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Landa I Din Kärlek
AnnaMaria Bergqvist

Om Min Jesus
Niklas Hallman

För allt du gjort 
Live från New Wine

På Spåret är ett av SVTs populäraste TV-
program. Lättsam familjeunderhållning 
där två tävlande par via listiga ledtrådar 
och en filmsnutt ska besvara frågan Vart 
är vi på väg? När konferensen Lovsång 
firar sju-årsjubileum (finns många biblis-
ka skäl till ett sådant firande!) så är temat 
just Vart är vi på väg?! Det är en stor fråga 
som inte är så enkel att besvara men med 
hjälp av bl.a. teologer som Magnus Malm 
och Hans Jansson och kloka kvinnor och 
män som Ida Möller, Bo Järepehag, Jea-
nette Alfredsson och Mattias Martinson 
så hoppas vi på handfast hjälp.

En minst lika viktig fråga handlar om 
våra rötter. Var vi kommer ifrån. För 
att se framåt måste vi först se bakåt. En 
kompassriktning tas alltid ut från en fast 
startpunkt. Bibeln berättar historien om 
människans ursprung och ger också svar 
på frågan om var livsresan slutar. Vägen 
däremellan har visat sig vara minst sagt 
krokig men mitt i alla ekonomisk och 
politisk turbulens som präglar vår tid så 
leder Gud världen och tillvaron mot dess 
förutbestämda mål. ”He’s got the whole 
world in His hand” är inte bara en popu-
lär spiritual – det är en evig sanning som 
varken ateister, humanister eller journa-
lister kan ändra på. 

Med åren har jag blivit en stor vän av 
radions P1. Nyligen sände utmärkta pro-
grammet Tendens en serie som heter Röt-
ter. Släktforskningen är en av våra störs-
ta folkrörelser och intresset bara växer.  

Vad får människor att söka sig tillbaka till 
sina rötter? Ett program handlade om 
barn som kommit till genom insemina-
tion från anonyma spermadonatorer. Ina 
Rosdal föddes i Skagen för sjutton år se-
dan med hjälp av en anonym donator. Så 
länge hon kan minnas har hon letat efter 
mannen som hjälpte henne till livet, men 
det enda spår som finns är hans donator-
nummer - nummer 137. Hon kommer 
aldrig att få veta vem hennes livgivare var 
och det påverkar hela hennes liv.

Frågan om meningen med livet har sitt 
svar i frågan om vårt ursprung. Gud är vår 
början och vårt slut. Ingen har uttryckt det 
vackrare än Paulus: Ty i honom är det vi 
lever, rör oss och är till, så som även några 
av era egna skalder har sagt: Vi är av hans 
släkt. Paulus utmanar dåtidens kulturella 
grekiska elit och hävdar att Gud inte är ett 
filosofiskt begrepp, inte en anonym urcell 
miljarder år bort. Nej, Gud är vår skapare 
och alla människor vet detta djupast inne. 
Men det slutar inte med Gud som en ano-
nym skapare som ingen kan spåra.

Han är den Gud som söker. Den helige 
Ande vittnar oupphörligen till vår ande 
om att vi är Guds barn. Och inte bara ett 
nummerbarn på distans - vi får leva så nära 
att vi får kalla honom pappa! Vart är vi på 
väg? Måtte det vara huvudstupa in i Guds 
öppna famn – där är vi trygga - oavsett vad 
som väntar längre fram!

Lars Peterson

vart är vi på väg?nY SVEnSK  
LOVSÅnG!

21-22 oktober
www.lovsang.se/lovsang   2011Kungsporten, Huskvarna
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Lagom till sin 50-årsdag släpper 
Viola Grafström sin tredje skiva 
på svenska. Tillsammans med Lars 
Ekberg har hon mejslat fram Under 
Dina vingars skugga.
 Det har gått fyra år sedan jag tog bilen 
till huset vid Säveån mellan Alingsås och 
Vårgårda för att prata om förra skivan. 
Innan dess var det tre år emellan släppen. 
Nu är det dags för ett nytt.

– Jo, tack. Det känns bra, det är alltid 
lika roligt att få jobba tillsammans med 
Lasse Petersson och David media när 
man vet deras hjärta bakom varje pro-
jekt. Jag är nöjd med resultatet, säger 
Viola Grafström.
Väljer du medvetet att låta det gå lång 
tid mellan skivorna?
– Nej det är absolut inget jag tänker på. 
Jag har helt enkelt fullt upp och tar det 
som det kommer. Oftast är det väl Las-
se Petersson som tycker till när han fin-
ner det dags med en ny. Sedan är det väl 
aldrig fel att låta tiden gå lite innan man 
släpper något nytt. Tiden formar oss och 
den tro vi har, det påverkar såklart ski-
vans form och ton från gång till gång. Jag 

VIOLa GraFStröM:

”tiden formar oss
och den tro vi har”

landar också mer och mer i det enkla med 
Gud. Kanske att jag dras mer åt det hål-
let både i mitt sätt att skriva och tonsätta.

Ny producent
Dels har hon bytt producent från Paul 
Börjesson till Lars Ekberg. Dels har hon 
själv varit med och producerat. Och så är 
allt inspelat live i studion, den här gång-
en i Nilento studio söder om Göteborg.

– Känslan blir väl lite annorlunda när 
man gör något live tillsammans. Man kan-
ske fångar ögonblicket på ett annat sätt.

Idén att kontakta Lars Ekberg kom från 
Lars Petersson.

– Hans kunnande, både som producent 
och pianist, har varit otroligt inspireran-
de. Min gode vän Paul Börjesson har va-
rit producent på de två tidigare skivorna 
och har verkligen bidragit till att plocka 
fram folk- och countrytonen i mig. Nu 
blir det lite andra toner som hörs. Det är 
alltid roligt att pröva något annat. Att jag 
varit med som producent på den här ski-
van kanske innebär något mer av mig i 
musiken än tidigare.

Här är det både avskalat och mindre 

                Viola Grafström

 Ålder:  49 år
 Bor:  Horla utanför Alingsås. 
 Familj:  Gift med Torbjörn.
 Arbete:  Musiker, labbsköterska och frisör.
 Intressen:  Torbjörn, vänner, god mat, idrott, blommor  
  och naturen.
 Läser: Bibeln
 Förebilder:  Original, människor som inte alltid ”passar in”.  
  ”De är så intressanta.”
 Skulle vilja göra: Åka till Indien. ”Och åka dit där jag skulle   
  kunna få komma vilda kattdjur nära.”
 Önskar sig i  
 50-årspresent: ”Oj!! Kanske ett bidrag till en resa.  
  Man har ju allt.”
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avskalat. I vackra Jesus Guds lamm är Viola 
inledningsvis ensam med stillsamma gi-
tarrer, innan lite percussion och körrös-
ter smyger sig in.

– Jesus Guds lamm har haft många turer 
med olika konstellationer. Det är kanske 
den sång som jag har funderat på och känt 
på längst. Det tog ett tag innan känslan 
av helhet och vila kom. Nu upplever jag 
total fokus på tronen, vem som sitter på 
den och varför.

Texten till Jesus, min dyre frälsare har 
hon skrivit tillsammans med vännen Len-
nart Bengtsson. Och den sången betyder 
särskilt mycket för henne.

– Lennart är med i en liten kör som jag 
har i kyrkan. Vi fokuserar mer på tillbed-
jan än på att sjunga bra. Under det år vi 
har hållit på har jag fått se hur Gud vill 
och kan använda vem som helst, även den 
mest ovane. Lennart har inte hållit på så 
länge med sång och musik men det finns 
en ton inom honom. Jag fick förmånen att 
ta del av en text han fick till sig efter att 
han hört introt till denna sång. Det blev 
temat på sången. En enorm uppmuntran 
för honom och för oss alla.

 
Böner från vardagen
Ett annat inslag är Jennie Lee Riddles 
Revelation song som översatts och bli-
vit Lammets sång på svenska. Förutom 
Viola Grafström har även Eva Elmsäter, 
Lennart Hall och Lars Petersson jobbat 
med texten.

– Jag hörde sången för länge sedan och 
nämnde för Lasse att jag gärna skulle vil-
ja försöka översätta den och ha den med 
på nästa skiva. Han var så vänlig och höll 
den åt mig. Och vi blev fler involverade 
i översättningen. Jag tycker att det blev 

bra. Ett extra plus är att Micke Fhinn är 
med med sin vackra stämma.

Inför nya skivan har Viola skrivit låtar 
under cirka 1,5 års tid.

– Sångerna blir mer och mer böner som 
jag själv upplever i mitt dagliga liv. Myck-
et är hämtat från Bibeln. Ord och tankar 
därifrån uppmuntrar mig och styrker mig 
själv till att söka och lära känna den Gud 
jag tjänar. Att sätta musik till gör kanske 
att man lättare kan ta med sig orden in i 
vardagslivet. Det är trots allt där jag tror 
att tillbedjan hör hemma mest. 

Bland musikerna återfinns trummisen 
Martin Neill, en vän till henne som bor 
i England. Christian Mjörnell spelar bas 
och så är gitarristerna Per Kjetil Farstad 
och Viktor Olofsson med. Båda är nya 
bekantskaper för henne.

– Det är speciellt att få ha så många 
begåvade musiker omkring sig och göra 
något tillsammans på plats live.

Dessutom finns en kör med bestående 
av Micke och Åsa Fhinn, Malin Aspe-
nes, Kerstin Karlsson, Sandra Palmborg, 
Gustaf Ericson, Johannes Sköldengren, 
Miriam Åhlen och AnnaMaria Bergqvist.

– Alla är nära vänner till mig. Enormt 
begåvade musiker med hjärtat på rätta 
stället. Målet med skivan är inget annat 
än att få dela min tro och ton med andra 
och se Gud upphöjd.
Vad hoppas du att den ska betyda för dem 
som lyssnar, är det sånger som är tänkta 
att kunna användas av andra?
– Att få beröra någon på något sätt är väl 
vad alla vill med sin konst. Jag har alltid 
önskat att det jag gör ska få beröra i det 
vardagliga. Gud vill finnas i vår vardag. 
Mitt bland jobb, hem, barn, glädje, sorg, 
misslyckanden och framgångar; allt vad 

livet handlar om. Om en sång kan få be-
tyda något där känns viktigare än att den 
sjungs i en konsert. Visst är det roligt om 
andra vill använda en sång jag har gjort, 
men lika betydelsefullt är det om sången 
sjungs som en bön av någon i det fördolda 
verkliga livet.

 
Frisörsalong hemma
Release för skivan blir det på Lovsång 11 i 
Huskvarna. Sedan kommer Viola att resa 
till Skövde, Halmstad, Örnsköldsvik och 
Umeå under november och december.

Men den gitarrspelande sångerskan, 
låtskrivaren och lovsångsledaren arbetar 

inte bara med toner. I huset vid Säveån 
jobbar hon även som frisör.

– Jag har en liten salong hemma än så 
länge, jobbar ju med lite av varje. Även 
som labbsköterska på vårdcentral.
Och så fyller du 50 i november, hur ska 
du fira?
– Ja, nu kommer även jag in i den gyllene 
50-årsåldern. Ska nog fira med nära och 
kära på dagen, men jag vill ha en större 
fest mot sommaren 2012, säger Viola 
Grafström. 
Text: Per-Johan Ydregården
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fortsätter på sidan 10

– Det är helt overkligt, det har varit en dröm i 
många år. Jag skriver mycket musik och texter 
och har använt dem en del när jag varit ute. 
Och folk frågar efter det, så jag har känt att 
jag vill göra något av det, säger hon.
Vad har du fått för reaktioner?
– Jättepositiv respons. Idag kom det ett kort 
med texten ”Tack för en fantastisk skiva”. 
Och det kommer mail, sms och Facebook-
meddelanden. Jag känner mig överrumplad 
när folk skriver att de satt i bilen och grät för 
att de blev berörda av texterna.

Och på natten efter releasefesten i hen-
nes församling, Pingstkyrkan i Jönköping, 
fick hon ett sms från en person som skrev att 
kvällen blivit en personlig hälsning från Gud.

– Då känner jag att skivan fyller sin funk-
tion och det gör mig supertacksam. Det har 
varit en vision hos mig att sångerna ska få 
beröra människor, uppmuntra och ge tro 
och tröst. Och så gör de det! Fantastiskt, 
känns det.

AnnaMaria, som till vardags pendlar från 
Jönköping till Mariannelunds folkhögskola 
där hon jobbar som bibellärare, har stor er-
farenhet som lovsångsledare. Tidigare har 
hon medverkat på flera skivor som sångare 
och låtskrivare.

”det har varit 
En DröM 

i många år”

annaMaria Bergqvist om debuten:

annaMaria Bergqvist har medverkat 
på flera lovsångsinspelningar. Men 
nyligen släppte hon Landa i Din kär-
lek, hennes första skiva i eget namn.
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Men under Nyhemsveckan i fjol ”haf-
fade” hon producenten Lars Ekberg i 
matkön och frågade om han ville göra 
något mer av hennes sånger. De hade 
nyss samarbetat på bibelkörsskivan Sjung 
en ny sång där hon hade med två låtar. 
Eftersom han lät positiv fortsatte de att 
samtala om saken.

– Vi insåg att vi ville jobba på samma 
sätt, säger AnnaMaria.

Omgivna av möbler
Så efter en massa planering och ”skyt-
teltrafik” mellan Jönköping och Göte-
borg gav hon nyligen ut sitt första egna 
album. En av sångerna är skriven av 
Rickard Sundström. Annars ligger hon 
bakom alla.

– Nu vill jag peppa andra att göra 
något av sin dröm trots att man kanske 

inte alltid tror att det går. Precis när jag 
släppte skivan var jag jättenervös inför 
hur den skulle tas emot.
Grundkompet, som lagts av musiker 
från Pingstkyrkan i Jönköping, spelades 
in i gamla Betelkyrkan i Malmbäck. En 
byggnad som numera används till mö-
belförsäljning. 

– Där var vi och lånade in oss… Det 
fanns en hel del möbler där och det däm-
par ju, så det funkade jättebra. När vi 
höll på med skivan läste vi boken ”100 
dagar med Jesus” i vår kyrka och några 
dagar innan inspelningen handlade det 
om Jakobs dröm då änglar gick upp och 
ner på en stege. Den platsen hette Betel. 
Han säger typ ”Gud var här, fast jag visste 
det inte”. Så att vi var i Betel och spelade 
in blev en sån superhäftig grej, att Gud 
kunde vara i en möbelaffär.

Sedan har det gjorts kör- och stråkpå-
lägg i Pingstkyrkans källare. Och i Gö-
teborg har Joel Börjesson och Jeanette 
Alfredsson spelat in mer sång.

Vid sidan om sin lärartjänst reser An-
naMaria en del som talare och lovsång-
sledare. Ibland kan det hända att hon 
både predikar och sjunger i samma möte.

– Det funkar bra. Förut har jag väl 
tyckt att det vore skönt om någon som 
fanns på plats sjöng så att jag kan foku-
sera på att predika. Men sedan skivan 
kom ut känns det ganska naturligt. När 
jag kommer till småställen och de frå-
gar om jag kan sjunga så säger jag ju inte 
nej liksom…

”Vardagligt häng med Gud”
Skivans sista sång, den psalmliknande 
Ur mitt hjärtas djup, är också den som 
skrevs sist. 

– Den kom bara, hemma hos min mam-
ma. Ofta sitter jag vid pianot och så kom-
mer text och musik direkt. Men här hade 
jag en musikslinga som jag inte visste hur 
jag skulle använda. Så jag gick ut och 
gick, då kom texten. Den handlar mycket 
om hoppet, livet och himlen. Min pappa 
dog för tre år sedan, det präglar en och 
det präglar även den sången. En längtan 
efter återförening.
Skulle du kalla det för en lovsångsskiva?
– Nej, det gör jag inte. Det är en mix av 
rena bibeltexter och förkunnande sånger. 
Samtidigt sjunger jag mycket om Gud. 
Men jag skulle inte kalla det för en ren 
lovsångsskiva, för alla sånger är inte gjor-
da på det sättet.
Vad är tillbedjan för dig?
– Tillbedjan är till för Gud, det är min 
fulla övertygelse. Det är vardagligt häng 
med Gud och samtidigt också en vörd-
nadshandling inför Guds helighet, något 
som jag önskar att alla fick tag på.

Hon citerar teologen John Piper som 
menar att ”mission finns för att tillbed-
jan inte finns”.

– Målet med våra liv är tillbedjan. Jag 
önskar att lovsång och tillbedjan i för-
samlingen skulle vara en spontan reak-
tion på det vi har mött. Ibland känner 
jag att vi försöker veva igång något slags 
allsång. Jag brukar gå tillbaka till pingst-
väckelsen för där använde man varken 
textböcker, overhead eller Powerpoint. 
Man bara sjöng ut för att Guds närvaro 
var stark. Det önskar jag se i våra för-
samlingar, att vi inte kan göra annat än 
att tillbe, säger AnnaMaria Bergqvist.
Per-Johan Ydregården

nYttFrÅn  
BETHEL CHURCH & 
JESUS CULTURE
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Framsidan är som en explosion av färger. 
Amerikanska konstnären Cindy Hong 
har gjort ett strålande jobb, tycker Matt 
Redman.

– Jag hoppas att konstverket reflekte-
rar den explosiva passion som jag hoppas 
kan höras på skivan, säger han.

Det var den 18 och 19 februari i år som 
cirka 1 100 sångare och musiker sam-
lades till konferensen Lift – a worship 
leader collective i Atlanta. Förutom Matt 
Redman och hans band medverkade 
även Chris Tomlin, Nathan och Christy 
Nockels samt Louie Giglio. Lovsången 
spelades in och gavs ut på skiva i somras.

– Den har mitt namn på framsidan, 
men det hela var verkligen ett lagarbe-
te; från låtskrivandet och musicerandet 
till inspelningen och mixningen. Jag är 
så tacksam för ett så strålande team av 
människor, säger Matt Redman.

En av dem är Jonas Myrin som han 
skrev med tillsammans redan på förra 
skivan We shall not be shaken. Nu har de 
gjort så många som nio av sångerna till-

sammans. Och totalt har de skrivit mer 
än 20 sånger ihop.

– Han har en helt otrolig gåva att skri-
va låtar, säger Matt Redman om sin vän.

Trots att materialet bara består av nya 
sånger valde de ändå att göra en livein-
spelning istället för att gå in i studion.

– Det är något med den sjungande, 
tillbedjande kyrkan som är så vackert. 
Studioalbum är bra av olika anledningar, 
men Guds folk som i Guds närvaro pri-
sar Gud är omöjligt att återskapa. Så jag 
älskar livealbum.

Evig tillbedjan
Musikaliskt är mycket välbekant. Inle-
dande We are the free börjar med hockey-
kör innan de malande gitarrerna snabbt 
tar över. Och det gitarrbaserade, stora 
ljudlandskapet finns kvar skivan igenom 
med några undantag.

Längs den musikaliska resan går även 
skivans namn, 10 000 Reasons, som en 
sammanhållande tanke.

– Titeln säger allt. Det finns så många 

matt redman ser 

mängder 
av orsaker 
att tillbe Gud
Han slår två flugor i en smäll och släpper skiva 
och bok samtidigt. På nya liveinspelningen  
10 000 Reasons sjunger Matt redman 
med över 1 000 lovsångsledare. Och han 
fortsätter att skriva med svenske vännen 
Jonas Myrin.

fortsätter på sidan 14
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orsaker att tillbe Gud. Så skivan är full 
av många olika teman; korset, uppstån-
delsen, Kristi återkomst, Hans helig-
het, Hans godhet, Hans trofasthet och 
så vidare.

Och Matt Redman gillar enkelheten 
i den pianobaserade låten med samma 
titel. Där hörs konferensdeltagarna tyd-
ligt. ”Bless the Lord, oh my soul, oh my 
soul. Worship His holy name. Sing like 
never before, oh my soul. I worship Your 
holy name.”

– Ibland är det så uppfräschande att ta 
ner allting och höra människors röster 
sjunga en okomplicerad melodi.

Avslutande Endless hallelujah slår an ett 
framtidsperspektiv. Med sitt budskap om 
en tillbedjan som fortsätter i all evighet 
knyter den ihop säcken på ett snyggt sätt.

– Det är ännu en teaminsats. Jag skrev 
den med Jonas Myrin, Chris Tomlin och 
en kille som heter Tim Wanstall. Och 
den ursprungliga idén till sången kom-
mer från en gammal hymn som skrevs 
av Robert McCheyne 1837. Så det är ett 
ovanligt samarbete; en kille från förr, en 
svensk, två britter och en amerikan som 
alla skriver tillsammans.

Tillbaka i England
Det blixtrar även om bokens framsida. 
Framsidan är täckt av en diskokula. Och 
”Mirror ball” är numera inte bara nam-
net på ett 90-talsalbum med Neil Young 
och Pearl jam. Så heter nämligen boken. 
”Redman påminner läsarna om att även 
om de känner sig otillräckliga när det gäl-
ler att återspegla Guds härlighet så kan 
Gud visa sig genom dem likt ljus som ski-
ner genom ett prisma.”, står det om den.

– Det är ett försök att hjälpa män-

niskor att vandra i förtröstan och tänka 
stort kring ett liv i tillbedjan, säger han.

Själv började den 37-årige engelsman-
nen, som nu flyttat hem från USA med 
sin sju personer stora familj, att leda lov-
sång som tonåring. Sedan 20-årsåldern 
har han gjort det på heltid.

– Jag älskar att leda Guds folk i lov-
sång, det blir aldrig omodernt. Jag lär 
mig fortfarande.

På hemmaplan, i Brighton, finns 
Matt Redman med i St Peter´s. En för-
samlingsplantering utifrån Holy Trinity 
Brompton i London.

Och han ger vidare av sina kunskaper 
till yngre förmågor. Just nu är han in-
volverad i en satsning i Manchester där 
unga lovsångsledare lär känna människor 
i nergångna bostadsområden samtidigt 
som de utvecklas i att leda lovsång och 
skriva sånger. Dessutom finns han med i 
Tim Hughes lovsångskola Worship cen-
tral och har inte övergett Louie Giglio, 
Chris Tomlin och de andra i Passion-
gänget trots flytten från Atlanta.

En flytt som inte hindrade honom från 
att med nya skivan bli den förste engels-
man som toppat de amerikanska kristna 
listorna US christian soundscan och Itu-
nes christian album chart.

– En stor uppmuntran, jag är så tack-
sam. Jag hoppas verkligen att sångerna 
hjälper människor att överlåta sig till 
Gud, säger Matt Redman.

Per-Johan Ydregården

 

 

Isabella Ström  
Förundrad

Isabella leder lovsång i Filadelfi akyrkan 
i Helsingfors och har under det senaste 
året spelat in egna sånger och två psalmer, 
med musiker från Sverige, Finland och 
Estland.

Hennes debut innehåller nya lovsånger på 
svenska och engelska av Isabella och 2 
psalmer ”Allt till Jesus vill jag lämna” 
och ”En liten stund med Jesus”
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”GaLEt Bra” 

 
    

Mattias Martinson

raKt UPP PÅ tOPPLIStan!


