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Ledare

VILKEn SKIVHÖST!

ISraEL HougHTon
love god love people

BrIan DoErKSEn
level ground

aaron KEyES
not guilty anymore

SouL SurVIVor
be My everything

LIncoLn BrEwSTEr
real life

JErEmy rIDDLE
prepare the way

Här om veckan hade jag ett oväntat, 
men efterlängtat, gudsmöte. var på 
en ledarträff och under en av samling-
arna fick jag förbön av en besökande 
anglikansk präst. efter ett slitsamt år 
och blott en veckas semester så fanns 
det många uppdämda behov och lite 
förbön tackar man inte nej till. men 
denna gång slutade det inte med en 
uppmuntrande bön och känslan av att 
någon bryr sig. Prästens händer brann 
och inom några sekunder upplevde jag 
en fysisk känsla av guds närvaro. Över-
kroppen började gunga och jag föll på 
knä, oförmögen att resa mig upp. Jag 
blev inte överfallen av glädje, inga stora 
visioner föddes i mitt inre, inte ens en 
känsla av synd och ovärdighet. bara en 
djup, inre frid. den sorts förnöjsamhet 
som bara infinner sig när krampen, plik-
ten och oron för morgondagen ”smälter 
bort som snö i ljuset av Hans ära och 
makt”1. känslan blev till en bön. Precis 
som Petrus på förklaringsberget så ville 
jag bygga en hydda och aldrig återvän-
da till vardagen.

så gick tanken till min församling och till 
konferensen Lovsång som vi arrangerar 
årligen. om man kan få nöd för någon-
ting så fick jag en intensiv nöd för mina 
församlingsvänner där hemma och för 
alla församlingsarbetare, lovsångsle-
dare, musiker och andra som vi möter 
genom arbetet med david media och 
med konferensen Lovsång. mer än nåt 

annat så är det gudsmötet som föränd-
rar en människas liv. vi kan servera ut-
sökta gudstjänster och konferenser, le-
verera vältaliga predikningar och bjuda 
på välljudande lovsång men det blir inte 
mycket mer än frukt av mänsklig möda.
(Ps 127:1). det är den eviga kampen mel-
lan marta och maria, mellan vad jag kan 
göra för Jesus och att ta emot det Je-
sus gjort för mig. för att kunna leva ett 
utgivande liv så måste vi också lära oss 
att ta emot. ska vi kunna betjäna andra 
måste vi också bli betjänade. 

att leda lovsång är att låta sig ledas – 
av den helige ande. vad säger anden? 
se på Jesus! Johannes döparen, under 
den helige andes kraft, ser Jesus kom-
ma och säger till två av sina lärjungar: se 
guds lamm. de båda lärjungarna hörde 
vad han sade och följde efter Jesus.2 

till och med Jesus gick ibland åt sidan 
för att bara var tillsammans med fa-
dern. vi tappar så lätt bort intimiteten 
med Jesus. sakta, nästan omärkligt så 
glider vi ut ur värmen av Hans närvaro 
och kallnar. när Jesus såg de två lär-
jungarna komma och frågade vad de 
ville. de svarade, rabbi, var bor du? 
Jesus svarade: följ med och se.3 du 
och jag är inbjudna hem till Jesus. vill 
du följa med?

1 Textrad ur sången Fäst dina ögon på Jesus 
2 Joh 1:35-37
3 Joh 1:38-39

var bor du?Text: Lars Petersson /David Media
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På vardagsrumsgolvet söder om Göteborg 
ligger leksakerna utspridda. Men husets två 
barn är inte hemma just nu. Själv har Peter 
Bergstrand en ledig förmiddag då han hin-
ner berätta utförligt om skivan. Det enda 
som konkurrerar om öronens uppmärk-
samhet är ljudet från grävmaskinen på an-
dra sidan gatan.

– Jag har väntat på att göra den här ski-
van i 20 år, jag hörde Bengt Johanssons Vind 
över vatten då. Den fick mig att börja skriva 
musik; ”Wow! Det här skulle jag också vilja 
göra.”, tänkte jag, säger han vid soffbordet.

Och valet av producenten Paul Börjesson 
är långtifrån något han ångrar.

– Med Paul känns det som att jag har 
hittat någon med samma tänk som kan för-
verkliga det jag går och bär på. Det är inte 
lätt att som låtskrivare få ut det man kän-
ner här inne om man inte träffar rätt folk. 
Han har en ton som stämmer med min och 
är väldigt professionell. Han har fått fram 
det jag har känt, det är nästan första gången 
jag känner så.

Men Peter Bergstrand har inte bara spelat 
in för sin egen skull.

– Min längtan med skivan är att män-
niskor ska beröras av nådens kraft och Jesu 
uppståndelse.

Jesus i centrum
Nådens tid. Det har varit arbetsnamnet för 
projektet som från början innehöll ett 30-
tal sånger. Och de två orden hängde med 
genom gallringen och inspelningsproces-
sen, ända fram till tryckningen av den tolv-
spåriga skivan.

– Temat har varit Jesus kort och gott, att 
ha Honom och den där första kärleken i 
centrum. Nåden är verksam idag, vi lever i 
nådens tid. Tiden till dess att Han kommer 
tillbaka är nådens tid och vi kan få ta del av 
himlen redan här och nu. Det är mycket 
sånger om vem Gud är, vad Han gör och 
vad Han har gjort. Det känns som ganska 
raka sånger.
Hur då ”raka”?
– Jag har sett att många av mina tidigare 

”Jag har väntat 
 på att göra  
 den här skivan i 

 20 år”
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nya Davids hjärta-skivan är efter-
längtad av upphovsmannen. För tid-
ningen Lovsång förklarar den nyblivne 
40-åringen varför.
– Det är en present till mig själv, säger 
Peter Bergstrand om Nådens tid.

fortsätter på sidan 6
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exempel kan lyssna på det i bilen, säger Peter 
Bergstrand som tycker det är jättekul att ha 
med ”riktiga stråkar” i ljudbilden.
Tror du att låtarna kan användas?
– Ja, det är i alla fall tre, fyra som jag tycker är 
väldigt enkla att ta upp i en församling. Men 
det finns även en tanke om att få med det be-
rättandet stuket. Det är ett experiment att se 
hur folk tar emot det, för en lovsångsledare 
tror jag att det kan kännas fräscht.

Ovisshet och tvivel
Att vara tydlig eller inte när det gäller tex-
ternas budskap. Det är en fråga som vi åter-
kommer till lite senare under förmiddagen.

– Jag har något slags naiv tro på att män-
niskor utanför kyrkan kan bli berörda när vi 
tillber bland dem. Vissa är väl lite allergiska 
mot att stå på torget och sjunga om Jesus, 
att det bara sticker folk i ögonen. Och jag 
har också haft sådana perioder, i slutet av 
90-talet skrev jag texter där jag nästan und-
vek att nämna Jesus, texter som jag knappt 
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 Ålder:  40 år

 Bor:  Lindome söder om Göteborg. 

 Familj:  Gift med Wiveca. De har barnen Jonathan och  
  Isabella. 

 Arbete:  Är med och startar ett nytt psykiatriskt boende  
  i Kullavik.

 Läser: Läste nyligen Carl-Henric Jaktlunds Jesus gick  
  vidare och kyrkan står kvar och har Alex 
  Schulmans Skynda att älska på gång.

 Tittar på:  Tv och läskiga filmer. Jag tycker om att bli   
  skrämd, men gillar inte för skumma grejer. 
  Det stora blå är en favoritfilm.” Dataspel.

 Lyssnar på:   Peter Lemarc, Ted Gärdestad, Lars Winnerbäck,  
  Mark Knopfler, Händel och Mozart. ”Men när jag  
  skriver själv lyssnar jag inte alls på musik, då går  
  jag in i min egen bubbla.”  

 Förebilder: Paul Börjesson. ”Både som människa och  
  musiker. Han är en ödmjuk person med en stor  
  begåvning.”

Peter Bergstrand

lovsånger inte innehåller namnet Jesus, sä-
ger han och skrattar till.

Men det gör flera av de nya.
– Det är i alla fall tre sånger som har Jesu 

namn i fokus.
Och det är inte bara 20 år sedan han hörde 

den nämnda skivan av Bengt Johansson. För 
lika länge sedan blev han frälst.

– Då upplevde jag förälskelsen i Jesus. 
Sedan har det gått upp och ner, det är ju så 
med en relation. Men nu känner jag att den 
första spirande kärleken till Jesus har kom-
mit tillbaka väldigt starkt och det har väl fär-
gat sångerna.

Tonårsupplevelsen beskriver han i Vin-
tersjäl, en av skivans mer berättande sånger: 
”Du är den ende som kan hela mina sår. Du 
är den ende som kan värma min själ, min 
frusna vintersjäl.”, går refrängen.

– Paul och jag har sagt att vi vill göra 
en skiva som är kul att lyssna på både text-
mässigt och musikaliskt, men som även har 
sånger som är enkla att sjunga med i. Så det 
är en mix.

Brett anslag
Blandningen är särskilt påtaglig när det gäl-
ler låtarnas musikaliska förpackning. Det är 
popigt och countrydoftande, avskalat och 
svulstigt, gitarrer och stråkar. I Du människa 
går mina tankar till Freda´, i Halleluja till Bo 
Kaspers Orkester.

Paul Börjesson står för många av instru-
mentalinsatserna.

 – Jag jammar på med stränginstrument 
som bas, gitarr och mandolin. Resten får 
andra sköta, säger han.

En av de andra är Per Boqvist som ligger 
bakom stråkarrangemangen på två av sång-
erna. En annan är sångerskan Anna Enbert 
Lillberg.
– Det är ganska sparsamt med sång, ett par 
låtar har riktig lovsångskör, men mycket är 
duetter. Så det är inte tolv sånger med massiv 
lovsångskör utan det är lite blandat där ock-
så. Lovsångsskivor kan ibland ha tolv sånger 
som är ganska lika och det kan vara lite trå-
kigt att lyssna på. Förhoppningsvis kan det 
här få en lite bredare publik så att man till 

förstod själv. Jag tänkte att sökarna kanske 
skulle förstå det, men nu känns det så fel att 
gå den vägen. Det är ju Jesus som är svaret, 
jag har inget emot vackra målande texter, 
men för mig har det blivit mycket mer kon-
kret nu att det är Honom jag ska förtydliga 
genom det jag gör.

De flesta av skivans sånger har tillkommit 
under det senaste året, en tid med stora för-
ändringar för familjen Bergstrand. Tidigare 
bodde de i Stockholm, men för ett år sedan 
gick flyttlasset till Västkusten.

– Jag sa upp mig från jobbet och vi har inte 
haft så bra ekonomi. Mycket har varit ovisst 
och det har varit mycket tvivel. Men att leva 
i nådens tid är att lita på att Gud försörjer 
en på alla livets områden, man får falla till-
baka på nåden. Jag tycker att det har påver-
kat sångerna, det finns tröst i dem. Gud är 
Gud och det handlar om att leva i himlen här 
och nu på något sätt, säger Peter Bergstrand.

Text och foto: Per-Johan Thörn
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Jag står i ett kalt och anonymt källargarage 
någonstans i Stockholm. Väntar. Så börjar 
en port röra sig uppåt. När den försvunnit 
upp i taket välkomnar Paul Börjesson mig in 
genom en dörr. Där bakom döljer sig några 
kvadratmeter med inspelningsutrustning, 
olika stränginstrument, trummor och för-
stärkare. Plötsligt känns omgivningen be-
tydligt mer inbjudande än nyss.

– Det är en replokal som förvandlats till 
studio mer och mer, säger han när jag slår 
mig ner i den mörka skinnsoffan.

Här har han jobbat sedan 2001. Och de 
senaste månaderna har de två små rummen 
varit platsen för tillkomsten av Peter Bergs-
trands skiva. Ett projekt som vid mitt besök 
befinner sig i mixningsfasen.

Det måste vara spännande att sitta här 
inne och jobba och så finns det en mottagare 
någonstans där ute. Hur tänker du kring 
det?
– Ja, hur tänker jag kring det… Det känns 
som att jag lever nära det eftersom jag själv 
är aktiv med lovsång i en församling, jag vet 
att det är värdefullt att kunna ta del av nya 
sånger. Sedan blir man ju glad när man får 
höra att skivor som har kommit till här an-
vänds och är uppskattade. Men just när jag 
sitter och jobbar är jag så inne i sångerna, 
säger Paul Börjesson.

Välfylld vägg
Han spelar upp några av skivans ljudspår 
på datorn. Vid keyboardtangenterna vilar 

en flaska mineralvatten och i handen har 
kaffekoppen funnit sig till rätta. På väggens 
hyllplan är en mängd skivor uppradade. Jag 
ser alster av bland annat Bengt Johansson, 
Viola Grafström, Michael Johnson, Folk 
och Magnus Bodin. Enligt egen uppskatt-
ning har Paul Börjesson producerat cirka 25 
skivor. Men det är egentligen inget han vill 
skylta med. De står bara där som en påmin-
nelse om att han, trots att det ibland känns 
svårt, har lyckats slutföra projekt många 
gånger förut.
Vad tycker du är roligast att göra?
– Det är svårt att säga, men allra roligast är 
ju att vara involverad i projekt som har syftet 
att ära Gud. Sedan kan det göras på väldigt 
olika sätt, ibland kan det vara till uppbyg-
gelse som på en lovsångsskiva. Jag har haft 
nåden att få göra det.
Vad är tillbedjan?
– Det finns ju många aspekter av det. Dju-
past sett är tillbedjan något som har med 
hela livet att göra. Att leva rättvänd, att leva 
vänd mot Honom som är min skapare och 
räddare. Där behöver vi ständigt omvända 

oss. Sedan finns det ju en specifik aspekt av 
ordet som handlar om att med sin mun och 
sina gåvor ge sitt tack. Jag har en önskan 
om att det jag gör ska vara välbehagligt för 
Gud, så att man inte bara håller på med en 
massa buller och skrammel.

Tron fördjupades
Men Paul Börjesson skriver även egna låtar. 
Han ligger exempelvis bakom Du är det le-
vande vattnet från förra Davids hjärta-skivan 
Sjung en ny sång. Författandet tog fart när 
han började närma sig EFK-församlingen 
Tomaskyrkan där han fortfarande är med.

– Hans Johansson, Bengts bror som var 
pastor där då, blev väldigt betydelsefull för 
mig i min process med att hitta hem till Gud 
igen. I den vevan blev jag uppmuntrad att 
leda lovsång och det föddes sånger som vi 
har använt en hel del i Tomaskyrkan.
Upplevde du att du hade kommit bort från 
Gud innan dess?
– Nej, egentligen inte. Men jag hade en 
period då jag inte alls var aktiv i någon för-
samling. På ett sätt ser jag det inte som en 
fattig period för det var mycket som jag fick 
fundera på och jag gick igenom sådant som 
jag hade med mig från min uppväxt. Sedan 
fick jag en förnyad och fördjupad förståel-
se av vad tron egentligen handlar om och i 
den processen var Hans och Tomaskyrkan 
en viktig del när det gäller att våga vilja för-
samling igen.
Kan man hålla uppe kärleken till musiken 
när man jobbar med den hela tiden?
– Tack och lov känns det så, jag är väldigt 
glad att jag fortfarande kan vara barnsligt 
förtjust i musik. Jag är lycklig och tacksam 
när jag sätter nycklarna i låset på morgonen, 
säger Paul Börjesson.

Han är ”barnsligt  
förtjust” i musik
Producenten och multiinstrumentalisten Paul Börjesson har inte samarbetat med  
Peter Bergstrand tidigare. Men på Nådens tid gör de gemensam sak.
– Det var på tiden, säger Paul Börjesson.  Text och foto: Per-Johan Thörn
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nordirländska lovsångsledaren claire 
Hamilton släppte nyligen sin debut-
skiva Lend me your heart, en ep med 
tre sånger. och det ser ut att bli fler 
releaser framöver. 
– Jag älskar att skriva med andra, men 
de här tre sångerna har jag gjort själv. 
Så det känns verkligen spännande, 
säger hon.
När hon ringer upp några dagar efter att 
skivan släppts är det dags för sjätte inter-
vjun under samma eftermiddag.

– Det har gått bra, men ett samtal drog 
över på tiden så jag fick flytta fram tiderna 
lite, konstaterar Claire Hamilton.

Men hon verkar ändå sugen på att prata 
om skivprojektet som spikades i november. 
Sångerna spelades sedan in i februari. Och 
nu har de alltså släppts.

– Det var ett naturligt steg att lyfta fram 
mitt eget låtskrivande. Och eftersom jag 
kände några på Kingsway var det mest na-
turligt att jobba med dem, de vet vad jag 
har för hjärta för tillbedjan och vad jag står 
för, istället för att släppa mina sånger nå-
gon annanstans.

Vad tycker du om resultatet?
– Jag är verkligen nöjd. Det är ett stort pri-
vilegium att ha möjligheten att få spela in 
och jobba med bra människor och musiker 
som är passionerade för Gud och tillbedjan. 
Jag är upprymd över hur det låter, det lå-
ter jag. Jag har inte försökt göra något som 
är annorlunda för att vara unik. Det känns 
som att jag kan gå upp på söndag morgon 
och använda sångerna, att det är enkelt för 
människor att sjunga med i dem.

Erfaren på scenen
29-åringen Claire Hamilton är med i Chris-
tian fellowship church i Belfast där hon le-
der lovsång regelbundet. Nu är det elva år 
sedan hon började använda sitt pianospel 
och sin sång på det sättet.

– Några av mina vänner sa till mig ”Claire, 
när du sjunger händer det någonting.” Jag 
vet inte vad det betydde, men det kändes 
som att de menade att jag skulle göra det 
mer. Sedan tillfrågades en vän till mig om 
att leda lovsång på ett event, men han sa att 
han ville att jag skulle göra det istället så jag 
gjorde det. Jag tror det började där, det var 

cLaIrE 
HamILTon 
vill se fler kvinnliga 
lovsångsledare

fortsätter på sidan 14
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När det nu är dags för Lovsång 10 på 
Kungsporten i Huskvarna är författaren 
och retreatledaren Magnus Malm en 
av dem som talar utifrån temat ”Se 
Guds lamm”.
– Det är viktigt att veta vem vi tillber, 
säger han.
Hur gör man för att få tag på en person som 
använder sin mobil ytterst sällan och dess-
utom inte har någon mailadress? Svar: Man 
försöker nå honom via hemtelefonen. Och 
det borde lyckas förr eller senare.

– Jag har en mobil, men den ringer jag 
bara ut på. Min fru krävde att jag skulle ha en 
när jag rider, en livlina, säger Magnus Malm 
när jag får tag på honom efter några försök.
Är det ett medvetet val att ha det så?
– Ja, det är det. Det ligger ingen värdering 
om vad andra ska göra i det, men för mig har 
det varit en frihet att inte fastna i det digitala 
nätverket på det sättet. Jag slipper sitta och 
kolla mail hela tiden, det finns andra saker 

jag vill göra som jag tycker hjälper mig mer. 
Jag vet inte hur länge jag kommer klara att 
ha det så, men så här långt har det gått hur 
bra som helst.
Det låter väldigt skönt…
– Ja, det är ju det. Folk blir så förvånade och 
frågar ”Hur gör man då?”. ”Ja, man kan 
skriva ett brev. Det har folk gjort i århund-
raden, det går alldeles utmärkt. Jag har en 
brevlåda här.”, säger jag. Och när jag är ute 
och går med en människa är jag närvarande 
hos den personen, då har jag inte en mobil 
som ringer och avbryter vårt samtal hela ti-
den. Det är en övning i närvaro helt enkelt, 
att bekämpa multitasking i alla dess former 
och koncentrera sig på en sak.
Det är nog många som låtsas att man kan 
göra många saker samtidigt.
– Ja, och så visar det sig i slutändan att man 
kanske tar mer stryk av det än vad man trod-
de och får svårt att följa en tanke till slutet. 
Som till exempel att låta Gud prata till punkt.

En rättvänd Gudsrelation
När vi talas vid i slutet av september har han 
inte riktigt bestämt sig för hur han ska närma 
sig konferensens tema.

– Uttrycket ”Guds lamm” landar väldigt 
lätt i något slags dammig 1800-talspietism, 
i en instängd fromhet. Men det är ganska 
radikalt, lammet står för uppbrott och det 
finns mycket att upptäcka i det. Det är jät-
tesvårt att säga sånt här i förväg, för jag vill 
egentligen inte avslöja vad jag ska prata om. 
Be prepared för surprises, mer än så kan jag 
inte säga, säger Magnus Malm och skrattar.
Vilka bibelställen ska du använda?
– Det kan jag inte säga heller för jag är inte 
färdig med förberedelserna, jag gör sånt gan-
ska tätt inpå. Men Bibeln ger oss en ganska 
spännande resa när det gäller Guds lamm. 
Och det kanske inte riktigt är som vår from-
ma bakgrund har lärt oss. Det är viktigt att 
veta vem vi tillber.
Vad lägger du i ordet tillbedjan?
– I princip kan man säga att tillbedjan är män-
niskans rättvända förhållande till Gud. Det 
är ingen stämning, ingen musikstil, det är ett 
rättvänt förhållande till Gud och det är vad 
människan är skapad att leva i. Det handlar 
om ett liv mer än om ett slags inslag i guds-
tjänster. Det är ett uttryck för någonting. 
Tillbedjan är livets mening, att människan 
ska leva vänd mot sin skapare.
Hur tror du att vi kan få in det perspektivet 
av ”rättillvändhet” mer i våra gudstjänster?
– På ett sätt är det snarare tvärtom, hur kan 
vi få in det mer under resten av dagarna, det 
som inte är gudstjänst? Vad händer på mån-
dagen? Det är där det visar sig om vi lever i 
tillbedjan, när vi kommer till banken, företa-
get, skolan, sängkammaren, bilverkstan, eller 
Ikea. Det är där det visar sig vem vi tillber, 

vilka gudar vi egentligen ger vår tillbedjan. 
Jag tror det är den rörelsen av tillbedjan som 
världen väntar på, för den här världen är full 
av väldigt många falska gudar. Och en för-
kunnelse av den levande Guden har alltid 
profetiskt stått i kontrast till att exponera el-
ler synliggöra de falska gudar som ger män-
niskor falska löften och som binder männis-
kor istället för att frigöra dem.

Samtalar och rider
Hans egen vardag är sedan 20 år tillbaka 
fylld av retreater och andlig vägledning för 
församlingsarbetare.

– Jag lever i ett slags växelbruk mellan de 
ekumeniska retreaterna, elva per år med le-
dare från olika kyrkor, och livet här i Ask-
landa (utanför Vårgårda) där jag har samtal.

Där finns även två hästar.
– Vi sköter om dem och rider dem i mån 

av tid, de håller landskapet öppet så att det 
inte växer igen. Det är rätt skönt att få lägga 
händerna på något fysiskt mitt i allt det här.

Skriver du på någon bok?
– Nej, inte just nu. Det inträffar var fem-

te år eller så.
Vad har du för förväntningar på konfe-
rensen?
– Att vi får tala om väsentligheter och stärka 
och uppmuntra varandra att följa Kristus i 
den här världen, att ta Jesus på allvar på li-
vets alla områden. Och att det får bli en del av 
det uppvaknande som jag uppfattar händer i 
många unga sammanhang där man verkligen 
vill släppa loss Jesus på livets alla områden, att 
det inte bara är en bubbla av andlighet utan 
ett liv vi lever, säger Magnus Malm.

Text: Per-Johan Thörn

magnuS maLm talar om 
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många människor där och de intygade att 
Gud har lagt ner någonting i mig. Varje gång 
jag leder verkar det hjälpa människor vidare 
på deras tillbedjansresa.

Genom åren har hon bland annat spelat 
med Johnny Parks band (och även skrivit 
med honom), Starfield, Bluetree och Rend 
collective experiment. Och för fyra år sedan 
gifte hon sig med gitarristen David Hamilton 
som skapar ljudlandskap på skivan.

– Jag försöker komma på vad som kom 
först, om vi blev ett par innan han blev min 
gitarrist eller inte. Nu är han min man så han 
måste alltid säga ja till att spela med mig…, 
säger hon skrattandes.
Kommer det ett fullängdsalbum snart?
– Nästa release kommer att vara en skiva 
med sex låtar. Jag ska se vad som händer 
med sångerna. De är primärt till för att väl-
signa människor, bli sjungna och hjälpa folk 
att tillbe. Så det är bra att ta tid till att se hur 
det fungerar, och om det fungerar. Troligtvis 
kommer jag att spela in tre nya låtar i okto-
ber och hoppas släppa en skiva med sex låtar 
i början av nästa år.

Bönen blev en sång
Titelspåret Lend me your heart skrev hon un-
der en vecka av bön och fasta.

– Det är inte så att jag gör det så ofta, men 
den här gången kunde jag fasta under några 
dagar och be för saker som min församling 
bad för. Jag läste olika passager i Gamla Tes-
tamentet och jag slogs av orden i Jesaja 61.

Där står det i vers ett (Bibel 2000): ”Han 
har sänt mig att frambära glädjebud till de 
betryckta och ge de förkrossade bot, att för-
kunna frihet för de fångna, befrielse för de 
fjättrade.”

– Jag kan inte säga att jag skrev sången, det 
bästa sättet att säga det på är att det var ett 
överflöd av att ha läst om det här.

Hennes bön blev ord.
– Min önskan med sången är att människor 

ska uppleva Guds nåd, men att de ska göra 
något av den och låta den flöda över andra 
runt omkring dem.

Lovsångsledaren Kathryn Scott, som 
bland annat skrivit den välanvända sången 
Hungry, har betytt mycket för henne. Både 
som vän och förebild. 

– Förmodligen har hon lärt mig leda lov-
sång. Och det finns inte så många av oss 
kvinnliga lovsångsledare, min upplevelse är 
att det är en mansdominerad industri när det 
gäller de som spelar in. Kathryn visade mig 
att det är möjligt att vara lovsångsledare som 
kvinna och leda med auktoritet och självsä-
kerhet. Hon är en bra och inspirerande per-
son att vara med, jag upplever att hon alltid 
har varit väldigt jordnära och säker på vad 
hon har för värderingar.
Tycker du att det är svårt att vara lovsång-
sledare som kvinna?
– Jag tycker inte att det är svårt, men det är 
viktigt för mig att göra det jag gör i kyrkan 
så att andra kvinnliga lovsångare kan se att 
det är möjligt för kvinnor att leda lovsång. 
När jag reser är jag med män hela tiden och 
jag har inga problem med det, jag växte upp 
med två bröder, men man måste vara väldigt 
säker på vem man är. En del av de här män-
nen är gifta och en del är singlar. Jag är gift 
och jag måste skydda mig själv, mitt äkten-
skap och mitt hjärta. Men jag skulle gärna 
se fler kvinnliga lovsångsledare, säger Claire 
Hamilton.
Text: Per-Johan Thörn
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