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För att du inte
Overvejelser  om oversættelsen af Olov Hartmans Kristussalme

Af  Holger Lissner, præst og salmedigter

Den svenske digter Olov Hartman (1906-82)
har 32 salmer med i Den svenska psalmboken,
men har kun to salmer med i Den danske sal-
mebog, og det er en skam, da han var en meget
betydelig stemme i svensk kirke- og kulturliv.
Og han skriver i en stram, klassisk stil, som let-
tere  end  mange  andre  svenske  salmer  kunne
bruges i en dansk gudstjeneste. 

Nadversalmen ”Du, som gick före oss” har
provst  N.J.  Rald  fordansket  uden  problemer
(DDS 457). Men den anden salme ”För att du
inte” har voldt problemer; for selv om den er så
enkel og klar, er den vanskelig at oversætte fra
svensk til dansk. Og til norsk, så Norsk salme-
bog har i mangel af en god oversættelse valgt at
trykke den på svensk og lade de norske menig-
heder synge den på svensk (NS 358).

Olov Hartman  har  bygget  salmen  op  over
Kristusbekendelsen  i  Filipperbrevet.  Han  har
selv  fortalt  følgende  om  salmens  tilblivelse:
”Psalmen  kom  till  vid  en  retreat  på
Sigtunastiftelsen i stilla veckan 1970. Jag gick
fram  och  tillbaka  i  stiftelsens  kapell  och
mediterade.  Då  kom  psalmen  till  mig  från
Palmsöndagens episteltext  från Filipperbrevet
2:5-11.  Den  så  kallade  kenosis-teologin
(utblottelse-teologin)  har  betytt  mycket  för
mig: I Jesus är det som Gud är Gud ibland oss
genom att avstå från det, paradoxalt uttryckt.
Men  också  det  kosmiska  perspektivet  är
väsentligt. Kristus är Gud inte bara på jorden.
Vad  Paulus  uttrycker  med  sin  världsbild:
jorden - himlen- underjorden, är på vårt språk
detsamma som världarna i den sista versen av
psalmen.»1

1 Fågelsträck  (1982,  Rabén  &  Sjögren  förlag),  sid.
311. Anført efter artikel af Per Harling.

För att
Det  største  problem er,  hvordan  man  skal

oversætte begyndelseslinjen ”  För att  du inte
tog  det  guddomliga”,  så  den  passer  til  den
melodi, den tiest synges på, nemlig den smukke
melodi,  som præsten,  troubaduren og læreren
Börje Ring (f. 1946) har skrevet.

Det  mest  nærliggende ville  være  at  skrive
”Fordi du ikke…”, men ordet ”fordi” har tryk
på  anden  stavelse,  mens  Rings  melodi
begynder  med  en  betonet  halvnode,  og  det
passer ikke rigtigt til tekstens frasering. 

Den første melodi, der blev skrevet til  sal-
men af Ingmar Milveden (1920-2007) i 1970,
samme år, som teksten blev skrevet, begynder
med tre ubetonede optakter, hvad der giver en
god fremdrift i melodien, og her ligger betonin-
gen klart på det væsentlige ord ”inte”. Og på
den  melodi  kan  man  uden  problemer  synge
”Fordi du ikke…”, netop fordi tonen går nedad
på anden tone,  hvad der  kan markere et  lille
tryk.

Nu er det sådan på svensk, har jeg ladet mig
fortælle, at der er en lille forskel på, om man si-
ger ”för att” eller ”för att”. Den svenske salme-
digter Per Harling har skrevet  til  mig:  ” Jag
har aldrig tidigare funderat på om det skulle
finnas  en  meningsskillnad  mellan  de  olika
betoningarna, men ju mer jag smakat på de två
orden,  så  kan  jag  eventuellt  känna  att  det
faktiskt finns en liten skillnad. Med betoningen
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på  för anar man att det mera handlar om en
enskild  händelses  konsekvens  i  betydelsen
”speciellt/just/bara  för  att”  medan  när
betoningen ligger på att är det mer allmänt.”2 

Ud fra det passer det fint med Börge Rings
frasering  af  melodien.  Men det  giver  proble-
mer, når salmen skal overføres til  dansk eller
norsk, for der er vist ikke andre ord, der så klart
gengiver  meningen som ”fordi”,  med tryk  på
anden stavelse.  Hele salmen er  bygget  op på
’fordi, fordi, fordi, derfor, derfor’. Det kan der
ikke ændres på.

Så vidt jeg ved, er vi fem danskere, der har
prøvet at oversætte salmen: Margith Pedersen i
19783, og hun har mærkeligt nok kun fire vers
med,  undertegnede (1981-2016)4,  Poul Dam i
19945, Helge Severinsen i 19986 og Hans An-
ker Jørgensen (2014)7.  Og det er interessant at
se,  hvordan  vi  løser  den  oversættelsesopgave
forskelligt.
De seks udgaver (se sidste side ark)

De tre af os, Margith,  Hans Anker og jeg,
vælger  at  oversætte  med  ”fordi”,  selv  om vi
godt ved, at trykket ligger forkert. Men det for-
nemmes kun, når man  læser teksten. Når man
synger den på Rings melodi, ligger betoninger-
ne på både første og anden stavelse, på 1 og 3
slaget, og så fornemmes det ikke forkert, fordi
der  kommer  nogenlunde  lige  meget  betoning
på begge stavelser i ”fordi”: ”For- di du ikke..”.
Poul Dam har givet været bevidst om problemet,
for han valgte  at  oversætte ”för att” med ”si-
den”, som er et biord, der både går på tiden i be-
tydningen ”lige siden”, f.eks.  ”siden du kom,
har der ikke været andet end vrøvl”, og udtryk-
ker en årsagssammenhæng, altså = da, eller for-
di,  f.eks.  ”siden du nu er faldet til  ro, kan vi
godt begynde”. Det er slet ikke så tosset, men al-
ligevel  ikke  helt  godt.  Trykket  ligger  rigtigt,
men ”siden” er svagere, fordi begge betydninger

2  Mail 6. dec. 2016
3 Teensangbogen 2. udgave 1989 og 3. udgave 1995.
4 Kirkedagssangbog 1993
5 Salmebogstillægget, Vajsenhusets forlag 1994
6  Den danske Salmebog 2003
7  Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør, Unitas

2015

klinger  med,  og  ”siden”  korresponderer  ikke
helt godt med fortsættelsen ”derfor” i v. 4 og 5. 

Salmebogskommissionen var åbenbart  ikke
tilfreds  med  Poul  Dams  oversættelse  og  bad
Helge Severinsen oversætte den på ny. Severin-
sen valgte,  for at komme uden om problemet
med ”fordi”, at begynde alle versene med ordet
”Herre”: ”Herre, fordi du ikke lod din guddom-
skraft smede til krone…”. Så er trykket i orden.
Men det er en fatal løsning, for dermed foregri-
ber  han  salmens  konklusion  og  højdepunkt:
”Derfor  skal  alle….  hin  dag  bekende  det:
Jesus er Herre.” Ordet ”Herre” må ikke kom-
me før end i vers 4 og 5. Skulle han endelig
indskyde et  ord i  begyndelsen,  var det bedre,
om han havde begyndt versene med ”Kristus”.
Er der andre muligheder? Jeg kan komme i tan-
ker om to muligheder: 1) ”Ved at du ikke holdt
på din guddomsmagt…, ved vi, hvem Gud er.”
Det giver mening, men det er også svagere og
uheldigt  med  dobbeltbetydningen  af  ”ved”  i
samme vers. 2) ”Da” = eftersom, men så kom-
mer der til  at mangle en stavelse,  og skal der
sættes en stavelse ind i første linje, kan det næ-
sten kun være ”Gud”: ”Gud, da du ikke…”. Og
så går der kludder i verset med slutningen ”ved
vi, hvem Gud er”. Salmen er stilet til Kristus, det
er  en  Kristusbekendelse,  og  derfor  kan  man
trods treenighedsbegrebet ikke bruge ”Gud” her.

Med andre ord: Valget står mellem en i san-
gen  umærkelig  skævhed  i  trykket  eller  en
sproglig  eller  teologisk  svækkelse.  Så  vælger
jeg  den  første.  Og  trøster  mig  med,  at  Olov
Hartman selv skrev til mig: ”Beträffande ”För
att  du icke..” förefaller mig ”fordi” trots allt
vare bästa alternativet. En liten slitning i ryt-
miken kan gott fördragas.”8

…tog det guddomliga dig till en krona
Paulus skriver, at Kristus ”ikke holdt det for

et rov at være lige med Gud” (Fil. 2, 6). Kristi
guddommelighed var  ikke  en  værdighed,  han
havde ranet og taget til sig og lod sig hylde for,
men  var  en  egenskab,  der  tilhørte  ham  som
Guds søn. Og da han blev menneske, fik vi at

8  Brev af 7. 10. 1981 til mig

3



En PDF-artikel fra www.salmedatabasen.dk af Holger Lissner

se, hvem, hvad og hvor den usynlige Gud er.
”Det guddomliga” bliver i oversættelserne ud-
trykt  med  hans  ”guddomskraft” eller  ”gud-
domsmagt”  (et  lidt  tungt  ord),  men  egentlig
dækker ordet vel den ene side af hans væsen, at
han var sand Gud. Hans Anker omskriver det
med et  udmærket og klart  billede:  ”Fordi du
ikke blev på din kongestol højt i Guds himmel”.
Jeg foreslår ”Fordi du ikke holdt på din herlig-
hed.” Det giver et godt bogstavrim, og ”herlig-
hed” er et centralt ord, doxa, i Det nye testa-
mente. 

På samme måde har jeg lyst til  at gengive
det følgende lidt friere ud fra kenosistanken, at
Kristus gav sin magt, eller sin herlighed, fra sig
og blev menneske. Så i stedet for krone-billedet
skriver jeg ”men gav den fra dig”. Det skriver
Hartman ikke, men det er det, der er hovedtan-
ken for ham, jf. ovenstående citat.

för att du valde smälek och fattigdom
Her er den markanteste gengivelse Hans An-

kers «fordi du tog det hårdeste tjenerjob». Det
virker  nutidigt,  men  ordet  ”job”  er  efter  min
mening et stilbrud, der støder an på Hartmans
klassiske, prægnante sprog. - ”Smälek” rummer
al den modgang, Kristus fik; Dam, Severinsen
og jeg valgte i første omgang ”hånsord”, men
det er i mine øren dobbeltkonfekt. Hån er som
regel ord. ”Smälek” er et lidt gammelt svensk
ord, der betyder hån og ydmygelse, vanære og
skam. Sprogligt er det stærkere at tage et ekstra
enstavelsesord  ind,  og  det  kunne  være  ”hån,
slag og fattigdom” eller  ”hån, skam og fattig-
dom”.

för att du lydde fram til det yttersta
Her vælger Severinsen udtrykket at ”gå vej-

en  ud”,  og  Jørgen  Kjærgaard  mener,  at  det
rummer  dobbeltbetydningen  af  både  vejen  til
døden og graven samt vejen helt  derud,  hvor
vejene ender, og de fattige sidder (Luk. 14,23)9.
Det  tror jeg nu er  en overfortolkning.  Det  er

9  Salmehåndbog II s. 61

helt klart døden, der tænkes på, jf. Filipperbre-
vet ”lydig indtil døden, ja, døden på et kors”.

Hans  Anker  skriver  noget  helt  andet.  Han
bryder  sig ikke om ordet ’lydighed’,  for som
han skriver: ”efter Anden Verdenskrig ved vi, at
lydighed ikke altid er godt – og slet ikke blind
lydighed. Derfor har jeg lagt vægt på tjener-
sindet – og ændret ”Fordi du adlød, lydig til
døden” til ”Fordi du gav dig selv til det yder-
ste”10. Dermed rejser han spørgsmålet: Hvor tro
skal  en oversætter  være mod originalen?  Når
Paulus og Hartman godt kan bruge ordet ”ly-
dighed”, er det så rimeligt, at Hans Anker æn-
drer tankegangen pga. nazismens misbrug? El-
ler er det netop godt, at han gør det, fordi over-
sættelser kan revideres og følgelig tilpasser sig
tidens sprog? Som når Shakespeare oversættes
helt  nutidigt af Niels  Brunse. Jeg foretrækker
her  at  lægge mig tæt  op ad Paulus’ Filipper-
brevs-hymne. 

vet vi vad seger, vet vi vad väldighet, vet vi 
vad Gud är

Her har Hartman tre parallelled, alle indledt
med «vet vi». Det er et klart stiltræk i hans sal-
me. Så er det en skam at bryde det, som Mar-
gith gør, når hun skriver «ved vi, hvad sejr er,
ser vi din kærlighed, ved vi, hvad Gud er», og
når Poul Dam har tre forskellige udtryk «ken-
der vi sejren, fatter vi vældighed, ved vi, hvad
Gud  er».  Eller  når  Hans  Anker  lægger  en
Fadervor-vending ind i stedet ”ved vi, hvad ri-
get, magten og æren er…”. Det bliver det ikke
bedre af. Tværtimod.

Da jeg i  1981 oversatte salmen, valgte jeg
for  ”väldighet”  ordet  ”almagt”,  og  jeg  ved
godt, at det er en skærpelse. Men det er jo ikke
sejr  og vældig styrke i  al  almindelighed,  sal-
men  taler  om,  men  Guds  sejr  og  forhold  til
magt, som den viser sig i Kristi korsdød. Der-
for passer ordet til sidste linje ”Vet vi vad Gud
är”.  Hvis  jeg  oversatte  det  med  ”vældighed”
(Poul Dam) eller ”vælde” (Severinsen), bliver

10  Du skal se dit land fra Vejrhøj, før du dør s.  63
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det svagere. Så er det blot lig med stor magt, og
det er ikke nok til Gud. Man kan selvfølgelig
indvende, at  hvis det var det, Hartman mente
med ”väldighet”,  havde han nok skrevet  ’all-
makt’. Men da det er kenosislæren , han vil ud-
trykke, er det Kristi guddommelige magt, han
taler om, og den ser vi i døden på korset, hvor
almagten viser sig i afmagten. Og sejren i det
tilsyneladende nederlag. Da jeg i sin tid sendte
oversættelsen til Hartman, reagerede han også
på  udtrykket.  Han  skrev  ”I  fråga  om
”väldighet”  är  jag  glad  över  förslaget  ”al-
magt”.  I  övrigt  godkänner  jag den förelagne
översættningen”.11

Men skulle jeg vælge et andet udtryk, blev
er det nok ”vælde”(Severinsen).

för att du nedsteg hit til de plågade
Ordet «nedsteg» forekommer mig tungt, og

Poul  Dam  er  den  eneste,  der  beholder  det.
Margith  har  «Fordi  du  viste/  dig  for  de
svageste». Helge Severinsen  «Herre, fordi du/
var hos de pinte her», men i det udtryk mangler
bevægelsen hen til eller ned til de lidende.  Og
det  sidste  ord  «her»  opleves  som et  fyldord.
Jeg foreslår «fordi du søgte/ ned til de lidende,/
ned til de dømte...», fordi det også kan rumme
Kristi nedfart til dødsriget, som i hvert fald for
os danske kalder på billedet af Joachim Skov-
gaard  i  Viborg  domkirke  og  associerer  til
Grundtvigs «I kvæld blev der banket på dødsri-
gets port». 

vet vi att ingen ensamhet finnes mer
Her støder Poul Dam og Hans Anker sig på

ordlyden, for det passer jo ikke, siger de, at der
ikke findes nogen ensomhed mere. Der er mas-
ser af ensomme til. Vi kan selv føle os meget
ensomme. Så kan vi ikke sidde og synge den
slags. Derfor omskriver de det til, at ”ingen ta-
bes i ensomhed”. Men det er ikke bedre. Det er
uklart. For hvad vil det sige at tabes i ensom-
hed? Mener  de  fortabes?  Hartmans  udtryk  er
prægnant, og vil netop vise det ensomme men-
neske, at det ikke er alene, selv om det føler sig
alene. Det gjorde Jesus på korset, da han råbte:

11  Brev af 7. 10. 1981

”Min Gud,  min  Gud,  hvorfor  har  du  forladt
mig?” Men salmen siger med påskeevangeliet,
at Jesus ikke var forladt og ensom. Gud var hos
ham.  Og  hvor  Gud  er,  er  vi  ikke  alene.  Og
Jesus gik til de lidende. Derfor ved vi, ”hvor
Gud er”.  

världer och varelser
De sidste  to  vers  er  ikke  så  vanskelige  at

oversætte. Her er overvejelsen kun, om vi skal
foretrække bogstavrimet ”verdner og væsener”
eller det  mere naturlige ”verdner og skabnin-
ger”. En anden lille overvejelse er, om vi som
Severinsen  skal  skrive begge ordene fuldt  ud
sidestillet med komma imellem: ”verdener, væ-
sener”, hvad jeg som regel synes er en dårlig
løsning, når der kun er to parallelled, eller om
det  er  mere  enkelt  at  forkorte  ”verdener  til
”verdner” og så sidestille de to ord med et og
imellem ”verdner og væsener/skabninger”. Det
foretrækker jeg, men det er småting.

Konklusion
At  oversætte  er  en  spændende  udfordring.

Og når det er så fornem en salme, fortjener den
også den bedst mulige oversættelse. Måske er
det rigtigt, hvad en engang skrev, at enten bli-
ver en oversættelse bedre end originalen, eller
også bliver den dårligere. Her er det i hvert fald
svært at nå op på siden af Olov Hartman. Men
så må vi nøjes med det ringere, for ikke at gå
glip af denne prægtige salme. Og det er sandt,
hvad  Hartman  også  har  sagt:  ”Med  Börge
Rings melodi har denna psalme fått vinger och
nått nya miljöer»12.  Så ville det da være tosset
ikke at flyve med.

12 Sjung in de nya psalmerna (1978, Moderna läsare,
sid. 35
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