:
Jag är ett träd om hösten.
Tag vad du vill.
Frukten hör inte
grenen och trädet till.595
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De tjänande gärningarnas vittnesbörd hör hemma i den utåtriktade tjänst
som Kristus kräver. Bibelns tal om mångahanda gåvor och mångahanda
tjänster är normerande för en kyrka i funktion, därför att den gemenskap
från vilka de utgår, är en gemenskap med Kristus. Lågorna, grenarna och
gåvorna är många, skriver Frostenson i den tidigare nämnda psalm 61: ”Vi
är ett i honom.”
I boken Tisteln och källan påpekar Frostenson att all sjukvård, från början
vuxit fram i kyrkans hägn. De kristna församlingarna var fram till 300talet lika mycket hälso- som gudstjänsttempel, och ute på missionsfälten
fanns sedermera, under många århundraden, inga sjukhus eller vårdinrättningar förutom de av kyrkan drivna. Vården om sjuka och svaga har
kommit att kallas Jesu händers ämbete. I detta ämbete ligger också förbönen. ”Kyrkan skall vara som en moder för sina barn. Det finns ingen högre modersplikt än att ge vård och kärlek åt det sjuka barnet.”596
Tron kan inte frikopplas från den värld i vilken den har sitt arbetsfält:
”Allt begär han, allt han ger dig.” Orden är från psalm 586 i 1986 års
psalmbok. Kristendomen talar handling och samtidigt delaktighet i den
rikedom Kristus vunnit: ”Han din vän dig aldrig sviker. Han är löftet,
morgonriket.”
Kyrkan som byggnad
Anders Frostenson berättar att han, före Gudsmötet, under sin treåriga
studietid i Lund, besökte domkyrkan en enda gång. Besöket föranleddes
av intresse för det astronomiska uret. Han kom inte från något utpräglat
religiöst hem, och han var ingen van kyrkobesökare. Men han skulle ta
med sig sin tro och sin övertygelse in i Svenska kyrkan.597
I diktsamlingen Med lyfta händer lyssnar han på trappan till barndomshemmet till helgmålsklangen. En rannsakan och en bön föds:
”Ni starka, trofasta toner”, jag ber,
”förlåt, att så länge jag glömde er.
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Fyll åter min själ med andakt och ro,
vig mig på nytt till kärlek och tro”!598
När Frostenson senare, av veterinär Thorsell, anmodades att skriva psalm,
återkom han, i det han kallade en kyrkpsalm, och som blev begreppet
”Jesus från Nasaret”, till klockklangen. Första och sista versen, utredigerades båda av psalmkommittén. Frostenson har alltjämt kvar de anteckningar ur vilka psalmen växte fram. Den första versen började: ”Klockorna
kalla till Herrens hus” alltmedan den sista versen talde om ursprung och
tillhörighet:
Hastigt vi nalkas den tysta värld
som vi har kommit från.
Klockorna snart från vår sista färd
ringa med mäktigt dån.
Himmelriket är nära.
I diktsamlingen Med lyfta händer utgiven 1936 dröjer Frostenson meditativt
vid den ”liljevita stillhet” som lyser kring själarnas pilgrimsfärd. Han gör
det i några dikter samlade under rubriken ”Från en kyrkogård”:
Här är som att vila vid en strand,
när böljorna lagt sig till ro,
och solen hän emot himmelens rand
spänner sin strålande bro.
Här faller den stora friden,
som hjärtat sträckte sig mot.
Här vilar den rolösa tiden
vid syster Evighets fot.599
Mellan Skapelse och Evighet är livet:
I dödens helgd blir livet
förunderligt och stort.
Det öppnas för oss mot vita, vida rymder en port.
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Bortom smärta, mull, och vissnad minneskrans,
skymtar sällsamt mot oss
himmelrikets glans.600
Landsortskyrkan är en annorlunda byggnad, med en annorlunda funktion.
Frostenson berättar om sina intryck: Lovö kyrka ligger vackert under den
stjärnbeströdda natthimlen. Över vägen, som leder genom kyrkallén, breder skuggorna från trädens grenverk ut sig. Deras former liknar vackra
silhuettklipp. Runtomkring finns åkrarna. Kyrkan avtecknar sig i landskapet. Frostenson ser den framför sig. Han är på hemväg, från den skärmbildsundersökning, till vilken socknens invånare kallats.
Några ord kommer för honom. Bibelorden: ”Det finns ingenting gömt
som inte skall komma i dagen”, och två rader ur sången ”Löftena kunna ej
svika …”: ”Blott några timmar och sedan strålar en morgon klar”. Frostensons framtidsinriktade och eskatologiska tankegångar bottnar i åsynen av
den ljusa natthimlen, kyrkans ”ensliga, mäktiga skönhet” och gravarnas
tysta vittnesbörd. Kring kyrkan är århundradena samlade: ”… så många
generationer som sover härute under gräset. Raderna ur sången kommer
tillbaka till mej igen. ´Blott några timmar och sedan …` Vad är århundradena? De går över evighetens urtavla som timvisarna på våra klockor”.601
Upplevelsen knyts till en blick på den egna armbandsklockan. Den visar
20: 30. Kanske kan Kristus komma tillbaka vid ett eller tvåtiden, tänker
han. Räknat efter klockan på andra sidan. Tillbaka till en annorlunda
skärmbildsundersökning. Ett kort ögonblick, och allt för alltid avgjort.
Tanken formar en förbön, och en förnyad blick på kyrkan. Under stjärnhimlen ligger den, som talade den med stjärnorna. Tanken går vidare. Till
kyrkans Herre. Det är av hans förbön allt bärs. Det är i den allt får vila:602
Din bön, o Jesus, är den andedräkt
som sprider himmel över öde jord.
Ur fängelse och grav blir livet väckt.
I ödemarken dukar du ett bord.603
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Kristi kärlek bär världen. Att vara buren är naturligt. Det är det i Honom
fullkomnade verket, som i det fortgående ständigt och på nytt förverkligas. Naturen inbegripen, och i poesin använd som åskådning: Fågeln hittar hem när mörkret sänker sig. Biet hittar hem när blommornas kalkar
slutas, och ”en vakande Herde bär/det vilsna hjärtat hem”.604 Skapelsen,
som helhet innefattas i Guds frälsningsplan:
Som en fågelunge vid landsvägens rand
darrar i ångest vår själ,
dömd att försmäkta i solens brand
eller bli trampad ihjäl,
om inte Någon, som går förbi,
ser den vid vägens rand,
ömkar sig över och tar den i
sin starka, varsamma hand.605
Ur samma källa
Den faktiska enhet som manifesteras i kyrkan som Kristi kropp, behöver
inte omskapas.1935 skriver Frostenson psalm 586 i vår nuvarande psalmbok: ”Du, o Gud är livets källa, rik och ren och underbar./Ur dess djup de
flöden väller varav allt sitt ursprung har./Jublande ur hjärtan unga,/Gud,
ditt lov vi nu vill sjunga.”
Frostenson berättar att utkastet till psalmen skrevs på Storkyrkans trappa.
Komminister Gabriel Grefberg i Storkyrkan ville förmå Frostenson att
skriva en idrottspsalm. Man ville, vid denna tidpunkt, skapa psalmer för
olika rörelser inom kyrkan. Frostenson skrev färdigt samma kväll. Torsten
Tegnér kom, spelade igenom psalmen, och lät i nästkommande utgåva av
Idrottsbladet trycka den på helsida.606 Psalmkommittén strök emellertid då
bl. a. den vers Frostenson själv, tyckte bäst om, nuvarande vers 2 i psalm
586:
Allt av samma skaparflöde
föds och bäres i vår värld,
604
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tankar, ting och mänskoöden,
stjärnors, skyars, floders färd,
myran som med strået strävar,
örnen som i rymden svävar.
Att vandra över Bibelns marker är att färdas mot källor, från källflöde till
källflöde. Frostenson skriver så i boken Tisteln och källan. Jesus säger till
kvinnan vid Sykars brunn att brunnen är djup. Bönen, lydnaden och tacksägelsen är öskar för kyrkan; Guds Israel, som omfattar alla folk. 1 Mosebok 26:19-22 talar om tvister kring källflödena, vilka Frostenson återför
till tvisterna om tolkningar, dogmer och lärosatser kring nattvardens och
församlingsgemenskapens källa. Många vill, likt herdarna i Gerar säga att
vattnet är vårt.607 ”Det vore på tiden, att det myckna fientliga tvistandet
kring brunnarna och källorna toge slut. Det finns strid som är nödvändig;
och det finns spänningar och motsättningar, ur vilka liv framgår. Men det
finns också många gagnlösa stridigheter och tomma skenfäktningar, som
borde avblåsas.”608
Det finns, konstaterar Frostenson vidare: ”gott om utrymme också för
nådens många brunnar och källor – för skilda bekännelser, församlingstyper, gudstjänstordningar, arbetsformer, fromhetsriktningar och väckelserörelser. Vi skulle lära oss att tacka Gud för att så många brunnar blivit
grävda och för att han låtit en sådan mångfald av rika källsprång bryta
fram”.609
Problemet ligger ej i mångfalden, utan i oförmågan att förverkliga enheten. I Fyra predikningar från Lovö kyrka talar Frostenson om begreppet frid,
som en dröm, värd att föda. ”På många kyrkklockor finns inskriptionen:
´Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, bland människor till vilka han har
behag.` De ringer ut julevangeliet året runt.”610 Drömmen om gudsfrid, och
vår längtan efter frid borde uppmuntra oss att värdera våra drömmar.
Frostenson citerar Viktor Rydbergs dikt ”Snöfrid”, där han skriver: ”Var
du dina bästa drömmar trogen”! Drömmarna kan ha en skärpa, en verkningskraft och ett värdeinnehåll som överträffar verkligheten. Därför ak607
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tualiseras Rydbergs ord: ”Hjärtat skall gro av drömmar, annars är hjärtat
armt.” Vi kan börja med oss själva. Friden kan bli bofast i vårt samvete
och i vårt hjärta. Friden är något som Gud skapar, ”ett stillhetscentrum,
ett evighetens ekorum i vårt innersta. Någon större tillgång kan vi knappast bli ägare av”.611
Drömmen om fridsriket handlar kanske inte om overklighet. Drömmen
överdriver, men kanske är det allt annat, som visar sig ha overklighetskaraktär. De ting som inte syns, varar i evighet. Vi generas ibland över vår
tro, vår bön och våra gudstjänstbesök. Att stanna upp i denna blygsel
undanhåller oss från upptäckten av våra enda verkliga värden.612 Vår stolthet och vårt adelskap ligger i: ”att vara barn hos Gud och ha medborgarskap i ett himmelskt rike; att det finns en fadersmakt och allmakt som vill
vårda sig om oss, att en fjärrmelodi och en evig destination finns nedlagd
i våra liv”.613
Vi är barn av två världar. Kristendomen förkunnar Guds nedstigande till
jorden, och Bibeln börjar med orden: ”I begynnelsen skapade Gud himmel och jord” d v s han skapade andens värld och materiens värld; som
två bäckar från samma källa. De hör samman.614 Frostensons författarskap
rymmer såväl drömmar som längtan. Ibland kan de båda världarna erfaras
samtidigt:
Jag har förhyrt ett mötestält men talar inte mer.
Jag sitter på en bänk utan ryggstöd och ber.
Jag sitter tyst och ensam mitt i sångens brus.
Mitt hjärta är sång och mina händer ljus.
Nu är jag där min längtan är.
Längre än min längtan mig mörka vingar bär.
Jag ser på mina skor på markens nötta ljung
Och porten av pärlor gnistrande och tung.615
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Den uppsökande kyrkan
I SVT:S program Himmelriket är nära talar Frostenson om sin ambition att
i sitt författarskap ställa Kristus i centrum. Mötet med Gud hänförs för
hans del, dels till Skånelandskapet och Gudstilltalet där, dels till mötet
med medmänniskan. ”Jag mötte dig, Herre,/ej i en kyrka …”616 skriver han
i På väg . ”I en lidande broders ögon/såg jag din vädjande blick,/förnam
jag din heliga vilja”, skriver han fortsättningsvis i samma dikt. Han talar
ofta om naturens sal, och den blå sommarhimlen som kyrkans tak. Själv
beskriver han sitt sökande efter en tro på himmelriket i ett föredrag inför
en studentförening. Beskrivningen utgjordes inte av en bestämd händelseutveckling. Sammanfattningsvis var det istället något oväntat och överrumplande. Frostenson skriver: ”Jag sa så här: det var som om jag snubblat och så ramlade jag mitt in i detta rike. Ungefär som Jeppe på Berget,
skomakaren i Holbergs drama, vilken en morgon vaknade i baronens
säng. Bara med den skillnaden att han snart blev utkastad. Det blir man
inte från himmelriket.”617 Framställningen kritiserades som alltför lättvindig, men den allvarliga sidan av Frostenson vidhåller: ”I Bibeln talas det
om sökande, men mest om att Gud söker oss. Det talas om att finna, ändå
mer om att bli funnen. På ett ögonblick kan Gud hitta rätt på oss och ta
oss rakt in i sin famn och sitt rike. Det är inte genom grubbel och grävande i sej själv man kan komma in i himmelriket. Inte genom huvudvärk
utan genom ett underverk.”618 Vare sig sanningen eller vinden låter sig
fångas. Trosupplevelsen och skaparanden kan båda överrumpla:
Jag märkte inte jag var här.
Så djupt förtroget allting är.
Ej alls en annan värld än den
som alltid, alltid var mitt hem.
Ja, samma värld som förr men här
den inga slöjor längre bär.
Vart strå, var sten och blomma är
som skaparögat först det såg.619
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Vardagen möter ofta i Frostensons författarskap, liksom framlyftandet av
Jesu aktivitet i det dagliga livet. Frostenson kom som ung präst till Stockholm, utan att närmare ha reflekterat över omställningen och anpassningen till kyrkans arbete i en storstad. För honom personligen var blygheten
ett rejält handikapp. Detta handikapp kom han att utnyttja på sitt speciella sätt. Han började att oanmäld göra hembesök hos sina församlingsbor.
Förvånade människor öppnade sina dörrar. En prästs oväntade besök förknippades ju rent av oftast med olycka och bråd död. Men väl på tröskeln
fann man sig, mer eller mindre nödgad, att föra en konversation. På sina
egna villkor. Frostenson själv satt mest tyst, lyssnande. I början tyckte han
själv att det var ”hemskt”, men han fortsatte med besöken. Han upprättade ett register; tre gånger i veckan. Jesus själv satte sig ofta ner, konstaterar
Frostenson. Från hans förmodligen sparsamma predikningar i Jerusalems
väldiga tempel har vi egentligen bara ett enda skriftställe: Joh 7:37: ”Om
någon törstar, så komme han till mig och dricke.” Men när han satte sig
ner församlade sig människorna kring honom. Då vågade man närma sig
honom. Man lyssnade, frågade och blev kanske hjälpt, såväl andligen som
lekamligen. På dessa grunder antar Frostenson att Jesus förmodligen hellre
satt sig ner i något av hemmen i Vasastaden, kanske på golvet med en
lekande treåring, än stått i Gustaf Vasa kyrkas predikstol. När Frostenson
skriver psalm 621 i Psalmer och visor 76: ”Han satte sig ner på stranden…”,
belägger han detta med flera bibelhänvisningar till psalmen ifråga.620 (Matt
13:1f, Joh 4:6f, Mark 2:1f, 5:19, Matt 15:29f, Hebr 8:1). Psalm 353:4 i vår
nuvarande psalmbok betonar Jesu plats hos Fadern, likaväl som hans närvaro här:
Han sitter på högra sidan
om Fadern. Hos alla han är.
På gatan han går och vid bordet
han tjänande böjer sig ner.
Hans röst vi förnimmer ur ordet;
och allt är närhet. Vår värld
är hans värld.
I Fyra predikningar från Lovö kyrka talar Frostenson om denna vardagsnärhet:
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Den högtid, som var – i varje fall den äldsta kyrkans – största,
inträffade på en vardag, den första veckodagen. Lärjungarna
blev skickade till Galiléen; ´där skolen I få se honom.` Galiléen
var deras vardagsgärnings land. Medan de lyfte näten från sina
torkställ, började tjära båtarna, som väl gistnat under tiden, och
lagade redskapen, skulle Kristus komma tillbaka till dem. 621
Frostenson gör slutledningen: ”Det är ungefär som om det skulle bli sagt
till oss: gå tillbaka till kontoret, skolan, fabriken, trädgården, tvättinrättningen, affären – där ska du få se honom.”622 Gudstjänstens uttryck kan
vara arbetet:
Med våra händers möda vi dig dyrka.
Vår arbetsplats du helgar till en kyrka.
Och vi får se ditt rikes strålglans där,
vars namn rättfärdighet och kärlek är.623
Det är samma tankar som återfinns dels i psalm 352, 1986 års psalmbok:
”En vanlig dag när inget särskilt händer/kan ge mig det som jag behöver
mest./En dag som syns mig grå och utan mening/kan himmelrikets Herre
bli min gäst”, dels i psalm 610: ”Jesus satt i båten. Den var hans predikstol./Folket stod på stranden, och där var vind och sol.” Frostenson låter
Karlfeldt skildra ett möte i vardagsgärningen:
Stundom, det sagts, när nordvästans hårda väder väckt dig med
sitt nattliga dån plötsligt en yngling i skinande kläder stigit fram
ur mörkret i vrån. Ömt sin hand han lagt på din svarv och sagt:
Jag var ock en slöjdares son.624
Likt en förnimmelse av gudomlig närvaro kan vi få uppleva Mästaren, just
när vi bäst behöver honom, i vardagens slit och bekymmer. Psalm 499:4
formar bönen: ”Kom i middagstimman, stilla sökarljus,/röst som ej kan
störas av trafikens brus”. I Kristi närvaro ”bränns tvivlen bort undan för
undan. En ljus trygg tillit vaknar inom oss: påskens tro. Ljus som den
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stigande vårdagen, stark och syrerik som marsvinden, den tro vi bekänner
oss till i tredje artikelns slutord: vi tro på syndernas förlåtelse, de dödas
uppståndelse och ett evigt liv.”625 Psalm 531 inleds med frågan: ”Varför
gick vi bort att söka dig som alltid hos oss var”? När efter uppståndelsens
dag allt är förändrat: Psalm 601:3 i nuvarande psalmbok: ”Ur Golgatamörkret, i påskdagens sol/han kommer. Han är i dem båda./I mörkret där
ångesten råder han bor./Han ger oss uppståndelsens morgon.”
Samklang
Vid Jesu död talade naturen. När hans huvud böjdes och förhänget i
templet brast, skakade jorden och klipporna rämnade: ”Templet var Guds
boning, marken och klipporna hans skapelse. Allting var inbegripet i skeendet på Golgata. Han, som böjer sig ner mot oss är kosmos Herre.”626
Jesus gick ut ur klippgraven. Hans fötter fuktades av morgondaggen, sänkt
över köksväxter, gräs och blommor. På samma sätt hade Adam tagit sina
första steg i Edens lustgård, väckt ur skapelsesömnen. Nu såg Maria från
Magdala Jesus. I gryningsljuset steg den nye Adam fram. Skapelseljuset,
utan vilket inget blivit till, lyfter fram och ger existens. Gryningsljuset
färdas snabbt över jorden. Livfullt får det spindelnätens vattendroppar att
glittra likt diamanter, och tecknar minsta barr, grässtrå eller kvist, och ger
åt var och en, egen profil och egen betydelse. I gryningsljuset steg Jesus ut.
Han var gryningsljuset.627
Se, då stiger solen och morgon gryr.
Alla dödens skuggor för evigt flyr.
Ljuset hittat hem efter ändlös färd.
Speglad i dess glans står en nyfödd värld.628
Gudsriket symboliserar paradisdrömmen, och vissheten om rymd och
gränslös horisont, en tillvaro utan tvång och utan tyngd.629 Frostenson
skriver: ”Den fanns före min existens och ska finnas efter den. Det är dit
jag hör.” 630 ”När korset tolkades – i ljuset från vad som skedde efter – såg
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man på det ett anslag riktat till de kosmiska härskarna och makterna.
Skuldebrevet som anklagat oss var överstreckat och spikat på korset (Kol
2:14). Så älskade Gud världen.”631 Frostenson uttrycker detta i psalm 457.
Vers 4 sammanfattar:”… Ingenting oss längre kan/skilja från Guds kärlek./Allt som förr och allt ändå /genom dig förändrat.”
Den kristna kyrkobyggnaden, i sin mest genuina form symboliser korsarmarna, och uttrycker att det ej finns något utanför eller innanför: ”Korsets
armar är vidöppna mot himlen och mot hela världen.”632
Frostenson låter klockorna vid Lovö kyrka ringa till helgmål, för att levandegöra sin erfarenhet av tillvaron som en vågrörelse, vilken med skälvande klang genomströmmar oss. I den blir vi till och personifieras. ”Person” betyder, påpekar han: ”genomströmmad”. Den tunga malmklangen
från klockorna blandades, ”dämpad, mild, liksom silad” genom skogsbruset, med sorlet från bäcken och de spröda, risslande tonerna från dropparna på träden. Ut över vattnet sökte sig ljuden, och förenade sig där
med sjöfåglarnas rop. Naturligt och mjukt blandades tonerna, de från land
samstämda med sjöfågelsropen, likt vattnets melodi i två floder, vilkas
vågor sjunkit in i varandra. På samma sätt bär vi toner inom oss. Strängar,
som vibrerar vid klangen, lockropen långtifrån:633 ”Vi är instrument som
måste bli stämda, intonerade av någon, någonting utanför oss själva. För
att kunna klinga samman med skapelsen, varandra och vårt eget innersta.
Samklang. Det är mycket mer än bara ett vackert ord”.634 Frostenson citerar Hermann Hesse, vilken i sin bok Glaspärlespelet skriver om tonerna
vilka likt fallande, gyllene droppar i stillhet harmoniseras, blir till stämmor
och till musik, vilka i mötet blir ”en försynt ringdans i tidens och förgänglighetens intighet. De förvandlade för en liten stund rummet till något
oändligt, världsomfattande”.635
Den kraft som utgår från Jesus genomströmmar skapelsen. Det finns en
eld i skapelsen; likt en Mose brinnande buske. Den förtär ej, men den
förnyar. Det är den gudomliga kärlekens eld: ”Den finns i åkerjorden,
träden, stenarna, fågelrösterna. Den finns i vårt innersta. Vi vill inte ha
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den där bara för oss själva. Varje människa har en glöd inom sej och vill
att någon ska värma sig vid den.”636 Frostenson härleder ordet ”bevar”,
känt från yttrandet i Vilhelm Mobergs nybyggarskildring, där Kristina vid
sjukdom eller vid oro uttrycker: ”Jag är i säkert bevar.” Detta ord har också dröjt sig kvar i böner och psalmer, och uttrycker något mer än ordet
”förvar”: ”Det är ett substantiv till verbet ´bevara`. Vilket i sin tur är en
avledning av ´vara`, själva basordet för vår existens. Det har i de germanska fornspråken en rad väsentliga betydelser: uppmärksamhet, vård, omsorg. Det finns i ord som ´varsna`, ´varsam`, ´ta vara på`.”637 Frostenson
skriver: ”Jag får mitt värde och min identitet genom att jag är igenkänd,
uppmärksammad, någon bryr sig om mej, jag behövs för någon.”638
På samma sätt härleder Frostenson även ordet ”helbrägda”, sammansatt av
orden ”hel” och ”bragd”. Ordet ”hel” och ”hälsa” har vidare samma
grundord. När ande, själ och kropp är i inbördes harmoni är människan
hel. I helbrägdagörelsen innefattade Jesus även syndaförlåtelsen; inte bara
som passivt mottagen, utan som mobiliserande kraft mot destruktiva uttryck i våra liv. Från berättelserna om hur Jesus botar sjuka associerar Frostenson till Fröding, och dennes dikt om Elsa Örn på Oscarsbalen i Karlstad: ”Det var en böljande flod av vår, när friskast sköljande vågen slår.”639
Jesu botande av sjuka utgör tecken på nya världar, vilka kommer och alltid ska komma. Tecknen pekar på en existens där allt skall bli återställt.
Uppståndelselivets friska våg förebådas i Gamla Testamentet där rättfärdighetens sol går upp med läkedom under sina vingar, och Nya Testamentet ger i slutkapitlet visionen om livets träd, vilket återfinns vid paradisströmmen, och vars blad är läkedom för folken.640 Drömmen om Paradiset ger kraft och förnyelse:
O att i den tystnad få vakna
som är likt en bidande sång,
att ingenting äga, ej sakna
de ting som vi ägde en gång.
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O att över marker få träda,
där bara Guds fot satt sitt spår,
att kommen ur mörkret ikläda
sig ljuset som aldrig förgår.641

Ett oändligt hem
”Livets och dödens världar./- Mellan dem/bygger vi med bävande/händer
ett hem”,642 i medvetenheten om: ”En svindlande stund/skall komma en
gång,/då jordens vida rund/blir oss för trång.”643 Frostenson kallar denna
dikt ”Själens timma”. Till denna uppbrottets timma knyter han inte endast förvissning, utan även frågor. Han skriver: ”Religionen ger tolkningsmönster och värdeskalor, tecken och tydningen av dem.”644 I det
fjärran perspektivet ses det närbelägna. ”Profeten Sakarja skriver: Före den
tiden då templet byggdes ´var mänskornas arbete lönlöst och djurens arbete fåfängt` (Sak 8:10). Med templet fick livet mening. Det var samma slags
arbete före och efter det blivit färdigbyggt. Men det fick sitt nya värde
genom att bli insatt i ett stort värdeskapande sammanhang.”645
Bibeln har sina tidsbegrepp. Vi räknar vanligen med tre slags tid: Den
astronomiska, baserad på almanacka och klocka. Över den tiden bestämmer inte vi. Den är baserad på himlakropparnas rörelser. Den fysiologiska
tiden mäts ut av vävnaderna i vår kropp, och det tidsmått under vilka de
förbrukas. Slutligen talar vi om den inre tiden; vår egentliga tid, det vill
säga den tid, vilken mäts utifrån vår förmåga att tillägna oss våra upplevelser, mängden och styrkan i dem. Förmågan av tillägnelse gör att barnets
tid är så oändligt mycket längre än den vuxna människans:646
Genom fäders och förfäders ögon
ser barnet sig kring,
tar i besittning
stora och gåtfulla ting
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stigen som nött
genom ljungen går
trampad av fötter
i tusen år
stenblocket
mossbelupet och grått,
gräset av morgondaggen vått.
Genom nyöppnad blick
rund, blank och blå
fäder och förfäder
ser därpå.647
Bibeln ”talar om olika slags tider som sänds över världen: tider av dom,
avfall, bättring, sökande, ödeläggelse, fruktbarhet. Det finns tider, för folken, för varje enskild mänska och varje företag, för utgående och hemkomst”.648 Det är viktigt för oss personligen att inse var vi befinner oss.
Det är viktigt att tyda tidstecknen, vilka trots sin olikhet, ändå har ett
gemensamt; nämligen vissheten att Gud, som är skeendets Gud, är med i
dem alla. Även när svårigheter och ondska drabbar oss. Gammal tid kan
dock bara ersättas av ny, likt gammalt blod av nytt. Ny tid skapar nya
tillfällen, nya mönster och handlingsalternativ.649 Tiden är som nåden. Vi
kan välja att äga den, eller vi kan mista den. Beroende på vårt beteende: vi
kan stänga om oss – eller öppna, vi kan vara blinda eller seende, döva eller
lyssnande. Tid är nåd så länge hjärtat nås av kallelsen.650 In i medvetenheten om det vi inte kan förändra, strömmar Guds kärlek:
Som havet brusar och som solen lyser,
så, evighet, du omger oss.
Vi kan ej fly dig, ej oss dölja,
ej ur ditt grepp och välde komma loss.
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Om det blir mörkt och tyst omkring oss,
än starkare blev då din makt.
Ty innerst i vårt hjärta har du
ditt ljus och dina sånger lagt.651
Den viktigaste upplysningen, som i Bibeln ges oss om himlen, är att den
är fylld av lovsång. Man har därvidlag talat om sfärernas musik, av vilken
hela skapelsen genomströmmas: ”Ur älvarnas sång, fågelkörerna en tidig
sommarmorgon, ur folkvisans klanger kan man ibland tycka sig lyssna till
den melodi som går genom skapelsen.”652
Naturen talar i färger och skönhet, men också om förändring, om nakenhet och död, dag och natt: ”Jag såg ett träd, vars bara/krona mot höstskyn
skalv./Men stjärnorna brunno som klara/smycken i grenarnas valv.”653 ”Så
nära, så skälvande nära”, skriver Frostenson vidare i samma dikt, kan det
fjärran stråla mot oss och bära sin hemlighet till oss, likaväl som dödens
svarta skugga kan tränga in bland barnens lekar en sommardag: ”Den svarta skuggan rör sig genom sommardagen/lik en kylig trappsten,/rör sig
genom hjärtats sommar,/flyttas över kvällsbelysta planen/in bland barnens lekar/som om döden redan rört vid junis blomtält,/rört vid hjärtats
späda rötter,/drivit barnens lek till ilsnabb övermognad.”654 Skrämmande
och nära hotas det livsbejakande och sommarvarma av köld och förstelning. Fågelns sång i törnsnåret formulerar frågan:
Fågel som sjunger i törnesnåret
– ensam och ingen annan lik –
tvingar den stingande smärtan
att bli musik.
Fågel som sjunger med bröstet
pressat mot en tagg
sånger skimrande klara
som morgondagg,
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skall du bo i mitt hjärtas
törnsnår en gång,
förvandla min blödande
längtan till sång?655

Hemlängtan
Hemlängtan, uppbrott och förvandling; orden föder nya frågor: ”Är tussilagon som växer i dikeskanten, fattbar för oss? Den är fattbar för våra sinnen, för en vetenskaplig undersökning, botanisk, växtbiologisk, kemisk o.
s. v. Ändå står den där i sin klargula färg som ett frågetecken för vår tanke.
Tillblivelsens hemlighet, skapelseundret är höljt i en dräkt av gåtfullhet.”656I Fyra predikningar från Lovö kyrka ställer Frostenson samman den
gudomliga skapelsegärningen med påskens stora drama. Dessa framställs
som en scenväxling från nattligt dunkel till en upplösning i bländande
morgonsol. Frostenson citerar i sammanhanget en dikt av Ragnar Jändel,
där orden lyder: ”Du svävar, himmelsörn, konungslig över djupen,/- det
är din morgonlek, det är din aftonvila -/och vid ditt starka lockrop, ditt
´Jag är`, sig höja/ur kaos unga världar./Upp stiga berg och träd, upp stiga
markens örter,/yrvakna, glänsande av evighetens daggstänk./Upp har jag
vaknat själv – idag i gryningsdunklet/ditt rop: ´Jag är` förnam jag.”657
Tussilagons gula färg lyser alltjämt emot oss vid dikesrenen, lika klar, som
när jorden för första gången steg ur havet. Gräset, som omger den, lyser
likaledes lika spirande grönt, som på växtplatsen i Edens lustgård. Den
fortgående skapelsen talar om att jordens saga är ständigt ung; skapelse
och återskapelse, i en pågående, fortlöpande process. Här innesluts också
människan: ”Upp har jag vaknat själv.”658 Vi är länkar i skapelsekedjan.
Luther anförde att skapelsedagen var hans födelsedag. Frostenson ser Paulus ord om att det som blivit sått förgängligt uppstår oförgängligt, som en
indikation på att den förändring som sker, innebär en förändring till det
bättre, utan att därmed utplåna individualiteten. Frostenson konstaterar:
”Vi har ännu inga andra erfarenheter eller bevis för detta än parallellföreteelserna i den yttre skapelsen. Och något som hände en gång i historien:
Kristi uppståndelse, betygad av sannolikt fler ögonvittnen än någon an655
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nan tilldragelse så långt tillbaka.”659 Men det är inte på det teoretiska planet som människors övertygelse om uppståndelsen grundas. ”Det som vi
väl ändå mest undrat över ligger i framtidsperspektivet – frågan om det
individuella livets fortvaro. Ska jag vara samma människa, bära samma
drag i världarna på andra sidan? Ska vi känna igen varandra där”?660
Vad väntar oss efter döden?
Frostenson skriver tidigt om döden:
Det ligger blomblad strödda i gångens sand.
De föllo från en kranshöljd kistas rand.
Stoft bliver åter, vad det var.
Några blomblad ligga brustna kvar.661
Dikten är ur samlingen Med lyfta händer utgiven 1936. Två av Frostensons
psalmer i 1937 års psalmbok kom att rymmas under rubriken: ”Det kristna
hoppet inför döden”: psalm 580 och psalm 584. Den förstnämnda började med orden: ”Skiljas vi må från vänner och fränder,/Du är oss när i
dödsskuggans länder./Du med din kärleks mäktiga händer hägnar oss
alla.” Psalmen återfinns omarbetad i vår nuvarande psalmbok; psalm 307
där ordet ”fränder” ersatts, och ger inledningsorden: ”Från våra kära, från
våra vänner skils vi och lämnar dem i Guds händer. Led oss, o Gud i
dödsskuggans länder hem till ditt rike.” Frostenson skrev psalmen efter ett
önskemål om en eldbegängelsepsalm. Under Gustaf Vasakyrkan fanns vårt
lands största columbarium, och där hölls regelbundna gudstjänster. Den
ljusmystik som Frostenson tyckte sig finna i marmorplattornas förgyllda
namngravyer, vilka åstadkoms av de tända altarljusen, bildar bakgrund till
orden i den tredje versen: ”Ljus är den mantel, vari du höljer den du benådar.” Vers två anspelar på Psaltaren 104:4 där vindar och eldslågor
sammanfogas.662
Psalm 584 i 1937 års psalmbok, vilken började: ”Snart bröt du upp, snart
drog du bort,/En flyktig gäst. Ditt liv blev kort,/En vår, som blott i blom659
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ning gick,/En gryning, som ej dagas fick”, återfinns ej i nuvarande psalmbok. Psalmen blev hårt kritiserad för den nästkommande versen med ordalydelsen: ”Men intet Gud tillspilloger./Hans mening är i allt, som
sker./Fullbordan han åt allt beskär, Som blott hann bliva början här.”
Frostenson skrev psalmen, och dess andra vers, med utgångspunkt från
griftetalet, vid jordfästningen av en ung, personligt bekant vän. Rune Pär
Olofsson återger reaktioner och kommentarer i boken ”… och ett oändligt
hem”. Anders Österling undrade, i en artikel i Stockholmstidningen inför den
1936 planerade nya psalmboken: ”Kan det vara till tröst för någon …”
och Olov Hartman talade om ”en o-mening”. I analogi med Jesus: ”En
ovän har gjort detta”.663 Frostensons ungdomliga, kompromisslösa tro:
”Antingen är Gud med i allt eller inget”, omvärderades dock av honom
själv, och versen fick följande lydelse: ”Vi vet ej meningen, vet blott/Gud
är med oss i ont och gott./Fullbordan han åt allt skall ge/som här ej mer
än början blev.”664
I en längre artikel kallad Vad väntar oss efter döden? publicerad 1946 anför
Frostenson inledningsvis Henry Thoreau, en amerikansk tänkare, vilken
deklarerar att han, för sin del, föredrar att ta en värld i sänder. Frostenson
kommenterar att allt för mycket funderande kring det kommande riskerar
att ”bli gagnlös tidsspilla”, men, skriver han: ”Vi kan ju inte undgå att
någon gång tänka på det. Vårt liv här på jorden är ju som en färd över
vida hav. Vi vill gärna veta något om den kust, där vi en gång ska landa.”665
Från betraktandet av Guds ord, som våra fötters lykta, och ordens i nuet
upplevda sanningsvärde, utgår grundantagandet att Bibelns ord, också
inför det kommande, talar sant. Den första sanning vi lär är: ”Vårt liv är
inte slut med döden.”666 Det är Paulus ord i 1 Kor. 15: 16–19 som anförs:
”Om döda icke uppstå. Så har ej heller Kristus uppstått. Men om Kristus
icke uppstått, så är eder tro förgäves … Om vi i detta livet hava i Kristus
haft vårt hopp, och därav intet bliver, så äro vi de mest ömkansvärda av
alla människor.”
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Bibelordet talar om tre skeden: ”1. Tillståndet från dödsögonblicket till
uppståndelsen. 2. Uppståndelsen och domen. 3. Det eviga livet bortom
domen. Det första tillståndet är för själen en vilans tid.”667 Här citeras Uppb.
14: 13: ”Saliga äro de döda, som dö i Herren härefter. Ja, säger Anden, de
skola få vila sig från sitt arbete, ty deras gärningar följa dem.” Underförstått finns förlåtelsen för det som brustit, och förverkligandet av Guds
vilja i deras liv. Vidare hänvisar Frostenson till Hebr. 4: 9-10 vilket bibelord talar om en stundande sabbatsvila för Guds folk. Dessa ord går tillbaka till 1 Mos. 2:2 om hur Gud på sjunde dagen vilade från sitt verk. Skapelsen var fullbordad, och Paradiset upprättat. När Bibeln skildrar tiden
mellan döden och uppståndelsen är detta i bilden av Paradiset. Jesu ord
till rövaren på korset bekräftar detta. När Guds frälsningsplan och Jesu
försoningsgärning var fullbordade, kunde Jesus gå in i Paradisets vila. Han
gick inte ensam. En förlåten och benådad brottsling följde honom.
Paradisets vila beskrivs av Frostenson som ett tillstånd där den återlösta
själen lever i Jesu gemenskap, i rofylld förväntan på uppståndelsen. Uppståndelsen innebär en återförening med en förhärligad kropp. I trygghet
förväntar själen domen, i förnimmelse om det stundande Fadersriket.
Detta tillstånd härrörs till de människor, vilka gått bort i tro. De, som
medvetet förkastade frälsningen, upplever en orolig sömn (Uppb.14:11).
De förföljs av sina gärningar. Talet, om döden som en sömn, innebär inte
en vila i medvetslöshet. Luk. 16 beskriver den rike mannens törst. Han
tänker medvetet på sina bröder, talar med Abraham osv. Vidare talar 1
Petr. 3: 19 om Jesu predikan i dödsriket. Detta hade ej haft relevans, om
där endast funnits sovande.668
”Det andra skedet eller rättare skeendet, som skall äga rum efter Jesu andra tillkommelse till jorden, är uppståndelsen.”669 Kropp och själ återförenas. Frostenson citerar här 1 Kor. 15: 22, vilket innefattar orden om att alla i Kristus
skall göras levande, liksom Joh. 5: 28 där stunden anförs, då alla i gravarna
skall höra Jesu röst, och gå ut ur dem. Det som avses är en nyskapad
kropp, med släktskaps- och likhetsdrag med den gamla; likt blommans
släktskap med fröet. Det är den härlighetskropp Bibeln talar om i Fil. 3:
21 och 1 Kor. 15: 42-43. Det är en kropp utan svagheter, en frisk kropp,
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som möter den från Paradiset kommande själen, vilken känner igen, och
jublande återförenas. Detta innebär en fullkomlig harmonisering. Även
här antas frälsningens bejakande under livet, och gärningar utförda med
tanke på Gud, med inriktning på medmänniskan; i sig en förutsättning för
kroppens och själens jordiska harmoni. Den osaliga själen däremot, möter
den kropp, till vilken anklagelsen om förnedring och skändande riktas.670
”Efter uppståndelsen följer domen.”671 Vi skall alla dömas: ”Jag såg de döda,
både stora och små, stå inför tronen … Och de blevo dömda efter sina
gärningar” (Uppb. 20: 12). Om Kristi domstol talar även 2 Kor. 5:10, och
Matt. 25:32 där alla folk ses församlade inför Domaren- Människosonen.
Bibeln talar om ”Kärlekens konungsliga lag”. Det är Jesus som dömer, när
allt blivit framlagt till vårt försvar. Frostenson citerar här psalm 620:6 i
1986 års psalmbok: ”Men den trösten jag ej glömmer, att min Broder
Jesus dömer.” Domen är dock inte slapp. Uppb. 6:16 talar om Lammets
vrede. Domen beseglar det som redan skett. Till de osaliga riktas orden:
”Gån bort ifrån mig, I förbannade …”
För de troende öppnas portarna till Evighetens rike, i överensstämmelse
med Matt. 25:34: ”Tagen i besittning det rike, som är tillrett åt eder från
världens begynnelse.” Löftet i 1 Kor. 13:12 blir därmed också verklighet:
att skåda Gud, sådan Han är, ansikte mot ansikte. I tjänst inför Honom,
dag och natt (Uppb. 7:15) ska lovsången ljuda ”likt bruset av stora vatten”(Uppb. 14:12).672 I poesins form, i boken Ingen utanför, anas ett evigt
sommarrike:
Paradiset nu för oss
öppnar sina portar.
Inget svärd! Från död till liv
kallas vi att leva i
alla somrars sommar.673
Själen har lagt av kroppens förslitna arbetsplagg. Frostenson skriver:
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Det är ålderdomen som blir borta i döden. Inte själens ungdom.
Vi ska inte föreställa oss uppståndelsens värld som något jättelikt ålderdoms-eller konvalescenthem, där det ständigt strömmar
in gamlingar eller mänskor i förtid brutna och härjade av sjukdom. Gud konserverar inte livet i form av försliten kroppslighet
eller andlig senilitet. Uppståndelsen är återskapandet, återställandet av förbrukat liv till dess ursprungliga friskhet och styrka.674
Det kristna hoppet bär visionen om det Gudsrike, där den gudomliga
kärleken är förverkligad, och alltjämt förverkligar sig. Dödsgemenskapen
med Kristus, dom men också nåd, förvandling och fulländning, är evangeliets budskap, förmedlat som psalm 412:2 i 1986 års psalmbok: ”Ett frihetsrop, en hälsning,/ett ord om frid och tröst/idag till någon ensam/som
plågad är och trött,/ett brev som inte frågar/om tvivel eller tro/men säger:
du är älskad,/om än du borta bor.”
Himmelrikets längtan
Frostenson talar om en himmelrikets längtan. En brådska. En Guds förekommande kärlek, uttryckt av en rörelse, i riktning mot oss. Oväntad,
plötslig, utan dröjsmål. I Bibeln beskrivs det gudomliga handlandet som
tveklöst och utan uppskov. Abraham får tillsägelsen att lämna sitt land. I
hast uppmanas Israels folk att äta påskalammet, en måltid präglad av
Guds egen väntan. Nya Testamentets påsk ekar av Guduppenbarelsens
snabba steg. Ängeln Gabriel besöker en tonårsflicka i Nasaret. Paulus möter Kristus. Bibelns skildringar är fyllda av springande fötter. När Jesus
talar om sin återkomst liknar han den vid blixten, lika plötslig som när
dess sken lyser upp himlen, från horisont till horisont. Liknelsen om den
förlorade sonen tolkar himmelens brådska. Stegen hejdar sig inte. De förflyttar sig allt snabbare, för att fortare kunna ta sonen i famn:675
Se hur Fadern springer
lycklig, ivrig varm.
Manteln som en vinge
kring hans sträckta arm
mot en förlorad son.
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Kärleken har brått.
Den är av evighet.
Men mänskans tid är kort.676
Tron lever i presens, i det som skett, och i det som ligger framför: ”Tron
sig sträcker efter frukten när i blomning trädet går,/den ser skörden redan
vitna på de fält där nu man sår.” Orden är från psalm 559, nuvarande
psalmbok, där Noas snabba hammarslag, uttrycker hans tillit, och Abraham framsynt skådar Kristi dag. ”Tro är visshet om Guds löfte, ting som
inte syns men finns/svarar honom som oss kallar: ”Ja, jag kommer. Ja, jag
vill.” Tilliten knyts till undret: ”Som fröet vilar djupt i jord/jag vilar i det
skaparord/där sekler är sekunder”, psalm 310, vars andra vers beskriver
kärlekens och glädjens hemvist. Framsprungen ur stoft och aska:
Vid tomhetens och intets gräns
en röst mig når, den är en väns;
du kommit hem, den säger.
Och såren läks och sången föds,
vad djupast i mitt liv jag sökt
och längtat till jag äger.
Livstecken i mörkret
Guds härlighet avslöjas i den avgörande Gudsgärningen. Arvet – redan nu
– och alltid: ”Oss Herren Gud det arv här gav som helgonen/i ljuset har
…” Psalm 332:1 i 1986 års psalmbok. Gud uppenbarar sig i Kristus. Det är
den självutgivande kärleken, vars väg går över korset, som öppnar till Sonens rike. Psalmen ger utrymme för hopp och aning. Arvet sätter in oss i
den livsgemenskap som ej känner dödens gränser. De, med Gud förenade,
är också förenade med varandra, i den gemenskap som har såväl grund
som fortlevnad i den Evige. I vårt hjärta kan vi låta sången uttrycka detta:
psalm 332:5 : ”Med makterna i höjd och djup,/med änglarna i tronens
ljus/sjung tillsammans: halleluja!/Med psalmer, hymner, andlig sång/i era
hjärtan sjung Guds lov”/Prisa honom …”.
Den glädje, vilken i detta framtidsland av ljus och sång, betecknas som
”salighet” är dock alltjämt helgonens hemlighet. I Allhelgonadagens predikan, återgiven i Fyra predikningar från Lovö kyrka konstaterar Frostenson
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att Jesus lade en annan innebörd i ordet ”salig” än den hos oss gängse.
Salighet är i bibelns språkbruk uttryck för den fullkomliga glädjen. I iakttagandet av en fågels flykt över fält och hed, kan man se dess skugga, avtecknad mot marken. Skuggan rör sig mjukt och följsamt, likt en hand
vilken kupar sig över ett föremål, försiktigt kännande föremålets alla upphöjningar och fördjupningar. På samma sätt rör sig den himmelska saligheten över jorden, så tätt intill, så varsamt följande, så nära verkligheten.
Fågelskuggan, vilken ses mot marken, är svart. När Jesus beskriver de
människor han betecknar som saliga, blir det likt en teckning i svart tusch.
De saliga, vilka har del i den fullkomliga glädjen, är de på jorden fattiga,
gråtande, hungrande och förföljda. Det är en vision annorlunda än den
som omges av jordiskt lyckoskimmer.677 Jesus ”talar om en glädje som är
annorlunda, som kommer till oss långt bortifrån, som är evighetens gåva
till oss”: ”Den tas lättast emot i en tom hand och i ett sinne som är svidande naket. Den slår lättast rot i kalkbränd jord. Vet vi inte vad saknad
och utblottelse, hunger och tårar är, har vi aldrig stått inför Gud och kan
inte få något besök av den himmelska glädjen.”678
Det är ur känslan av övergivenhet och hjälplöshet vi oförmodat närmar
oss Gud. Hjärtats dörr öppnas i svårigheterna för den himmelska glädjen.
Vi är likt fågelskuggan nära marken. Det är då vi har lättast att finna Gud.
I medgången är vi oftast oss själva nog. I det rike där Guds förverkligade
kärleksvilja råder är det egocentriska lyckoidealet uteslutet. Den av Gud
fyllda gemenskapen är dess motsats.679 Att vara salig är inte att ryckas bort
av sina känslor, att vara i det blå. Det är motsatsen. Inte svärmeri utan
förankring: ”Att vara salig är att vara saklig. Inför Gud och oss själva,
medmänniskorna och omvärlden.”680 Den fullkomliga glädjen kommer till
oss i nederlaget. Den bär genom mörkret. Det är den glädjen som är helgonens hemlighet och egendom. Den kan ej tas ifrån dem. Likaväl är den
ingenting vid sidan om våra vanliga livserfarenheter.681 Den bekräftas i
dessa: ”De som har det bäst är ofta de som klagar mest. De som bär de
verkliga livsbördorna klagar sällan. På något sätt måste de äga del i helgonens hemlighet.”682 I psalm 600:2, 1986 års psalmbok anas förvissningen
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om Guds kärleks deltagande i gråt och ångest, medan följande vers uttrycker deltagandet i kampen: ”Vi tror du är med/bland dem som för
fred,/för frihet och rätt,/och de fattigas sak/ger livet idag,/vår broder och
vän/: tills jorden igen/är mänskornas hem.:/” Deltagande och hopp möter
också i diktens form:
Vi äger för alltid allt vi ägt,
och intet kan oss berövas.
Så säger mitt hjärta, som vakar i natt
hos dej som till blods bedrövas.683
Himmelrikets skatt
Det är Kristus, korsfäst och utlämnad, som möter oss i vår vardag. Frostenson erinrar i boken Tisteln och källan om hur tidigare generationers
människor hade lättare, än den moderna människan, att ta till sig Kristusnärvaron:
Varje mänska har en medfödd expansionsdrift. Förr i världen då
man levde under mycket trängre och mer begränsade förhållanden, tvingades man att ta vara på tillvarons alla dimensioner, att
söka sig inte bara utåt utan också inåt, mot djupet och mot höjderna. Den moderna människan har genom radion, pressen och
filmen fått möjlighet att med otrolig snabbhet och lätthet röra
sig över nästan obegränsade områden.684
I boken ges flera exempel från gången tid, bland annat från en 1700talspredikan, där prästen placerar in Kristusmötet i landskapet och bland
namngivna sockenbor. Även folkväckelserörelsen, i 1800-talets mitt och
slut, antogs ha förmågan att inte bara tala till Mästaren, utan att även, i
den egna själen, omedelbart göra Hans svar förnimbart.685 Frälsaren var en
osynlig följeslagare och färdkamrat. Arbetets, många gånger ensliga timmar, ”förljuvades” i denna medvetenhet: ”Både vardagsärendenas väg och
kyrkvägen kunde bli en Emmausväg. Den gick inte bara genom ett jordiskt landskap utan också genom en provins av den Uppståndnes rike”, så
som det tecknas av Erik Axel Karlfeldt:
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Det är din närhet, som gör trygg min stig.
Att gå i mörkret är att gå med dig.686
Att lägga ut på djupet var Jesu råd till Petrus. Havens och jordens skatter
ligger djupt. Det är där källådrorna går fram. På samma sätt förhåller det
sig med människans innersta. I själens bottenskikt tilldrar sig födelse- och
livsprocesser. Här frammanas dikt och toner, här fortlöper levande tankar
och skapande syner. Här växer det nya livet, utvecklas och tar gestalt. I
analogi med detta talar Jesus om den säd, som måste ha djup för att kunna slå rot, och det himmelrike, vilket likt en skatt göms i åkern. Gudomen
själv, tankar och kärlek, kan uttryckas i ord av svindlande, eviga djup; likt
Paulusorden: ”O, vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos
Gud!”687
Vi riskerar att skumma tillvaron i form av rubriker och nyheter. Himmelrikets skatt ligger inte på ytan. Skummet som ytföreteelse har dessutom
benägenheten att snabbt försvinna. Skummet kan inte sjunka. På samma
sätt är den vy man sett skymta genom kupéfönstret snabbt utplånad ur
minnet, alltmedan vandraren i landskapet i åratal minns; uppförsbackarna
snarare än nedförsbackarna.688 Frostenson anknyter till sin barndoms iakttagelser av vatten och egenhändigt byggda flottar. Först trögt, grunt, stenar
och tuvor, sedan plötsligt, hastigt, hissnande flöt de hopspikade stockarna
ut på fritt, djupt vatten. En förnimmelse av såväl skräck som lycka. Besläktad med den religiösa upplevelsen: ”… känslan av på en gång fullständigt
beroende och oberoende, av obeskrivlig lättnad och befrielse, av trygghet,
fast man är prisgiven åt faror, som inte finns i strandens närhet på de
grunda vattnen”.689 Samma känsla som beskrivs av Geijer i hans dikt ”På
nyårsdagen 1838”, vilken börjar: ”Ensam i bräcklig farkost …” för att sedan sluta: ”Och i djupet bor som uti himlen, Gud”, eller återfinns i Kierkegaards upplevelse av tron, som ett språng på 70 000 famnars djup, och i
John Wesleys omvändelseskildring i orden; ”Jag drunknade i Guds kärleks
hav”.690 Det kristna livets alla dimensioner och dess evighetsperspektiv
blir, omsatta i våra egna liv, i inriktning mot medmänniskan, en tillvarons
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oanade rikedom. Ensamhetens och ångestens djup genomlyses av Guds
kärlek, av Pär Lagerkvist uttryckt: ”Och tron med sitt bländande segel styr
ut över hav av ljus.”691 Det innersta i evangeliet är avsett att omsättas i vårt
eget innersta. Frostenson uttrycker vad det innebär att vara kristen med
orden:
Jag är fri som en fågel
och dock fånge och träl.
Jag äger ej något,
men Någon har min själ.692
Fångenskapen och träldomen är framsprungna ur kärleken till Kristus och
från Kristus. I hans person, och i hans försoningsverk, är vi inneslutna. I
beroendet av Jesus blir vi oberoende:
Vi i kärl av ler förvara
skatten, som oss Gud beskärt,
arvet, det ovanskligt klara,
mer än allt i världen värt.
Kärlet snart förbrukat bliver,
snart i grus och spillror slås.
Andens liv, som Gud oss giver,
av förintelsen ej nås.693
Frostenson skriver så i ett refuserat psalmförslag från 1935. Han låter de
sista raderna uttrycka förvissningen: ”Då vi tagit sista steget/och allt synligt svunnit bort,/skall det liv, som är Guds eget/genom dom och nåd bli
vårt.”
Gud griper människan; sökande och sakta, eller handfast och hårt: ”Då
Gud fått detta grepp om människans själ, har det största av alla under
inträffat: för tid och evighet tillhör den Honom, och ingenting kan rycka
den ur Hans hand.”694 Mot dödsrikets dunkla, dystra djup öppnar tron
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mot det ”Barmhärtighetens rike, som är allas sanna och slutliga fosterland”,695 och i psalm 610:5, 1986 års psalmbok uttrycks detta rike ”såsom
pärlan,/och den som känt igen/himmelrikets pärla/vill alltid äga den”.

En sluten cirkel
Åren på Lovö kom att rymma en sorgens tunga tid. Den 10 juli 1962 dog
Ulla Lidman-Frostenson i cancer 52 år gammal. I Rune Pär Olofssons
personligt skrivna bok ” ... och ett oändligt hem” talas om sorgen som ett
förlamande slag. I boken Ingen utanför beskriver Frostenson upplevelsen av
hur en cirkel sluts, också för hans personliga del. I tanken är han tillbaks
vid platsen för sin konfirmation; Stenbrohults kyrka. Han låter Carl von
Linnés nedtecknade rader beskriva landskapet: ”De släte åkerfälten omgifwa denna kyrka på alla sidor utom den vänstra där Mökeln utsträcker
det klara wattnet. Något stycke ifrån wisar sig den fagra bokskogen åt söder …”696 Landskapet jämte sommarstämningen från kyrkan, och den
långa cykelvägen dit, är för Frostenson starka minnesbilder, men, skriver
han: ”Mitt i den solglittrande sorglösheten kom plötsligt det brutala nerslaget.”697 Skolkamraten, läskamraten och den egna scoutpatrullens ledare,
Holger Fältenborg, var död. Fältenborg var idolen, grundat på hans ideala
sätt att vara: ”vaken, djärv, hjälpsam, självklar”.698
Frostenson tar denna ungdomsupplevelse med till S:t Michele på AnaCapri. Året är 1963. Tillsammans med sina två döttrar är han inbjuden
som gäst, och skriver, för första gången på två år, några dikter och ett dussin psalmer. Den enda av psalmerna som blivit kvar är, som tidigare
nämnts, psalm 87 i vår nuvarande psalmbok, vilkas två första versar lyder:
Våga vara den du i Kristus är,
den i hans tanke, den i hans kärlek,
den i hans ögas eviga ljus du är.
Intet äger du som ej han dig ger.
Kraven och kraften, viljan och verket
strömmar ur samma källa från bergen ner.
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Frostenson skriver psalmen dels utifrån Karl Barths dogmatik, och dels
utifrån sin egen upplevelse: ”Den går tillbaka på min konfirmation i Stenbrohult och på en annan konfirmation, min yngsta dotter Anna Claras –
40 år senare, på häftiga intryck från båda av ljus – skugga, liv – död.”699
Psalmens ord kom till honom på en gata i bergssluttningarna på Capri.
De växelvis starka solstrålarna, de mörka skuggorna, och de bländande
vita husväggarna där, framkallade sammantaget skuggspelet i det svenska
högsommarljuset, mot de vitrappade kyrkväggarna, vid läskamratens jordfästningssöndag:700 ”I en brännande fokus flöt denna samman med Anna
Claras konfirmationsdag en julisöndag 1962. Natten efter, mellan söndag
och måndag, dog min hustru Ulla. Bilden av min läs- scoutkamrat steg
fram för mej. Jag fick den kraft och tilltro till mig själv som jag behövde
just då. I psalmen kunde det ha stått: ´Våga vara den Holger Fältenborg
du är`.”701 Vidare talar psalmen i en av stroferna om ”hans ögas eviga ljus”.
Det ljuset går tillbaks på en mycket tidig minnesbild; ljuset som Frostenson sågs strömmande ur stenögonen från stenarna på gården, ladugårdsbacken, vid hemmet i Loshult. Han var tillbaka i barndomen. Denna
minnesbild återges av Rune Pär Olofsson, som konstaterar att ”sten” och
”öga” är nyckelord, ofta förekommande i Frostensons poesi. De är nästan
besjälade, som hos Stagnelius och Linné, något som anas i diktsamlingen
Du böjde dig ned över jorden.702 Frostenson skriver där:
På heden ligger stenarna
uråldriga och grå.
Fåren och hästarna
på bete kring dem gå.
De äro jordens ögon
uråldriga och grå.
De sett så många släkten
komma och gå.703
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I diktens slutstrofer byts det uråldriga, gråa, och gåendet, i konstaterandet:
”En flyktig middagstimma/vi äro till/i det ljus som strömmar/ur deras grå
pupill.”
Tid är nåd
Att skriva är ett sätt att bearbeta. I boken ”… och ett oändligt hem” återger
Olofsson Frostensons berättelse om de reaktioner sorgearbetet medförde,
och hur dessa kopplades samman med hans författande: ”- de första raderna som kom till mig efter Ullas bortgång”, löd: ”Så naken som ett strå
är tron, den intet bar …”704 Nedtecknade avsågs de så småningom som
ingress till psalm, vilken förelades 1969 års psalmkommitté, i vilken Frostenson ingick. I ett brev till Olov Hartman, också han inbegripen i arbetet
för ny psalm, återkommer Frostenson till sorgen, och nödvändigheten att
skriva. I boken Guds kärlek är som stranden och som gräset, återges två brev.
Året är 1972 och tankeutbytet avser främst en Frostensontext. Frostenson
skriver: ”Det var ett par punkter som jag gärna skulle vilja ta opp till en
kort brevdiskussion. Först strofen: Tid är nåd./I tidens mitt/Jesus står. Allt
hans är ditt./Tid är nåd så länge än/hjärtat nås av kallelsen. En strof som
du nu liksom flera gånger tidigare ansett vara betänklig ur själavårdssynpunkt.”705
Frostenson utvecklar i brevet sin ståndpunkt, att all sanning om människan är existentiell. De stora bibelorden handlar om Gud – om Kristus.
De rymmer en universell sanning. En enskild psalmtext, tecknad mot en
privat bakgrund, riskerar att bli missvisande. Texten kan dock äga en ”exakt inregistrering” i en bestämd situation, och därmed vara till hjälp för
människor i liknande benägenhet. Den text som här avses ”skrev jag i
augusti 1962 – en månad efter Ulla var borta”.706 Orden kom till Frostenson efter starka intryck från en konstutställning där korsfästelsebilder uttryckta av bilolyckor, av målningar baserade på bibelord, och målningar
uttryckande en kosmisk nattvardsvision, utövade starka intryck. På väg till
ett personligt besök hos konstnären Erik Olsson, på en papperslapp, längs
sandstranden utanför Haverdal på västkusten nedtecknades orden. De två
sista versarna kom att ändras, alltmedan den första ”betänkliga” står kvar.
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Framsprungna ur den personliga erfarenheten av att tid är nåd, berättigas
de, som utgörande en del av sorgearbetet:
För att klara mig genom, komma ur något malande och
kretsande började jag göra dagboksanteckningar – för att få någon kartläggning, höll på med det ca 3 månader. Då får man se
vad det är som håller, vad som kommer till en och har bärkraft.
Märkte att de stora bibelorden var för tunga, poesiorden för
tunna: Det var dogmatiska formuleringar som det här Sellergrensordet: ´Tid är nåd de följas åt` som var hjälp, bokstavligen
bar några dar framåt åtminstone. 707
I brevets fortsättning berättar Frostenson att Sellergren hade verkat i hans
hemtrakt. Han hade hört berättelser om honom, och Frostenson tolkar
därmed orden som personligt och speciellt adresserade till honom själv.
Han framför reflexionen att han inte vet vad Sellergren lade i begreppet
nåd: ”kanske att det finns nåd till minuten innan kl. 12”. Frostenson skriver: ”För mej i min situation skulle detta ha varit fullständigt intetsägande.
Har tolkat orden utifrån tidssymbolen – kedjan av kairoi – tillfällen som
är basen för kallelsen, kallelsen själv.”708
Frostenson konstaterar:
Allting är tvärt avklippt om man ser bakåt. Botfärdige rövaren,
nåden är meningslös i det läget men inte att det kan öppnas nya
möjligheter som aldrig funnits, inte bara från en nollpunkt, utan
också med förankring bakåt. Tillfällena hör samman med tillgångar, mänskans egna till 90 % kanske outvecklade reserver
och outnyttjade resurser – ändå mer med vad som står i strofen
´Allt hans är ditt`. 709
I fortsättningen anför Frostenson kallelsetanken. Han säger sig inte ha
något emot att på något sätt precisera vad han menat med uttrycket:
”hjärtat nås av kallelse`”. ”Kanske så: Tid är nåd. Så länge än tillfällen ges
oss till tjänst. Det är inte särskilt poetiskt. Men meningen blir klar. Man
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kan säga att det är gärningslära. Men jag kan gå i god för att det också kan
vara själavård.”710
Olov Hartman besvarar brevet, och säger sig förstå att orden varit till
hjälp i den situation de bäst behövdes. Han bejakar även att människor i
samma benägenhet finner hjälp i dem, dock med ett förbehåll: ”Nämligen
om Din situation är deras även språkligt.”711 Här följer sedan Hartmans
reaktion på ordet ”kallelse”. Han befarar: ”De flesta torde tolka Dina ord
så här: ´Tid är nåd så länge hjärtat kännbart upplever det`. ´Kallelse = upplevelse.`”712 Hartman återför betydelsen till det gammalpietistiska ”ordo
salutis” där kallelsen därvidlag föregår upplysningen. Denna tolkning är
spridd i kyrkliga sammanhang, och som bevis härpå anför han att den
första psalmen i psalmboken, under rubriken ”Kallelse och upplysning”
handlar om en sovande syndares uppvaknande:
En sådan upplevelse av Guds nåd varar inte för beständigt fast
man i många kretsar anser att den borde göra det – när den är
borta beror det på något fel hos vederbörande. Följden är att
många skulle dra följande slutsats av Din psalm: ´eftersom jag
inte med mitt hjärta känner och upplever kallelsen, så är det för
min del slut också med nåden`. En helt annan sak är ´kallelsen` i
betydelse ´kallelse till tjänst`. Att ordet ´kallelse` här skulle ha
denna mening är för mig nytt och erbjuder ett fruktbarare utgångsläge än den förra tolkningen. Einar Billing har verkligen,
trots Wingren, rätt i att den jordiska kallelsen är ett evangelium.713
Formuleringen får inte utestänga den som saknar denna tröst. Vidare anför Hartman att människor på grund av t ex fysisk arbetsoförmåga kan
känna begränsning i orden: ”så länge hjärtat nås av kallelsen till tjänst”.
Hans summering blir: ”Nu är frågan om man inte t ex skulle kunna tänka
sig något i stil med ´och därför än` i stället för ´så länge än` – och så något
om möjlighet till tjänst. Därmed skulle mina betänkligheter vara övervunna, på denna punkt.”714
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Brevväxlingen ger en bild av det arbete, den bedömning och den gallring
inför slutversion, vilken försiggick i kommittéer, innan ett förslag blev
antagen psalm. Detta skildras utförligt av Rune Pär Olofsson i boken ”…
och ett oändligt hem”. Han ger redan i ingressen anvisningar till detta: ”Från
och med kapitlet ´Kallelsen` blir boken – med vissa undantag – kanske en
smula för detaljrik för genomsnittsläsaren av biografier. Dessa genomgångar av psalmmaterial och kommittéhistoria är tänkta för studiegrupper,
som önskar fördjupa sig i ´hymnologien`.”
Stroferna från den ovan behandlade brevväxlingen blev aldrig psalm. Förutom i boken Guds kärlek är som stranden och som gräset, där alternativ av
Frostenson anges ”Gud ger tid till bot och tjänst”, återfinns orden i Ingen
utanför. Det är ursprungsversionen som där återges: ”Tid är nåd. I tidens
mitt/Jesus står. Allt hans är ditt./Tid är nåd så länge än/hjärtat nås av kallelsen.”
Nästa vers lyder: ”Tid blir dom då jag ej ser/honom och hans kärlek
mer./Söndrad, ensam, oförlöst/dag för dag åt vinden strös.” Den avslutande
versen är tidigare citerad: ”När hans röst till mig når fram/vill jag såsom Abraham/säga ”ja” till Gud och gå./Tid och nåd då följas åt.”715
Psalm blev däremot, de vid samma tidpunkt nedtecknade orden: ”Mina
döda timmar bär jag fram till dig./: Inför dina ögon låt dem bli till liv.:/
Orden återfinns i psalm 521:1 i 1986 års psalmbok vars andra vers lyder:
”Inför dina ögon/inget är fördolt./: Under skal och spillror/finns en törst,
en gråt:/.”

Bli den du är
I diktsamlingen Isop, honung, salvia är skuggorna dominerande, genombrutna av få solglimtar. På ett, av det i övrigt tomma bladet, står med kursiverad stil September 1962. På nästkommande blad ställs frågorna:
Vem är du som dina fångar vallar?
Du är döden. Hårt din röst oss kallar.
Vem är du som ängens fårflock vallar?
Du är Herden. Milt din stämma kallar.
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Herde, som osynlig bland oss går
Gör mej, dödens fånge, till ditt får.716
Lika litet som tron förnuftsmässigt kan inordna ondskan i Guds världsherravälde, lika lite kan den ge förklaring när det onda drabbar oss. Ibland
ges inget annat svar, än det som formulerar nya frågor:
Visst är vi barn av det eviga ljuset,
vårt hemland där solen råder.
Varför skulle annars mörkret falla så hastigt?717
Orden återfinns i samma diktsamling. Längtan efter tröst och förklaring
blir till torterande uppriktighet i uttryck och formuleringar:
Med ena handen
bränner Han kyrkor,
spränger befästningsverk,
underminerar bostäder,
borrar skepp i sank.
Med den andra bygger
han altaren och syrgaskammare,
delar ut tält och flytvästar –
det ena som det andra
i ett enda syfte:
vår eviga salighet.718
Den av människan upplevda Gudsfrånvaron kan vara en längtan efter
gemenskap. Man saknar den man behöver, och den man önskar att vara
tillsammans med. Tvivlet kan vara en form av trosupplevelse. Det är
ibland avigsidan av vår längtan:719
Vi skulle inte längta efter ljuset,
om inte ljuset redan bland oss brann.
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Ej gäster blott vi är men barn i huset,
och länge har vi ägt vad nyss vi fann.720
Våga vara! Kristus har segrat. Döden är övervunnen. Redan nu – och
ännu inte. Det är det arv, som Gud själv, enligt Frostenson, anbefallt honom att tjänstvilligt föra vidare. Psalm 87 i vår nuvarande psalmbok uttrycker i sin tredje vers: ”Skuld och rädsla/trycker dig inte mer./Nu är du
fri att/älska och tjäna/dem som du möter,/Jesus bor i dem.” Idol och idealskapet, formulerade vid konfirmandkamratens jordfästning, har blivit
verklighet i Kristus. Den egna identiteten befästs i Herden; Kristus. Guds
rop över världen formuleras i psalm psalm 87:4:
Redan är du
den du en gång ska bli:
dömd och benådad,
död och uppstånden,
älskad och ett med
honom som gjort dig fri.
Den andliga visan
Den brist och synd som tillvaron rymmer är den kristna trons arbetsfält;
att upprätta och hela med förkunnelse. Bristen är utgångspunkt för förändring. Ett inslag i Frostensons författarskap, med nära anknytning till
samtidens frågor, utgjordes av den andliga visan. Den växte fram i de förändringar vilka kan skönjas i tidsandan.
Andra världskrigets ideologiska engagemang hade övergått i fanatism. Det
blev en varningssignal för 1950-talets unga. Rädslan kring ställningstaganden ”för- eller emot” blev kännetecknande, och ”samhället får styras utan
mig” framstod som en vanlig inställning. 1960-talet avlöste detta.
Förhållandet mellan kyrkan och världen dominerade världskyrkomötet i
Uppsala 1968. Mänsklighetens många ödesfrågor, och den nödvändiga
omorienteringen intresserade den unga generationen. Internationellt ledde
deras engagemang till protester mot gällande ordning. Medborgarrättsrörelsen i USA aktualiserade begreppen fred, frihet och rättvisa. De militära
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handlingarna i Vietnam kritiserades. Demonstrationer i bland annat Paris
och Berlin väckte svenska ungdomars missnöje med utbildnings- och
samhällssystem, vilket främst bland studenter utformades till protestaktioner. Kollektiva sammanslutningar, praktiska allmänhumanitära och
sociala alternativ utformades. Visan blev en av dessa aktiviteter. Sången
blev ett vapen med stark genomslagskraft. Med sången manifesterades
samhörighet, befästes solidaritet och visioner. Visan var en internationell
företeelse. Likartad världen över sprang den fram i USA, England, Västtyskland och Frankrike. Musikstilarna var mångahanda. Det gemensamma
var dess förmåga att attrahera de unga.721
Den kristna ungdomen stod inte utanför. I deras kretsar föddes den andliga visan. Samtidsaktualiteten i texterna kom att utrycka de handlingar
som kristen tro förpliktigar till, och blev sålunda samtidigt svar på den
debatt vilken under 60-talet aktualiserades i frågan: ”Gud är du död”?
Visan kom att bli en organisk del i gudstjänstens helhet. Textinnehållet
förmedlade den kristna trons grundfundament. Det enkla och det omedelbara, rytmen och livfullheten appellerade till den unga generationen.722
Detta föranledde Anders Frostenson att i förordet till vissamlingen Mitt
ibland oss uttrycka sin tvekan inför inbrytandet på visans domäner: ”jag
har faktiskt ett behov att be om ursäkt för mig själv i min egenskap av
textskribent på detta område. När jag hållit föredrag om psalmer och
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SOU 1985:17, sid. 86ff. I Dogmat och dikten, sidan 72 och framåt, skriver doktor
Erik Routley en essä om psalmskapandet i Europa under 1900-talet. Han ger i en
historisk tillbakablick en karakteristisk skildring av de tre huvudströmningarna:
Den dynamiska och dogmatiska traditionen från Luther, den disciplinerade och
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växande traditionen i England. Under rubriken ”Den multikulturella musikaliska
scenen”, sidan 101f, ger han med utgångspunkt från den tyska kyrkodagsstilen bakgrund och utveckling till den andliga visans framväxande, dess budskap och
spridning. Denna essä beställdes av 1969 års psalmkommitté vid tiden för deras
första betänkande Psalmer och visor 1975. Avsikten var att öka kännedomen om
vad som försiggick på psalmskapandets område, vad som skrevs och sjöngs utomlands. Erik Routley ansågs, enligt förordet, som världens främste hymnolog, vid
denna tidpunkt ensam ansvarig och redaktör för den världsekumeniska psalmboken Cantate Domino.
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psalmbehov och kommit in på avdelningen ´Ungdom` har jag brukat säga,
att vad unga mänskor ska sjunga bör de själva skriva.”
Dock befinner sig Frostenson i mars 1968 i ett kloster i bayerska alperna,
och är där, enligt samma förord, ”sysselsatt med studiet av medeltidsdogma och latinsk hymn”. ”Därifrån”, fortsätter han, ”var det inte så långt till
Geneve. Jag beslöt mig att resa dit och hos Kyrkornas världsråd söka få
fram nya ungdomssånger att ta med mej hem till R. K. U.” Inkvarterad
bland ungdomar blev deras genomträngande popmusik ”en utmärkt ljudfond” till de texter Frostenson erhållit. Han gör upptäckten att avståndet
inte var stort mellan dessa sångers innehåll och de gamla hymner vilka
upptog hans intresse: ”I bägge fanns det konkretion, rakt-på-sakspråk och
ett fast dogma. Det mest inspirerande i dessa ´new hymns` handlar om
Kristi kors, uppståndelse och återkomst.”
I maj månad reste Frostenson till London och fick i sin hand texter, vilka
alldeles nyss lämnat tryckpressarna. I juni erhöll han ytterligare vishäften,
och efter genomläsning gör han antagandet: ”Jag tror det finns en fin fortsättning för visor av den här typen. Man behöver nog inte resa så långt för
att hitta dem. Det är ur vår egen miljö de ska komma fram.” Frostenson
ser visan som talande till alla. Den har en nisch även utanför kyrkorummet. Alla är Guds människor. Hos dem som rör sig utan masker för sina
ansikten bör kyrkans sång vara: ”Kanske inte bara där. Men där också och
med en viss förtur där.”723
Anders Frostenson skulle fascineras av den andliga visan. I SOU 1985 dras
slutsatsen att det huvudsakliga beståndet av svensk andlig visa är originaltext och originalmelodi: ”Lundberg har svarat för några översättningar,
men flitigast som översättare har Frostenson varit. Frostenson har också
svarat för en stor mängd originaltexter, efter 1969 publicerade i sångsamlingar som Medmänniska, Sätt en ring på hans hand, Ställ dig vid hans kors,
Ung tro livet ut, m fl. 1969 samlades de viktigaste översättningarna i en
sångsamling, Mitt ibland oss.”724 Samarbetet med Lars Åke Lundberg resul723

Mitt ibland oss, sidan 4: Frostenson talar här om sina besök i Allaktivitetshuset
på Gamla Brogatan i Stockholm. Han brukade gå dit efter Psalmkommitténs
sammanträden i Jordbruksdepartementets sessionssal: ”De som rör sig där är
människor utan masker för sina ansikten.”
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terade i enkla melodier, ofta så kallade världsliga, ibland populära krogmelodier. Lundberg konstaterar: ”Så gjorde både Luther och Booth.” 725
Många internationella impulser kom att tillföras den svenska visan.726
Men även omvända exempel kan anföras. Den mest kända av Frostensons
visor blev psalm 289 i 1986 års psalmbok. Den blev internationellt känd
genom införandet i världskyrkorådets sångbok Cantate Domino.727 Med
”Guds kärlek är som stranden …” spreds frihetens evangelium ut i ofrihetens värld. Den blev den kristna trons erinring i den verklighet som var
efterkrigstiden. Muren mellan öst och väst, liksom de osynliga murarna av
rädslor människor emellan, uttryckte både fängelse och galler, och kontrasterade mot visionen ”en rymd för drömmar,/en jord där träd och
blommor kan slå rot …”
Verkligheten kan se annorlunda ut. Frostenson ställer bilden av Guds kärlek; befrielsens förutsättning, i förgrunden. Den kristna tron är en
kämpande tro. Psalmen förbjöds i öst, men blev kampsång. Dess tredje
vers med orden om ”murar oss emellan” hade där en obehaglig aktualitet.
Bönen ”O, döm oss, Herre, frisäg oss i domen”, formulerar dialogen mellan Skaparen och människan. Förlåtelsen väger tyngre än skulden. Psal725

I Svensk Kyrkotidning, nr 31-32 (4752), 30 juli 2004, skriver Lars Åke Lundberg,
sidan 417f, under rubriken ”Andliga visor och sånger i modern tid”. Här berörs
just denna tidsperiod; samarbetet, den plattform vilken den andliga visan fick
genom midnattsmässorna i Gustaf Vasa kyrka 1965-1972, det enkla språket och
de likaledes lätta melodierna. Citatet ovan är från sidan 418.
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utmaning av etablerade positioner i fråga om orättvisorna i världen – inte minst i
den tredje världen som i många visor av Cocagnac, Sidney Carter och Fred Kaan.
Visan uppträder i många former, men särskilt vanlig är en enkel rytmisk visa av
trubadurtyp till gitarrackompanjemang och med refräng.” Göransson skriver med
hänvisning till sin egen undersökning: ”När författaren går igenom det rika material av skrifter som beskriver denna genre, märker han med viss förvåning att den
som här hemma behandlat ämnet grundligast och mest utförligt tycks vara han
själv, i bilaga 1 till kyrkohandbokskommitténs förslag till nya gudstjänstformer,
SOU 1975:67, vartill här alltså kan hänvisas.”
727
I Cantate Domino infördes även, enligt Dogmat och dikten sidan 135, utöver
nuvarande psalm 289, de av Frostenson författade psalmerna 600, 559, 353, 377,
455 ur 1986 års psalmbok.

228

men blev symbol och motivation för frihet. Psalmen orienterade människor mot befriande gemenskap; en frihet som var avhängig förlåtelsen,
som var avhängig kärleken: ”Den sträcker sig så långt din kärlek vandrar/bland alla mänskor, folk och raser här.” Orden hade relevans i aktuell
situation. Psalmen blev ett redskap för alternativ och hopp. Kritiken mot
de rådande förhållandena, och tilliten till Guds kärlek, stärkte de involverade i tron på förändring.
Psalm 289 är den av Frostensons psalmer som fått störst spridning. I
SVT:s program De skrev våra nya psalmer berättar han om dess tillkomst;
på vägen, i allén, mellan prästgården och kyrkan. Några av raderna skrevs
på en bänk vid klockstapeln. Det är Mälarlandskapet, och hans personliga
erfarenheter av denna miljö, som uttrycks i orden om friheten att bo där,
gå och komma.728 Han konstaterar vidare i samma program att psalmen
utgör ett exempel på hans ambition att förmå dogmat och poesin att
smälta samman.
Friheten att gå och komma, tycka och tänka, hotades aldrig i vårt land.
Därmed blev den kontext, i vilken den andliga visan växte fram, annorlunda än i de länder vilka präglades av social och politisk ofrihet, även om
medvetenheten om problemen i världen aldrig undanhölls. Det är bibelns
budskap som appliceras på verkligheten. Frostenson skriver med utgångspunkt från Luk. 1: 46-55: Magnificat nu:
Lyss till en sång om Guds revolt,
hans ”nej” till hat, förtryck och våld.
Den föddes ur Marias tro,
en sång till Gud som bland oss bor.
Han omsorg om oss alla har.
Han våra bördor från oss tar.
Han störtar den som själv sig satt
på härskartron och äreplats.
728

Se även Frostenson, Ur min visbok, sidan 18. Här skriver Frostenson: ”Träden i
vers 3 är inte poesiträd i största allmänhet utan björkarna i kyrkallén; gräset i
visan är det som växer på ängsmarkerna kring Berga och Söderby neråt mälarstranden. ´Jag frihet fick att bo där, gå och komma` är en sammanfattning av
mina år där som präst, av landskapet och hemmen.”
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Han lyfter dem, som trampats ner,
rätt han åt rättslöst dömda ger.
Den hungrande sin mättnad får.
En rik med tomma händer står.
Han ropar oss. Han ensam ger
frihet och makt att skapa fred.
Var med och sjung ”Magnificat”,
Guds frihetssång i folkets natt.729
I samlingen Mitt ibland oss anger Lars Åke Lundberg och Anders Frostenson, under rubriken ”Efterskrift”, tre tänkta användningsområden för visorna: Kyrkoårsanknytningen, med tonvikt på att det som sjungs går in i
kyrkoårets helhet, Ämnen; förslagsvis används här texter ”om vårt ansvar,
om Guds närvaro och lovsånger”, och Bibelstudier:
Visorna kan användas som introduktion till ett bibelstudium.
Därför har vi i de flesta fall angivit bibeltexter, som anknyter till
visorna. Man kan också om sångerna används vid torgmöten
och badstränder genom att sjunga en visa och läsa bibeltexten
som hör till på det sättet få fram en enkel och central gudstjänstform lämplig för utomhusbruk …
Många av Frostensons visor och sånger blev psalm, flera blev aktuella i
körsammanhang, bland annat i nya gudstjänstformer som kom att
benämnas ”temagudstjänster”.730 Själv drar Frostenson ingen skarp gräns
mellan begreppen visa och psalm: ”På senare tid har visans berättigande i
kyrkan diskuterats. Eftersom någon skillnad mellan visa och psalm inte
existerar, kan denna diskussion lugnt avslutas. För hur skulle kyrkan kunna avvara församlingssången, denna för kristendomen unika form av gemenskap?”731
729

Frostenson & Hallin, Sätt en ring på hans hand, sid. 53.
Svensk Kyrkotidning, nummer 31-32, 30 juli 2004, sidan 417f: Lars Åke Lundberg anför här de s.k. ”temamässorna”, en benämning skapad för dessa gudstjänster, vars motiv hämtades från i tiden aktuella händelser. Behovet av nya psalmer
och sånger för dessa gudstjänster var stort. Bland andra kontaktades för detta
ändamål Anders Frostenson och Britt G. Hallqvist.
731
Frostenson & Hallin, Sätt en ring på hans hand. Argumentationen återfinns som
baksidestext på denna samling.
730
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Frostenson utgår från närmiljön och från den enskilda människan, och
därmed från de med den mänskliga existensen förbundna förnimmelserna. De osynliga murarna av rädslor människor emellan innesluts i Kristi
kropp, den ”puls som genom alltet slår” – ”Din kropp där ras ej mer föraktar ras. Din kropp där ej apartheid mer finns kvar.”732
Relationerna och samhörigheten tydliggörs i skapelsen:
Vi skapats till varann, ej var och en till sitt.
Det liv vi fick är vårt, ej bara ditt och mitt
– ett ”jag” som släpper in och tar emot ett ”du”
och mötet – ej i drömmens land men här och nu.733
Det enkla, det vardagliga och det omedelbara blir i luthersk anda platsen
för evangeliets tillämpning, med möjligheten att utifrån evangeliet förstå
sin egen situation. Människor ska känna igen sig. Ur igenkännandet växer
solidariteten och vidgas horisonten:
Ser vi hjälplösheten hos oss själva och bland
mänskorna på gatan, kan vi också upptäcka
Jesus som den alltid närvarande Hjälparen.
Är vi berörda av världsnöden kan vi se honom
där, särskilt bland dem som gör den största
insatsen, satsar sina liv, för att befria
folket de tillhör från förtryck, sociala
orättvisor och politisk terror. Det kan väl inte
vara en felsyn, om vi tycker att de utför
en Jesusgärning? 734
Kravet på rättvisa, fred och frihet i en politiserad världssituation framstod
som nödvändiga och självklara utgående från ett kristocentriskt perspektiv. Detta aktualiseras i en afrikansk sång. Frostenson finner den i Cantate
Domino. Titeln: ”Jesus, du är kung”, är utgångspunkten och sången består
– förutom refrängen – av två korta versar om Jesu tron i himmelen, och
732

Frostenson & Hallin, Sätt en ring på hans hand, sid. 33.
Frostenson & Hallin, Sätt en ring på hans hand, sid. 51.
734
Frostenson, Ur min visbok, sid. 24.
733
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hans vandring på Kanaans jord. Frostenson anför: ”Där har man fått med
det jordnära, det svindlande kosmos, den bibliska historien med en laddning av politiskt nu: Tron att Jesus ska bryta ner imperialismen nu, som
det gick en gång med det romerska världsherraväldet.”735 Frostenson konstaterar att ord blir starkare ju fler gånger de upprepas, att ordknappheten
är en tillgång, likt ropen i ett demonstrationståg. Han beslöt att bygga på
sången, och med förhoppning om att kunna matcha styrkan i de afrikanska orden, sökte han sig till Luther, och Luthers ord om Guds närvaro ”när
vi har det som svårast och när vi bubblar av glädje”, i anfäktelsen och i
lovsången.736 Det blev fem ytterligare versar:
Du är densamme som du var
och du är med oss alla dar
Du tror på oss när vi ej tror
och i vår hemlöshet du bor
Du ger uppståndelse och liv
åt dem som följer efter dig
Du är oss nära, fast fördold
är i vår lovsång och vår gråt
Du leder oss ur mörkret ut
in i ditt underbara ljus737
Melodin utgörs av negro spirituals. Frostensons intention att låta dogmat
och dikten flyta samman har här kommit till uttryck i två varandra till
såväl text som melodi skilda framställningssätt: ”Guds kärlek är som
stranden …” och det afrikanskt-svenska uttrycket för den kristna tron.
Detta kan också ses som belägg för de mångfaldiga uttryckssätt vilka kom
att känneteckna visan. Den kröp upp från ungdomslokalernas källartillvaro och kämpade för en plats i själva gudstjänstrummet. Visan hade kommit för att stanna. Dock inte utan protester.738
735

Frostenson, Ur min visbok, sid. 10.
Frostenson, Ur min visbok, sid. 10.
737
Frostenson, Ur min visbok, sid. 11.
738
Lars Åke Lundberg mötte med sina tonsättningar starkt motstånd från kyrkomusiker. I Svensk kyrkotidning, nr 31-32, 30 juli 2004, sidan 421 skriver han: ”En
736
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Intresset för ungdomens sång och därmed den andliga visan ledde till
kontakter med företrädare för den unga generationen.739 Det är ”tydligt att
den andliga visan tillkom i det revoltklimat som allmänt utmärkte 60talet. Visan blev ett vapen i kampen för de förändringar man ville se i
både samhället och kyrkan, hos människor kollektivt och individuellt”.
Visan skulle komma att återverka på utformningen av den kommande nya
psalmboken, och dess ämnesval med hänsyn tagen till ”ungdomens nya
situation”.740 Den andliga visan / psalmen blir hos Frostenson ett utvecklande av den kristna tron på biblisk grund.741

kyrkomusiker gjorde en parodi på ´Guds kärlek är som stranden` och avslutade
uppförandet med att bränna noterna i kyrkgången”. Per Olof Nisser bekräftar
även i Vår nya psalmbok, sidorna 20 och 21 motståndet, debatterna och kritiken.
”Men”, summerar han, ”så småningom ebbade debatten ut, åtminstone i sin mer
aggressiva form …” Kritiken kom att omfatta såväl temagudstjänsterna som midnattsmässorna i Gustaf Vasa kyrka. Främst kom den, skriver Lars Åke Lundberg,
från människor som inte varit där. Kritiken gällde främst musiken, jazzinslagen i
kyrkorummet, men även medverkande författare och teatergrupper ifrågasattes.
739
SOU 1985:17, sidan 81: ”En kontaktkonferens ägde rum den 23 november
1968 för textskribenter och tonsättare för ungdomssånger under ledning av pastor
Lars Åke Lundberg, pastor Ingemar Glemme och Göransson. Konferensen samlade ett 40-tal deltagare och en arbetsgrupp tillsattes för det fortsatta arbetet, bestående av Lundberg, pastor Ragnar Wittgren, redaktör Stig Svärd samt Frostenson.”
740
SOU 1985:17, sid. 86 och 94.
741
Strandsjö, Andlig nutidsvisa. Strandsjö uppmärksammar den uppsjö av visor,
vilken kulminerade under 1960-talet, och som till del presenterade ett tvivelaktigt
innehåll. Strandsjö skriver på sidan 25: ”Det finns sångtexter som är farliga, därför att de skapar felaktiga föreställningar.” Han konstaterar vidare på nästkommande sida: ”Det är tyvärr få författare i denna genre som har Anders Frostensons underbara förmåga att i några korta strofer fånga en bibelberättelse och ge
den en realistisk tillämpning för vår tid.” (I sistnämnda fall syftar Strandsjö på
barnvisan, men yttrandet kan säkerligen tillämpas mera generellt beträffande
visan. Många av de för barn skrivna visorna kom ju att användas över åldersgränserna).
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Fred mellan människor och fred med jorden
Den kritiska teologi som tog sig uttryck i den andliga visan och dess rötter
i krav på fred, frihet och rättvisa kom att fortplantas i den globala medvetenhet, som skulle känneteckna den framväxande miljörörelsen, och
dess sammanhållande av begreppen fred med såväl skapelsen som människan.
Ny psalm och sång är ofta profetisk, skriver Frostenson, det vill säga den
har en öppning mot framtiden:
Den har varit många väckelsers första vingslag. Roseniuspsalmen initierade den väckelse som bär hans namn. ´Fädernas kyrka` skrevs på tröskeln till Ungkyrkorörelsen. ´Löftena kunna ej
svika` innan pingströrelsen fanns. Nattvardspsalmerna 1937 innan den s k nattvardsväckelsen kommit. 742
Miljörörelsen skulle bli en väckelse av annat slag. Medvetenheten om
skapelsens helhet kom att omspänna känslor och etik, tro och religion,
teknik, samhälle och kultur. Dess företrädare skulle hämtas från skilda
samhällsgrupperingar.743
742

Frostenson & Routley, Dogmat och dikten, sid. 34.
Se exempelvis böckerna Ekologi, samhälle och livsstil av professor Arne Naess och
Genom död till liv av kärnkraftstekniker Lars Norberg. Arne Naess lämnar år 1971
sin professorstjänst i filosofi vid Oslo universitet för att uteslutande och på heltid
arbeta med naturfrågor och ekologiska problem. Boken Ekologi, samhälle och livstil
presenterar på sidan 29 en filosofisk grundsyn inspirerad av livsförhållandena i
biosfären. Ur skärningspunkterna mellan ekologi och filosofi föds ordet ekosofi.
Ekosofi T är Naess benämning på hans egen variant av ekologisk filosofi. Sammanfattningsvis är författarens vision att den plågade naturen ska bli den negativa/positiva symbol, vilken samlar alla jordens folk i gemensam enhet för livets
framtid, i ett andligt universum. Detta tar sin utgångspunkt i en ny syn på framsteg och rationalitet med naturen som religiös resurs. Kärnkraftstekniker vid
Stahl-Laval Lars Norberg ser i sin bok Genom död till liv människan som såväl
problem som möjlighet: sidan 88: ”… allt börjar trots allt med den enskilda lilla
människan – och enskilda människor i samverkan”. Norberg inleder med Harry
Martinsons ord: ”Det ohyggligaste med människorna/ är att de inte vågar tänka/
Om de verkligen tänkte ut konsekvenserna/ av den verklighet de lever i skulle de
dö av skräck -/eller förändra världen.” Norberg ger detta inledningskapitel rubriken ”Såsom på Noa tid”. Den fortsatta framställningen rymmer många rubriker
och kapitel med hänvisning till religionens värld. Norberg anknyter i sin fram-

743
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Miljörörelsen innebar en renässans för bibelns berättelser om människan
och naturen: ”När vi med alla sinnen upptäcker naturen – växterna, fåglarna, marken och vattnet och luften – anar vi vem Gud är”, skriver Stefan
Edman i den första rapportboken om kyrkorna och miljöomsorgen i Sverige.744
I den omgivande världen finns ur miljösynpunkt åtskilliga kontexter, vilka
inte omedelbart bildar bekväma sammanhang. Problemen känner inga
geografiska eller politiska begränsningar. Omsorgen om och iakttagandet
av naturen är främmande för många i nutiden. För de första kristna var de
stora sammanhangen självklara. För kyrkofäderna – och för kristna långt
fram i vår egen tid kunde allt skapat upplevas som heligt. Kosmos kunde
ses som ett sakrament; en Guds generösa gåva och kärlekshandling. Allt
hörde samman i livsväven.745
Edman presenterar vad han benämner ”fornkristen teologi”746 med den
första versen av psalm 718 i Psalmer och visor 76, vilken psalmvers också
avslutar boken som helhet. Författaren är Anders Frostenson:
Sol och jord och luft och hav
gett oss allt vi är och har,
skydd och skördar, dryck och mat,
sång och drömmar de oss gav.
Skada inte jorden eller havet eller träden.
Psalmens andra vers återknyter till jord, hav och träd. Skapelsens bundenhet till Skaparen uttrycks i språk utan ord: i spegelbild, spår och grundämnen:
De Guds spegelbild bär kvar.
När han ropar ger de svar.
De förkunnar dag och natt
ställning till Luther, och han avslutar sin bok med Göran Bexells psalm: ”En gång
i tidens morgon är jorden ny/luften är renad och sjöbottnen synbar…” Psalm 637
i 1986 års psalmbok.
744
Edman, Härlig är jorden? Kristna i 80-talets miljökamp, sid. 10.
745
Edman, Härlig är jorden? Kristna i 80-talets miljökamp, sid. 10f.
746
Edman, Härlig är jorden? Kristna i 80-talets miljökamp, sid. 32.
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Herrens trofasthet och makt.
Skada inte…
Här på jorden är hans spår.
Över vattnen har han gått.
På ett träd från död till liv
lyftes han som är vår frid.
Skada inte…
Luft och vatten, jord och ljus,
allt som har sitt liv därur,
fogas samman och byggs opp
– lemmar i en enda kropp.
Skada inte…
Befrielseprocessen – här och nu – för människor och för miljö, är för Frostenson en reflex av Bibelns budskap. Människors erfarenheter möter i
själva verket den kristna trons grundfundament om samband och sammanhang. Frihetens träd stod på jordisk mark. I Psalmer och visor 76 skriver
Frostenson:
O jord som berg och blommor och hav och städer bär
du burit Herren Kristus som Gud och mänska är.
För honom hade träden och markens liljor kvar
den skönhet som han gav den på världens skapardag.
Han böjde knä bland bergen och vägen var hans hem
och marken var hans sovplats när dörr och port blev stängd.
Han skrev sitt ord i sanden och ingen läste det.
O jord han anförtrodde åt dig sin hemlighet.
Du ensam hörde orden han bad i öde trakt.
Din mull fick makt att läka, på blinda ögon lagd.
Mot dig hans panna böjdes och du fick ta emot
hans svett i örtagården, hans blod vid korsets fot.
I dig hans kropp fick vila. Den i ditt mörker låg.
Hur stoftet blev förvandlat till ljus ditt öga såg.
Han har ej lämnat världen. Han lever bland oss än
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och över jorden ligger en glans från himmelen.747
Psalmen har sin upprinnelse i Matteus 6: 28-29. Bergspredikan är inte
präglad av kosmisk undergångsstämning. Om människan gått vilse behöver det inte betyda att helheten gått förlorad. Skaparen och jorden är för
alltid förbundna. Det Ord, som har sin förut-tillvaro i himmelen har inte
lämnat världen. Frostenson förmedlar en medvetenhet om jorden där
tyngdpunkten förläggs hos Kristus. Han är den alltjämt närvarande och
uppehållande. I honom identifierar Gud sig med de fattiga:
Han måste låna krubba, båt, kornbröden, fiskarna,
en sal till sin sista måltid. Han stiger ner till de
plågade, böjer sig över det sönderbrutna, vänder
sig till det som vi kan tycka – fula, förvridna och vidriga.748
Guds handlande i Jesu död och uppståndelse öppnar ögonen för det universella, för längtan och drömmar om befrielse för hela världen. Alla försök att isolera Gud och världen från varandra är ett brott mot Guds vilja.
Frostenson skriver: ”De förtryckta folken är nära genom Jesu närvaro i

747

Psalmer och visor 76, psalm 719. Denna psalm återfinns inte i nuvarande psalmbok. Sigrid Kahle nämner i sin bok, vars titel bär hennes fars namn: H. S. Nyberg,
sidan 535, att Anders Frostenson kom till Nybergs bostad med psalmförslag, vilka
Nyberg förväntades bedöma för Hymnologiska institutets räkning. Rune Pär
Olofsson återger i boken ”… och ett oändligt hem”, sidan 172, Nybergs omdöme
om just denna psalm: ”Av alla de nyskrivna psalmer som kommit under mina
ögon har ingen gjort ett så starkt intryck på mig som denna. Den är först och
främst en verklig dikt av hög poetisk halt, fast och skönt timrad. Dess tema, den
kristnade jorden, eller jorden såsom helgad av vår Herre Jesu Kristi närvaro och
verk, har aldrig tillförne anslagits med sådan kraft och innerlighet i vår psalmskatt. Ingen av våra nuvarande midsommarpsalmer uthärdar i detta avseende
jämförelse med denna, hur fulla av lov de än äro över Guds godhet och givmildhet i naturen, där Jesus Kristus kommer in mera som en bisats. Jag skulle livligt
önska att den finge en god melodi; den bör kunna bli en av pärlorna i församlingens sångskatt. Tänk att få den sjungen en vårsöndag!” Olofsson skriver: ”Att
märka är då att Nyberg inte visste vem som skrivit texten; han fick den från
Hymnologiska institutet i marshäftet 1968.”
748
SOU 1975:2, Motiv och motivkretsar, sid. 27. Enligt P O Nisser författat av
Frostenson. Textavsnittet har i marginalen siffror, vilka hänvisar till nummer i
psalmförslagen.
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deras kamp för frihet och rätt... Som den korsfäste Skaparen är han världsaltets Herre.”749
Gud håller världen i sin hand; och därmed i mänsklighetens händer. Uppdraget är att förmedla trons hopp, som förvandlar människor och samhälle: ”Församlingen i sin ursprungliga mening var människor som samlades
kring Jesus. Det var inte bara de troende utan alla slags hjälpbehövande.”750 Att dela ut bröd till världen och skapa möjligheter till näring åt de
hungrande är gemensam nämnare – då – som – nu: Brödet och behovet
av bröd förenar. När brödbrist hotar rör detta vid maktpositioner, vid
jordens resurser, vid egoism, själviskhet – och splittringens skuld. Mänsklighetens enhet manifesteras i nattvardens måltid. Av åkrarnas korn och
bergens druvor bakas bröd och pressas vin. Jesu enda kropp och blod:
O Jesu när du bröd och vin oss räcker
Guds källa springer upp.
All törst den släcker.
Din kyrka som var maktlös, stum och delad
blir stärkt och helad.751
Jesus är den kraft som ingjuter hopp och utplånar murar och gränser mellan människor och nationer, mellan kyrkor och konfessioner:
Det dagas i öst och uppståndelsens sol
över havet är strödd som ett skimmer av blod.
Mot skyn lyfts ett bröd – Guds tecken och röst
till dem som blir ett med varann i sin nöd.
Jesus, ur stormar och djup vi ropar till dig.
Vår räddning är du, vårt liv. 752
Ingen gruppering behöver utesluta den andra: ”Tänk så fin gudstjänst det
kan bli, var som helst, om vi sätter oss tillsammans och hör på varandra.
Utan att vi märker det, förrän efteråt kanske, är Jesus med i kretsen. Det
som är längst bort – som ju Gud på ett sätt är – kan bli det som är oss
749

SOU 1975:2, Motiv och motivkretsar, sid. 27.
Frostenson, Ur min visbok, sid. 24.
751
Psalmer och visor 76, psalm 639:1.
752
Psalmer och visor 76, psalm 700.
750
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allra närmast.”753 Frostenson känner det så. Erfarenheter och reflexioner
kan föra människor närmare bibelns budskap. Bibelordets radikalitet lever
när det tolkas in i nutiden:
Den gemenskap som har sin källa i Treenigheten
hjälper oss till samhörighet med mänskor,
träd, moln, fåglar. Tingen bär Herrens tecken
och släpper fram glansen från världar innan
jorden fanns. Stenarna ropar ut hans härlighet.
Morgonljuset från begynnelsen landar på världens
kust och faller genom skogens stolta landskap.
Guds famn är ´som ett vårhav i solen`.754
Den känsla för livets väv som miljörörelsen uttrycker är hos Frostenson
etablerad i Skapelseordet: ”Jorden har kvar en skönhet från skapardagen.
Men också ondskan finns där som en tistelsådd över åkrarna och en
kosmisk makt som når upp till sol, måne och stjärnor. Hela skapelsen
behöver reningens bad.”755 I dikten formas bönen:
Ge syskonskap och sånger
Åt allt som är kommet av jord,
fäll över oss din vinge
eviga skaparord!756
Morsarvet
Frostenson inledde, från och med 1960-talet, en period av psalmförfattande, vilken blev så omfattande, att allt föregående tycktes honom som
en förberedelse till det som skulle komma. I de uttalanden han gör under
arbetets gång formuleras evangeliets bundenhet till nutiden: ”Nutida
psalm måste tillåtas vara annorlunda i jämförelse med de stora trostiderna.” I detta yttrande ryms hos Frostenson ambitionen att vidga horisonten; att flytta över den kontinentala teologin till svensk psalm.757 Han
anser att det starkaste trosdokument vi har kan hänföras till 1500-talet och
Juan de la Cruz text, i översättning till svenska, presenterad som läsepsalm
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i Psalmer och visor 76: ”Jag känner den. Min tro och nattens/mörker/har
fört mig fram till källans stilla/vatten/och det är natt.” Reformationens
psalmer och läropsalmen blir ytterligare redskap i vidareförandet av traditionen.758
Traditionen ligger, enligt Frostenson, djupare i folks medvetande, än vi
vanligtvis förmodar. När Artur Lundkvist skriver om jordbävningen i
Agadir, tolkar Frostenson detta, som en hos Lundkvist, i katastrofögonblicket framsprungen, från barndomen hämtad, gammaltestamentlig
medvetenhet. Gud är hotfull – och hjälpande. Det är, konstaterar Frostenson, ett traditionellt bibliskt betraktelsesätt att uppfatta Gud som den
ende hjälparen.759
I det av SVT sända programmet ”Gomorron Sverige” anknyter Frostenson
till ett uttalande av förutvarande kommunförbundets ordförande, Carl
Boo, vilken vid detta programs sändande, år 1981, var kyrkominister. Boo
sade sig se Jesus som sin förebild i arbetet inom stat och kommun. Frostenson konstaterar att drygt en miljon människor vid denna tidpunkt var
sysselsatta inom dessa samhällssektorer. Ser man till traditionen, säger
han, var psalmerna från 15- och 1600-talet samhällsinriktade: ”Främja värv
i nord! – Stå oss bi!”, var till den tiden relaterade uttryck. Psalmen ska,
enligt Frostenson, finnas där människor är, men samhällstillvända psalmer, konstaterar han, är dels sällsynta, dels betraktade som inte passande,
något han själv finner anmärkningsvärt. Psalmens budskap ska från kyrka
och gudstjänst följa människor ut i vardagen och arbetslivet. Frostenson
uttrycker vid detta tillfälle evangeliets och traditionens bundenhet till
nutiden med orden:
Den stad blir trygg,
det land får fred,
där man i tro på Jesus ser.
Där han får bli vår förebild
i vad vi gör och vad vi vill.
Han inga höga tecken bär,
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men konungarnas konung är.
Dig vare pris o, Jesu god
som komma vill och bland oss bo.760
I den kritik som uppkom kring den nya psalmen anfördes att den var ”för
svår”. Frostenson konstaterar att psalmen ska bygga på bibelordet och
spegla den mänskliga existensen. Båda är ibland svårtydbara. Själv hyser
han snarare känslan av att psalmen kan bli för enkel. Den egna erfarenheten från tio års dogmatiska studier bekräftar svårighetsgraden. Det kristna
budskapet förstås inte omedelbart. Utrymme måste lämnas för människor
att själva upptäcka. Därför måste även ”svåra psalmer” accepteras. Frostenson nämner vidare Wallins konstaterande: ”Allmogen har en andaktskänsla, som de bildade underkänner.” 761
Kritiken mot den nya psalmen gick nämligen även i motsatt riktning.
Svenska Akademiens ständige sekreterare Lars Gyllensten garderade sig,
främst mot det till barn riktade språket. Han betecknade detta språk som
”jolmigt och utslätat, och konstigt”. Frostenson bemöter denna kritik, och
hävdar nödvändigheten att skriva för respektive åldersgrupp. ”Sjuttioåringar vill inte ändra något”, säger han, ”men sjuåringarna ska starta med
psalmboken. När de konfirmeras ska de få en egen psalmbok, som ska
följa dem genom livet. De har samma rätt till psalmboken som akademiens ledamöter. Psalmen är inte primärt skriven för Svenska Akademien
och deras sammankomster.” 762
Frostenson konstaterar att han själv i psalmhänséende, hellre än att bli
jämförd med Wallin, känner sig i linje med Lina Sandell. I betraktandet av
sig själv som omusikalisk ser han sin egen styrka i ordmusikalisk och rytmisk medvetenhet, med känsla för språkets klanger.763
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Livserfarenheten döljer sig såväl bakom enkla vardagliga erfarenheter, som
i det nära sammanhanget med teologins huvudmotiv. Gud är ofrånkomlig
i mänskligt sätt att tänka. Frostensons språk blir ett ”hjärtas språk”:
Mitt hjärtas fönster ställer jag öppna
mot Guds stad.
Där är det moderssköte som en gång
alla bar, dit allting återvänder
och floden når sitt hav.764
Ordet och ordern kom till Anders Frostenson. Ibland ”kom” också de
egna orden. Han antyder dock i Rune Pär Olofssons bok ”… och ett oändligt hem”, att skrivandet är ett morsarv. Alma Frostenson kallades ”Loshults
Anna Maria Lenngren”. Hon skrev födelsedagsversar till sina vänner och
bekanta. Hon gav ord åt tillvaron: ”Hon bar alltid poesin – sinnets känslighet och livlighet – inom sej, lyssnade efter den tidiga morgnar innan
den långa arbetsdagen på gården började och gav inte bara schablonord
utan också ibland egna ord åt den.”765

Teologin
Teologi och kontext

Luther talar om att gripa nuet och den av Gud givna vardagen. Gud räcker
människorna nuet, relationer och arbetsuppgifter. Gud som Skapare vill
ständigt göra nytt. Han vill nydanande tränga in i kallelseutövningen.766
Omedelbar lydnad och Guds befallning i nuet är båda sammanvävda i
den befriande aktivitet, som hos Frostenson utlöser kreativa och skapande
impulser, till förmån för ny psalm, koral och visa.
Personligen skulle Frostenson framkalla ett nytt och för nutidsmänniskan
förståendeskapande språk. Ansvaret för det givna livet uttrycks bl. a. i
psalm 599: 5 i nuvarande psalmbok: ”Lös oss ur ensamheten,/att i varandras liv/vi återfinner livet/som det oss gavs av dig./Du som gör allting
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nytt.” Utgångspunkten för det i psalmen återkommande: ”Du som gör
allting nytt”, är Upp 21:5.
Den andliga visan, som begrepp en internationell företeelse, blir hos Frostenson ett tydliggörande av evangeliet i nutiden, med nära samband till
såväl medmänniskan som det ekologiska ansvaret. Den begynnande miljörörelsen ser människan som förvaltare av jorden; ett arv att föra vidare.
Detta innebär ett viktigt uppdrag och ett stort ansvar: ”Jordens vänner”
och ”himmelens vänner” talar samma språk. Framtidshoppet uttryckes
från miljörörelsens sida i parallella samband: ”Alla i miljörörelsen som
tror att livet, naturen, människan skall ha en framtid – jordens vänner.
Och de som tror att himmelriket är mitt ibland oss, att kärleken kommer
att segra, att nutidens nederlag för det mänskliga är lika tillfälligt som
Kristi vistelse i graven – himlens vänner. Alla lever de i påskaftons situation i mörker men dock med hopp om ljus.”767
Luften vi andas och det rena vattnet är för Frostenson heliga tecken. Guds
kärlek som stranden och som gräset blir begripliga symbolvärden för
människor i allmänhet. Psalm 289 blev symbol och motivation för frihet.
Muren mellan öst och väst i efterkrigstidens Europa, liksom de osynliga
murarna av rädslor människor emellan, kontrasterar båda mot visionen
”en rymd för drömmar,/en jord där träd och blommor kan slå rot …”
Bibelordets inspiration levandegörs i Frostensons författarskap med symboler, vilka uttrycker det goda i skapelsen, vilket i sin tur, associerar till
avkoppling och rekreation, och den meningsfulla fritid vilken ger människor kraft att leva vidare. Städernas befolkningskoncentration, och naturen som föremål för rekreation, aktualiserar den Första trosartikeln om
Skaparen och hans verk. Anden tolkas utifrån vindens verkning i naturen:
”Vågen rörs och gräset böjs där vinden går.”768
Professor Aulén känner igen sig, i sitt barndoms sommarland, uttryckt i
Frostensons vision om Guds kärlek som strand och gräs, vind och vidd.
De poetiska orden blev levande i det öländska landskapet, och dess speciella karaktär. Vattnet, som tonade bort vid horisonten, de anspråkslösa,
ljuvliga alvarsblommorna, gräset, och den vidd och vind, vilket hör detta
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landskap till.769 ”Och så till sist tyngdpunkten i det hela, det som samlar
upp alla dessa från skapelsens värld hämtade bilderna och ger dem ett
nytt, rikt innehåll, de underfulla orden: ´och ett oändligt hem` – kontrast och
fulländning på en gång.”770 Teologiskt återför Aulén sin tolkning till Ef 3:
18-19, där orden om Guds kärlek, så som den möter i Kristus, talar om att
”lära känna Kristi kärlek, som övergår all kunskap.” Bibeltexten talar om
att ”fatta vad bredden och längden och höjden och djupet är”. Bredden
står i relation till rummet, längden i relation till tiden: ”Jag är A och O,
säger Herren Gud, han som är, och som var, och som skall komma”, (Upp
1: 8). ”Se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände” (Matt 28: 20). Med
”djupet” är vårt släkte väl förtroget, konstaterar Aulén, och nämner därvid
två ord: meningslöshet och skuld; skuld med avseende såväl på den enskilda människan, som kollektivet. Här förs evangeliet in i bilden. Kristi
eget lidande stämmer väl överens med människors erfarenheter. Kristi
seger, människan tillgodo, gör den korsfäste till segerns Herre. Han är ej
endast medlidande. Han är främst Befriaren och Förlossaren.771 När Kristus på detta sätt knyts till skapelseverket som helhet, sammanfaller Auléns
och Frostensons intentioner.

Teologi och tradition
Den som har Den Helige Ande kan bl a märka detta genom att han i tro
och i glädje sköter sin syssla i kallelsen. Han gläds i arbetet. På jorden,
”med dess träd och gräs” hör kallelsen hemma: ”När människan med
glädje riktar sina ansträngningar mot jordiska uppgifter – hjälper nästan
just med det, som hon behöver, sköter kallelsen – då är kärleken från Gud
eller Kristus verksam, då är Anden nära. Att upptäcka kärleken är sålunda
identiskt med att upptäcka nästan och kallelsen såsom någonting, man med fröjd
i sinnet lever i.” 772 Detta är Luthers tankar i Kirchenpostille, och det är också
Frostensons tankar i de nya psalmernas betoning av människors samhörighet, det gemensamma ansvaret, arbetets gudstjänst, och bönens
nyskapande möjlighet. Rädslan bygger murar. Kärleken bygger broar.
Att arbeta och att bedja går hos Luther hand i hand. Som svar på den
lates bön, visar Gud på de i skapelsen givna gåvorna, och säger: ”Du skall
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arbeta”!773 Upprepade gånger återvänder Luther till bönen som utpost.
Bönens stunder är ofta de stunder då mänskliga utvägar är stängda, samtidigt som Luther anbefaller bönen i alla mänskliga situationer. Frostenson
återvänder också ofta till bönen. Fornkyrkans böner ses av honom som
skapelsens lovsång till världens Herre. Den nyskapande realiteten är, säger
Luther, utslag av människans kärlek, vilket i sin tur är identiskt med Den
Helige Andes verksamhet genom människor. Anden är Gud själv. Det han
i det givna ögonblicket vill ha utfört ingår i det av Gud bestämda, just nu,
pågående skapelseverket.774 Det ligger en oerhörd dynamik i denna växelverkan mellan bön och arbete. Guds underverk och människors vardagsmödor tvinnas in i varandra och sammanvävs till en enhet. När tron stiger
ned, och blir verksam i kärlek jämför Luther detta med inkarnationen.775
Frostenson talar i psalm 367: 2,3, 1986 års psalmbok, om Anden, vilken i
oss föder Jesu sinnelag, och gör människors hjärtan till sitt eget tempel.
Den bibliska bakgrunden härrörs i psalmboksförslaget till 1Kor 3:16 och
Fil 2:5.
De olika uppdragen i världen har olika glans och storhet. Olika lemmar
har olika funktioner. Luther syftar ofta på Rom 12 och Första Kor 12.
”Lem är jag redan”, skriver Luther. ”Det skedde genom Kristi verk.” Gud
ser endast till lydnaden i kallelsen (Första Kor 7:20). Troheten mot kallelsen har vi att visa i vår uppgift. Andens liv och Andens prövningar är
omöjliga för människor att genomskåda. Det är Gud ensam som dömer i
yttersta domen. Därför är det för människor omöjligt att se den heliga
jordiska kyrkan. Detta blir möjligt först i Uppståndelsens rike. Därför gäller enligt Luther Trosartikelns ord: ”Jag tror på en helig kyrka.” Endast Gud
känner de honom trogna, och Guds vänner finns ofta bland de föga iögonfallande. De finns ”mitt i det allmänna vimlet”, och de utövar sin
kallelse utan andra människors vetskap.776 Därav är den yttre kristenheten
icke identisk med Kristi kyrka – denna är alltid ett trosföremål, samfundsgränserna kring densamma kan ej dragas i yttre måtto. När evangeliet utför sitt verk manifesteras Kristi kyrka. I det allmänna vimlet, mitt i dagens
brådska, formar Frostenson i psalm 499:1, nuvarande psalmbok, bönen:
”Kom och var oss nära mitt i stadens sorl.” Bibelhänvisningen härvidlag,
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Joh 19:17, talar om hur Jesus själv bär sitt kors genom gatornas trängsel. I
det vanliga livet möter Gud. Med hänvisning till Fil 4: 6-7 blir psalmens
slutord: ”Mitt i dagens brådska,/i min arbetstid/jag ditt ord behöver/ och
din starka frid.”
Människors vardag, arbete och möda, liksom makt, ära och evig lovsång
tonar samman hos Gud. Trosbekännelsens olika delar kan inte heller skiljas från varandra. Gud är en. Frostenson ser Kristi korsarmar som
omslutande världen. Andens värld och materiens värld är innerst inne en.
Vår värld är Guds värld (Joh 3:17). Världen är ett hem för Guds kärlek,
byggt av Fader, Son och Ande. Jesu närvaro gör den mänskliga gemenskapen helig, och denna gemenskap inlemmar också naturen, vilken lagd
under människors villkor, väntar på befrielse (Rom 8:19-23). Det i predikan givna Gudsordet formulerar påskens tro, vilken ”är ljus som den stigande vårdagen, stark och syrerik som marsvinden, den tro vi bekänner
oss till i tredje artikelns slutord: Vi tro på syndernas förlåtelse, de dödas
uppståndelse och ett evigt liv.”777
Nådegåvorna i den tredje trosartikeln ställs in i det stora sammanhang av
andliga förmåner och rättigheter: barn, arvingar och Kristi medarvingar,
som utgående från Abraham manifesteras i Romarbrevet (Rom 4:1-8,
Rom 8:17). Tron på Guds löften, på den Gud som gör döda levande, och
som genom sitt Ord bringar till existens, räknades Abraham till rättfärdighet (Rom 4:17-22). Lagen och profeterna talar om denna rättfärdighet.
Tron är en gåva att mottaga. Tron förtjänar intet, men får allt. Guds gåvor
i Skapelsen, i Kristus och i Anden uttrycker Frostenson i psalm 341: ”Gud
har gett åt fågeln dess vingar/Gud har gett åt blommorna färgen./Gud har
skapat himmelen, havet och bergen – Gud har gett oss Jesus, och Gud har
gett oss Anden.” Romarbrevet uttrycker sin bekännelse till rättfärdigheten
(Rom 3:21-26), dess tro på den kärlek som utgår från korset (Rom 5:6-11),
och dess tro på den till Kristus knutna identiteten (Rom 5:5). Frostenson
sammanfattar vad vi äger i Kristus (Rom 5), och vad vi är i Kristus (Rom
6), i psalm 87:4 i nuvarande psalmbok, vars andra vers börjar ”Intet äger
du som ej han dig ger”, och vars sista vers summerar: ”Redan är du den
du en gång ska bli …”
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Den psalmmiljö, som Frostenson efter befallningen att skriva psalm, söker
sig till bär barndomens minnen. Återknutna relationer, kända omgivningar, möbler och föremål ger hemkänsla. ”Vi kan inte röra oss baklänges i
ålderstrappan”, skriver Frostenson och fortsätter: ”Det behöver vi inte
heller. Allting finns kvar inom oss, försjunket, förträngt, nertrampat kanske. Det kan lyftas i dagen och väckas till liv igen.”778 Havet blir bilden för
vår förmåga att lämna de vuxnas instängdhet och famna horisonten. Likt
den genomspolade musslan kan reflexer av tillit väckas till liv i vårt inre:
”Himmelriket kommer till oss. En vanlig dag, ändå olik alla andra. Det
väcker den tillit, det allvar och den undran som fanns inom oss när vi var
barn. Så kan vi ta emot och bli kvar i det stora gåvoriket.”779 Frostenson
hänvisar i sammanhanget till Matt 18:3: ”Sannerligen säger jag eder: Om I
icke omvänden eder och bliven som barn, skolen I icke komma in i himmelriket”, och till Luk 9:48 : ”Den som är minst av alla han är störst.”

Sammanfattande preciseringar
Arvet som hörnpelare
Det arv av levande Ord, tro och hopp, som i andligt hänseende följt genom generationer är utgående från Gud och buret av hans levande Ande.
Trosbekännelsen formulerar den livsåskådning vilken Frostenson, utgående från uppmaningen om tanken på Skaparen, bekänner sig till. Luther
hänvisar i förklaringen av Tredje trosartikeln till Paulus ord i Galaterbrevet
4:6: ”Eftersom ni är söner, har Gud sänt sin Sons Ande in i vårt hjärta.”
Söner ärver sin far. Himmelriket är arvet; det ”oändliga hemmet.” Frostenson talar om det himmelska medborgarskapet; ord som kan härröras
till Fil 3:2-21. Dessa ord ger den teologiska bakgrund vilken Frostenson i
Arvet som hörnpelare bejakar:
Vi åter hava vårt medborgarskap i himmelen, och därifrån vänta
vi ock Herren Jesus Kristus såsom Frälsare,
vilken skall så förvandla vår förnedringskropp, att den bliver lik
hans härlighetskropp – genom den kraft, varmed han ock kan
underlägga sig allt.
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Arvet, som hörnpelare, svarar dels mot Anden, Hjälparen, människorna
given efter Kristi uppbrott från sin synliga, jordiska tillvaro, dels mot kyrkan som förvaltare av Ordet och sakramenten; bärare av arvet: Det eviga
livet. Redan här – och ännu inte. Vi är barn av två världar. Frostenson
skriver: ”I 23:e psalmen i Psaltaren står det: ´Jag skall åter få bo i Herrens
hus evinnerligen`. Meningen är: vi har kommit från evigheten och vi skall
komma tillbaks dit igen. Paulus skriver om det Jerusalem som är därovan
att det är vår moder (Gal. 4:26). Det är vårt ursprung. Dit skall vi återvända.”780
Kyrkan, redskapet för Gudsrikets förverkligande, skall återspegla modersbilden utifrån den enhet, som är mänskligheten. Kyrkan skall dela människors vardag. Människors arbete inordnas i Guds väldiga skaparverkstad:
De stilla högtidliga helgedomarna och de larmande maskinrummen och verkstadshallarna – den yttre ramen kring mänskors andakt och arbete – två världar så skilda från varandra som
möjligt, kan det tyckas. Ändå hör de samman. Bakom dem båda
ligger skaparordet i begynnelsen, det ord ´genom vilket allt blivit
till, som är till`. 781
Arbetet blir, med ett lutherskt uttryck ”gärningens psalm till skapelsens
Gud”.782
Kyrkogården är en plats också för levande. Den återspeglar den frid som
människohjärtat sträcker sig mot. Kyrkklockornas ljud blandas med tillvarons alla ljud. Naturens hela orkester av toner och uttryckssätt, människan
inbegripen, stäms till samklang, med den Evighetens melodi, som genomströmmar verkligheten: ”Evigheten är fjärran – som oceanen – i den meningen att den har en fjärrhorisont. Men ändå är den oss nära. Den omger
oss som havsbruset då vi går på stranden. Eller som det fjärranifrån kommande solskimret en sommardag.”783 Sommaren är spegelsalen för den
paradistillvaro, till vilken Kristus öppnat dörren. Vi går mot solljuset.
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Tid är en tillgång med olika ansikten. Inre tid är överlägsen tid i vanlig
mening. Inre tid knyts till hjärtat, och rymmer våra personliga erfarenheter: ”Vårt hjärta är åkern,/där ordet sås ut./Det göms där och växer/i
okända djup”; psalm 66:4. Den inre tiden härbärgerar gemenskapen med
Kristus, och den visdom den ger; vetskapen om att vara buren av oändlig
kärlek. Kristus är Herden, som befriar från dödens fångenskap. Att förena
yttre tid med egen inre tid är målet. Tid är nåd. Tid ger utrymme till kallelse och tjänst. ”Vår tid är kort. Snart skall våra gravstenar resas över oss.
Det skall på dem ristas in en stjärna och ett kors.”784 Valet att leva i ljuset
av dessa symboler: Betlehemsstjärnan och Golgatakorset, blir avgörande
för den dom, om vilken Bibeln talar. Kristus hör samman med livet som
helhet: - Av honom - 1 Moseb. 1:1, och till honom; en ny himmel och en
ny jord – Upp 21:1. ”Allt begär han, allt han ger dig”; psalm 586:5. Något
mellanting finns inte.
Frostenson skriver tidigt om döden, och om Jesu deltagande i sorgen: ”Du
går vid de sörjandes sida/osedd, med steg som inte bli hörda./Du ger lindring åt alla som lida,/Du lättar de böjdes börda.”785 Orden är från diktsamlingen Löftets båge och visionen om arvet: ”Vi är ej hemma här. Det rike/vi
varsnade ett ögonblick är vårt”,786 härrör från diktsamlingen Du böjde dig
ned över jorden.
Den personliga sorgen, saknaden och förlusten förde tankarna bakåt i
tiden. Vid Ulla Lidman-Frostensons död, 52 år gammal, vävdes för Anders Frostensons del, barndoms- och ungdomsminnen samman med dagboksanteckningar, och efter två år, med ett psalminriktat författande. Att
skriva blev nödvändigt. Det blev ett redskap för att ge liv åt det tidsmått,
där sorgens förlamning tenderade att stå emellan Guds kärlek och den
egna Gudstilliten, och därmed det egna skapandet. Detta uttrycks i psalm
521:3 och 521:4 i nuvarande psalmbok:
Mina döda timmar bär jag fram till dig.
Lyft dem, tills mot ljuset tyst de öppnar sig.
Lyft dem, tills mot ljuset tyst de öppnar sig.
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Andas på dem, borttag tomhet, tyngd och död.
Fyll dem med din närhet och din skaparglöd.
Fyll dem med din närhet och din skaparglöd.
Frostenson parallelliserar händelser och intryck. Tillvarons ”våga vara”
bottnar i ett ungdomligt idol- idealskap vilket blivit verklighet i Kristus.
Den egna identiteten befästs i Honom. Stenarna på barndomens gårdsplan speglar Guds ögas eviga ljus. Ordern, den gudomliga; att skriva
psalm, vävdes samman med Ordet, och med morsarvet. Poesins, lyssnandets och känslighetens förmågor härrörde från modern. Det skrivna ordet
bar i samband med sorgen, för Frostensons del, en önskan att få vara till
tröst, för människor i samma, eller liknande situation. Detta uttrycks i en
kort brevväxling med Olov Hartman. Framför sig, hade Frostenson vid
denna tidpunkt, den mest produktiva delen av sitt författarskap.
Den andliga visan, med nära anknytning till den historiska verkligheten
och samtidens frågor blev ett nytt och stort arbetsfält. Ungdomens engagemang i frågor kring rättvisa och fred, den globala medvetenheten och
den ekologiska sårbarheten sökte uttryckssätt. Sången och musiken bar
budskapet i nya rytmer och lättillgängliga texter. Frostenson applicerar
evangeliet på nutiden. Bibelns skapelsesyn, gemenskapen och ansvaret
uttrycks i ny psalm och visa.
Den längtan, vilken han själv ofta uttrycker, finns uttalad redan i samlingen Med lyfta händer. Här anas livets seger, i det rike, som utgör det kristna
hoppet och det givna arvet. Det bärs såväl av visionen, som av speglingen
under ytan, i vårt eget inre, och det formar bönen till Givaren:
Låt mig växa stilla,
som ett träd i skogen.
Gör mig i det lilla
för det stora mogen.
Låt en strimma skina
från evighetens vår
stilla över mina
dunkla levnadsår.
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Led mig in i friden
vid Din starka hand.
när likt böljan tiden
lagts till ro vid strand.787
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AVSLUTNING

Det händer mycket under 100 år. Anders Frostenson växte upp bland
människor, djur och natur, i en gemenskap präglad av folklig visdom och
poetisk tradition, med olika karaktärer människor ur olika åldrar. Jordbrukarsamhället med närhet mellan generationerna präglar uppväxten och
barnets plats i lek, arbete och samvaro; allt inneslutet i årstidernas växlingar. Byns givna tidtabell förmedlades av Gud själv, utgörande det
grundmönster som genom generationer och år stelnat till osynlighet.
Att avskiljas från denna hemmahörighet beskrivs av Frostenson som ett
tillvarons öppna sår. Anpassningen till en ny verklighet ger känslan av
utanförskap. Han tvingas ner i de existentiella smärtorna. När han kommer upp igen, har han något att förmedla: En brusten framtidstro skulle
bli till lovsång; Gud är Skapare, är röst, och källa till kreativ handling.
Övertygelsen om den personliga upplevelsens suveränitet ger livsuppgiften. Det går ett uppenbarelsedrag genom Frostensons författarskap. Guds
närhet i Ordet, ger de egna orden dess betydelse. Frostenson gömmer inte
undan utanförskapet. Han använder sig av det, till att ge ord åt de utanförställda, och till att spegla innanförskapet; Guds gränslösa gemenskap.
Mellan dessa båda poler lever hans författarskap.
Frostenson har ett nära förhållande till sina verk. Den kristna trons grundmotiv och kristendomens livsförståelse formas i mötet mellan tradition
och aktuell situation. Med den egna existentiella självbilden i bakgrunden,
i en kontinuitet av verklighet, iakttagelser, upplevelser och skapande skrivande, bygger Frostenson på biblisk grund de hörnpelare, vilka kan ses
som uttryck för hans teologiska åskådning: Ordet, Testamentet, Bekräftelsen och Arvet. De utgör bärande element i Frostensons livstydning, där
det tillkommande ses som ett återställande av det som varit, där skapelsetron och eskatologin binds samman.
I luthersk anda blir tro, kärlek och förlåtelse en andlig organism med utgångspunkt i evangeliet, och med hemortsrätt i himmelen. Gränsen mellan himmel och jord är genombruten, i riktning nedåt. Den tjänande
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tjänsten hör jorden till. Frostenson är barn av två världar, där den ena
världen tvingar fram och synliggör den andra. Den mänskliga halvhetens
eviga längtan, blir hel i Fadershjärtats fullhet. Att gå bort innebär att
komma hem. Ordet ”Fader” beskriver den relation i vilket förhållandet till
Gud kan tolkas. Guds väntan beskrivs ”som när en mor om kvällen, ropar
barnen hem”.788 Hemmet är samlingsplatsen, för barnen att dela, och att
ärva. Ett arv hör som regel framtiden till, men är i biblisk mening redan
här i tiden till del givet, och till fullo utgivet vid hela skapelsens återupprättelse (Rom 8:17–27), – redan nu – och ännu inte.
Frostensons känsla för tradition och arv, kallelsen och bejakelsens mottagande uppmärksamhet för honom på gamla vägar bakåt: ”än som i gången tid”. Ett levande förflutet möter det pulserande nuet. De kristna
grundmotiven uttrycks i dikt, poesi och psalm, och kan tolkas utgående
från teologerna Gustaf Wingren, Anders Nygren och Gustaf Aulèn.
Skapelsen som Guds gåva, den fortgående skapelsen, och de i skapelsen
givna relationerna, förenar Frostenson med Gustaf Wingren. Båda utgår
från den första trosartikeln, och därmed från fornkyrkan. Detta får betydelse i Frostensons författarskap. Skapelsen, evangeliet och världen står i
relation till varandra. Kristi närvaro gör Måltiden till ett samhälle i miniatyr, där gemenskapen med Honom återspeglas i solidarisk delaktighet med
medmänniskan och hennes behov. Skapelse och rättsordning hör samman.
Guds Agape, och Agapes identitet med Kristus, får hos Frostenson sitt
uttryck i Guds enda plan: Hans frälsningsplan.789 Att vara kristen är att
vara rotad och grundad i kärleken (Rom 11:17-18). Kärleken ändras inte
över tid, men uttrycks olika. Anders Nygrens strukturerade framställning
läggs av Frostenson i folkmun: Guds kärlek är som strand och gräs, vind
och vidd. Det andliga uttryckssättet kan vara vardagsspråket. Frostenson
rör sig över skilda fält. Han lånar ofta bilder för mångfalden uttryck, från
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mångfalden författare, oavsett om dessa företräder en kristen livssyn eller
inte.
Detta förenar honom med Gustaf Aulén. Sanningen kan sägas, och sanningens gärningar utföras, av de inte uttalat kristna. Lundateologin och
dess renodling av Guds kärlek aktualiserades och debatterades under
Andra världskriget. Professor Aulén skulle få samarbeta med en humanism
som inte ansåg sig vila på kristen grund. Han betecknar detta samarbete
som ”en glädje”. Världen hade blivit annorlunda, och den gemensamma
inriktningen gällde kampen mot nazismen.790
Vår värld är Guds värld. I Ordet sammanfogas allt. Det är människans
plats i helheten som aktualiseras i Frostensons författarskap. Varje kyrka,
varje konfession har sin särskilda gåva från Gud att tillföra denna helhet.
De ekologiska mönstren och den globala medvetenheten är etablerade i
Skapelsen: ”Gud är den som öppnar djupen och vandrar bland stjärnor.”791
I en ständigt förändrad samtid talar Frostenson om den kristna trons
kosmiska dimension: ”Rymd och jord/varandra funnit./Ur samma skaparord/de upprunnit.”792 Utanförskap är avigsidan. När mönstret vänds
rätt ges sammanhanget: Vi är skapade av Gud till Gud: ”Där din skatt är,
där kommer ock ditt hjärta att vara.”, (Matt 6:21).
Guds röst kallar alltjämt människor. Att hitta hem innebär att lyssna till
tilltalet, och att i lydnad formulera svaret. 1935 skriver Anders Frostenson:
”Låt också mitt liv bli en arbetsdag, i Ditt väldiga rike!”
Den 4 februari 2006 var den långa arbetsdagen slut. Anders Frostenson
finns inte längre ibland oss. Men han har lämnat kvar så mycket av sig
själv i diktens och poesins form, och i berättelsen, av den rika erfarenhet,
som endast ett långt liv kan ge.
1986 års psalmbok är den kulturskatt genom vilken Frostenson fört Ord
och tradition in i vår tid. Kulturbegreppet har med Frostensons medver790
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kan vidgats, bland annat genom den andliga visan, där tro och tradition
påtagligt knyts samman med samtida kristen kultur. Detta uttrycks i omdömet om den nya psalmboken: ”Varje psalmbok får sitt fäste i samtiden
och det blir den gällande psalmbokens formuleringar, inte de bakomliggande äldre, som utgör kulturskatten.”793
Gud har, i luthersk anda – något att säga – i varje tid. Anders Frostenson
har på Skaparens Ord, och i dialog med Honom, gett röst åt verklighetens
förutsättning, tillvarons mening och mål – och längtan:
Herre, alla dina spridda kulturer
dina söndersprängda språk
dina sjunkna och tillkommande tidsåldrars längtan,
längtan efter varandra under ensamhetsåren
det svartas längtan efter det vita
samla det en gång och
stäm det i samklang i ditt Rike.794
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SUMMARY IN ENGLISH

Anders Frostenson is the central figure in Swedish hymn-writing. He was
born on 23 April 1906, and became a priest in the Swedish Church in
1932. In 1989, he was awarded His Majesty the King’s Gold Medal for
meritorious service as a hymn-writer.
Much has happened in the last century. The 1900s have been characterised by enormous changes, social, cultural, and public, involving both
individuals and nations. Matters of opinion and aims, union and dissension, have in a special way been put at the centre of things. This is also
reflected in Anders Frostenson’s works.
Studying Frostenson’s texts means examining a large and wide-ranging
body of coherent work extending over a period of almost 70 years. It also
means studying another timeline, extending from eternity to eternity.
Frostenson’s life and works are united by eternity. Splitting them risks
hiding the reality that the Word conveys, and that forms the framework
within which his output takes place. My purpose in this research is to
emphasise parts of the whole output. Hymn-writing is only part of a wider
output. Frostenson also wrote fiction, poetry, and other literature for
children and adults, often in parallel with hymn-writing.
The task is to analyse and clarify the theology expressed in Anders Frostenson’s
works in the first place as encountered in his hymn-writing.
The task is distinct from dogmatic research, hymn research, and hymnological research through the material. It is theological material, processed,
and, in comparison with other work, contextually limited material.
To express the task as chiefly concentrated on Frostenson’s hymn-writing
is not simply related to his many hymns and his fame as a hymn-writer. It
has more to do with his narrative descriptions. The basic motive of Christian trust and understanding of life can, according to Frostenson, be ex-
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pressed in narrative form. He informs his readers of the events that totally
change perspective and vocation and gave an attitude to life. Hymnwriting is a lifetime project, a work in submission to God’s will. Writing
hymns is a vocation, and writing fiction is linked to God’s word. This is a
revelation through Frostenson’s works.
The vocation’s understanding of life, such as that described by Luther, is
applicable to his life and work, and the Judeo-Christian interpretation of
life is the pattern through which Frostenson’s self-understanding is made
plain. His reflections cover both the Christian traditions as expressed in
Scripture and tradition, as this tradition’s application to, and elucidation
of, our times. Within the task, therefore, there is space for a theory of
theology and its task. What happened in society and culture during the
time of Frostenson’s output makes interpretation clearer, while at the
same time the structures in Frostenson’s theology have their application
in everyday life. This is related to the theory that all theological material
emanates from a contextual relationship.
It is this theory that supports this work. In order to carry it out, certain
components stand out as especially important -- those that give an understanding of evangelism, cultural and social context, personal experiences
and learning, as well as changes in the personal, and life and reality common at the time. These components are supported by the material, which
is also coloured by the subjectivity that Frostenson himself gives it, and
by the existential framework in which he places the personal experiences
and knowledge expressed in a similarly personal, artistic, and poetic language.
I find this theory, and everyday life as theology’s place of growth, rooted
in Stephen B Bevans’ book Models of Contextual Theology.795 The ‘Transcendental Model’ presented there answers the vocational consciousness
and the current situation that characterises Frostenson’s works. According
to Bevans, the personal subjective experiences and understanding of life
are the best starting point as an intermediary to others, just as context is
part of the understanding of theology.
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These thoughts form the support to my own method, where the texts are
placed in their relationships, and where the twentieth century’s events are
seen as landmarks in time. I want to understand Frostenson against his
historical background, in order to perceive what he wants to say, and to
perceive the significance of his theology. I give childhood a lot of space.
Partly for Frostenson’s own, often observable looks back at childhood and
youth, partly for understanding of output as a whole, but also for the
perspective on the changes in society that have been illustrated.
The social, cultural, and theological reality and their changes form the background in my model, where analyses of texts are also in a sense affected
by this in their dependence on a similar four components. I call them the
‘Four Theological Cornerstones: Word, Testament, Confirmation and Inheritance’. I find them in the textual material, chiefly in the hymns, and I report them in the research. They form the support to the analysis. They
carry and capture Frostenson’s theology, and in their contextual relationships they give a picture of the whole.
The factuality and connection to dogma has been clarified by Frostenson
himself. He writes: ‘For as long as I have been involved with hymns, I
have always said that they are built upon dogma, that they are an interpretation and summary of the word of the Bible’.796 He gives hymns a doctrinal profile, linked to gift of the spirit. This is the Lutheran understanding of life, with its constraint by Scripture, that is clear in the hymns.
According to Frostenson, a hymn should be read. He sees the text as primary in a hymnal. His attitude to song and music is linked to nature and
is expressed poetically. The whole of Creation sings God’s praises. The
relationship between text, song, and music is therefore unimportant. God
as the taskmaster, and the task are different in the hymnological respect.
In Frostenson’s way of looking at things, the scientific is subordinate to
the spiritual. God is encountered in the everyday world.
The material arises mainly from Frostenson’s own texts. The output is so
extensive that choice is needed. Frostenson has, in his own statement,
written 600 hymns. The material is complemented by newspaper articles
796
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originating at the time, recordings from Swedish radio and television, and
notes from my own personal meeting with Frostenson. Parts of the material have been ignored, others mentioned only briefly. He has translated
and re-worked hymns, prose, and poetry from various parts of the world.
The aim is to present a true picture of the whole output expressed in a
survey, where the output’s most central and significant ideas are made
visible.
To specify the Lutheran thought processes that occur in the texts, and
explain them in terms of the vocation experienced by Frostenson, the
main source is provided by Professor Gustaf Wingren’s Luther’s Teaching
on Vocation. Wingren presents himself in the Foreword as ‘a student of the
celebrated Lund theologians’, which includes Professors Gustaf Aulén and
Anders Nygren.
The Lutheran base of these theologians is the interpreting tool used in
this work. This is also motivated by Frostenson’s own affiliation: he carried out his theological studies in Lund, with Gustaf Aulén and Anders
Nygren as teachers. The Christian concept of eternity proposed by Nygren is present and interconnecting throughout Frostenson’s works, and
Gustaf Auléns emphasis of the Creation and the whole of Creation’s restoration is also an obvious theme in Frostenson’s works.

Layout of research – the Four Cornerstones
Even a hasty reading of Frostenson’s works illustrates how his writing
displays the four cornerstones: Word, Testament, Confirmation, and Inheritance.
We will therefore tentatively define a structure that can also be regarded
as chronological. The fact is that Frostenson finds the information that
motivates the unifying basic concepts. The Four Cornerstones express the
theological basis that Frostenson expresses in an oeuvre that stretches over
most of the twentieth century.
The four different periods of the chronology and the four cornerstones of
the works are defined partly by the implications of Frostenson’s own existential situation, and partly by his socio-cultural framework for each cornerstone.
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The research is arranged through a presentation of each cornerstone
where features of the current situations are noted. This takes place under
the heading ‘Context’. Here it is possible to note partly an existential crisis dateable in time, which has significance for the author and thus also
for his output, and partly the social, cultural, and theological context.
The next stage is to analyse the texts. This has its roots in the collection of
writings in which wording and thought processes are sometimes recognised in the more recently published hymns.
Finally, a summary of some theological observations around each cornerstone is given, which will thus present an image of Frostenson’s theology.
The presentations of cornerstones all follow the same pattern, starting
from the bases: context – text – theology. The first of the cornerstones is:

Word
This introductory section covers Frostenson’s upbringing from his childhood and farming background. This experience would prove formative
for the man and his works. To leave his home and break away from a
pattern that had survived and settled through centuries, and never more
to come home again ‘properly’, became a lifelong open wound. It was
from this wound, he felt, that hymns, songs, and poetry constantly
flowed. The break from this community produced a sense of isolation,
and a lifelong identification with ‘the exiles’, expressed in these, in his
works, often recurring words: ‘Let no-one stand outside!’797
The early encounter with unexpected brutal death would be reflected in
his works, and the search for a philosophy of life by Frostenson is selfevident. Youth’s search for identity brings to the fore the questions linked
with human existence. This is also the determining experience for Frostenson and his work: vocation, the impact of which resulted in a new
professional orientation. Taken by surprise, he would place his own words
in the service of the Word. Here also, the contours of the first image of
God are changed, and this can be regarded as a reflection of the Old Testament’s clear confirmation of God’s existence.
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An idea of a structured order of creation grows from this. The strong relationship is established. God exists in all things, but it is in the Word that
He allows Himself to be perceived. The dark earth is permeated by the
Heavenly Kingdom. The answer to God’s call becomes the view of life.
Here, Frostenson published his first collection of writings, where the Old
Testament promise, God’s union with all living beings (Moses, 1, 9: 1315), is quoted on the flyleaf.
Anders Frostenson gave himself to his task – in order to find himself.

Testament

Testament, the second of the cornerstones, sets Jesus at the centre of the
world. ‘When God in His plan deals with a human being, He requires two
things: he wants to lead him to Heaven, and he wants to him to serve his
neighbour’. This is a Lutheran thought process. Life orientation comes
out of the testament which gives humanity through the death of Jesus. It
is these ideas that form the second cornerstone of Frostenson’s theology.
Directly after his ordination, Anders Frostenson came to the Gustaf Vasa
church in Stockholm. To come without any urban experience to the
Capital meant that his sense of isolation reasserted itself. But he found
for his social, cultural, as well as for his theological union and his work, a
new and fruitful affiliation as ‘worker writers’, in the poor and downtrodden area of Klara in Stockholm’s inner city. This environment was the
breeding ground for both the written word and affiliation and brotherhood, which together with his links with the Oxford Movement, would
have a positive effect on Frostenson’s work. The first hymns grew as an
annex to the new 1937 Hymnal. Nine of his hymns appeared in this
book.
In Berlin at this time, Hitler was haranguing cheering crowds about the
new Greater Reich. Europe was on the verge of transformation. In the Far
East, Japanese troops were invading the divided and defenceless China.
The Trans-Siberian Railway was expected to close. But a young female
missionary came home from Peking to Stockholm and her parents. She
was Ulla Lidman, the daughter of the Pentecostal Movement’s famous
leader, Sven Lidman.
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Frostenson’s offer to a disturbed world was unity. The Second World War
perpetuated anxiety and pessimism. The way to exist is to trust. The condition of the world does not minimise God’s pardon. Not only tragedy
but also light and human involvement. In the collection of writings and
in books characterised by the flavour of the times, Frostenson gives voice
to God’s presence. The Kingdom of Heaven is the empire that God established in Christ – at this very moment – where human beings mould it.
Every person, and every church, every creed, has its special gift from God
to convey to the whole. Frostenson set the armour of Christian peace
against the world’s apparently universal rearmament. He passed on Luther’s word about God’s own will: ‘Ask!’. The plea is unity. Imploring
humanity is society’s power and backbone.
In 1941, Anders Frostenson married Ulla Lidman. Marriage and parenthood were later reflected in the experience-based theology which Frostenson acquired on Lovö, one of the islands in Lake Mälaren, where in 1949
he was installed as vicar. Frostenson speaks of two periods in his hymnwriting: one that began before the publication of the 1937 Hymnal, and
the other that had its beginnings on Lovö.

Confirmation

Confirmation is the third of the theological cornerstones in Frostenson’s
work.
Europe’s transformation represented a reality in which unity of opinion
was lost. The force of love and the bonds of peace had been torn.
Churches in Sweden looked for working methods, and both priests as
laypersons endeavoured to reach out to needy people.
Throughout the continent, currents of existentialist philosophy were
growing. Their written production invited readers to see things in the
present, and in humanity’s place in the world. The place of religion in
fact approached Christendom and democracy in questions around the
common global responsibility.
The life-enhancing experiences, solidarity, and brotherly human feeling
are expressed in Frostenson’s work. In Christ, God brought together and
united everything. When the life work of Jesus was complete, Divine
Love was established in the world. Its life-flow still permeates our reality.
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The significance of the Ascension is an everyday reality, a word uttered at
the place where Jesus is encountered, in Holy Communion. For Frostenson, participation in Holy Communion was a personal confirmation, a
message to pass on, an enwrapping in the union of the new community.
What happened in another time was expressed here in the present.
Around the altar rails stretched a bridge between the boundaries of time
and eternity.
Frostenson also sees confirmation, the Divine presence, in a special way
in nature, in constantly renewed creation. What happened with humanity has also affected creation. Jesus’ base in creation generates the perspective of renewal. Through Him, creation moves towards rehabilitation of
the union between Heaven and Earth, between one human being and
another. Renewed creation is the Bible’s final expression. Through Frostenson’s work a breeze of longing blows, as expressed in Hymn 73:3 in
the 1986 Hymnal:
Let no-one stand outside,
but make of us one body,
one bread,
a longing through each day,
a plea: come, Lord Jesus, soon!
In his own child’s room Frostenson’s work began to aim at the youngest.
In Church songs for children (1960), published by the Swedish church, he
contributes 36 songs, of which twelve later became hymns in the 1986
Hymnal. With Church songs for children, Frostenson’s contribution of
nature’s and the Creator’s entry into hymns and songs began. Frostenson
uses nature’s small wonders as a sign of life’s great wonders. Emotion and
aesthetic, an abundance of beauty in nature, is the expression of life’s
character as a gift. Nature is a measure of God’s love. Flowers, trees, birds,
and the changing seasons are symbols of a spiritual reality. All the knowledge we need can be found in our own observation and experience.
In the debate that followed the inclusion of children’s songs in the hymnal, Frostenson pointed out that the Kingdom of God is given to children. It is not, as is usually taught, the child who should conform to the
adult model, but the adult who should become childlike, and he adds:
‘Poetry arises in this naive element, which, more than anything else, is its
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birthplace’.798 Frostenson also rejects the ongoing discussion regarding the
distinction between hymn and song. He does it with regard to tradition:
in the Middle Ages, especially the late Middle Ages, sacred and secular
songs, ballads, and verse chronicles flowed together and were sung indiscriminately. Barely any difference was noted between one and the other.
So this distinction is, according to him, irrelevant.
The title of the book Child of Two Worlds expresses Frostenson’s concept of reality. Existence accommodates both the spiritual and the material worlds, a dialectic tension between ’right now’ and ’not yet’. Sometimes both worlds can be experienced simultaneously. He makes the exclusive statement to obtain order and confirmation from God Himself.
After a time of exhaustion and resistance to the hymn-writer’s area, to
write hymns is, according to Frostenson, a massive and difficult task: he
obtains confirmation and order from God Himself. He recalls the time
and place: it was 4 April 1960. In the large garden of the vicarage, during
a pause in the shade of a pear tree, came a sensation of the word and the
order: ‘Read the teachings! Write hymns’! ‘I started immediately’, he
noted, ‘and was thus on the way to my extensive works in the area of the
hymn’.799 The doctrinal aim of the hymn is consequently, according to
Frostenson, divinely inspired.
The requirement for obedience is built into Christianity. Christ has
through his obedience shown us the way to the Eternal Kingdom. He is
according to the Letter to the Hebrews the messenger of a new covenant,
so that those who are called should attain the promised inheritance (Hebr
9:15). Frostenson saw the achievement of Jesus in a double perspective:
His life on Earth and His life in Heaven.

Inheritance
Inheritance, the fourth cornerstone, speaks of the Spirit, the Spirit’s union
with the Trinity of God, and the church as heir and trustee of the sacrament’s gifts. Death as unwanted but inevitable came to the fore in his
own family: on 10 July 1962, Ulla Lidman-Frostenson died of cancer, at
the age of only 52.
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The road back to authorship was hard to find and almost impassable. The
paralysis of sorrow tended to stand between God’s love and his own trust
in God, and thus his own creation. However, Frostenson’s personal sorrow did in the end release a creativity, an outward link as fellow creatures,
in union with one another, and a road back as co-creator in a divinely
inspired life process. The experience of being human in death’s brevity
can be divided. Great sorrow can be communicated, and obtains thereby
the character of commonality. To write is necessary. Frostenson still had
before him the most productive part of his authorship.
The post-war period was marked by voices raised on the subject of global
solidarity. Inheritance from Nathan Söderblom, Sweden’s archbishop
between the years 1914 to 1931, was binding. The World Council of
Churches meeting in Uppsala in 1968 is the strongest Swedish testimony
to ecumenical consciousness. The totally overshadowing event is the Second Vatican Council, and the name associated with it of John XXIII. He
broke down walls, and a 450-year war between creeds was over. Fast
communications and shrinking distances were expected to bring people
closer to one another. Nature’s vulnerability, and the Earth as an inheritance for coming generations were factors where the consciousness and
involvement of youth indicated the lack of current hymns and songs. A
new and wide field of work was opening. Luther’s way of seeing the everyday anew as an object that humanity has to hold in trust corresponded
to the growing environmentalist movement’s consideration of mankind’s
responsibility for nature and the environment.
The ecological and eco-philosophical concepts of the wholeness of creation can be fitted into the biblical pattern of creation. The requirement
for solidarity and justice has much in common with the Gospel message
of human worth, liberation, peace, hope for the future, and involvement.
Frostenson writes: ‘God wants our lives here in this world. He needs our
hands, our eyes, and our voices. Through us, the warmth of His hands
should reach others. We should deal with things. Without us, creation
cannot reach its fullness. God has given us authority and joint responsibility in society’.800
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Weekdays offer more opportunities for the service of God than Sundays.
Work in God’s service and the renewing qualities of prayer are realised in
Frostenson’s new period of hymnwriting. With his collaboration in Cantate Domino, he took a step towards international renown. The events of
the time, between the Wall in the former East and the walls of human
fears, made Hymn 289 in the 1986 Hymnal a battle song. Reality can
appear otherwise. With ‘God’s love is like the seashore and the grasses’,
the Gospel of freedom is spread into an unfree world. The words of the
hymn reinforce those involved in the belief in change. God’s love moves
among all peoples and tribes. We are part of a brotherhood we cannot
renounce.
The spiritual song, as a concept in the international phenomenon, is for
Frostenson an illustration of the Gospel in our times. Dreams of a natural
and clean world, such as the Creator once saw it, are dreams of Heaven.
Frostenson writes: ‘In some of my strongest and most lifelike dreams, I
have been on a seashore that links together our world with the worlds
beyond death... above the wind and the roar of the ocean, I have heard
the melody of some song or hymn…and then found peace. So I have
glimpsed the outlines of the departed who were closest to me.’801 The
dead have come home. Frostenson’s longing is aimed towards this completion – towards eternal life. In Heaven, humans are for the first time,
wholly and undividedly human. Frostenson writes in Hymn 289:
We want that freedom where we are ourselves,
the freedom from which we can create,
that is not empty,
but a space for dreams,
a world where
trees and flowers can take root.
In a constantly changing reality, Frostenson speaks of the cosmic dimension of Christian trust: ‘Earth and space/have found each other./From the
same word of the Creator/they have arisen’.802 Isolation is the reverse.
When the pattern is correctly changed it gives unity: We are created by
God for God: ‘Where thy treasure is, there is thy heart also’ (Matt 6:21).
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The 1986 Hymnal is the cultural treasure through which Frostenson
chiefly brought Word and Tradition into the everyday world. The cultural
concept has been expanded with his help, through, among other things,
spiritual song, where trust and tradition are obviously linked together with
contemporary Christian culture. This is expressed in opinion of the new
hymnal: ‘Every hymnal has its foothold in the present and it is this hymnal’s formulation, not the older versions behind it, that represent the cultural treasure’.803 It also states that hymns cannot usually be written to
order.804 Frostenson’s works confirm this. He is affected by the situation,
and, as he himself expressed it, ‘… by inner and outer reasons ... by the
flow of the Spirit in time, and by my own personal experience of God’s
calling’.805
God’s peace calls humanity constantly. To find a home means to listen to
the address, and to reply in an expression of obedience. In 1935, Anders
Frostenson wrote ‘Let my life also be a working day, in Your vast Kingdom’!806 On 4 February 2006, that long day’s work finally came to a close.
Summary translated by Mike Shields.
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Det går ett uppenbarelsedrag genom Anders Frostensons psalmer. Ett skärpt seende
ger en plötslig förståelse. Vardagen aktualiserar Ordet och skapelsetron ger en tydning
av livet. Insatt i 1900-talets olika skeenden och med den egna existentiella självbilden
i bakgrunden, formas Frostensons budskap: Det är här, i verkligheten, som Gud visar
vem Gud är. Den mänskliga nöden är Guds rop i världen. Vardagens gudstjänst har
fler uttryck än söndagens. De avgörande stora sammanhangen och den ensammaste
individen finns i en gemensam verklighet. I diktens språkdräkt formas visionen: ”ett
oändligt hem”. Inget är skapat utanför.
Alva Ekström har skrivit denna avhandling för teologie doktorsexamen vid Karlstads
universitet.
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Anders Frostenson (1906 – 2006) har i svensk psalmdiktning en central och unik roll.
Psalmen är en del av ett större sammanhängande skrivande, i tiden utsträckt över närmare 70 år. I denna avhandling presenteras hans författarskap. Det kan ses som byggt
med fyra hörnpelare: Ordet, Testamentet, Bekräftelsen och Arvet. De är teologiska
teman som får sin bestämning av Frostensons kontext. Avhandlingen presenterar hur
existentiell kris, samhälleliga och kulturella fenomen bidrar till hans poetiska gestaltning
av en evangelisk luthersk teologi.
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