
H
øysangen på en halvtim

e 
O

m
 du leser disse følgende avsnittene, vil du få helheten og 

sam
m

enhengen i Forkynneren på om
trent et kvarter. D

u vil få bokens  
høydepunkter og de viktigste avsnittene og versene. K

anskje du også her 
vil finne ord som

 har noe å fortelle deg i N
orge i 2022, i ditt liv?  

• 
1,1-17 

• 
2,8-3,5 

• 
4,1-10 

• 
5,2-6,3 

• 
7,12-8,7 

 Fakta om
 H

øysangen 
På grunnspråket er denne bokens tittel Shir H

a’Shirim
, som

 kan 
oversettes Sangenes sang. A

ltså forstått som
 at dette er alle tiders 

kjæ
rlighetserklæ

ring, alle tiders kjæ
rlighetssang.  

Å
 lese den kan væ

re litt forvirrende, for den er skrevet som
 en sang m

ed 
to solister, en brud og en brudgom

, og innim
ellom

 er det et kor som
 

synger. I noen bibelutgaver kan dette væ
re vanskelig å se, m

en 
bibelselskapets siste oversettelse har m

arkert disse overgangene. 
D

essuten er boken vanskelig å oversette på grunn av sin oppbygning og 
poetiske stil. I tillegg har den et betydelig m

er positivt syn på seksualitet 
enn det m

este annet i Bibelen og den kristne litteraturen. 
Boken nevner ikke G

ud, eller refererer til G
ud, en eneste gang (som

 
Esters bok). Blant annet dette har skapt m

ye forvirring og uenighet 
gjennom

 tidene om
 hvordan den skal forstås. H

andler den om
 G

ud og 
hans folk) jødisk tolkning) eller K

ristus og kirken (kristen tolkning)? 
Eller er det sim

pelthen bare et sensuelt kjæ
rlighetsdikt?  

Som
 kristne kan vi få lov til å lene oss på en lang tradisjon av bibellesere 

som
 har sett dette som

 et bilde på Jesu kjæ
rlighet til kirken. 

 

N
økkelord og stikkord i H

øysangen 
K

jæ
rlighet. Brud. Brudgom

. Lengsel. Begjæ
r. R

om
antikk.   

 Spørsm
ål til sam

tale eller ettertanke 
Er det vanskelig å tro på en G

ud som
 elsker deg så lidenskapelig som

 
brudgom

m
en i H

øysangen? 
 H

øysangen i Det nye testam
ente 

D
enne boken har ingen tydelig gjenklang eller opplagte referanser i D

et 
nye testam

ente.  
 

O
rd å ta m

ed  
«D

u har fanget m
itt hjerte, m

in søster, m
in brud. 

D
u har fanget m

itt hjerte m
ed et eneste øyekast, 

m
ed en eneste lenke fra din hals. 

Så vakker din kjæ
rlighet er, m

in søster, m
in brud! 

D
in kjæ

rlighet er bedre enn vin,  
duften av oljene dine er bedre enn alle urter!»  
(4,9-10) 



 
      

 
                    H

øysangen er tem
a for gudstjenesten søndag 25. septem

ber.  

Et sam
taleo

pplegg fra R
an

d
esun

d
 Frikirke 2022, ved U

n
ni W

estli &
 Jostein

 Ø
ru

m
 

D
et gam

le testam
ente 14:22 

H
øysangen 

Boken oppsum
m

ert 
D

enne frem
m

edartede boken for oss har fem
 avsnitt, eller dikt, sam

t et 
etterord. H

vert dikt inneholder en dialog m
ellom

 en m
ann og en kvinne, 

og handlingen kan om
trent gjengis slik: K

vinnen er vakker m
ed 

som
m

erbrun hud etter å ha jobbet ute i vingården. H
un blir så hentet til 

kongens rom
 for å bli elskerinnen hans. D

eretter skifter tid og sted til vår 
og en kvinne som

 venter og lengter etter sin elskede, som
 kom

m
er. N

este 
scene er en bryllupssang, og kongen kom

m
er i all prakt for å hente 

bruden. I fjerde dikt har vi hoppet litt fram
 i tid, og bruden drøm

m
er 

urolig at hun leter etter kongen sin, m
en han er borte. H

un leter over alt. 
H

un blir tatt for å væ
re prostituert og bankes opp av byens vakter, m

en 
hun trøster seg m

ed at hun tilhører sin elskede, uansett hvor han er. Til 
slutt skildres hans kjæ

rlighet til henne; og hun settes høyere enn alle de 
andre konene og elskerinnene til kongen. 
Så prøver hun å overtale ham

 til å følge henne tilbake til hennes 
hjem

sted på landet, blant vingårder.  
Etterordet slår fast at kjæ

rligheten er sterkere enn døden, ubøyelig som
 

dødsriket.  


