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sången i kyrkan – bara  
för de till synes glada eller?
Livet består av både glädje och sorg. Lov-
sången vi sjunger i våra kyrkor bör spegla 
hela livet. Hur man än förhåller sig till 
”lovsång” är jag säker på att alla har ett be-
hov av tillbedjan (som kanske är ett min-
dre infekterat ord som beskriver samma 
sak). Att få uttrycka sin tacksamhet i bön 
och sång är en befrielse! Vi får aldrig för-
lora vår förundran över Gud som alltid är 
större! Gud är centrum för vår tillbedjan 
oavsett livets omständigheter. Men just 
där kanske frågorna kring vår moderna 
lovsång väcks? Är lovsång något bara för 
de till synes glada och en speciell musik-
stil med lättsamma texter?

Per-Arne Dahl1 skriver att vi borde ha 
”Klagolovsångsteam” i våra kyrkor då 
över hälften av Psaltarens psalmer hand-
lar om sorg och lidande. Att lovsången 
får rymma hela livet är alltså bibliskt. 
Jag hörde Magnus Malm, på konferen-
sen Lovsång10, säga något i stil med: Vi 
försöker i kyrkan få människor att känna 
en viss känsla (glädje) men om vi inte tar 
människors känslor på allvar just där de är, 
utan försöker forcera dem åt ett visst håll, 
kommer de att lämna kyrkan för att hell-
re lyssna på Håkan Hellström där de får 
sina känslor bekräftade precis som de är.

Jag tror också vi (vi låtskrivare inte 
minst) måste förstå att teologin i texterna 
som sjungs i gudstjänsten kan vara vikti-

gare än teologin i predikan då det talade 
ordet lätt kan glömmas bort – hur många 
gånger har man inte hört: ”Det var en jät-
tebra predikan men jag minns inte vad den 
handlade om” – medan sångerna kan dröja 
sig kvar och vi kanske går och nynnar på 
dem och texterna ”sätter sig i oss”. Då är 
det viktigt med god teologi som vi som 
låtskrivare kan stå för! Förr skrevs psal-
merna och hymnerna mycket i undervi-
sande syfte innan folk kunde läsa och de 
var skrivna av teologer – idag skrivs många 
av sångerna av oss postmoderna popmu-
siker. Därför tror jag att det är ännu vik-
tigare att vi lägger mer tid på att stöta 
och blöta teologin i sångtexterna. Kan-
ske samarbeten mellan teologer och låt-
skrivare är en väg till matnyttigare texter?

Under min uppväxt hade jag svårt för 
lovsång just p.g.a. att den skulle vara och 
uttryckas på ett visst sätt. Mycket har änd-
rats och jag är själv – paradoxalt nog med 
facit i hand – en del av vår lovsångskul-
tur. Jag hoppas fortfarande på ännu större 
mångfald och att hela livet får rymmas i 
vår tillbedjan. Gud är hela livets Gud, med 
både i glädje och sorg! Den grundglädjen 
av Hans ständiga närvaro fyller mig med 
tacksamhet i livets alla skeden.

Text: Erik Tilling

1 Norsk präst och författare. Citat hämtat från 
boken Tro/Libris Media



erik 
tilling 
vänder sig till 
den som söker
Sjätte gången gillt. Erik Tilling har 
oförtrutet fortsatt att hamra på sin 
spik, den här gången med hjälp 
av Fernando Ortegas producent. 
Men det har inte varit helt lätt att 
få i den.

Text: Per-Johan Ydregården

vilja



5 fortsätter på sidan 6

– Den här skivan har varit svårare att göra 
än de andra tycker jag, bland annat musi-
kaliskt. Man säger att man har ett helt liv 
på sig att göra sin första skiva, men bara 
ett år till uppföljaren. När jag hade gjort 
fem skivor tyckte jag att jag hade tömt 
det jag hade på något sätt. Jag är nöjd, 
jag tycker att det blev jättebra. Men det 
blir svårare och svårare, jag har barn och 
jobbar heltid så jag vet inte riktigt när jag 
gjorde den här skivan..., säger Erik Till-
ling om nya ”Hymn för sökare”.

Arbetet har pågått till och från i 1,5 
år. Riktigt intensivt har det blivit sista 
halvåret.

– Hade jag gjort upp skissen att hin-
na färdigt på tre månader så hade det 
aldrig gått.

Han håller precis på att korrekturlä-
sa noterna och sonen Oliver ska ha mat 
innan vi kan pratas vid. Verkligheten gör 
sig påmind.

Precis som den även gör i Erik Tillings 
musik. Där trängs inte svärtan undan till 
förmån för glättig yta. Sången Vila blir 
en uppmaning att låta Gud höra suckar-
na: ”Vila. Vila. Vila i Gud. Han ger dig 
ro. Vänta. Vänta. Vänta på Gud. Han 
hör din bön.”
Vad vill du att man ska få för eftersmak 
när man har lyssnat på det här?
– Jag vill säga att det finns en Gud som 
bryr sig trots allt. I mörka stunder kan 
det vara lätt att överge lovsången och 
tänka att den bara är för de glada stun-
derna. Men den måste rymma hela livet 
och det är det som jag har tjatat om i alla 
år jag hållit på. Även när livet är jättejob-
bigt ska man kunna slänga på skivan och 
finna tröst. På sin hemsida har han skri-
vit en text på det temat. Rubriken lyder 

”Sången i kyrkan – bara för de till synes 
glada eller?” 
Hur kan man praktiskt göra för att hela 
livet ska få plats i lovsången?
– Tomas Sjödin har sagt någon gång att 
glädje och sorg går hand i hand. Jag tror 
att man måste vara medveten om det. 

Man är så van vid att lovsång bara är 
att stå längst fram och sträcka upp hän-
derna i glädje. Men när livet blir tungt, 
då får man söka sig någon annanstans. 
Jag menar tvärtom. I Psaltaren är 70 pro-
cent klagopsalmer. Man få komma precis 
som man är till Gud. Och det ironiska, 
och det häftiga, är att Gud möter mig 
när jag kommer och klagar. Då blir jag 
uppfylld av tacksamhet och glädje. Så det 
slutar alltid i glädje på något sätt. Men 
jag tror man gör våld på sig själv om man 
ska sträcka upp händerna direkt utan att 
det känns äkta. Jag tror det måste vara i 
rätt ordning.

”Läskigt och häftigt”
”Andas på mig. Ge mig av Ditt liv. Andas 
på mig. Ge mig av Din frid.”

– Det kanske är lite stillsammare den 
här gången, lite mer åt hymnhållet, säger 
Erik om skivan.
Men upplägget känns igen. Det är två 
låtar av Fernando Ortega, några egna 
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sånger, ett instrumentalspår och några 
psalmer i nya arrangemang.

– Inget är nytt under solen som man 
brukar säga, det är typiskt mina skivor. 
Vi har en psalmskatt och kan man få de 
sångerna i lite 2012-feeling så kanske de 
även kan tilltala de yngre.

Även musikerna är välkända. Sam-
spelta bröderna Jan och Per Nordbring 
medverkar liksom Clas Vårdstedt som 
den här gången ger sig i kast med drag-
spelet. Och så är det sångarna Malin Bo-
qvist, Millan Holm, Mikael Henkelman 
och Joel Börjesson.

Skivan har däremot mixats långt borta 
i Kalifornien av ingen mindre än Fer-
nando Ortegas producent John Andrew 
Schreiner.
Hur kändes det att han tog sig an det?
– Det var läskigt och häftigt på samma 
gång. Vi har haft lite mailkontakt, först 
på Myspace och sedan gick det över till 
Facebook, men det är bara ett mail vart-
annat år känns det som. Nu när jag hörde 
av mig visste han vem jag var. Efter att 
amerikanen fått lyssna på några låtar, som 
han tyckte om, och sagt att han gärna ville 
mixa skickade Erik helt enkelt iväg filerna.

Till andra sidan världen...
– Ja, sedan kom det filer tillbaka lite så-
där klockan 03 på natten. Så det blev inte 
så mycket sova av den veckan när jag fick 
mixarna. Det var roligt. Jag är jättenöjd 
med mina andra mixar också, jag har för-
sökt gå in för att det ska låta så bra som 
möjligt och tycker att det är viktigt med 
ett bra sound på skivorna. De svenska 
mixerkillarna har gjort ett superjobb ti-
digare. Men en kompis som fick lyssna 
sa att det här låter amerikanskt, att det är 
stort, varmt och luftigt.

Någon egen resa västerut blev det dä-
remot inte den här gången.

– Jag har kollat in hans hemsida och 
fantiserat lite om hur det skulle kunna 
vara att vara där i studion. Men jag hade 
varken tid eller råd att åka över.

En av sångerna, Trisagion, är en över-
sättning från Fernando Ortegas senaste 
skiva. Ordet är en klassisk term inom or-
todox teologi, en lovsång till den treenige 
Guden. Peter Halldorf fick rycka in och 
lägga ut texten om begreppet.

– Jag mailade honom och fick en lång 
uppsats tillbaka. Han visste precis vad 
det var.
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Gud som pusslare
Det stillsamma psalmliknande titelspåret 
”Hymn för sökare” är en sång av Chris 
Rice som Erik översatte på studs när han 
fick höra det.
Riktar sig skivan särskilt till människor 
som inte tror?
– Visst. I förlängningen märks det att 
sångerna bär ett evangeliserande sökar-
budskap. Det är min mest utåtriktade 
skiva även om det inte var tänkt så från 
början. Men jag märkte efter ett tag att 
Gud kanske varit med och lagt ett pussel. 
När man tittar på sångerna märker man 
att man kommer till korset, lägger ifrån 
sig sitt eget och söker efter något mer 
som finns där. Det blev som en röd tråd.
Du har inte börjat sjunga nu?
– Nej, jag har inte gjort det. Sångarna får 
höra mig sjunga demosång så de vet hur 
de ska sjunga. Någon tyckte att jag lika 
gärna kunde göra det själv på en låt. Men 
jag är nog lite för mycket ljudnörd. Jag 
tycker inte att jag själv räcker till riktigt. 
Däremot försöker jag kraxa lite när vi är 
ute med trio, sjunga lite stämsång. Men 
leaden får någon annan sköta.

Erik uttrycker en stor tacksamhet över 
att ha kunnat ge ut egna skivor i tio år.

– Folk gillar det jag gör, det är inte 
självklart på något sätt. Framförallt är det 
att människor hör av sig och säger att den 
och den sången har burit dem och betytt 
jättemycket. Det är det som egentligen är 
belöningen och drivkraften. Men att jag 
har väldigt roligt längs vägen gör inte sa-
ken sämre. Jag trodde aldrig att jag skulle 
kunna hålla på i tio år för egen maskin. Jag 
har faktiskt inte bokat en enda spelning 
tio år tillbaka förutom releaseturnéerna 

som jag gör lite då och då. Jag har bara 
åkt på kallelse.
Det har rullat på av sig självt?
– Ja, folk hör av sig regelbundet och det 
funkar. Nu jobbar jag heltid så jag försö-
ker bli en nej-sägare på den fronten, men 
det är inte så lätt. Det är så kul att komma 
ut när folk är så glada och tacksamma. Då 
känner man att det betyder något, säger 
Erik Tilling.

Kanske är det just för att suckarna får 
plats: ”Lämna. Lämna. Lämna till Gud. 
Han vet ditt väl. Hoppas. Hoppas. Hop-
pas på Gud. Han håller Dig.”

 Ålder:  44 år
 Bor:  Jönköping 
 Familj:  Gift med Millan Holm och har   
  tvåårige sonen Oliver.
 Arbete:  Jobbar med ljudproduktion   
  på företaget Audiotome.  
  Skriver sånger och spelar.
 Intressen:  Musik. Han har ett digital  
  trumset i källaren där han   
  sitter och leker lite. ”Ingen   
  kommer någonsin få höra.”
 Lyssnar på: Fernando Ortega, Phil Keaggy,   
  Kent och King´s X.  
 Läser: Andaktsböcker, Psaltaren,    
  teologi och biografier. 
 Förebilder:  ”Ortega igen då, utan honom   
  hade jag inte hållit på. Peter   
  Halldorf och Bengt Johansson.  
  Samt Martin Lönnebo. ”En vis 
  man med vackert språk och   
  lång erfarenhet av vandringen  
  med Gud 

 Skulle vilja ”Det hade varit kul att träffa  
 göra: Ortega på riktigt någon gång.  
  Men största drömmen är att se  
  Oliver växa upp och att det   
  ska gå bra för honom.”
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Trummisen och bandledaren Gareth Gil-
kenson har precis landat i Skottland med 
ett tidigt plan när jag ringer. Ikväll är det 
spelning i Edinburgh och sedan följer 
Belfast och London de närmaste janua-
ridagarna. The Rend collecitve experi-
ment är på en kort, men intensiv turné i 
Storbritannien.

Sedan de släppte första skivan Organic 
family hymnal har det snurrat på för mu-
sikkollektivet. Idag delar de tiden mellan 

Nordirland och Atlanta i USA, när de 
inte befinner sig på turné vill säga. Nå-
got som våren till stora delar fylls med.

– Det är ganska läskigt. För tillfället tar 
vi bara steget ut utan att ha alla svar. Så 
vi är alla lite nervösa. Men Gud har varit 
god mot oss och öppnat alla dörrar. Så 
vi är upprymda, säger Gareth Gilkenson 
om framgångarna.
Men hur hanterar ni det här när det 
gäller att vara ödmjuka och så vidare?
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kollektivet fortsätter 
sin experimentella resa
De varken bränner gitarrer eller välter förstärkare. 
Istället drar de omkull soptunnor med sin glädjefyll-
da musik. The Rend collective experiment är tillba-
ka med Homemade worship by handmade people.

fortsätter på sidan 10

– För att vara ärlig. Utifrån hur bandet 
är sammansatt; vi har två leadsångare och 
jag är bandledare även om jag inte sjung-
er. Och vi tycker att dynamiken i bandet 
fungerar bra eftersom vi alla håller koll 
på varandra. Vi talar in i varandras liv. 
Om det kommer upp saker försöker vi 
hantera det. För tillfället är vi framförallt 
tacksamma över att dörrarna har öppnats 
och att saker händer, mer än att vi känner 
att vi är superviktiga. För det är vi inte.

Hemgjort och handgjort
Skivtiteln och valet av inspelningsplats 
går hand i hand. Och i linje med det vill 
de inte sätta sig på höga hästar.

– Vi gjorde hela albumet i mitt hus. Vår 
relation med Gud handlar om det vanliga 
livet, inte om ständiga toppar och dalar. 
Så vi ville inte spela in skivan i en studio 
åtskild från det vanliga livet. Vi ville göra 
det mitt i det. Vi är alla handgjorda av 
Gud, unika och viktiga.
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fortsättning från sidan 9

Trummorna är däremot lagda i en kyrka 
i Belfast under en dag.

– Jag tror att kreativiteten flödade bätt-
re för att vi var på ett ställe där vi kände 
oss bekväma istället för på ett som vi inte 
var vana vid. Att spela in så här ger oss en 
mer naturlig miljö.

Arbetet med skivan började i mars och 
från och med april spelade man in i fem 
månader. Hela bandet har skrivit material.

Men hur stort kollektivet egentligen 
är är inte självklart. Kärnan är en kvin-
tett, men upp till hela 15 personer kan 
ibland vara med. ”Det är en del av vårt 
DNA att vi inte är exklusiva.”, säger spea-
kerrösten på en av bandets många videor 
på Youtube.

I en annan (klippet ”Worship on ipho-
ne”) spelar de How great is our God med 
hjälp av instrumentappar på sina telefo-
ner. När detta skrivs har videon visats näs-
tan 400 000 gånger.

– Apparna var gratis. Så vi laddade bara 
ner dem och körde på. Feedbacken var 
bra, människor älskade det.

Mångfalden återfinns även i hur musi-
ken låter. Vanliga inslag som gitarr och bas 

samverkar med brass, mandolin, soptun-
nor och percussion-instrumentet jingling 
Johnny. Samt en kör. Men den här gången 
har man bjudit in en striktare symfonisk 
vuxenkör istället för att, som sist, ha med 
barn. Den är med på den sprakande in-
ledningen Praise like fireworks och vackra 
Keep me near.
Vilka är de viktigaste ingredienserna i 
en Rend-låt?
– Det viktigaste är att sången kommer 
ur bön och en hunger. Musikaliskt hand-
lar det om att göra det så glädjefyllt som 
möjligt, få med mycket instrument, få det 
att låta annorlunda och se vad det blir av 
det. Vi vill inte ta det första vi kommer 
att tänka på utan pröva många olika idéer.

Gammal hymn i nytt tempo
Den här gången har bandet även satsat 
mer på församlingslovsånger än på för-
sta skivan.

– Vi vill verkligen att människor ska 
känna sig uppmuntrade och inspirerade. 
Vi försöker sätta glädje och färg på det vi 
gör. Vi vill att människor ska kunna an-
vända de här sångerna för att få kontakt 
med Gud och njuta av musiken.
Så det är enklare att sjunga de här?
– Ja, exakt.

En sådan är den välkända, och upp-
snabbade, irländska hymnen Be thou my 
vision som här heter You are my vision.

– Den skrevs ursprungligen på irländ-
ska. Och den engelska översättningen var 
inte helt rätt, den var inte så nära den ir-
ländska betydelsen. När man sjunger ”Be 
thou my vision” låter det nästan som en 
bön om att Gud ska bli vår vision. I ori-
ginalet ber man inte Gud om att vara vår 
vision utan säger att Han är det.



11

Vad handlar texterna om generellt på 
den här skivan?
– Vi kommer med ett hungerperspektiv 
och inser att Guds kallelse över våra liv 
kräver allt. Som band kallar Gud oss att 
ge mer. De idéerna om överlåtelse, att 
följa kallelsen och att räkna med kost-
naden för den genomsyrar albumet. Det 
finns andra saker också, det är lovsånger 
och vi pekar på Gud och försöker få folk 
att förstå vem Han är. Second chance talar 
om att vi alla kan göra misstag, men vi får 
en andra chans av Gud och får inte släppa 
taget om Honom.
Har er vision förändrats genom åren?
– Visionen är densamma som när vi star-
tade. Vi vill vara en del av kyrkan och 

uppmuntra den. Vi vill hjälpa till att göra 
kyrkan vackrare inför Gud. Vi vill också 
nå människor som inte tror att Jesus är 
vägen, sträcka oss ut mot dem och in-
volvera dem i kyrkan. För vi tror verkli-
gen på kyrkan, vi tror att den är världens 
hopp. Vi vill inte ägna vår tid åt att bli 
det stora viktiga bandet utan åt att göra 
kyrkan ljusare och vackrare.
Är ni fortfarande ett experiment?
 O ja, absolut. Många kallar oss för Rend 
collective eftersom det är enklare och det 
gör vi själva ibland också. Men experi-
mentet är fortfarande en stor del av vad vi 
gör, vi vill verkligen experimentera och se 
vad som händer, säger Gareth Gilkenson.
Text: Per-Johan Ydregården



direkt från www.davidmedia.se , itUnes, 
mUsiksaJten eLLer i din missionsBokhandeL.

på CD ELLER DIGITALT
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Under Dina vingars skugga
Viola Grafström

Awakening
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Om min Jesus
Niklas Hallman

God
Jeanette Alfredsson

Nothing is impossible
Planet Shakers

För allt du gjort
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Sjung till Jesus
30 lovsångsklassiker

10 000 Reasons
Matt Redman
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