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Tilling släpper älskad bön i många versioner på ny ep
”Kristus är framför mig, bakom mig, över mig ■

och under mig ...” Kan hända du känner igen 
textraden. Kanske du rent av sjungit den i något 
gudstjänstsammanhang. Så lyder inledningen på 
Erik Tillings tonsättning av den keltiska dikten 
”S:t Patricks bön” som blivit ett älskat inslag i 
många av landets kyrkor. Nu ger Tilling ut en ep 
med hela sex olika inspelningar av ”S:t Patricks 

bön”. Förutom albumversionen 
framförs en av gruppen Flood-
gate och en av kören The Master’s 
Voice”. Utöver den keltiska bönen 
har Sebastian Robertsson arrang-
erat en ny version av ”Djup ropar till djup” och 
så skickar Erik Tilling med ett tidigare outgivet 
spår, förtröstansfulla ”Du vet varför”.

O 
Guds lamm, för-
barma Dig. O Guds 
lamm, förbarma Dig. 
O Guds lamm, ge oss 
Din frid. 

Magnus Malm låter bönen in-
leda och avsluta sina två undervis-
ningspass på fredagen. Däremellan 
tar han oss med på en resa från Ro-
marriket till de mörkhyades kamp 
för lika rättigheter i USA. Och när 
det gäller det senare spelar han upp 
den hoppfulla sången ”Oh, free-
dom”. Men på den medryckande 

inspelningen har ursprungsorden 
bytts ut: ”No segregation over me. 
And before I’d be a slave I’ll be bu-
ried in my grave. No more dogs bi-
ting me.”

– Om lovsången inte längre 
handlar om det liv vi lever krävs ett 
allt högre tonläge och allt fler knep 
för att beröra oss, säger Magnus 
Malm.

Han uppehåller sig bland annat 
vid att det i gudstjänsten är viktigt 
att inte forcera fram känsloyttring-
ar. Ulf Lundell och Håkan Hell-

ström blir exempel på motsatsen.
– Varför berörs människor av de-

ras konserter? Jag tror det är för att 
människor faktiskt får känna vad 
de känner. När många känner sam-
ma sak skapar det en gemenskap. 
Lovsång försöker däremot många 
gånger få människor att känna det 
de inte känner.

gång på gång återkommer Mag-
nus Malm till att församlingar, och 
lovsångsledare i synnerhet, inte be-
höver uppleva att de ska kämpa i 
egen kraft för att hålla igång verk-
samheten.

– De falska gudarna är de vi bär. 
Den levande guden är den som bär 
oss. Släpp kylskåpet, sluta bär på 
Gud, säger han.

Och med Romarriket, där kejsa-
ren ville dyrkas, i bakhuvudet beto-
nar han att tillbedjan både handlar 
om vad man vänder sig mot och 
vad man vänder sig ifrån. Något 

som är lika relevant i vår kultur 
som då.

– Man förföljs inte för vad man 
säger ja till utan för vad man säger 
nej till.

Efter att frågestunden är slut 
dröjer de runt omkring mig kvar en 
stund i lokalen. Budskapet måste få 
landa ordentligt.

– Det skakar om, konstaterar An-
naMaria Bergqvist från Jönköping.

293 personer hade anmält sig till 
Lovsång 10 som gick under temat 
”Se Guds lamm”. Dessutom med-
verkade ytterligare ett 80-tal perso-
ner på olika sätt. Och i år har man, 
som Dagen tidigare berättat, inlett 
ett samarbete med Sång- och mu-
sikkonferensen i Göteborg, vilken 
hölls i Smyrnakyrkan förra helgen. 
Bland annat var vissa av talarna ge-
mensamma.

– Vinsten är bredden. Vi vill göra 
det lättare för folk att få del av det 
bästa från oss och det bästa från 

dem. Vi har inte råd att vara kon-
kurrenter, säger Rickard Sundström 
som jobbar på arrangerande TMU 
(Team med uppdrag) och är med i 
ledningsgruppen för Lovsång.

Men att ha en gemensam konfe-
rens är inte aktuellt i dagsläget.

– Vi har goda relationer, men 
ingen av oss känner att vi ska satsa 
på att gå ihop nästa år, säger han.

Viola grafsTröm är en av dem 
som medverkade båda helgerna. 
När fredagen hunnit bli kväll talar 
hon om att tillbe ”i det fördolda”, 
när ingen ser.

– Vi som ”leder lovsång” vill gär-
na kalla oss för ”lovsångsledare”. 
Men vi är inte det, vi är bara lär-
jungar till Jesus. Vi borde be ”led 
oss” och inte ”låt oss leda många 
inför Din tron”, säger hon.

När kvällen blir natt sitter David 
Åhlén ensam på scenen med sin gi-
tarr. Men när han försvinner ner 

”Släpp kylskåpet, sluta bär på Gud”
Magnus Malm gav oväntade perspektiv på Lovsång 10
HUskVarna. När det i helgen var dags för den sjätte 
upplagan av Lovsång samlades flera hundra personer 
på Kungsporten i Huskvarna. Djupgående teologisk 
undervisning varvades med svävande gitarrmattor, 
sköra fioltoner och meditativ a cappella-sång. Och i 
år har man inlett ett samarbete med Sång- och musik-
konferensen i Göteborg.

Bönen är ett sätt att 
kalibrera mig själv. Jag 

tackar för det jag har, tänker på 
vem jag är och hur jag vill vara. 
Jag kan inte somna utan min bön.
 Artisten Caroline af Ugglas  
 intervjuad i Amelia.

”

naTTVard, seminarium med Marina Andersson och under-
visning av Roland Hellsten. Allt på Lovssång 10.

långVäga gäsT. Amerikanen Jeremy Riddle ledde lovsång på lördagskvällen tillsammans med sitt fyra man starka band. 
Gitarrmattorna svällde över scenen innan han åkte vidare till Göteborg. Inom kort publiceras en intervju med honom i Dagen.


