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Jag gillar att läsa morgontidningen. Det
är nåt visst med att slå sig ner vid fru-
kostbordet med en rykande kopp kaffe
och morgontidningen. Vår tidning, som
har en oberoende, liberal profil, har de
senaste åren gett rejält med utrymme åt
muslimernas liv och situation i vår stad.
Jag har inga invändningar men en bild
på förstasidan nyligen fick mig att haja
till. Den lokala sporthallen hade för en
dag förvandlats till Mecka och på bilden
ligger en lång rad med män på knä med
pannan mot golvet. Även den mest okun-
nige vet att en muslim ber ofta och att
man ber på knä. Bilden skapade förstäm-
ning hos mig, en insikt att något gått för-
lorat i mitt eget liv, kanske är det en för-
lust som kristenheten i hela västvärlden
delar med mig. Något som är kopplat till
vår devalverade Gudsbild. Säga vad man
vill om Islam men en sann muslim ver-
kar ha en oerhörd respekt för Allah.

Hur förhåller sig en demokratiskt
fostrad generation av kristna Du-sägare
till sin Gud? Till bibelverser som Ps 89:
6-7 ”Fruktansvärd är Gud i de heligas
råd, stor och fruktad mer än alla om-
kring honom”? Änglarna faller ner på
sina ansikten och tillber vid Guds tron
men i vår må-bra kultur är det vi och
våra behov som står i centrum och inte
den levande Gudens härlighet och ära.

De vanligaste orden för tillbedjan i
både GT och NT inbegriper betydel-
sen av att böja sig ner, att buga sig, att
falla ner. I GT så drar betydelsen åt den
aktning man visar en kung: vördnads-
full men högtidlig och på avstånd. I
NT så har något hänt. Det vanligaste

ordet översätts lämpligast ”att böja sig
fram för att kyssa”. Här finns en ny in-
timitet och närhet som saknas i GT
men fortfarande är tillbedjan kopplat
till att böja sig ner. Micke Fhinn beskri-
ver detta så vackert i en av sina sånger:
”Nu böjer jag mig ner och kysser dina
fötter”. Gång på gång beskriver evang-
elierna hur människor kommer till Je-
sus och faller ner inför honom och Ma-
ria, som sitter vid Jesu fötter, får höra
att hon valt den bästa platsen.

På min ungdoms bönemöten bad
man på knä. Idag är vi en sittande gene-
ration. Där den moderna lovsången fått
fäste är det vanligt att stå upp. Om vi
försöker sitta ner så uppmanas vi allt
som oftast av lovsångsledaren att ställa
oss upp. Själv så tar jag varje chans att
stå upp och lovsjunga. Jag älskar frihe-
ten att röra mig och att sträcka mig mot
Gud rent fysiskt. Men tillbedjan är
starkt kopplad till att böja sig ner och
genom Bibeln möter vi människor som
bokstavligt talat faller till marken i
Guds närvaro. Abraham (1 Mos 17:1-
3), Moses & Aron (4 Mos. 20:6), David
(1 Krön 21:16) Hesekiel (Hes 1:28),
Daniel (10:15), Petrus, Jakob, Johannes
(Matt 17:6) Paulus (Apg 9:4), Johannes
(Upp 1:17).

I sin bok På Helig mark skriver Matt
Redman: ”När vi kommer för att tillbe är
det till en tron vi kommer … [och] allt an-
nat intar sin plats kring den tronen. Tap-
par vi bort detta tappar vi bort det majes-
tätiska i tillbedjan. Varje kungarike har en
kung, och varje kung har en tron. Guds
rike är inget undantag. Han är alla kun-

gars kung och Han har den tron som är
över alla andra troner. Det finns ingen hö-
gre plats av auktoritet, makt eller härlig-
het i hela universum”

Det är sant att Gud är vår Far, att Jesus
är vår vän och vår broder men om vi fast-
nar i en stereotyp bild av Gud som far-
bror myspys, Jesus som en schysst polare,
en slags Mollgan (Alfon Åbergs låtsas-
kompis) som alltid finns närvarande på
våra villkor då går något väsentligt förlo-
rat. ”Ingen som lever i nära gemenskap kan
någonsin vara lättsinnig i Hans närvaro”
säger AW Tozer.

Tillbedjarens liv är ett liv i rörelse. Vi
omfamnas av Jesu kärlek och sträcker ut
barmärtighetens hand till en medmän-
niska, vi får ligga till bords med Jesus
och gå ut i hela världen med goda ny-
heter men framförallt så sträcker vi oss
mot vår store Gud i lovsång för att falla
ner på knä i tillbedjan inför Lammet på
sin tron. Vi är i gott sällskap - i Ef 3 bö-
jer den gamla Paulus sina knän för Fa-
dern och i Upp 4-5 tillber himlens
innevånare på sina ansikten. Det 1:a
budordet rungar genom universum –
”Du skall inga andra Gudar hava jämte
mig”. Och vid frukostbordet hör jag
ljudet av min egen röst, halvt som ett
löfte, halvt som en bön: För dig Herre
Jesus, vill jag böja knä, för Dig och ing-
en annan!

Lars Petersson / David Media

Dags att böja knä?
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– Det har varit en jättespännande resa,
säger Ulrika om processen med skivan,
vilken egentligen startade redan under
sommaren för ett och ett halvt år sedan.

Erik och Ulrika flyttade från Väster-
botten till Skövde för två år sedan efter-
som de upplevde att det var vad Gud
ville. Under en period sökte de sedan
Gud för att få reda på vad meningen
var med deras flytt. En kväll så delade
Ulrika en tanke som hon hade med
Erik. Hon hade funderat på om det var
så att Gud ville att de skulle göra en
skiva som hade väckelse för Sverige i
fokus. Erik föreslog då att de skulle av-
sätta en vecka för att fråga Gud, prata
och sedan ”bestämma” om detta var
Guds vilja eller inte.

– Då vågade vi ta till oss något som vi
idag ser som en kallelse, menar Ulrika.

Under hösten tog de sedan kontakt med

Lars Petersson på David Media.
– Vi tyckte inte att vi hade tid att

vänta så vi frågade Lasse hur vi skulle
bära oss åt för att få göra en skiva, säger
Ulrika.

Sveriges kassaste demo

En närradiostudio blev platsen för en
demoinspelning.

– Vi spelade in Sveriges kassaste demo.
Vi hade bråttom och allt strulade så det
blev mest bara sus, säger Ulrika och
skrattar.

Lars Petersson tyckte hur som helst
att materialet var något som var värt att
satsa på. Lars Ekberg fick uppgiften att
spela in, mixa och producera det hela.
Erik och Ulrika kände honom inte sedan
tidigare men tycker att samarbetet dem
emellan har fungerat väldigt bra.

– Han har det musikaliska kunnandet

och en väldigt andlig känslighet. Han
var precis den vi behövde, menar Erik.

Inspelningen av skivan påbörjades i
slutet av november och genomfördes på
olika platser runt om i Göteborg. Man
har hållit till i Lars Ekbergs studio i
Högsbo, Nilento studio i Kållered samt
i baptistförsamlingen Tabernaklets lo-
kaler i centrum dit vänner till Erik och
Ulrika kom från hela Sverige och köra-
de. Även om det blev lite pusslande så
lyckades paret genomföra skivprojektet
med treåriga Judit och tvååriga Natan
hemma i Skövde.

– Det är en utmaning med två små
barn. Vi har snälla far- och morföräld-
rar och syskon som har hjälpt oss när vi
har varit i studion, säger Ulrika.

Röd tråd genom skivan

Skivan rymmer totalt tolv spår. Av dessa

Lovsång i tre akter
Erik och Ulrika Stenlund från Skövde har under den senare delen av hösten lyckats med
konststycket att både vara småbarnsföräldrar och ro i hamn en skivinspelning. ”Högst av
allt” är namnet på årets första skiva i Davids Hjärta-abonnemanget.
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är fyra sånger som har översatts från eng-
elska till svenska. Resten av låtarna är
skrivna av Erik och Ulrika. Materialet
består av tre delar genom vilka lyssnaren
kan se en röd tråd löpa. Först fokuseras
den egna relationen till Gud.
– Vi kan inte tjäna Gud om vi inte är
trygga med Honom och lever nära Ho-
nom, menar Ulrika. Nästa del handlar om
att överlåta sig till tjänst för Guds rike.
Slutet präglas av förbön för Sverige.

– Vi önskar att de som lyssnar ska få
en ny blick för vem Gud är och vad
Han kan. Han vill göra så mycket mer
än vad vi har sett hittills, säger Erik.

Musiken matchar
Rent musikaliskt så är skivan präglad av
akustiska instrument. Flygel, kontrabas
och akustiska gitarrer får stort utrymme
även om elgitarr, keyboard och trummor
naturligtvis finns med. Dessutom för-

stärks det hela av cello och flöjter.
– Vi ville hitta något som matchade
innerligheten i sångerna och det känns
som om vi har hittat ett sätt att klä låtarna
som fungerar, menar Lars Ekberg.

Erik och Ulrika sjunger på skivan och
förutom alla som var med och körade så
är det två av de medverkande musikerna
som är vänner till dem. I övrigt är det
Lars och folk som han känner som bi-
drar med sina musikaliska talanger.

Graham influerar
Paret lyfter samstämmigt fram Graham
Kendrick som den tydligaste influensen.

– Han har en nöd och en känsla för
de förlorade som han inte kommer
ifrån som lovsångsledare och andlig le-
dare. Där har vi lyssnat in mycket. En
av hans sånger är med på skivan, säger
Ulrika. Under arbetet med skivan så
har det funnits en strävan hos Erik och

Ulrika efter att sångerna ska vara lätta
att använda i gudstjänstsammanhang.

Församlingsvänlig skiva

– När vi har gjort musiken så har vi för-
sökt att utgå från församlingsvänlighet
hela tiden. Vi kan inte göra för avance-
rad musik om församlingen ska kunna ta
det till sig, menar Ulrika.

Lars Ekberg ser ett slags positiv en-
kelhet hos sångerna.

– Många av låtarna är väldigt avskala-
de och ”fina”. ”Enkelhet” kan låta som
ett negativt omdöme, men i mitt fall så
är det positivt. Detta berörde mig när
jag lyssnade på demon, säger han.

Erik är av samma åsikt som Lars.

– Det är i grunden ganska enkla sånger
och det kanske är deras styrka, säger han.
Erik är född och uppvuxen i Karlskoga.
Ulrika växte upp i en flyttande pastors-



6

familj i Norrland. Sedan de gifte sig så
har de, fram till det att flyttlasset gick till
Skövde, bott på lite olika ställen utefter
Västerbottens kust.

Ulrika är mitt uppe i en socialpsyko-
logutbildning vid Högskolan i Skövde.
När hon är färdig med studierna så vill
hon jobba med att utveckla människors
och gruppers potential.

Erik har ett förflutet som ungdoms-
pastor, lärare och sjukvårdsbiträde. Nu
jobbar han på en begravningsbyrå.

– Judit säger att jag slänger folk…

Naturligt församlingsval

Eftersom de alltid har varit med i Pingst-
rörelsen så var valet av församling när de
var nya i stan inte svårt. Pingstkyrkan i
Skövde har runt 600 medlemmar, stor
åldersmässig spridning och över 90 år på
nacken.

Tillsammans med två vänner har
Erik och Ulrika ett lovsångsteam i för-
samlingen.

Det märks att Erik och Ulrikas lov-
sångstjänst är djupt förankrad.

– I Romarbrevet så står det att vi ska
frambära oss själva som ett levande och
heligt offer och att detta är vår andliga
gudstjänst eller vår andliga tillbedjan.
Det innefattar hela livet och det är ju
världens grej, säger Erik.

Ulrika pekar samtidigt på det allvarli-
ga i detta.

– Jag tror att för Gud är lovsång det
som jag menar. För mig är ärligheten
och öppenheten för Gud väldigt viktig
eftersom Han ändå läser mitt hjärta.
Det är bättre att det som jag har i mitt
hjärta får komma ut än att jag ska försö-

Ålder: 31 år

Familj: Mamma, Pappa
och Lillebror

Lyssnar på: Fernando Ortega,

Jars of Clay,

Jan Johansson

Läser: Uppbyggelselitteratur

Film: ”På spaning med

Bridget Jones”

Sport: Så lite som möjligt

Äter: Stekt palt

Dricker: Kaffe

Bäst på skivan:”Vi säger ja”

Kort om Erik Kort om Ulrika

ka låtsas något inför Gud. Han vet ändå
allt, ser allt och längtar efter att jag ska
komma som jag är, säger hon.

Mersmak

Arbetet med skivan har inspirerat dem
och gett dem mersmak.

– Det har varit en väldigt rolig resa
och vi har fått se hur Gud har öppnat
möjligheter för oss. När vi började
hade vi varken organisation, kontakter
eller pengar och så ringde vi till Lars
Petersson och sa att vi ville göra en ski-
va. Helt korkat, kan man tycka, men vi
har fått allt som vi har behövt och har
fått se att Gud är trofast, säger Erik.

Text och foto: Per-Johan Thörn
Per-Johan Thörn bor i Göteborg och är med i

Vineyardförsamlingen där. Till vardags pluggar
han journalistik vid Göteborgs universitet och
frilansar som skribent, fotograf och musiker.

Ålder: 32 år

Lyssnar på: Graham Kendrik

Läser: ”Osminkat” av

Tomas Sjödin

Film: Två och ett halvt år

mellan den näst sista

och ”På spaning med

Bridget Jones”...

Sport: Gillar promenader

Äter: Önskar att det var

köttbullar och pann-

kakor…

Dricker: Vatten och mintte

Bäst på skivan: ”Du talar”

mål, men visst behövs det arrangemang.
Eftermiddagen innehöll bland annat
medverkan från Pingstkyrkan och Kors-
kyrkan i Borås. Senare ledde Gustaf
Erikson och ett gäng från ITM (Institu-
tet för Tro och Musik) lovsång på ett fö-
redömligt sätt. Kvällen fortlöpte ackom-
panjerad av toner från bland annat
Lovsångskollektivet Eld, Micke och Åsa
Fhinn samt Daniel Ydreborg.

Alternativ till lovsång

Om inspirationen att sjunga avtog så fanns
det gott om alternativa sysselsättningar
under helgen. I ”Kreativa rummet” kunde
den som ville kommunicera med Gud med
hjälp av färger, penslar och pennor.
Bönehusvagnen ”Nomaden” stod till för-
fogande för enskild bön och förbön. I
”Dansrummet” fanns det utrymme för den
som längtade efter att i avskildhet röra sig
inför Gud. Ville man vara helt själv där så
var det bara att vända på ”upptaget-
skylten”…

Under helgen slogs jag av det faktum
att samarbetet mellan kyrkorna i Borås
verkar vara så självklart. Sofia är konfir-
merad i Korskyrkan, döpt i Gemenska-
pen, medlem i Vineyard, bor i Pingst-
kyrkan och arbetar i Svenska kyrkan.

Stefan Thyberg från Pingstkyrkan i
Borås medverkade under helgen och han
uttrycker en uppfattning som stämmer
väl överens med den bild som Sofia
tecknar.

– I Borås är det inte ekumenik för
ekumenikens skull, menar han.

Fortsättning från sid 13
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Sommaren 2003 på Frizonfestivalen utanför Örebro ansvarade
Mia Petersson för något som kallades Lovsångssmedjan. Johan
Lager satt med en gitarr och smidde viskande på en lovsång.
Mia smög fram till den främmande personen och började för-
siktigt sjunga med, det slutade med att de satt och lovsjöng
tillsammans.

Ett drygt år senare fick Mia tag på skivan Lyft din blick
med The Mess och kände igen sången från Frizon. Hon kände
också igen enkelheten, den avskalade produktionen, från den
första Eldskivan. Hon beskriver Lyft din blick som varm, fly-
tande och spontan.

- Det är enkelt och ömsint framförd tillbedjan, säger Mia.

Everybody’s in the same mess, we all are. I’ll be the first to
tell you I’m a mess. That God is dealing with me everyday.
Everyday I’m trying to learn how I can be less of a mess.

Orden är Lauryn Hills och kommer från mellansnacket på
hennes fantastiska live-dvd. Under en period pratade Johan
Lager och Emil Hägglund, den andra hälften av The Mess,
mycket om brist och otillräcklighet. Att känna sig trasig. Lau-
ryn Hills ord om att vara en röra som Gud tar hand om blev
som ett begrepp för dem och deras duo fick sitt namn.

Johan och Emil har spelat ihop drygt ett och ett halvt år.
Runt om i Norrland har de lett lovsång, också i mindre sam-
manhang som husgrupper. I början av 2004 fick de möjlighet
att vara i en studio över en helg. De tog med sig Filip Lind-
borg som agerade tekniker och som också mixade resultatet.

- Vi tryckte på Record och körde igång utan att veta hur det
skulle sluta, berättar Johan när vi pratas vid på telefon.

De lade till nya melodier, gjorde om texter och kom med
spontana infall hela tiden.

- Resultatet från att vi åkte dit och skulle spela in till den
färdiga skiva hade jag aldrig kunnat tänka mig, skrattar Johan.

Först hade de inte planerat att ha med trummor, men det
lade de på efteråt. En helt ny låt kom till i studion.

- Det låter kanske hafsigt, men det är grymt mycket hjärta
bakom, säger Johan.

Det rent musikaliska resultatet är inte det viktigaste för The
Mess. Johan berättar utan omsvep att han sjunger falskt på
skivan, men att det kan vara befriande att lovsång inte behö-
ver vara så perfekt. Det svårt att beskriva musiken på skivan
och Johan har svårt att förklara exakt vad det är de har spelat
in. Instrumenteringen består av piano, gitarr, trummor och
bas. Ljudbilden är luftig, arrangemangen spontana och texter-
na enkla.

Att komma ut och leda lovsång i olika sammanhang är ing-
et som lockar nämnvärt. De vill helst satsa på sin hemförsam-
ling, Pingstkyrkan i Umeå. Det de helst av allt vill med sin
skiva är att hjälpa människor i sin personliga tillbedjan.

- Jag tror att den fyller en funktion när människor vill vara
ensamma med Gud och sitta i Guds närvaro. Den kulturen vill
vi uppmuntra, den egna personliga tiden med Gud. Vi hoppas
att den får hjälpa människor att i sin vardag ha stunder då
man går åt sidan och är med Gud, säger Johan.

Det är något skivans lyssnare bekräftat. Människor har be-
rättat om att de blivit djupt berörda av Gud när de lyssnat på
skivan.

- Den ger vila för själen, man behöver inte sjunga med i
sångerna, säger Mia Petersson som nu ger ut skivan på Eld
Records.

The Mess vill hjälpa människor att tillbe mitt i livet. Att i
otillräcklighet och rörighet stilla sig och närma sig Gud. De
får gärna hjälpa mig.

The Mess hemsida finns på www.themess.nu
Emanuel Ingelsten
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TEKNIK
T I P S  F Ö R  L O V S Å N G A R E ,  M U S I K E R , L J U D T E K N I K E R  O C H  A N D R A

Ett av de bästa sätten att undvika den där
fruktade ljudridån är att arbeta med dy-
namiken i en sång. I all musik du lyssnar
till, oavsett om det är dansmusik, rock
eller klassisk musik, har stor vikt lagts vid
dynamiken. Om intensiteten i musiken
alltid ligger kvar på samma nivå blir det
snabbt långtråkigt. Utan dynamik mis-
sar man höjdpunkten i refrängen eller
stillheten i de intima styckena. Det finns
två olika sätt att arbeta med dynamik.

1. linjär dynamik

Här kan dynamiken i ett band ökas eller
minskas helt enkelt genom att du spelar
starkare eller mjukare på ditt instrument.
Detta blir oerhört effektivt när alla verk-
ligen är med och bygger upp musiken till-
sammans. Ett exempel på när jag har an-
vänt linjär dynamik är i sången ”Here I
am to worship”. I mellanstycket (”I’ll never
know how much it cost”) försvinner bandet
nästan helt och spelar väldigt mjukt. När
vi sedan upprepar denna fras och närmar

oss refrängen börjar bandet bygga upp
musiken igen och intensiteten ökar. Till
slut når de fram till ett klimax och vi ex-
ploderar in i refrängen igen. Detta fung-
erar inte bara bra rent musikaliskt, utan
passar också texten. När text och musik
hakar tag i varandra hjälper de till att
skapa ett underbart uttryck för tillbedjan.

2. terrasserad dynamik

Detta låter ganska snobbigt och du kom-
mer att kunna imponera på dina vänner
om du slänger dig med detta uttryck, men
i själva verket är terrasserad dynamik nå-
got mycket enkelt. Här ändrar du dyna-
miken genom att antingen lägga till eller
ta bort ett eller flera instrument. Inten-
siteten i musiken ökas genom att ytterli-
gare ett ljud läggs till den redan existe-
rande musiken. Det omvända är att in-
tensiteten minskas genom att instrument
tas bort. Även denna sorts dynamik är
något du lätt kan höra om du lyssnar till
en känd sång. I dansmusik används ofta

detta grepp. Olika rytmer, slingor och
melodier sätts hela tiden in eller tas bort
för att på så sätt hjälpa sången framåt. Ett
exempel på en lovsång som använder
terrasserad dynamik är ”Jesus, You alone”.
Efter den snabba refrängen lugnar vi ofta
ner oss i mellanstycket (”To Your throne
I’ll bring devotion”). Sista gången vi kom-
mer till detta stycke ändrar vi arrang-
emanget med hjälp av terrasserad dyna-
mik. I den första strofen spelar bara trum-
morna. I den andra strofen (”May it be
the sweetest sound”) kommer basen in.
I den sista strofen (”Lord, this heart is
reaching for You now”) sluter även gitarre-
rna och keyboarden upp och leder allt-
sammans in i en sista refräng.

Av Tim Hughes ur boken
”Jag kommer för att tillbe”

Vi startar 2005 med en ny serie med tips & råd. Helt enkelt en sida för er som spelar och/eller leder lovsång men vill veta mer om de
praktiska sidorna så som information om olika instrument, tillbehör, spelteknik, låtval m.m. Hör gärna av er till oss om tips och
synpunkter vad ni vill läsa om! Maila idéer och kommentarer till erik@davidmedia.se.
Först ut med tips & råd är Tim Hughes som tipsar om den musikaliska dynamiken och hur man bibehåller intresset hos lyssnaren/
tillbedjaren genom att variera intensiteten, svagheten och styrkan i musiken:

MUSIKALISK DYNAMIK



Stockholm Karisma Center
Ingenting Annat

Stockholm Karisma Center har som mål
att ge ut två lovsångsskivor om året. En
på svenska som återspeglar lovsången i
församlingen, och en mer ungdomsinrik-
tad på engelska, med samma namn som
den årliga festivalen ”Passion”.

Den här produktionen håller hög klass
rakt igenom, från omslag till inspelning.

Kvaliteten på inspelningen är mycket bra,
även mix och sound – bättre än vad vi är
vana vid när det gäller svensk lovsång.
Det är kanske inte så konstigt eftersom
Mikael J. Axélius står för produktionen.
Han har tidigare jobbat med artister som
Dilba och A-teens.

Det är dock en sak som förstör helhets-
intrycket för mig. Autotunern på sången
är alldeles för hårt ställd, vilket resulte-
rar i att leadrösten ofta känns onaturlig
och ”digitaliserad”. På grund av vad jag
tror är lite slarv och tidsbrist, ”flippar”
också autotunern ofta när den inte kan
hantera små fel i sången som borde kor-
rigerats. Men förutom detta låter skivan

Erik recenserar

9

jättebra. Soundet består i grunden av
fräsch radiopop med en doft av schlager
och lite Fame factory. Titelspåret ”Ing-
enting annat” är en toppenlåt med hit-
potential, spår två ”Halleluja till vår Gud”
kommer säkert bli en av de mest sjung-
na lovsångerna från plattan. Jag gillar
också Linnea Hagenfors ”Du är en mäk-
tig Gud”, en dansant poplåt, och ”Alltid
och överallt” som är influerad av 60-tals-
soul/R&B.

Sammanfattningsvis är det här en skiva
med många bra lovsånger och en myck-
et fräsch produktion. En av årets bästa.

Soul Survivour
Living loud

Living loud är inspelad vid en stor mani-
festation som ägde rum mitt i London-
sommaren 2004, ”Soul in the city
celebration”. Hundratals kyrkor i London
samlades för att lovsjunga Gud. Tim
Hughes, Hillsong United från Australien,
Onehundredhours, Lex Brodie och Mark
Beswick leder lovsången

Jag gillar den här skivan! Den är visserli-

gen liveinspelad med ett väldigt natur-
ligt sound som jag skulle kunna tycka
vara tråkigt, men nej. Det känns fräscht
och intressant, speciellt Tim Hughes lå-
tar. Hillsong United från Australien kör
ungdomlig, rockig, lite småpunkig lov-
sång. Mark Beswick bryter av med en rik-
tigt skön gospelversion av ”Lord we lift
your name on high”. Skivan avslutas med
lite softare lovsånger som kontrast till de
ösigare i början. Det finns också en CD-
romdel som man kan titta på i datorn
med bilder från det stora evenemanget.
Proffsigt, starkt och uppmuntrande.

På något sätt har man lyckats göra ett
snällt och okomplicerat livesound intres-
sant och passande för både unga och lite
mognare lyssnare. Inte minst är själva
eventet där skivan spelades in, i sig mäk-
tigt och starkt.

The Passion
of the Christ
Songs

Filmen The Passion of the Christ var av
många dömd att misslyckas. På grund
av att inget filmbolag ville bekosta pro-
jektet betalade Gibson själv för kalaset.
Nu vet vi att hans Jesusfilm drog in mer
pengar än Sagan om konungens åter-
komst(!) Rapporter om under i biograf-
salongerna har blandats med kritik, men
det är helt klart beundransvärt av Mel
Gibson att som en av världens mest kän-
da skådespelare göra den här filmen. Nu
kommer skivan!

Överskottet går till utsatta ungdomar, och
musik som sätter fokus på Jesus är väl
aldrig fel? Upplägget är att en skara minst
sagt olika artister har skrivit och framför
låtar inspirerade av filmen. Third day/
Steven Curtis Chapman/ Mercy me sam-
sas med Lauryn Hill och Angie Stone.
En del av artisterna visste inte jag ens
bekände sig till den kristna tron, men
där ser man. Det här är förstås en mons-
terproduktion med stora namn. Hela ski-
van är snyggt producerad på amerikanskt
maner och det finns några bra låtar. Mina
favoriter är Dan Laverys ”To give love”,
POD´s Truly amazing” och trippelupple-
velsen ”I see love” med Third day, Ste-
ven Curtis Chapman och Mercy me. Man
kan inte kalla den här skivan för en lov-
sångsskiva, utan snarare en tribute till
Jesus och filmen. Förhoppningsvis får
även den förmedla Jesus till människor.

Erik Augustsson är visionär, låtskrivare, artist, producent, lovsångsledare, skiv-
bolagsdirektör - med andra ord en man med många färdigheter. Mest känd är han
kanske genom sitt technoproject Ultrabeat som framgångsrikt plöjt ny musikalisk mark,
framförallt i USA. Erik är för närvarande baserad i Gamleby där församlingen Josua
både är hans arbetsplats och hans andliga hem.
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Undervisning

Initiativ kontra respons

Det finns två sätt att leda lovsång: genom
initiativ eller som respons. Min längtan är
att lovsångsledare ska leda Guds folk ge-
nom att ge respons på det Gud gör. Jesus
sa: ”Sannerligen, jag säger er: Sonen kan
inte göra något av sig själv, utan bara det
han ser Fadern göra” (Joh. 5:19). I slut-
änden måste därför den Helige Ande
vara lovsångsledaren.

Matt Redman säger ”När vi ser den
Helige Ande som lovsångsledare inser vi
mer än någonsin att vi själva inte kan
skapa tillbedjan.” Men alltför ofta försö-
ker vi.

Vi börjar tro att om vi spelar
sångerna högre eller snabbare, el-
ler använder de sånger som för
tillfället är populärast, kommer
vi att skapa en fantastisk lov-
sångsstund. Vi tar initiativ i vår
egen kraft. Men detta kan inte vara
den modell efter vilken vi ska leda lov-
sång.

Tillbedjan handlar om mer än att bara
sjunga eller dansa. Som vi har sett hand-
lar det om hjärtats gensvar till Gud.

Nyligen träffade jag en pensionerad
biskop från Sydafrika. Under vårt samtal
berättade han för mig om sina planer
inför pensioneringen. Han sa att han
hade frågat Gud: ”Vad är det du vill att
jag ska göra som du kommer att välsig-
na?” Under flera månader hade det varit

hans bön. Under den här tiden började
Gud tala till honom och han insåg att
han hade ställt fel fråga. Den fråga som
han verkligen skulle ställa var: ”Herre,
vad är det du gör som jag kan välsigna?”
Det låter som en liknande fråga men
den skiljer sig ändå i grunden. I stället

för att springa iväg och göra det som
verkade bäst visste han att han måste
vänta och se vad Gud gjorde. Allt han
sedan behövde göra var att följa med i

det. Vi behöver ställa samma fråga när
vi leder lovsång. Bob Sorge säger något
mycket insiktsfullt om detta:

Han [Gud] ärar de ledare som
med respekt kommer inför ho-
nom, väntar på att han ska ta

initiativet och därefter hjälper
människor att ge sitt gensvar
till Gud. Tendensen att blåsa
upp situationer minskar då be-

tydligt, eftersom man ger
Anden, och inte lovsångsledaren
eller musikerna, ansvaret för att
leda lovsången.

Kravfylld lovsång

De flesta av oss har känt av kra-
vet att leda lovsång på ett sätt som
skapar något slags gensvar. Kanske slänger
vi in en sång som vi vet får folk att lyfta
händerna i luften. I själva verket saknar
detta dock helt substans.

Lovsångsledarens verkliga roll är att
först och främst gensvara på vad Gud

gör, vilket ibland innebär en del under-
liga svängningar. Guds vägar är högre
än våra.

Våga vänta

Jag kommer ihåg för ett par år sedan när
jag ledde lovsång på en konferens i nord-
östra England. Ett tusental ungdomar
trängdes i ett stort tält. När vi kom till
vad jag trodde var slutet på lovsången
vände jag mig till Mike, som ledde guds-
tjänsten, och väntade på att han skulle
avrunda med en bön och sedan börja tala.
I stället föreslog han att vi skulle bli stilla
och vänta eftersom han kände att nå-
got mer skulle hända. Vi väntade ett
tag och började sedan sjunga den enkla

refrängen: ”Praise the Lord, O my soul,
praise the Lord”. Efter ett tag slutade ban-
det att spela, men ungdomarna fortsatte
att sjunga. Bandet gick ner från scenen
och Mike och jag satt vid sidan om och

stämde in med alla de andra. Det som
hände sedan var helt fantastiskt.
Det blev tyst en liten stund, varpå
någon tog upp en annan sång.
Detta följdes av en stunds sång i
Anden. Därefter började alla att
klappa i händerna och ropa och

prisa Gud. Återigen blev det en stunds
helig tystnad, och efter ett tag började nya
melodier och sånger att fylla luften. Det
var en makalös stund då vi gensvarade till
Gud och himmelens portar öppnades.
Gud utgöt sin Ande på ett mycket mäk-

Leda lovsång
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tigt sätt. Vi tillbad på det här sättet i åt-
minstone 45 minuter och det bästa var
att det inte var någon på scenen som
ledde det. Det fanns ingen som sa till
folk vad de skulle göra härnäst. Den
Helige Ande ledde oss och tusen ungdo-
mar stämde in i samfällt gensvar. Det var
en kväll som jag aldrig kommer att
glömma och den påminde mig om att vi
alltid måste leda på Guds sätt. Ibland
innebär det att själv stiga åt sidan
och ge utrymme för Gud att
handla.

Följsamhet är viktigt

Ibland när vi leder lovsång måste
vi vara tydliga och gå snabbt från
sång till sång. Andra gånger är det
bättre att lyfta foten från gasen och vänta
och se vad som håller på att hända. En
fråga som vi alltid behöver ställa är:
”Herre, vad gör du?” Under all den press
det innebär att leda ett band, komma ihåg
rätt ackord och text och samtidigt läsa av
hur församlingen reagerar kan vi glömma
bort att fråga. Jag har upptäckt att när
jag kontinuerligt ställer mig just den här
frågan dyker ibland en liten tanke upp
inom mig. Ibland är det en annan sång
än jag hade planerat, ibland är det en strof
som jag känner att jag ska sjunga.

När jag har försökt att vara lydig och
kasta mig ut i detta är det ofta något
som öppnas och vi möter Gud på ett
djupt sätt. Jag önskar att jag kunde säga

att allting fungerar fantastiskt varje
gång jag prövar mina vingar på det här
sättet, men det stämmer tyvärr inte.

I bland blir det fel

Folk i min församling kan intyga
att det har förekommit några riktiga
bottennapp. Det har funnits tillfällen
när jag har känt att Gud har lagt en
strof på mitt hjärta som jag skulle
sjunga om och om igen, ändå har ing-
en gett något gensvar. Ibland har jag

gått in i spontan tillbedjan och
lämnat alla andra bakom mig ef-

tersom det var Tim snarare än
Anden som ledde, och det ver-
kar inte fungera särskilt bra det
heller. För ett tag sedan tog
Mike tag i mig och sa att jag

inte skulle försöka tvinga fram det
spontana. Han upplevde att jag för-
sökte alltför mycket och att det helt
enkelt inte fungerade. Jag uppskattade
hans ärlighet och hans åsikter och in-
såg att jag hade fått för mig att en rik-
tigt bra lovsångsstund alltid måste
inbegripa spontanitet. Oavsett om
det var en sång, en spontant upp-
kommen strof eller att vi sjöng i
tungor så var det jag som för-
sökte få alltsammans att hända.
Det innebar en revolution för
mig att inse att vi helt enkelt kunde
sjunga fem sånger, en efter en annan,
och att det blev en fantastisk stund av
tillbedjan. Vi behövde inte alltid hitta

på nya melodier. Denna insikt hjälpte
mig att slappna av, och sedan dess har
jag känt mig tryggare i att ”kasta mig
ut” när det väl gäller. Gud har också va-
rit trofast och lett mig när jag har lett
andra. Det viktigaste är att lära sig att
höra Herrens röst och lyda. Ibland
kommer det att bli pannkaka av allti-
hop, men det är okej. Vi reser oss bara
och börjar om igen och försöker att föl-
ja Herren.

Pastor kontra profet

Det är en enorm skillnad på att vara sång-
ledare och att vara lovsångsledare. Vem
som helst som är musikalisk kan sjunga
några sånger.

För att en församling ska vara levan-
de i sin lovsång och tillbedjan behöver
vi Andeledda lovsångsledare, inte bara

duktiga musiker. Det finns två aspekter
av att leda lovsång som måste vara i ba-
lans. Vi måste vara både pastorala och
profetiska. De flesta av oss dras natur-
ligt åt det ena eller det andra hållet,

men vi måste integrera dem båda.

Få andra att följa

För det första måste en lov-
sångsledare i sin pastorala roll
sträva efter att inkludera andra.

Att leda lovsång handlar inte om att
tillbe medan andra tittar på. Jag har varit
på möten där lovsångsbandet har haft en
fantastisk stund. De har sjungit spontana

Fortsätter på sid 15
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Sista helgen i november gick lovsångssatsningen ”28” av stapeln i Borås. Ett flertal av stadens kyrkor var med och genomförde
arrangemanget, vilket besöktes av 1100 betalande personer och ser ut att bli en tradition. Innanför taket på den före detta lok-
verkstaden Åhaga, som sedan några år tillbaka är ombyggd till evenemangscenter, pågick under 28 novembertimmar något som verk-
ligen gav mersmak. Ett brett startfält av musiker, sångare och dansare ställde upp i ett riktigt lovsångsmaraton. Ett team från Stockholm
Karisma Center fick den svåra uppgiften att inleda det hela. Tyvärr bidrog besökarnas avvaktande attityd till att den första stunden mest
kändes som ett framförande av några låtar. Det dröjde dock inte länge förrän en atmosfär av tillbedjan sänkte sig över lokalen.

fotograf: Peter Andersson
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Runt 100 frivilligarbetare ansträngde för
att allt praktiskt skulle fungera. Både lo-
kala förmågor och långväga gäster med-
verkade under helgen. Bredden vad det
gäller olika kreativa uttryck var slående.
Imponerade gjorde även de snabba bytena
mellan programpunkter, vilka möjliggjor-
des av att man hade två scener till sitt för-
fogande. Bakom satsningen står fören-
ingen ”28” som består av representanter
från de flesta kyrkorna i Borås. Redan nu
laddar man för att genomföra projektet
igen.

Sofia Franzén, som är en av koordina-
torerna för 28 och även spelade och dan-
sade mycket under helgen, vill att sats-
ningen ska leda till en ökad kreativitet
inom Kyrkan.

– Jag vill få folk att drömma mycket.
Arbetsgruppen som har jobbat med det
här består inte av några erfarna männis-
kor utan vi har lärt oss under tiden.

Möta Gud tillsammans

Mattias Martinsson kom till Åhaga med
liveskivan från sommarens Frizon i baga-
get. Med ett kompetent band bakom sig
ledde han de församlade i lovsånger som
kändes långt in i hjärtat.

– Vi längtar efter att få möta Guds
härlighet tillsammans med er. Vi är lov-
sångsteamet tillsammans, sa han efter en
stund. När den uppfräschade ”Jag ger
Dig mitt liv” gick över i en stillsam ver-
sion av ”Tacksam” fick innerligheten

dock konkurrens av snacket i kaféet, nå-
got som är helt förståeligt under en till-
ställning av det här slaget.

Viola Grafström tog sedan över sta-
fettpinnen. Hennes sköra röst ovanpå de
avskalade arrangemangen gjorde det lätt
att rikta uppmärksamheten åt rätt håll.

Då Sofia gick på gymnasiet gjorde
hon som specialarbete en lovsångskons-
ert tillsammans med en kompis. Valda
delar av denna framfördes i brytningen
mellan fredagen och lördagen.
Trots att det blev glesare i lokalen framåt
småtimmarna så hade de som tog plats på
dansgolvet då Marcus Agemo spelade en
hel del energi kvar. Han fick förstärkning
av sångaren Joel Berggren under den för-
sta delen av akten. Timmen avslutades
med en låt i vilken ett barn läste bönen
”Fader vår”.

Storslaget är inte det viktigaste

När Sofia spelade mellan klockan fem och
sex på lördagsmorgonen så var det bara
drygt tio personer som var med och lov-
sjöng.

– Det är självklart kul om saker är
storslagna och häftiga, men det är inte
det som det handlar om i slutändan, sä-
ger hon.

Tidigt på morgonen höll kyrkoherde
Carl Sjögren från Svenska kyrkan i Ulri-
cehamn en Taizémässa. Ett trettiotal
tappra personer tog del av stillheten och
sjöng med i de enkla sångerna.

28 timmars oavbruten
lovsång i Borås Text: Per-Johan Thörn

Michael Johansson från Vänersborg änt-
rade den ena av de två scenerna klockan
nio. Han betonar att det, även om det är
härligt att lovsjunga med många andra,
är viktigt att ibland vara ensam med Gud.

– Många gånger är det lättare att prisa
Gud tillsammans med andra, men det
gäller att ta sig i kragen och skaffa sig
utrymme och tid att göra det i sin en-
samhet. Det är där som Gud föder lov-
sången och den helige Ande leder. Låter
inte jag Honom leda mig så kan inte jag
leda andra heller, menar han.

Din fantasi är som en färgburk

Fram på förmiddagen invaderades loka-
lerna av ett stort antal barn och föräldrar.
Niklas Hallman och King’s Kids stod då
för programmet och barn till och med tio
års ålder gick in gratis. Niklas liknade vår
fantasi vid en färgburk och bad oss att ställa
fram den så att den helige Ande kunde
måla bilden av Jesus i vårt inre.

– När vi blir äldre så torkar färgbur-
ken tyvärr igen ibland, sa han. I mitten
av mötet bröt man för en fruktpaus.

– Vi måste leda lovsång på barns sätt,
på deras nivå. Det är viktigt att ta  deras
tro och andlighet på största allvar, men
samtidigt inte köra över det sätt på vilket
de fungerar psykologiskt och fysiskt.

Niklas varnar för att stora tillställ-
ningar kan få fel syfte. – Det är så lätt att
vi fokuserar på lovsången istället för på
Gud. Då blir den inget redskap utan ett

Fortsätter på sid 6



Fernando Ortega
”Fernando Ortega”
Curb Records

Erik Tilling

Fernando Ortega levererar här sitt tolfte
fullängdsalbum om man räknar in inde-
pendent releaserna i början av hans kar-
riär. Jag har lyssnat och lyssnat och levt
mycket av hans tidigare skivor. Vissa
sånger har berört mig så djupt att jag
översatt dem till svenska och spelat in
dom på mina egna skivor. När jag hörde
Fernando Ortegas nya skiva första gång-
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‘ Matt Redman har kommit ut  med en
ny bok: ”På helig mark” (”Face down”).
Han är en av vår tids mest respekterade
lovsångsledare och sångförfattare. Men
det är inte en bok om hur man leder lov-
sång. Trots att han har varit med ett tag
så är det inte de erfarenheterna som han
vill delge, utan bokens ärende är ett an-
nat; att än mer väcka vår förundran och
vördnad inför Gud, och därmed fördjupa
vårt gensvar och att visa på den enda
rimliga hållningen i mötet med den He-
lige, nämligen med ansiktet mot marken
i tillbedjan.

 När vi skall beskriva Gud hamnar vi ofta
i ord och begrepp som är hårt slitna. Allt-
för ofta går våra lovsångstexter på tom-
gång. Istället för att väckas till förund-
ran och lovprisning blir det platt och
enformigt.

Säkert känner Matt Redman det så ock-
så. Men han ger sig inte. Det är som om

Matt har fått syn på
något han till varje pris vill ge vidare: Vi
får inte stanna upp och tro att vi har nå-
got, att vi ”kan” tillbedjan, att vi har re-
ceptet. Han drivs av en rastlös iver att
till varje pris vidga våra vyer.

 Han gör det dels genom att vandra ge-
nom Bibeln och visa på hur människor
reagerat som mött den levande Guden,
dels genom att måla bilden av Honom
som alltid är större än våra ord och be-
skrivningar.

I ett av kapitlen talar han om Gud som
höljd i mysteriets skimmer varpå följer
ett stort antal beskrivningar på Gud i form
av motsatspar: Han uppenbarar och han
döljer, han inbjuder och han gömmer sig,
han sårar och han förbinder, allvetande
men ändå förmögen att glömma de syn-

der han förlåter, den Kung
vars fotapall är jorden men

som ödmjukt tvättade jorden
från sina lärjungars fötter… etc.

Alltför ofta menar han är vår till-
bedjan lika semesterkort tagna

med engångskamera: ”Bilderna är
fyllda av glädje och gemenskap, men

de saknar djup och mysterium”, och
han fortsätter, ”jag längtar efter att hitta
nya meningsfulla sätt att ge mitt gen-
svar på det mysterium som omger vår
Gud.

Den här boken är ett sådant försök och
ett lyckat sådant tycker jag. Den är fylld
av god teologi blandat med lättillgängli-
ga bilder. Hans källor är skiftande, och
traditionerna de kommer ur likaså vilket
jag ser som en rikedom. Citaten är häm-
tade alltifrån Abba Poimen och ökenfä-
derna till Bob Dylan och Matt Redman
själv.

Den här boken tar tillbedjan vidare. Den
tar också tillbedjan på allvar. Vi är ska-
pade till att tillbe, att se Gud och för-
vandlas i Hans närhet.

Matt har sett en glimt av Herrens härlig-
het och han vill till varje pris ta med oss
djupare in i den erfarenheten.

En bok som jag verkligen rekommende-
rar. En bok inte bara för lovsångare utan
alla som längtar efter mer av Gud.

Fler recensioner

Bengt Johansson

På helig
mark
Ny bok av
Matt Redman

en – som kort och gott heter ”Fernando
Ortega” – får jag erkänna att det var med
blandade känslor. Det som jag fäst mig
vid i hans musik är lågmäldheten, inner-
ligheten, de djupa texterna och bland-
ningen mellan nytt och gammalt samt
de fina arrangemangen och det välpro-
ducerade soundet. Allt detta finns tack
och lov även på nya skiva, men Fernan-
do har vågat ta ut svängarna lite mer här
och där: Gitarr-riff som för tankarna till
bluesrock ala Bengt Johansson eller Ste-
ve Ray Vaughn i sånger som ”Dragonfly”
och ”Noonday Devil”. Till en början hade
jag väldigt svårt att ”få ihop” dom med

hans övriga material, men ju mer jag lyss-
nat desto mer sätter dom sig. Jag kan
t om  säga att ”Dragonfly” för tillfället är
en favorit på skivan! Textmässigt sitter
det ihop då t ex de ovannämnda handlar
om att studera dagsländans leverne så
att vi kan fånga dagen som Gud givit oss,
och ”Noonday devil” handlar om det
Ökenfäderna kallade ”middagsdemonen”
som ett uttryck för leda och andlig torka
i våra liv. Nya sånger och lite nya grepp
men fortfarande med en stark integritet.
Fernando visar ännu en gång att han är
en suverän låtskrivare både musikaliskt
och textmässigt!

Recension



15

Fortsättning från sid 11

hängde på det, totalt omedvetna om att
ingen annan stämde in och att försam-
lingen inte alls var med dem.

En gång var jag på ett möte där lov-
sångsledaren ledde lovsång i över 50
minuter utan att sjunga en enda riktig
sång. Han sjöng ut olika strofer och
tillbad genom musiken. För en del var
det den mest fantastiska lovsångsstund
de varit med om, medan andra inte alls
förstod vad som hände och till slut läm-
nade mötet. Vi måste göra lovsången
och tillbedjan tillgänglig och därför är
det viktigt att ha ett herdehjärta. Det är
oerhört viktigt att vi under tiden som vi
leder då och då öppnar ögonen och tar
in vad som händer i församlingen. Ed-
die Espinosa använder en bra liknelse.
Han jämför dålig lovsångsledning med
att bjuda hem några vänner på mat.
När alla kommer ser de ett vackert du-
kat bord, men den enda tallriken med
mat på är värdens. När alla har satt sig
hugger värden in på sin mat, beskriver
varje tugga och förklarar hur gott det
är. Under hela måltiden beskriver han
maten vältaligt.

Om du var med om ett sådant scena-
rio skulle du tycka att det kändes myck-
et märkligt. På samma sätt kan vi inte
förvänta oss att folk ska komma till
kyrkan för att höra om Guds godhet
och de underbara saker han gör, utan
att också ge dem möjlighet att själva
ta del av det. Vår tillbedjan måste vara
församlingsgrundad.

Pastorskallelse

I Psalm 78 säger Asaf om kung
David: ”Han utvalde David, sin
tjänare, och tog honom från får-
fållorna. Han hämtade honom
från tackorna att valla Jakob,
hans folk, Israel, hans egen-
dom. Och han vallade dem med
hängivet hjärta och ledde dem med
förfaren hand.” (Psalm 78:70-72).

Alla lovsångsledare har denna kallelse.
Det handlar inte om ett tillfälle att få stå
på scenen; det är inte en musikalisk hob-
by. Det är en kallelse att tjäna. Med det-
ta i åtanke behöver vi också se att det
måste finnas en plats för det profetiska.
Faran är att vi i vår strävan att inkludera
andra ger efter för deras minsta önskan.

Alla som har lett lovsång i en försam-
ling känner till det klassiska scenariot:
”Ropa till Gud” är min favoritsång – tror
du att vi skulle kunna sjunga den ikväll?
Den betyder så mycket för mig.” De an-

vänder alla de rätta teknikerna för att få
dig att känna att du har svikit dem om
du inte väljer den sången. Men om vi
bara väljer sånger som folk önskar, eller
leder på ett sätt som alla känner sig be-
kväma med, skulle saker och ting rätt så
snabbt kännas ganska mossiga. Ibland
kan det kännas omvälvande när Gud är å
färde. Jag har varit på möten där han har
varit närvarande på ett så mäktigt sätt att
jag har känt mig rädd. Vi borde inte bli
förvånade när detta händer. Han är alls-
mäktig och vet vad han gör, och ibland
måste vi släppa taget och lita på honom.

Profetisk kallelse

När vi följer Guds hjärta kommer han att
leda oss till att tänja på gränserna för de
sätt på vilka vi tillber. Det är viktigt för
församlingen att hela tiden utvidga sina
gränser. Ibland kanske några kämpar
emot, men förändring är nödvändig.

Vi måste vara så känsliga vi kan för
människors känslor, men stå emot fres-
telsen att enbart försöka vara männis-
kor till lags. Att vara profetisk innebär
att ibland använda andra musikstilar;
det kan innebära att uppmuntra män-
niskor att sjunga i Anden, att sjunga en
ny sång – deras egen sång. I början är
det hårt arbete, men med mycket upp-

muntran och bön kan det föra försam-
lingen in i en djupare upplevelse av
Guds närhet. Att behålla spänningen
mellan det pastorala och det profetiska
är helt avgörande. Att vara profetisk
utan att vara pastoral är att stiga in i
tredje himlen, ha en fantastisk stund

där och efter en timme inse att
alla andra har gått hem. Att vara
pastoral utan att samtidigt vara
profetisk kan innebära att du

försöker hålla ihop alla, men
ni kommer ingenstans som
grupp och lovsången blir
snart torr. Att vara både pro-

fetisk och pastoral är att föra
samman en grupp människor och ta
dem på en resa där de lär sig att på ett
djupare sätt se och gensvara på vem
Gud är.

Av Tim Hughes ur boken ”Jag kommer för att
tillbe”

Kisses from heaven
Michelle Tumes,
Susan Ashton,
Christine Dente
Kingsway
Daniel Röjås

Lovsång till den Gud som gav sin ende
son för att vi som var syndare utan hopp
skulle få evigt liv beskrivs som själva hjär-
tat och själen i denna produktion som
de välmeriterade damerna Ashton, Tu-
mes och Dente har sjungit in tillsam-
mans. Övervakade av den trefaldigt Dove-
Award vinnande producenten John Hartley
har resultatet blivit en smakfull och lät-
tlyssnad samling av nya och gamla väl-
kända lovsångsklassiker.

Här återfinns egna versioner av Tim Hug-
hes ”Here I am to worship” och ”Beauti-
ful one”, Matt Redmans ”Once again och
den vackra hymnen ”In Christ alone”.
Textmässigt tycker jag att beskrivningen
av hur Guds helande nåd verkar i vår tra-
siga och förvirrade värld i sången ”Out-
rageous grace” höjer sig över mängden.
Den rutinerade Susan Ashtons (en del
kanske minns hennes genombrottsplatta
”Wakened by the wind” från 1991) sång-
insatser är plattans största musikaliska
behållning.

Even more
Anthony Evans
Integrity
Tine Röjås

Mycket av den nya generationens R´n´b/
Soul/Gospelmusik har skvalat förbi un-
der de senaste åren. En del – kanske de
flesta - artister går ganska obemärkt för-
bi, men det finns en och annan artist
som man stannar upp inför. Anthony
Evans är definitivt en artist i den sista
kategorin. Här känns det äkta rakt ige-
nom. Kanske får man den känslan för
att Anthony själv varit med och skrivit
sitt eget material, kanske också för att
han är en gudabenådad sångare. Texter-
na är nära, personliga och tangerar ofta
bönens språk. Sånger som ”Restore me”
och ”Fearless” sätter fokus på Gud och
längtan efter honom. Anthony har vuxit
upp i Dallas, Texas, i en svart kyrka där
hans far varit pastor. Dock är de musika-
liska influenser han fått en blandning av
Amy Grant, Steven Curtis Chapman, An-
drée Crouch och The Winans. Han har
dessutom körat åt t.ex. Kirk Franklin. Alla
dessa influenser hörs på hans skivdebut
och gör musiken genom detta mycket
intressant och roligt att lyssna på.
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BÖCKER

På helig mark
Matt Redman
David Media
Ca-pris: 129 kr

Detta är inte en bok om hur man leder
lovsång. Trots att han har varit med ett
tag så är det inte de erfarenheterna som
han vill delge, bokens ärende är ett an-
nat; att än mer väcka vår förundran och
vördnad inför Gud, och därmed fördjupa
vårt gensvar och att visa på den enda rim-
liga hållningen i mötet med den Helige,
nämligen med ansiktet mot marken i
tillbedjan.Ur Bengt Johanssons recension.

Jag kommer för att tillbe
Tim Hughes
David Media
Ca-pris: 129 kr

Den bästa bok på svenska som både be-
handlar lovsångarens hjärta och hur man
leder lovsång.”Tim skriver för att betjä-
na andra lovsångsledare och musiker.
Han skriver som en som grundligt har
tänkt igenom dessa frågor, inte från en
piedestal, utan utifrån att själv ha lett
lovsång vecka ut och vecka in, både i
lokalförsamlingen och på konferenser
världen över”. Ur Mike Pilavachis förord

Tillbedjaren som
vägrar ge upp
Matt Redman
David Media
Ca-pris: 129 kr

Matt Redmans 1:a bok på svenska och
redan en klassiker. Enligt Mattias Mar-
tinson är det en: ”En enkel, användar-
vänlig handbok med Guds ära i fokus.
Detta är husmanskost, stadig, enkel och
nyttig mat som styrker hela människan”.

To know you more
Andy Park
InterVarsity Press
Ca-pris: 161 kr
(www.bokus.com)

En mycket gedigen bok från en av vår
tids mest erfarna lovsångsledare. Vine-
yardpastorn Andy Park har skrivit klas-
siska lovsånger som Bara du och Ström-
men från Gud. Martin Smith från Delirius
skriver: Andy Park kommer alltid att vara
en hjälte för mig, inte för sina låtar men
pga. av ödmjukheten i sin livslånga strä-
van att vara Guds vän.

Gränslös lovsång
Darlene Zschech
Semnos förlag

Darlene Zschech är en lika inspirerad
författare som låtskrivare och lovsångs-
ledare. Hennes församling Hillsong
Church i Sydney, Australien har för
många blivit synonym med modern lov-
sång. Darlene delar villigt med sig av
sina erfarenheter.

SÅNGBÖCKER

Jubla i Herren
David Media
Ca-pris: 169 kr

199 lovsånger på svenska från Davids
Hjärta-serien

Jubla i Herren 2
David Media
Ca-pris: 225 kr

217 lovsånger på svenska från Davids
Hjärta-serien

The Survivor Songbook
The Survivor Songbook 2
The Survivor Songbook update 2004
Förlag: Kingsway/Survivor
Ca-pris: 200 kr

Tre innehållsrika sångböcker (text/ackord)
med engelska och amerikanska lovsång-
er från ex Tim Hughes, Matt Redman,
Chris Tomlin, Delirious m.fl. Till varje
sångbok medföljer en CD-ROM med pi-
anoarrangemang och overheadmallar.

Worship Together: The how to…
6 sångböcker (hittills)
Ca-pris: 250 kr

Innehållsrika sångböcker från Worship
Together, totalt sex st. Varje sångbok
innehåller ett urval av dagens populära
lovsånger på noter, text/ackord och OH.
Sångboken innehåller även instruktioner
för the Nashville Number System som är
ett system för att snabbt lära sig nya sång-
er och spela utan att repetera. Dessut-
om medföljer en CD med exempel på hur
sångerna kan framföras till gitarrkomp.

UNDERVISNING PÅ DVD

Modern Worship Series Instructional DVD
Worship Band workshop
Leading worship: creating flow
Music styles
Förlag: Leadworship.com/Integrity
Ca-pris: 225 kr

Tre suveräna DVDs av och med Paul Ba-
loche, Förutom att skriva lovsånger och
spela in skivor har Paul i många år arbe-
tat som lovsångspastor i en lokal försam-
ling i Texas och han har en passion att
dela med sig av sina rika kunskaper och
erfarenheter. Paul är en bra pedagog med
en skön, avslappnad stil och varje DVD
är värd sin vikt i guld.

Hjälpmedel för lovsångsteamet
Ett besök i en välsorterad missionsbokhandel (rekommenderas!) är alltid en givande upplevelse. Där finns ett rikt sortiment av kristen
litteratur och musik. Inte minst har utbudet av ny lovsång formligen exploderat de senaste åren. Det märks att lovsång blivit en försälj-
ningssuccé, inte bara i Sverige men världen över. Men i spåren av den globala lovsångsförnyelsen så är det inte bara ny musik som
produceras utan det kommer alltmer material och undervisning om hur man leder lovsång, vad tillbedjan är, hur man bygger ett
lovsångsteam osv. Inte minst har det dykt upp ett antal hemsidor fullmatade med god undervisning och praktiska tips. Ett medium som
lämpar sig utmärkt för undervisning är Dvd och det märks på det ökade utbudet. Vi har gjort ett nedslag i det rika utbudet och valt ut ett
antal böcker, sångböcker, Dvd och hemsidor som vi vill rekommendera till var en och som vill förkovra sig, ta del av andras rika
erfarenheter eller bara få lite tips och idéer.
Produkterna kan beställas i din lokala missionsbokhandel eller direkt från oss på tel 090-71 57 30 eller e-post order@davidmedia.se.
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Worship Band Workshop fokuserar på
hemligheten bakom ett effektivt lov-
sångsteam. Förutom Pauls undervisning,
massor av exempel så delar musikerna
med sig av sina rika erfarenheter.

Leading worship: creating flow fokuserar
på lovsångsledandet. DVDn innehåller
tips på hur man identifierar och elimi-
nerar störande inslag, på hur man ska-
par ett ”flöde” i lovsångsstunden, hur
man planerar en låtlista, övergångar
mellan sånger och hur man formar och
vårdar ”hjärtats lovsång”.

Music styles är en skön DVD med mas-
sor av musik. Fokuset är på hur man
som team lär sig behärska olika musik-
stilar som pop, R&B, country, osv och
hur en gammal sång kan få nytt liv ge-
nom ett nytt arrangemang. En DVD som
man garanterar blir spelsugen av.

New Song Café
Worship Together
Ca-pris: 225 kr

Fyra DVD med 15 sånger vardera. Varje
DVD är uppbyggd på samtal mellan vär-
den Rick Cua och inbjudna låtskrivare
som framför en känd sång och berättar
om sångens uppkomst.
Gitarristen Tom Lane visar på ett enkelt
och lättfattligt sätt hur man spelar sång-
en och hur man tar olika ackord.

Vol 1 Sånger som God of wonders och
In Christ Alone och låtskrivare som Mar-
tin Smith och vår egen Viola Grafström

Vol 2 Sånger som The heart of worship

och Our Master och låtskrivare som Matt
Redman och Chris Tomlin

Vol 3 Sånger som Wonderful Maker och
God You are my God och låtskrivare som
David Crowder och Paul Oakley

Vol 4 Sånger som Our love is loud och
O Sacred King och låtskrivare som Tim
Hughes och Stuart Townend.

Face Down DVD
Matt Redman
Survivor
Ca-pris: 225 kr

Matt Redmans senaste skiva Face Down
på DVD i en livekonsert från Atlanta,
USA + över fyra timmar av undervisning,
samtal, intervjuer. Bl.a. medverkar Chris
Tomlin, Tim Hughes, Darlene Zschech,
Lois Giglio. Så bra, så bra!

Leading Worship –
A DVD training experience
Vineyard Music
Ca-pris: 179 kr

En riktigt fullmatad instruktions-DVD på
engelska som behandlar de flesta as-
pekter i konsten att leda lovsång. Bland
annat ämnen som; Understanding wor-
ship, The worship leaders role, The wor-
ship set, Choosing songs osv.
Medverkar gör lovsångsledare som Bri-
an Doerksen, Matt Redman, Brenton
Brown, Andy Park, Kathryn Scott och
Tim Hughes.

MUSIK-DVD

Mercy Me
The DVD
INO/Integrity
Ca-pris: 225 kr

Dubbel-DVD med USAs populäraste
band. Förutom deras sköna musik inne-
håller DVDn berättelsen bakom succé-
sången I can only imagine, om livet på
turné, massor av material om bandet
medlemmar och historia, ett inslag från
skivbutiker och radiostationer mm. Kan-
ske inte så mycket undervisning men
ett intressant nerslag i ett av vår tids
fenomen – de populära lovsångsbanden!

Paul Baloche
Offering of Worship
Integrity
Ca-pris: 225 kr

Brian Doerksen
Today
Integrity
Ca-pris: 225 kr

Cece Winans
INO/Integrity
Ca-pris: 225 kr

Tre nya musik-DVD med några av vår
tids mest omtyckta artister och lovsångs-
ledare

UNDERVISNINGS-CD

Equip – an audio experience
Vineyard Music
Ca-pris: 59 kr

Sex CD med intervjuer och undervisning
av Katryn Scott, Tim Hughes, Brenton
Brown, Brian Doerksen, Matt Redman,
NT Wright.

HEMSIDOR

Här tipsar vi om en handfull hemsidor
som i huvudsak fokuserar på undervis-
ning om tillbedjan och lovsång.

Heart of worship www.heartofworship.com
Passion for Your name
www.passionforyourname.com
Leadworship www.leadworship.com
Sovereign Grace
www.sovereigngraceministries.org /worshipmatters

MUSIKHEMSIDOR:

David Media www.davidmedia.se
Integrity www.integritymusic.com
Vineyard www.vineyardmusic.com
Kingsway www.kingsway.co.uk
Survivor www.survivor.co.uk
Worshiptogether www.worshiptogether.com
INO Records www.inorecords.com



Mia Petersson drömmer och längtar. Men samtidigt som hon
kan försvinna i sina tankar på konstnärens vis har hon också en
närmast magnetisk närvaro, både befriande och skrämmande för
den jäktade nutidsmänniskan. Den närvaron förmedlar hon bland
annat genom skivetiketten Eld Records som ger ut avskalad, var-
daglig och närvarande lovsång på skiva.

Eld Records har funnits inom Mia under en lång tid. Hon
har alltid sysslat med musik och hennes pappa har varit i skiv-
branschen länge och är den Lasse Petersson som står bakom
David Media och tidningen Lovsång. För tre år sedan, när hon
kom på tanken att spela in en lovsångsskiva med sin husgrupp,
var det tid för Eld Records att bli verklighet i form av en skive-
tikett under David Media.

Allt började i husgruppen då Herren allt mer började visa
oss att Han är en helig Gud. Som älskar oss. Han kom och
mötte oss med sin förtärande kärlek. Det kändes verkligen så
ibland. Att man tappade andan av Hans närhet och riktigt kun-
de känna Hans helighet bränna mot huden. Vi kunde inte an-
nat än att gensvara med tillbedjan.

Texten är hämtad från ett brev där Mia berättar vad som låg
bakom skivan Såsom Eld, som hon spelade in med tillsammans
med sin husgrupp och några till i vänkretsen.

- Jag visste vad det betydde för oss, tänk om det kunde få be-
tydelse för fler än oss, beskriver Mia önskan med att sprida in-
spelningen.

Mia var den som drog i trådarna för inspelningen, men flera
i Eldkollektivet var med och skrev låtarna. De samlades och
lovsjöng, försökte och lyckades strunta i mikrofonerna och
bara lovsjunga.

- Jag hade aldrig, mixat, mastrat och producerat så den är kan-
ske inte så sammanhållen, säger Mia som ser några av låtarna
som tidsdokument mer än något annat

Responsen på skivan har varit överväldigande. Skivan har
nått utanför Sveriges gränser utan att för den skull sälja guld.
Den har mest spridits från hand till hand. Människor som gillat
skivan har köpt på sig flera exemplar och spridit till vänner och
kontakter.

Eld Records har lyckats nå utanför David Medias vanliga
klientel.

- Den har tilltalat människor som har svårt för lovsång av
frikyrkligt snitt, som i vanliga fall inte skulle sätta på en lov-
sångsplatta i stereon. De kan ta till sig och använda sig av den,
säger Mia.

Eldkollektivet har flyttat åt olika håll och delar inte längre
husgruppsgemenskapen. Men de har samlats några gånger och
lett lovsång i olika sammanhang. Och så sa Mias magkänsla att
det var tid för en ny skiva och i december 2004 var det dags för
en ny inspelning. I ett radhus i Örebro samlades nya och gamla
Eldmedlemmar för inspelning, gemenskap och andakter.

Återigen var det Mia som skötte det praktiska. Men den här
gången var David Åhlén, mannen bakom Namur och som från
början har varit en del av Eldkollektivet, med som producent.

- Han är så musikaliskt begåvad, säger Mia som är mycket
nöjd med resultatet.

Liksom förra gången är det flera personer som bidragit med
låtmaterial. Men denna gång finns också flera klassiska lov-
sångskörer och en psalm med.

- Vi ville hitta tillbaka till vårat arv, säger Mia som menar att
de egentligen inte är så musikaliskt nyskapande.

Många lovsångsskivor är gjorda för de stora sammanhangen.
Det är stora blåsarrangemang och arenastämning. Men många
lovsjunger mer i mindre sammanhang, i husgrupper, med vän-
kretsen. Det är med tanke på det som Eldkollektivets skivor är
så viktiga, rentav banbrytande. De finns bara ett fåtal kyrkor i
Sverige som mäktar med att ens försöka sig på Hillsongs stor-
slagna arrangemang. Men runtom i Sverige finns det tusentals
husgrupper och tonårssamlingar där en akustisk gitarr och
några soffor är förutsättningarna för lovsång. Enkelheten och
innerligheten hos Eld är bränsle på den vardagsnära lovsången.

Samma dag som jag pratar med Mia har hon fått reda på att
hon på grund av rättighetsstrul inte får använda namnet Eld
Records. Hon tycker att det är tråkigt men oroar sig inte. Det
som fångar hennes uppmärksamhet är längtan att få se ännu
mer tillbedjan komma fram.

- Jag vill se tillbedjan födas i de små sammanhangen, att pep-
pa dem, ge tillbaka till den lilla människan, säger Mia som gär-
na tar med sig kollektivet och leder lovsång för att betjäna
människor.

- Jag vill att folk ska förstå att det är enkelt att tillbe och att
Gud är värd det.

Emanuel Ingelsten
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Ny eld
Tillbaka till vårt arv
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Omtalad debutskiva

Det finns inget vackrare än Jesu kärlek...
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MODERN WORSHIP SERIES
Undervisning på DVD med Paul Baloche (OBS på engelska)

WORSHIP BAND WORKSHOP MUSIC STYLES LEADING WORSHIP: CREATING FLOW
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GOTTA HAVE GOSPEL 2
Dubbel CD

SOUL ANCHOR
Michael Card

Distribueras nu av David Media

BE GLORIFIED
TV annonserad dubbel CD

PSALM DRUMMERS LIVING LOUD
Soul Survivor 2004

LIVE 2004
Frizon

ROPA TILL GUD
30 Lovsångsklassiker

SMAKA OCH SE
30 Lovsångsklassiker

100% LOVSÅNG
15 moderna klassiker

PÅ HELIG MARK
Matt Redman
OBS NY BOK

I SEE THINGS UPSIDE DOWN
Derek Webb

LYFT DIN BLICK
The Mess


