
Sangskriverens 10 bud 
af Lars Frederiksen  
 
Med inspiration og venlig tilladelse fra IM's Musiksekretariat - http://www.musik.indremission.dk - følger 
her '10 bud til den kristne sangskriver' 
 
1. Vælg et tema - eller en tekst - for din sang 
- Jo, mere præcist du kan ramme det, du vil sige, jo mere skarpt og enkelt bliver det færdige resultat. Hvis du 
har meget på hjertet, så skriv hellere 2 sange fremfor én. Det er jo ikke alle sange, der nødvendigvis skal 
indeholde HELE teologien og ALLE sider af det kristne liv. 
 
2. Skriv i et ligefremt og nutidigt sprog- Prøv - så vidt muligt - at skrive din sangtekst, sådan som du ville 
fortælle det til en kammerat. Derved undgår du mange af de 'omvendte ordstillinger', som ellers gør en tekst 
tung og gammeldags.  
 
3. Ikke for kort – ikke for langt 
- En god sang kan have et godt tilbagevendende omkvæd, og versene kan evt. indledes med samme 
begyndelse. En meget enkel sang, der f.eks. er skrevet over et Bibelvers kan godt have sin berettigelse, men 
det optimale må være sange med 2-4 vers. 
 
4. Fasthold dit tema 
- En god sang skal have en 'tydelig rød tråd' hele vejen igennem. Skriver du f.eks. en tekst om 'Gud som den 
gode hyrde', så bliv i dette billede og undgå at tale om 'Gud som din far' eller andre elementer af Guds 
omsorg. Så er tråden tabt. 
 
5. Ærlig teologi 
- lovsang kan være 'glædesang', men i høj grad også 'klagesang'. Livet med Jesus er ikke altid rosenrødt. Det 
skal vore sange heller ikke være. Skrive gerne glade takkesange, men brug gerne sangene til at sætte ord på 
'det der kan gøre ondt'. 
 
6. Malende, men ikke misvisende 
- fyld gerne dit digt med poetiske, malende og beskrivende ord om dit tema, men sørg for at det du skriver er 
korrekt: "Dér mellem stjernes vrimlen, skal vi prise Gud oppe i himlen!" Øh... skal det forstås bogstaveligt? 
 
7. Undgå plagiater fra andre sange 
- det er fristende, men ikke originalt. ”Jesus, vi vil lovsynge dig!” Den er hørt for ofte. Find dit eget sprog og 
tænk ikke for meget på Fællessang eller 'den lille grønne'. 
 
8. Husk grammatikken... 
- hvad var det nu læreren sagde i folkeskolen om nutid, datid og fremtid. Fasthold formen - og logikken!  
Og undgå - så vidt muligt, at burge apostrofer. F.eks.: "Jesus, jeg vil gerne be'..." Det virker her og nu, men 
det holder sjældent i længden. 
 
9. Undgå stilblanderi 
- Vælg dit sprog og din stil og bland det IKKE sammen... ”Jesus, du er bar` så sej og fed, jeg ophøjer dig i 
din miskundhed.” 
 
10. Pas på med gamle begreber 
- "Har hånd du lagt på Herrens plov..." Ja, det er der nok nogle få, der stadig gør, men de fleste bruger en 
traktor i dag! Vær nutidig i dine billeder og begreber, men vov alligevel, at bruge nogle af Bibelens stærke 
ord og begreber. Du skal f.eks. ikke undlade, at bruge et ord som 'velsignelse' i den rette sammenhæng, bare 
fordi du vil være moderne. 
 
Guds velsignelse og god fornøjelse... 
 


