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Det var en kall decemberkväll på nyårslägret i Sundsvall. Jag fick en profetisk hälsning att fortsätta med mitt
skapande, att skriva sånger. Hälsningen avslutades med ”Du ska inte fråga
om det duger” och det träffade mig
mitt i hjärtat. Det var det jag hela tiden hade gjort; ifrågasatt kvaliteten av
mina sånger. Det var för vanliga, för
banala, för…. Men Gud hade talat och
jag kom att tänka på liknelsen om de
tio punden som det står om i Lukas 19.
Att förvalta det du fått. Varje gång jag
satte mig ner för att skriva sånger så
dök den profetiska hälsningen upp och
jag blev påmind om att det här är inte
bara för mig. Det här är för någon annan, till någon annan. Vad vill Du Gud
med den här sången? Vem vill Du Gud
beröra och tala till? I samband med arbetet med skivan Du gör allting nytt så
blev förvaltarskapet en tydlig del som
gjorde sig påmind. Vårt land svämmar
över av begåvade låtskrivare som behöver höra ”fråga inte om det duger”
utan ge som gåva vad du fått som gåva.
Den andra delen handlar om att
multiplicera sin tjänst. Det är något
som jag brinner för, att få andra människor att komma igång i sin kallelse att
leda lovsång. Vi är alla kallade att bära
frukt och frukten handlar också om
att reproducera sitt liv, sina förmågor i
någon annan, till någon annan. Ett av
mina favoritmotton är detta citat av en
okänd:
”Success isn’t just about what you
accomplish in your life.

It’s about what you inspire others to do.”
Allt vad du har - ge det vidare.
Därför är det viktigt att vi inte håller
gåvorna bara för oss själva utan investerar dem vidare till människor i våra
församlingar, i unga som gamla, män
som kvinnor. Vi tränar, undervisar, är
föredömen genom vårt sätt att leda
lovsång. Det är en väg som vi behöver
uppmärksamma mer idag, speciellt när
så mycket handlar om det egocentriska,
upphöjandet av jaget. För vad händer
om lovsångsledaren i församlingen
t ex flyttar? Dör tillbedjan i församlingen då eller finns den investerad i
tillbedjare och lovsångsledare som bär
lovsångsledartjänsten vidare? ”Do you
lead for success or succession?” undrade Aaron Keyes, talare på konferensen Lovsång13 i Huskvarna. Leder du
för din egen del eller för att föra vidare
dina gåvor till andra? Mose förde vidare sina gåvor till Josua, Elia till Elisa,
Jesus till lärjungarna och Paulus till
Timoteus.
Jesus multiplicerade både karaktär
och kompetens. Han är vår förebild.
Det handlar inte bara om att öva på vår
musikaliska kompetens, att bli bättre
sångare, spela tightare eller ha det
senaste soundet utan också att vara förebilder genom att ha en sund lära och
vara genomskinliga som människor.
”Ge som gåva vad du fått som gåva”
(Matt10:8)
Text: Jeanette Alfredsson
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Text: Gabriella Mellergårdh
Foto: Magdalena Åsgärde

TJEJER – våga
använda er musik
Alla sånger är skrivna av tjejer och framförs av tjejer. Nej det
här är inget nytt inslag i feministdebatten – det är senaste releasen i Davids Hjärta-serien. En skiva som vill uppmuntra tjejer att
ta sin kreativitet på allvar som en
gåva av Gud.
– Jag tänkte själv så, innan min första
skiva kom ut...inte kan väl jag, berättar
Jeanette Alfredsson, projektledare och
medproducent på ”Du gör allting nytt”.
Ändå hade hon fått profetiska tilltal
som sa att ”du ska inte fråga om det som
du gör duger”. Men Jeanette liksom
många andra tjejer var van att hålla låg
profil. Killar kunde skriva sånger, hon
hade ”fått” en sång. Och bara för att
hon hade ”fått” en sång var det ingen
självklarhet att sjunga den offentligt och
dela den med andra.
Ett ansvar att förvalta gåvan
Gud har gett
– Vi är inte så bra på att ta för oss och
ta plats. För killar är det inget konstigt,
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men vi tar hellre ett steg tillbaka. Men
frågan är ju hur vi förvaltar det Gud har
lagt ned i oss. Det är ju faktiskt ett ansvar att använda det vi har fått som gåva
från Gud, säger Jeanette.
Tanken att göra en skiva av och med
bara tjejer har hon burit på länge. Efter
två egna album och medverkan på ytterligare nio andra blev visionen verklighet. Tillsammans med Charlotte Nordin och Lennart Hall från David Media
bildades en projektgrupp. Inbjudan gick
ut till ett 40-tal kvinnliga låtskrivare att
skriva sånger.
92 nyskrivna sånger
– en stor lovsångsbank
Plötsligt satt de där med 92 sånger som
skulle bli 12.
– Jag var lite nyfiken på om tjejer och
killar skriver lovsång på olika sätt och
jag hade kanske tänkt mig att det skulle
bli mycket ”Jesus jag älskar dig”, men
det här var sånger av både proklamation
och glädje, tillbedjan och bön, rop och
förtvivlan, berättar Jeanette.
Att välja ut vilka sånger som skulle
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vara med på skivan var inte enkelt. ”Det
finns en stor lovsångsbank kvar att ösa
ur” menar Jeanette och ser det här bara
som första steget. Hon drömmer om
träffar där kvinnliga låtskrivare kan
mötas och dela tankar och erfarenheter,
hitta vägar vidare.

Linnea Hagenfors Rafail

Vill lyfta fram kvinnliga förebilder
– Det har varit en så stor glädje att få
göra det här, jag känner mig som ett
barn på julafton, säger Jeanette som
hoppas och tror att ”Du gör allting
nytt” ska hjälpa till att lyfta fram nya
förebilder, visa att det finns tjejer som
både vill och kan.
– Det är absolut ingen genusdebatt i
detta, syftet är bara att uppmuntra och
peppa, att låta kvinnorna får blomma ut
i sina gåvor.
Responsen har redan kommit in från
många håll, ett positivt gensvar som
signalerar att många har längtat efter
detta, berättar Jeanette.

Roll på
skivan
Ålder:
Bor:
Familj:
		
Gör:
		
Dröm:
		

Har skrivit och sjunger lead på
sången ”Jag ska tillbe Dig”
30 år
Stockholm
Maken Josef och dottern
Ella 2 mån
Mammaledig musik- och
engelskalärare
Att mina låtar ska få spridas och
vara till välsignelse i Guds rike

”Jag har växt upp i en sångarfamilj och
skrev låtar från väldigt tidig ålder. När
jag flyttade till Stockholm 2003 för att
gå bibelskola började jag leda lovsången
där och fortsatte sedan med det när jag
kom till Mission SOS. När jag var med
och startade församlingen SOS Church
Stockholm blev det min syster Julia
Willkander och jag som byggde upp
lovsångsarbetet från grunden och det är
min största glädje att se hur det växer
och utvecklas.
Det här skivprojektet kändes som ett
bra initiativ och det var kul att kunna få
medverka med en av mina låtar, jag har
ju så många att jag inte hinner få ut alla.
Tankarna gick till en av mina egna favoritskivor som tonåring med lovsånger
av Gudskvinnor som Rebecca St James,
Jennifer Knapp, Nicole Nordman och
Michelle Tumes. De hade också gjort
ett samlingsalbum med lovsånger och
det kändes så kul att få vara med på ett
sådant projekt själv.
Jag tror inte att man kommer att tänka att det här är sånger som är skrivna
av tjejer, men det är klart att det kommer märkas att det är tjejer som sjunger

En produktion som ligger i tiden
– På Stim talar man om en snedfördelning mellan manliga och kvinnliga låtskrivare, även om det går åt rätt håll,
så det känns som att det här ligger rätt
i tiden.
”Du gör allting nytt” har producerats
i samarbete av Johan Åsgärde, Mattias
Frändå, Oliver Lundström och Jeanette
Alfredsson. Elva av sångerna är helt
nyskrivna, den tolfte är en översättning
av ”Victor´s Crown” – Segerns krona –
där Jeanette sjunger duett tillsammans
med Ida Möller. Jeanette har också
bidragit med en egen nyskriven sång,
”Vår hjälpare”.
Text: Gabriella Mellergårdh

och leder. Detta är något jag uppskattar
och tycker är värt att lyfta upp för det är
en stor inspiration att höra andra tjejer i
tjänst för Guds rike.
Det jag längtar efter är att få förmedla att Gud är värd vår lovsång oavsett
hur vi har det, i med och i motgång är
han vår Gud.”

Lovsång är min respons tillbaka till
Gud för att han först har älskat mig och
lovsång kan låta på så många olika sätt.
Min längtan är att mitt sätt att mitt liv
och mitt sätt att leda lovsång ska hjälpa
andra människor att hitta Gud och
sjunga ut sin sång till honom.
Jag tror verkligen att både män och
kvinnor behövs i kyrkan för att vi båda
förmedlar olika sidor av Gud. När det
gäller olikheterna i vårt sätt att skriva
lovsång tror jag mer att de ligger på ett
individuellt plan än utifrån ett genusperspektiv. Men jag tror att fler tjejer
skulle tjäna på att sätt sig in tekniska
aspekter och i programvaror som kan
hjälpa till att ta låtskrivandet till nästa
nivå! ”

Ida Möller
Roll på
skivan:
Ålder:
Bor:
Familj:
		
Gör:
		
Dröm:

Har skrivit ”Låt allt som andas” och 		
sjunger duett på ”Segerns krona”
33 år
Stockholm
Gift med Simon, mamma till 		
Leopold 5 år och Lorentz 3 år
Mycket… men främst; studerar 		
heltid till personalvetare
Att få leda en vän till tro

”Spontant blev jag väldigt glad över detta initiativ och ärad över att få bli en del
av det! Så härligt att det blev en verklighet, jag tror absolut att det behövs. Min
sång ”Låt allt som andas” bygger helt
och hållet på Psalm 150 och min önskan
är att den ska vara medryckande, sätta
sig ”på hjärnan” och ge dig ett leende på
läpparna. Att den ska få dig som lyssnar
att vilja släppa loss och lovsjunga Gud
för glatta livet!
Jag är uppvuxen i en pastorsfamilj
med en mamma som lovsångsledare och
jag har sjungit så länge jag kan minnas.
Lovsång är för mig något väldigt naturligt och jag har lett lovsång sedan jag var
15 år gammal. Mitt främsta instrument
är sång, men jag spelar även piano,
främst när jag skriver musik.

Isabelle ”Belle” Arnfjel
Roll på Har skrivit och sjunger lead på
skivan: 		”Jag prisar Dig för Du är”
Ålder: 33 år
Bor: Västerås
Familj: Min man Josef och våra fyra 		
		 boys – mina bonussöner Zaion 		
		 och Neo, och våra gemensamma 		
		 söner Leevi och Ben.
Gör: Egen företagare (www.musikliv.se) 		
		 och pastor i New Life Västerås
Dröm: Jag har många!

”Musik och lovsång är del av mig och
en del av mitt liv. En gåva som jag vill
förvalta och som jag älskar att syssla
med! Jag har sysslat med musik sedan
barnsben. Jag gick på Rytmus (Stockholms Musikkonservatorium) och har
efter det arbetat med musik på ett eller ett annat sätt; som sångpedagog och
Fortsätter på sidan 17
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(”Oss följer ju herden…”) är lika vanligt som jag-språket (”Saliga visshet,
Jesus är min”). I de fall då texten utgår
från ett jag, så representerade ”jaget”
den för väckelsefolket så centrala och
viktiga gemenskapen. Lovsången var
kollektiv.

dragspel eller cittra. När församlingarna växte ökade behovet av instrument, och då införskaffades i regel ett
orgelharmonium eller piporgel, om
församlingen hade råd. I Frälsningsarmén blev senare mässingsmusiken
”orgel”. Men musiken fick aldrig ljuda
så stark att den överröstade den viktiga
sången.

Väckelsesångerna
för vardag
och högtid
Text: Sofia Wastesson

Ännu sjungs de glada och innerliga ”väckelsesångerna” eller ”läsarsångerna” från 1800-talets mitt och framåt. ”Tryggare kan ingen vara”, ”Lov, ära och
pris”, ”Gå, Sion, din konung att
möta” och ”Brist ut min själ, i lovsångsljud”, fyra av de tio mest
sjungna sångerna ur traditionella
sång- och psalmböcker, härstammar från 1800-talets väckelse och
den nya sångtradition, som följde med den.

Sången i ”mötet”
Väckelsefolkets gudstjänster kallades
möten. Inledningsvis var det fattiga
”väckta” som ”stämde möte” med varandra efter kyrkornas traditionella
gudstjänster för att samtala och uppmuntra varandra.
”Mötena” i bondstugor och kapell
kom sedan att bli enkla utan fasta ordningar och koncentrerades kring bibelordets utläggning, fria böner, vittnesbörd och så de nya sångerna. Man hade
tröttnat på misshandlade koraler och
släpig psalmsång, mässmusik i moll och
en orgelmusik som dränkte sången.
Sången var viktig! Den skulle ge predikanten inspiration att tala och stämma
åhörarnas sinnen att höra. Man stampade takten och ”drillade och krusade”
sannolikt på tonerna, så som allmogen
hade för sed. Sångernas texter skulle
passa till det ämne som avhandlades i
predikan. En god sång gjorde mer än
en hel predikan!
Instrument till sångerna hade man
inte alltid. Det var i stället en utsedd
sångledare, med bra röst, som tog
upp sångerna – som valdes spontant i
gudstjänsten. Inte minst behövde man
undvika att sånger togs upp samtidigt
av olika individer och sjöngs på olika
håll i lokalen. Ibland tog någon med
sitt vardagsinstrument, såsom fiol eller

En proteströrelse
Väckelsesången eller ”den nya sången”
som den då kallades tillkom i en delvis
konfliktfylld period i svensk kyrkohistoria. Väckelserörelsen hade karaktären
av proteströrelse, och bestod av de troende inom Svenska kyrkan som tyckte
att denna var obiblisk, formalistisk och
förvärldsligad. Rörelsen syftade till att
förnya och vitalisera det religiösa livet,
det vill säga ”väcka” alla de troende till
en större andlig livaktighet. ”Läsare”
kallades ibland väckelsens folk, eftersom de trodde på vikten av individens
personliga omvändelse och flitigt läste
Bibeln och andra uppbyggliga skrifter. Ur deras sammankomster följde så
småningom bildandet av det som kom
att kallas för frikyrkor.
8

Enkelt ideal
Texterna, liksom melodierna, följde enkelhetens ideal. Man var till och med
emot det alltför konstfulla. Bara det
som kom från hjärtat kunde vara inspirerat av Anden, och sådant kunde inte
vara konstfullt.
Nils Frykman, till exempel, ansågs
inte vara någon stor poet. Hans texter
utmärks inte av någon särskild kraft
eller originalitet. Inte sällan hemfaller han åt klichéer, och det vardagliga
språket innehåller även rent talspråkliga ord eller ordformer, såsom ”Nu är
jag nöjd och glader”. Sångerna blev i
stället omtyckta för att de förmedlade
genuin glädje – väckelsens sinnelag.
Trots strävan efter enkelhet har
många av väckelsens sångtexter ändå
en högtidlig och ålderdomlig karaktär
jämfört med samtida folkvisor. Mängden metaforer och allusioner är stor,
och texterna förutsatte därför, när de
sjöngs, stor förtrogenhet med Bibeln:
”Här vid älvarna i Babel tystnar ofta
nog vår sång, men vi väntar bättre
dagar i Jerusalem en gång”. Det kan
tyckas exkluderande, men sångförfattarna höll sig ändå till en enkel teologi.
Man ville att budskapet skulle nå fram
till alla.
Upprepningar och refränger var
något nytt: ”Var glad, var glad, var glad
i din Herre och Gud”, ”Härligt sången
där ska brusa”. De gjorde det lätt att
sjunga med och hamrade in nyckelord
och nyckelfraser. Ibland blev refrängen
mera känd än själva sången, som i
”Han frälste mig”. I slutet av 1800-ta-

1800-talets ”lovsång”
Begreppen tillbedjan och lovsång förekommer redan i väckelserörelsen,
till exempel hos sångförfattaren Nils
Frykman:
”Till slut må ej förglömmas, att församlingssången till stor del bör vara lov
och tillbedjan, en sak, som varit alltför
lite beaktad bland oss. Visserligen få vi
sjunga bönesånger och klago-sånger,
sånger om strid och prövning, så länge
det behöves. Men lovet och tillbedjan
bör dock intaga första rummet i våra
församlingar.”
Det verkar som om lovsång för väckelsens folk var synonymt med människans uttryck för glädje, tacksamhet,
trygghet och hoppfull förtröstan.
Sångerna riktade sig inte nödvändigtvis
till Gud, utan man sjöng snarare om
Gud, men också det blev ett sätt att
lovsjunga och hylla Jesus, människans
vän och frälsare. En typisk väckelsesång eller ”lovsång” från 1865 är ”Blott
en dag, ett ögonblick i sänder, vilken
tröst…”. Att sjunga värmde och stärkte
de troende med varandra och med
Gud.
Gud lovprisas i väckelsesångernas
texter för den fria, oreserverade nåden
(”Jag vet en port, som öppen står…”),
för skapelsens rikedom (”O, store,
Gud, när jag den värld beskådar…”) ,
för evighetshoppet (”O, hur saligt att
få vandra hemåt vid vår Faders hand…)
och så vidare.
Vi-språket i väckelsesångerna
9

Fortsätter på sidan 10

Fortsättning från sidan 13

Fortsättning från sidan 9

let lösgjorde sig ibland refrängerna
och blev självständiga ”körer”. Ordet
kör, från engelskans ”chorus”, visar
på den amerikanska bakgrunden till
företeelsen.

fina smakens företrädare. Den ansågs
sentimental, till och med ”pjunkig”,
ett adjektiv som användes vid den tiden om det känslobetonade i konsten.
Redan på 1700-talet, då andlig sång på
allvar bröt fram vid sidan av psalmboBlandade musikstilar
ken inom strömningar som herrnhuVäckelsens författare var medvetna om
tism och pietism, kritiserades det submelodins betydelse för en sångs motjektiva draget av dåvarande statskyrkan:
tagande och fortlevnad. Olika stilar
herrnhutismens sånger var alltför
tilläts att blandas i gudstjänsten; prekänslosamma och pietismens sånger
cis som väckelsens folk kom från olika
var alltför kravfulla och allvarliga. Den
samhällsskikt, hade de olika preferenevangeliska sången skulle främst fungser. Tidens romantiska operor och
era undervisande och själavårdande.
”salongssolosången” i de borgerliga
Men det var den för väckelsefolket så
hemmen inspirerade till ett starkt och
viktiga utgångspunkten, Guds kärlek,
dramatiskt tonspråk, medan andra texsom framtvingade det sentimentala,
ter fick folkvisans
menade man.
”Till slut må ej förglömmas, att
enkla och vemoTexterna
diga melodier
fick
också kritik
församlingssången till stor del bör vara
eller skrevs till
för sitt formellov och tillbedjan, en sak, som varit
redan befintliga
aktiga, stefolkvisor. Många
reotypa språk,
alltför lite beaktad bland oss. Visserligen
av sångerna, till
eftersom vissa
exempel ”Fröj- få vi sjunga bönesånger och klago-sånger, fraser och bildas vart sinne,
der återkom i
sånger om strid och prövning, så länge
julen är inne”
texterna. Detta
och ”Låt mig få det behöves. Men lovet och tillbedjan bör berodde sähöra om Jesus”,
kerligen på att
dock intaga första rummet i våra
blev ”gånglåtar”
man rörde sig
med inspiration
med begränsaförsamlingar.” / Nils Frykman
från rytmisk
de teman. Även
marschmusik och folkets dansmusik,
”rimtvånget” bidrog nog, samt det
och ytterligare andra lät som tradifaktum att traditionen är så stark i det
tionella psalmer och koraler. Många
religiösa språket, tätt knutet till språket
sånger översattes från nordamerikanska
i Bibeln. Man vande sig helt enkelt vid
sånger som skrivits och sjungits i väckatt uttrycka sig på ett speciellt sätt för
elsekretsar där.
att återge trons erfarenheter: ”Gud ske
Men det fick inte vara konstfullt
lov”, ”halleluja”, ”lov, ära och pris”,
eller komplicerat. Alltför vacker musik
”synd och strid – nåd och frid”. Kanske
kunde skymma budskapet. Musiken
bidrog igenkänningen i språket också
var ett medel utan egenvärde, inte ett
till en känsla av förtrolighet i rörelsen,
mål i sig.
och en avgränsning gentemot de traditionella psalmerna.
För känslosamt, för stereotypt,
Det fanns även de som ansåg
för trossvisst…
att väckelsesångerna representerade
Väckelsesången tilltalade inte alls den
en alltför bestämd religiositet eller
10

Bilden är från Frälsningsarmén på 1970-talet
baka sina ursprungliga melodier. Idag
är Svenska kyrkan kanske det samfund
som bidrar allra mest till väckelsesångernas fortlevnad!

fromhetstyp. De upplevdes som alltför
”trosvissa” för att man lätt skulle falla
in i dem.
Trots kritiken var väckelsens folk
övertygade om att texterna i många fall
var inspirerade av Anden. Idag kanske
vi skulle ifrågasätta det stora antal
sånger som blev spridda och upptagna i
församlingssångböcker endast tack vare
att de ansågs vara ingivna av Gud och
därför upphöjda över stilistiska bedömningar. Men kanske har dessa sånger
ändå betytt mycket som ”hjärtesånger”,
enkla omedelbara uttryck för trons
upplevelser.
Svenska kyrkan anammade väckelsens sånger sent. Några letade sig in i
1937 års psalmbok, men fick då andra
tonsättningar, koralmelodier i den
goda smakens namn. Dessa användes
praktiskt taget aldrig. I den ekumeniska
psalmboksdelen från 1986 fick de till-

Sånger för vardag och högtid
Musikprofessorn Göte Strandsjö
(1916-2001) ansåg att flera av väckelsens sånger ”är bra sånger, de har ett
särskilt sug, är musikaliskt riktiga, begåvat skrivna och lättsjungna”.
Framför allt lever kanske väckelsefolkets sånger vidare därför att de har
ett språk som rymmer både de vardagliga och de stora stunderna i livet,
klagan och förtröstan, kamp och tro,
segervisshet och glädje.
Sofia Wastesson är kårledare i Frälsningsarmén, fil dr i fransk språkvetenskap och
forskar om frikyrkliga sångtraditioner.
Hon är även musiker och låtskrivare och har
gett ut en skiva med egna sånger.
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släppet konstaterar man att Rend Collective ”utmanar de troende att se lovsång
och gemenskap med nya ögon”. Jag frågar Chris – varför tror du att det är svårt
för så många av oss att lovsjunga Gud på
ett nytt sätt?
– I grund och botten handlar det nog
om rädsla att lämna etablerade mönster.
Men vi ser mångfalden som en revitaliserande kraft som ger nytt liv till Guds
församling. Vi ska inte vara rädda för
förändring. Guds församling sträcker sig
över hela världen, det borde också återspeglas i lovsången.

fått dem att spela in ett live-album runt
lägerelden på en strand (”Campfire”
2013) och sjösätta den smått galna idén
att göra en musikvideo ombord på en
fiskebåt mitt bland vågorna på the Irish
Sea. Färgstarkt och oväntat – det är Rend
Collective.

Kreativa tusenkonstnärer
förnyar lovsången
genom 24 amerikanska städer tillsammans med Kari Jobe. Längre fram i vår
gör de en ”The Art of Celebration” turné
i Europa och under hösten väntar ytterligare en USA-turné genom 40 städer.
– Om vi inte hade haft en så tydlig
vision med det vi gör skulle nog turnéschemat avskräcka oss. Men vi känner
verkligen en kallelse till Guds församling
att bli en mer jublande gemenskap.
Glädje är ett grundfundament för kyrkan,
säger Chris.

Att välja glädje trots motgångar
kanske är en av de största kristna
utmaningarna. Irländska lovsångsbandet Rend Collective gör allt de
kan för att reflektera den oemotståndliga glädje som väller fram ur
Guds hjärta.
Rend Collectives musik har alltid varit
energisk och livfull. Deras fjärde album,
”The art of celebration” som släpptes den
17 mars är kanske mer än någonsin en
hyllning till glädjen och lovsången.
– Vi är ett celebrerande band som vill
sprida glädje. Allvar är inte en av andens
frukter, men glädje är det. Vi behöver
bejaka glädjen mitt i det kaos som våra
liv ofta består av. Glädjen finns alltid där
inom räckhåll för oss och det är något vi
måste sträva efter, säger Chris Llewellyn.

Gränsöverskridande
De har kallats för moderna psalmister
och gjort sig kända för att spränga gränserna för artistiska uttryck på den kristna
musikscenen. Adrian Thompson på skivbolaget Kingsway som gav ut bandets
första två skivor konstaterade att Rend
Collective befinner sig ”precis där dagens
musikkultur möter lovsång”.
Själva menar de att de alltid präglats
av en livlig fantasi. En fantasi som tar sig
uttryck i instrument gjorda av leksaker
och handgjorda prylar, en livlighet som

Drivna av en stark vision
Det är förmiddag i Atlanta, USA, som
numera är bandets hemort. När vi talas
vid är bandet mitt inne i lanseringen av
det nya albumet och en pågående turné
12

Kreativt ändå användarvänligt
Hur gör ni för att balansera den kreativa friheten med behovet av användarvänlig lovsång och er kallelse att betjäna
människor?
– Kreativiteten blomstrar som mest i
ett sammanhang där du måste vara restriktiv, menar Chris.
– Om du ger dig själv gränser kan du
också spränga de gränserna. Och vi känner att vi kan vara kreativa samtidigt som
vi gör användarvänlig musik.
Det doftar folkmusik och indie om
Rend Collective men en hel del av soundet bottnar i valet av lite udda och annorlunda instrument, menar Chris.
– Mycket av vår musik är pop och
rock. Och popmusiken är alltid ganska
användarvänlig med melodier och refränger som fastnar. Det är ju därför pop
är så populärt.

Ber om en väckelse inifrån
Rend Collective bildades i den lilla staden
Bangor i Nordirland. Ett gäng ungdomar med andlig längtan och en desperat
hunger efter vad kyrkan verkligen står för
började samlas i en bibelstudiegrupp som
kallade sig just Rend, vilket på svenska
betyder ungefär att slita sönder. Ordet
och tanken är hämtad från Joel 2 där det
talas om att slita sönder sitt hjärta istället för sina kläder i uppriktig längtan och
ånger inför Gud.
Och det var i den här gemenskapen,
präglad av gudslängtan och ärlighet, som
en ny slags lovsånger började växa fram
och som sedan gavs ut på debutalbumet
”Organic family hymnal”.
– Ett kristet liv handlar inte om ytan,
det handlar om hjärtat. Vi ber om väckelse, en väckelse som börjar inifrån, säger
Chris.
2010 när man precis hade släppt sitt
första album besökte man Sverige och
Frizon. Finns det möjligen fler Sverigebesök planerade?
– Inget vi vet om idag. Vi väntar bara
på en förfrågan, säger Chris och skrattar.

Bevarar sina Irländska rötter
Ändå låter mycket av modern lovsång
ganska lika, invänder jag. Speciellt om
man ser till musiken som produceras i
USA. Kan ni bevara era irländska rötter
och ert personliga sound när ni nu ligger
på ett amerikanskt bolag?
– Absolut. Det som har varit så suveränt med Integrity Music är att de aldrig
har lagt sig i vår kreativa process. De
signade oss som ett band som sticker ut
ur mängden. Vi är fria att göra vår grej,
säger Chris.

Text: Gabriella Mellergårdh

Mångfald som ger liv till Guds
församling
I skivbolagets pressmeddelande om skiv13

Text: Lasse Petersson
Foto: Ninna Ekstrand

Där du är Gud,
där vill jag också vara
där vi uppmuntrar människor att fortsätta drömma även om livet inte blivit
som de tänkt och att Gud kan upprätta
oss oavsett vad vi gått igenom. Vi berör ämnen som singelskap, äktenskap,
skilsmässa och barnlöshet och delar
våra livsberättelser varvat med mina
sånger och Ninnas bilder.
Berätta om nya skivan och om titeln
Där Du Är.
Titeln är hämtad från sången Right
where you are, som handlar om att
Gud vill möta dig precis där du är just
nu. Ofta tror vi att vi måste ha allting
ordnat innan vi kan möta Gud. Men
han vill möta oss mitt i vardagen där vi
är med alla våra sår, brister. Samtidigt
är titeln en bön till Gud att ”Där du är
Gud”, där vill jag också vara. Jag har
skrivit de flesta sångerna också plockat med två översättningar, dels från
Hillsong samt en vacker sång av amerikanske artisten Laura Story.
Du fortsätter samarbetet med producenten Lars Ekberg som producerade
Landa I Din kärlek. Berätta om
samarbetet och vad det är Lars tillför.
Valet kändes rätt naturligt eftersom
det förra samarbetet fungerade så bra.
Vi hade dessutom väldigt roligt. Man
skrattar mycket när man jobbar med
Lars. Jag har ett stort förtroende för
honom och för det han gör. Jag blir
glad över det jag hör när han jobbar
med mina låtar.

Pastorn, låtskrivaren och sångerskan AnnaMaria Bergqvist är aktuell med en ny skiva. Lovsång
fick en pratstund med en entusiastisk mångsysslare
2011, för tre år sedan kom din debutskiva
Landa i Din kärlek. Hur blev responsen
och hur ser du på skivan idag?
Jag har fått otroligt mycket positiv
respons. Människor har berättat att
sångerna talat rakt in i deras livssituation. Har samlat på mig berättelser
från olika människor och det gör mig
så tacksam. Sångerna lever sitt eget liv
och gör vad jag drömde att de skulle
få göra: Ge hopp och tröst och uppmuntran.
2011 jobbade du parallellt som bibellärare på en folkhögskola. Vad har
hänt i ditt liv sedan dess?
Jag fortsatte jobba som bibellärare under hösten 2012. Sen åkte jag till Etiopien och Sydafrika. Undervisade pastorer i Addis Ababa och sedan ner till
Cape Town för att bo och jobba tillsammans med Lars och Anna Ekberg i
olika sociala projekt. Hösten 2012 flyttade jag hem till Hälsingland där jag
kommer ifrån. Först som pastor i Hudiksvall men sen ett år tillbaka är jag
Spanskalärare på 70 % plus att jag predikar, föreläser och sjunger. Väninnan
Ninna Ekstrand och jag har startat upp
ett projekt som heter Våga drömma
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AnnaMaria Bergqvist
Bor:
Läser nu:
		
		
		
Lyssnar
just nu på:
Dit vill jag
resa:
		
		
		
		
		
		
		

I Delsbo som ligger i Hälsingland
Läser alldeles för lite för tillfället, men
det som ligger på mitt nattduksbord
just nu är Det lutar åt Gud med
Tomas Sjödin
Mycket på Laura Story och Nicol
Spongberg
Har rest en hel del de senaste åren, 		
Israel, Sydafrika, Etiopien och Sudan.
Det har varit otroliga resor och jag 		
återvänder gärna till alla de platserna.
Etiopien ligger mig särskilt varmt om 		
hjärtat. En av mina systrar bor i
Colombia sen 15 år tillbaka och jag
skulle gärna åka dit och besöka henne 		
och bättra på spanskan.
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LOVSÅNG PÅ KONFERENS
OCH FESTIVAL 2014

TJEJER – våga
använda er musik

Nyhemsveckan 2014

Planetshakers - Endless Praise
Israel Houghton – The very best of Israel & New Breed

Gullbrannafestivalen 2014

som pianolärare, jag har drivit barnrytmik, och alltid frilansat som musiker
och låtskrivare. Just nu driver jag bland
annat ett familjedaghem med musikprofil tillsammans med min man. Sedan
jag träffade min man har vi lett lovsång
på olika konferenser och ledardagar,
och sedan tre år tillbaka planterar vi en
församling där lovsången och musiken
är en stor del av gemenskapen. Jag har
spelat in tre skivor (Something Pretty
– 2003, I Am Yours – 2006 och Var tid
Med Särskild Nåd – 2009) varav den sista var en lovsångsskiva på svenska.
”Du gör allting nytt” är ett viktigt
projekt som jag är tacksam att jag fick
vara en del av. Jag längtar efter att för-

Gungor – Beautiful things
Mattias Martinson – Helighet & härlighet

New Wine 2014

Alfred Nygren & Band
Lyft upp hans namn - New Wine live

www.davidmedia.se

medla något från himlen, något från
Guds hjärta.
Jag tror inte att män och kvinnor
skriver musik och lovsång på olika sätt.
Däremot är det otroligt individuellt
hur och varför man skriver musik. För
vissa är det terapi, andra vill förmedla
något, kan vara politiskt eller religiöst,
för andra kan det helt enkelt handla om
en skaparglädje och för en del är det ett
hantverk, något man gör för att försörja
sig. Det är verkligen otroligt individuellt och självklart finns det fler sätt att
skriva musik på.
Jag hoppas, ber och tror att skivan
ska få förmedla något från himlen och
att den röda tråden ska få vara just det. ”
17

Deboras sång
När vi läser Bibeln i allmänhet och Gamla testamentet i synnerhet blir
ibland avståndet mellan vår värld och textens värld särskilt påtagligt. Vi har kanske svårt att riktigt relatera till det skrivna, vi studsar
på formuleringar och uttryck, och vet inte riktigt var eller hur det är
tänkt att vi ska höra Guds tilltal. En på många sätt svårgripbar berättelse är den om Debora i Domarboken 4–5, och vi ska därför tillsammans fundera över vad den kan lära oss, med särskilt fokus på frågor
kring lovsång och ledarskap.
nämligen klart och tydligt att Debora
var både domare och profet, samtidigt
som hon också var hustru och moder.
Som en ledare insatt av Gud manar
hon så Barak att samla 10 000 man för
att befria Guds folk från ett tjugo år
långt förtryck under Javer, en kanaaneisk kung. Barak är beredd att göra som
Debora befallt, men har ett villkor.
Hon själv måste följa med honom:
”Jag går, om du följer med. Men om
du inte följer med, går jag inte.” Varför
säger han så? Tvivlar Barak på Deboras
förmåga att höra Guds röst? Synar han
korten genom att be henne att själv
riskera livet? Vissa har tolkat det så.
Eller menar Barak att Debora behöver
följa med för att garantera att Herren
är med? Kanske. Klart är att hans ord
tolkas negativt. Men de gör samtidigt
plats för ännu en kvinna: Jael. En kvinna som kommer att döda befälhavaren
i fiendearmén. För så slutar striden.
Tack vare Deboras profetiska skärpa
och timing vann Guds folk seger. Hon
hade hört Guds röst, och Gud verkade mitt bland sitt folk. Skulle folket
glömma? Ja. Men läser vi noga ser vi
att berättelsen inte slutar med segern
på slagfältet. Den slutar med en sång:
”den dagen sjöng Debora och Barak.”

Glappet
Vi befinner oss i domartiden, den tid
som utspelar sig mellan det att Guds
folk tågat in i det förlovade landet och
det att de hade fått sin första kung. En
ny generation har vuxit upp, och tanken var att de skulle leva som ett folk
under Gud, utan någon mänsklig härskare. I kapitel 2 målas så en märklig
kontrast upp. Först beskrivs ökengenerationen som de som ”själva sett alla
de storverk som Herren hade utfört
för Israel” (v.7), men sedan står det att
deras barn verkade ha glömt både vem
Gud var och vad han gjort (v.10). Här
finns alltså ett tydligt glapp. Någonting saknas. På bara en generation hade
Guds mäktiga under fallit i glömska.
Debora
Folket hade alltså glömt sin Gud. Men
Gud hade inte övergett sitt folk utan
insatte domare för att rädda dem.
I kapitel 4–5 möter vi den fjärde domaren: Debora, en profet. Här kanske
vi inte reagerar nämnvärt, men tittar
vi på hur denna text har lästs och förståtts genom kyrkans historia ser vi att
man har haft stora problem med den.
En kvinna som domare? På alla möjliga
sätt har man försökt komma runt detta,
men texten stretar emot. Här påstås
18
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Undervisning av David Willgren
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det mellan vår värld och textens värld
Sången och berättelsen
krymper. Vi får minnas hur Gud rädDet vi har här är alltså en berättelse
dade oss ur Egypten. Hur Gud förde
som är placerad bredvid en sång. Precis
oss ut ur Babylon. Hur Kristus uppstod
som i berättelsen om uttåget ur Egypfrån de döda!
ten i 2 Mos 14–5 verkar det som att
När Jesus möter Tomas efter
man här, efter en viktig frälsningshistouppståndelsen, den Tomas som berisk händelse, återigen gensvarar med
hövde se för att kunna tro, säger
lovsång. I 2 Mos tjänade sången som
Jesus ”Du tror därför att du har sett
ögonöppnare. Där hjälpte den folket
mig. Saliga de som inte har sett men
att se och förstå vad Gud precis gjort
ändå tror” (Joh 20:29). Precis här kan
för dem. Men här, i Dom 5,
lovsången ha en funktion. Precis här
fyller den snarare en annan
fyller lovsången det glapp som uppstått
funktion. Bibelvetare (de som forskar
mellan ökengenerationen och domarpå bibelns texter) har nämligen länge
tidens generationer. Och precis här
funderat över förhållandet mellan behade Debora och Baraks sång i Dom 5
rättelsen och sången, och mycket pesin plats. Det var inte bara ett spontant
kar på att sången skrevs först. Sången
gensvar på en
var det första
gensvaret på
Lovsången kan lära oss att minnas konkret historisk
händelse, det var
det som hänt,
det vi inte själva har sett.
en sång som kasberättelsen
tade ett profetiskt
kommer seljus över det som skett, så att både hännare. Om det stämmer är det alltså
delsen och folket bevarades, och på så
genom sången som minnet av Guds
sätt kom Guds folk att utmanas i långt
folks seger över kanaaneerna bevarats.
fler sammanhang och tider än domarGensvaret är tonsatt: ”Konungar, hör!
tiden. Genom sången levde minnet
Furstar, lyssna! Jag vill sjunga, besjunga
av Guds verk vidare och uppmanade
Herren, jag lovprisar Herren, IsraGuds folk att fortsätta förtrösta.
els Gud!” Debora benämns aldrig som
lovsångsledare, men i egenskap av proAtt sjunga sin berättelse
fet och domare ger hon Guds folk en
Folket i domarbokens början hade
sång som hjälper dem att minnas. Hjälglömt. Trots att deras föräldrar sett
per dem att minnas sant.
Guds mäktiga verk. Att Gud verkar
mitt ibland sitt folk är alltså inte en
Att minnas det vi inte sett
garanti för att folket håller sig till hoYtterst kan alltså lovsång hjälpa oss att
nom. Under är i sig själva inte nog.
minnas. Minnas vad Gud gjort. MinIstället behöver Guds folk ständigt
nas vilka vi är. Man skulle till och med
lära sig att se vad Gud gör. Guds folk
kunna säga att lovsången kan lära oss
behöver ständigt läsa och sjunga den
att minnas det vi inte själva har sett.
stora berättelse vi är en del i. Så att vi
Genom lovsången får vi nämligen träinte glömmer. Så att vi aldrig glömna oss att se på världen med nya ögon.
mer. Och vi behöver ständigt profeVi får träda in i Guds berättelse, och
ter, kvinnor som Debora som går före.
när vi gör det skriver vi in oss i en anSom formulerar det vi inte kan uttala
nan historia, en historia där Gamla tessjälva. Som får oss att minnas. Som får
tamentets berättelser inte blir märkligt
oss att tro.
avlägsna, utan där vi får se hur avstån20
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Ett Mästerverk
Niklas Hallman

Tillbedjaren som
vägrar ge upp
Ny Upplaga!
Matt Redman

Att Leda lovsång
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Rickard
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Tid Med Gud
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Han får mina sånger att komma nära
lyssnaren och det är precis så jag vill att
det ska vara. Sen bidrar Lars inte bara
med sin otroliga musikalitet utan det är
många gånger under processens gång
som jag tillsammans med både Lars
och hans fru Anna, delar livet, våra
olika brottningskamper och ber ihop
och det känns oerhört värdefullt.
Skivan släpps i juni.
Hur ser planerna ut för sommaren/hösten?
Sommaren fylls upp med olika engagemang. Givetvis konserter men också
några veckor som gårds- och lägerpastor och Ninnie och jag fortsätter
resa med Våga Drömma, bl.a. besöker
vi Torp-konferensen. Var jag bor och
jobbar med i höst är ännu ovisst vill ju
klart vara ute så mycket som möjligt
med skivan.
Vad önskar du dig mest av allt just nu?
Sommarlov!!!

NYHETER!
ps
släpni
u
ij

AnnaMaria Bergqvist
Där du är

Bethel Music
You make me brave

All sons & Daughters
All Sons & Daughters

Clas Vårdstedt
Förlorar jag Dig förlorar jag allt

Har din församling en
CCLI-licens?
Datalagra, projicera och skriv ut sångtexter
lagligt i församlingens verksamhet
– med CCLI:s Årslicens.
Projicera sångtexter lagligt under
konferens/läger/festival
– med CCLI:s Evenemangslicens.
Välkommen att höra av dig:
090-190 110, info@ccli.se
Ansök om licens på:
www.ccli.se
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