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Sjutton års uppehåll tog några 
låtar att komma över. Men när 
steget väl var taget så stod Fre-
da’ överst på pallen, välförtjänt 
hyllade. glädjetåget har inletts.

Det börjar som en trea i betyg. 
Lite spänt från bandet, flackande 
blickar och nervösa leenden. Lite 
reserverat från publiken. Freda’s 
nya låtar som sparkar igång kon-
sertdebuten efter sjutton års tyst-
nad är bra men lyfter inte Folkan 
i Borås. Det är habilt men inte 
mycket mer.

Det fortsätter som en fyra i betyg. 
Det börjar så sakteliga med några 
låtar från ”Tusen eldar”, bland annat 
titelspåret, fortsätter med det akus-
tiska partiet inlett med ”Drömmen 
är min” och avslutat med ”En män-
niska”, och ökar därefter i intensitet 
med några av Freda’s största hits. 
Uno Svenningsson tappar visserli-
gen text i det extraordinära sticket 
i ”Undan för undan”, själva klimax, 
men i det stora hela är det så stabilt 
och bra att jag börjar känna mig yt-
terst belåten. 

Bandet låter Bra, och Unos 
röst är lika säregen och utomor-
dentlig som förr. Hans fornstora 
dagar är inte förbi, och det är de 

inte för övriga Freda’ heller. När de 
blir varma i kläderna med några 
ytterligare konserter i ryggen lär 
det dessutom lyfta några snäpp till.

Det slutar som en klockren fem-
ma i betyg. Säga vad man vill om 
övriga låtlistan, som i sanning är 
ytterst imponerande; det är när ”I 
en annan del av världen” gör entré 
i lokalen som turnépremiären to-
talt erövrar. Publiken exploderar, i 
synnerhet ett gäng som fått något 
för mycket innanför västen. 

Allsången ekar, det är snudd 
på att Uno överröstas i refrängen. 
Och när låten egentligen är färdig, 
enligt skivmodell, övergår den i 
ett rockigt tillägg som är så bra att 
jag nästan tappar andan. 

När Freda’ lämnar scenen råder  
det ingen tvekan om att de snart är 

tillbaka, det går som ett illvrål ge-
nom Folkan i Borås, alla ställer sig 
upp och de överförfriskade tar sig 
fram till scenen och sjunger med i 
extranumren. 

Allt har släppt, såväl från ban-
det som publiken, all nervositet 
och reservation är som bortblåst. 
Plötsligt är det som om sjutton år 
bara försvunnit, som att vi är till-
baka i 1993 och bandets storhets-
tid. De spelar ut och Uno, Arne 
och Mats (trion som utgör Freda’, 
på turnén dock förstärkta av ytter-
ligare tre musiker) ler förtjust och 
avspänt till varandra.

Jag Har gåSHud, detta möte 
mellan ett band och en publik som 
båda längtat efter – ett återseen-
de som griper tag. Det är en stor 
stund och för mig – som blev full-
ständigt förälskad i ”Tusen eldar” 
och ”Undan för Undan”-skivorna 
och håller ett par Freda’-konserter 
från 1990-talet som några av mina 
största liveupplevelser – är det som 
att komma hem. Och jag hör till 
dem som älskar att vara 
hemma då och då.

konsert
Vad: Freda´ turnépremiär
När: Fredag 15 oktober 
Var: Folkan, Borås
Längd: 1 timme och 45 minuter
Publik: drygt 200
Antal låtar: 16 + 4
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Så många kronor hade samlats in till Världens barn 
när fredagens tv-sända insamlingsgala avslutats. 
Därmed passerade kampanjen en miljard kronor i 
insamlade medel sedan starten för tolv år sedan.

74 135 431
grönt ljus för tolkienfilm

Nu är det klart att det blir två ■

filmer baserade på JRR Tolkiens 
bok ”The Hobbit”. Filmbolaget 
har gett grönt ljus för inspelning-
en, skriver TT-Spektra, och ”Sa-
gan om ringen”-regissören Peter 
Jackson är påtänkt att regissera 
filmen.

på sina knän behövs ingen leda-
re. Då böljar a cappella-lovsången 
genom lokalen utan att någon be-
stämmer hur.

lördagen FylldeS bland annat 
av seminarier. Marina Andersson 
talade om att leda yngre i lovsång.

– Lovsångsteamen måste vara 
medvetna om vad barnen sjunger 
i sina grupper, som söndagssko-
lan och barnkören, och ta med de 
sångerna i sin repertoar. Och de 
kan inte jobba med för svåra sång-
er, det måste vara melodiskt med 
lätta texter så att det är enkelt för 
barnen att hänga med, säger hon.

”Se Guds lamm som tar bort 
världens synd.” Orden som Mag-
nus Malm bad genljuder i Rickard 
Sundströms sång innan städning-
en börjar.

”Släpp kylskåpet, sluta bär på Gud”
Magnus Malm gav oväntade perspektiv på Lovsång 10

erica lundqvist, umeå:
– Den var väldigt 

bra. Han påpekade 
att det inte är vi som 
bär Gud utan att det 
är Gud som bär oss. 
När människor blir 
trötta inom kyrkan 
är det för att man försöker bära 
Gud och hela verksamheten, man 
tror att det beror på oss så mycket.

Frågan: Vad tyckte du 
om Magnus Malms 
undervisning?

Frågan: Varför är  
du på Lovsång 10?
Maria pettersson, angerds-
hestra:

– Det lät spännan-
de och intressant. 
Det är bra talare, 
som Magnus Malm. 
Han tar upp viktiga 
saker som jag inte 
har tänkt på innan. 

Frågan: hur är det att 
jobba som volontär?
Jennifer Blixt gustavsson, 
timmele (går på tMu:s bibelskola 
livskraft och jobbar praktiskt un-
der konferensen):

– Det är väldigt 
roligt. Utmanande 
och kul att komma 
ut bland folk. Vi har 
lite olika uppgifter, 
jag serverar och dis-
kar. Och jag har inte 
varit på Lovsång tidigare, så det är 
en ny upplevelse.

Frågan: Vad är viktigast 
på en sådan här  
konferens?
Joel Magnusson, Stockholm:

– Undervisning-
en, jag har verkligen 
uppskattat den. Jag 
tycker att vi pratar 
väldigt lite om lov-
sång annars så det är 
framför allt för un-
dervisningen jag har åkt hit.

Frågan: Vad tar du 
med dig härifrån?
göran Sollenberg, nyköping:

– Tydligast är Ma-
rina Anderssons se-
minarium där hon 
bland annat talade 
om ”Tabernakel-
bön”. Att successivt 
lovsjunga och be sig 
fram mot altaret är något för både 
barn och vuxna. 

 enkät: per-JoHan tHörn

utManade. Magnus Malm gav 
stora perspektiv på tillbedjan när 
han undervisade. ”Gud möter sin 
avbild när vi kommer till honom. 
han känner igen det han har 
skapat och stöts inte bort av det 
mänskliga”, sa han. 
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e.M.d. sjunger ledmotivet till nya narniafilmen
När nya Narniafilmen, ”Narnia: Kung ■

Caspian och skeppet Gryningen”, har 
premiär på juldagen sker det till toner-
na av tre svenska popröster. Gruppen 
E.M.D. sjunger nämligen ledmotivet 
”There’s a place for us”, en sång som 
framfördes första gången i fredagens in-
samlingsgala för Världens barn i SVT1. e.M.d.
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