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Det bästa i världen
 [Ny skiva från Micke och Åsa Fhinn, sidan 4]

Motståndets lovsång 

 [Ylva Eggehorn om tillbedjan som inte ska ”användas”, sidan 10]

Historien upprepar sig
 [Nu lyder Vince Lichlyter Herren, sidan 15]
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Engelska Survivor Records tar över marknadsföringen av Sixsteps Records med bland annat Chris Tomlin, David Crowder Band och Charlie Hall!
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Varje år besöker jag USA för den kristna 
musikens stora event – Gospel Music 
Week. Oftast återvänder jag hem med 
funderingar över amerikansk kristendom 
och den oblyga kommersialism som kän-
netecknar veckan. Den här gången är det 
däremot en annan observation som har 
fastnat på näthinnan. Det handlar om 
hängivenhet – något jag så ofta saknar 
här hemma.

Säga vad man vill om amerikaner men 
jag uppskattar deras spontanitet, deras 
oblyga sätt och entusiasmen som de vi-
sar när något berör dem. Den utlösande 
faktorn var en lovsångskväll med Chris 
Tomlin, Charlie Hall och David Crowder 
Band. Redan när Chris Tomlin drar första 
ackordet på gitarren är hela lokalen på föt-
ter och det förväntansfulla sorl som nyss 
fyllt lokalen förbyts i passionerad lovsång. 
I den världsberömda lokalen där country-
musikens största stjärnor hyllats, prisats 
och applåderats lyfter nu en tusenhövdad 
skara sina händer mot himlen i gemensam 
tillbedjan. Takbjälkarna vibrerar av en 
unison lovsång som når sitt crescendo i 
refrängen – ”How great is our God.”. 

Alla deltar  –  skivbolagsfolk och artister, 
missionsbokhandlare och distributörer, 
ledare och musikintresserade Nashvil-
lebor. Här är lovsång mer än ett hjärtats 
och intellektets förhållningssätt – det är 
även kroppens agerande i en konkret fysisk 
handling till Guds ära.  

David är en förebild
En god vän som för en tid sedan ledde 
lovsång på en pastorskonferens suckade 

djupt efteråt. ”Hur ska lovsången kunna 
bryta igenom i våra församlingar när 
pastorer och ledare bara står och ser på?”, 
var hans fråga. Jag skickar frågan vidare 
till varje svensk församling, varje för-
samlingsstyrelse, pastorsteam och ledar-
grupp.

Tidningen Lovsång ingår i lovsångs-
abonnemanget Davids Hjärta som fått 
sitt namn efter kung David. Vad var det 
med David som så behagade Gud att han 
kunde säga ”Jag har funnit David, Isaias 
son, en man efter mitt hjärta.”?1

Det finns en händelse som kanske bätt-
re än någon annan visar på Davids totala 
överlåtelse till Gud2.  David ska föra Guds 
ark till Jerusalem. Första försöket slutar 
i total katastrof, men David drar lärdom 
av misslyckandet och gör ett nytt försök. 
Färden går långsamt – efter vart sjätte 
steg stannar processionen för att offra en 
tjur och en gödkalv. Själv dansar David 
med all sin kraft inför Herrens ansikte 
i ett öronbedövande dån från harpor, 
pukor och cymbaler. Hans hustru Mika 
skäms så intensivt när hon ser honom 
hoppa och dansa att hon börjar förakta 
David. Hans svar är en tankeväckare:

”Det var inför Herren som jag dansade 
och gladde mig. Jag skall bli ännu ringare 
än detta och förnedrad i egna ögon.”

Håll inget tillbaka
Många av oss skulle hellre dö än att ris-
kera vårt anseende, men slutet på histo-
rien lär oss att stolthet har ett högt pris 
– ofruktsamhet. Vi ber, ropar och sliter 
för väckelse i vårt land, men vår första och 

högsta kallelse är tillbedjan. Där ingår 
förmågan att hänge oss. 

Vi ska älska Herren med hela vår var-
else – hjärta, själ, förstånd och kraft3.  I 
kriget mot Moab och Ammon gick lov-
sångarna först i ledet. När ska vårt lands 
ledare inta sin plats? 

Davids storhet låg i hans hjärtas öd-
mjukhet. Hans tillbedjan hade inga 
baktankar, inga förbehåll. Han dansade 
med all sin kraft och fröjdade sig inför 
HERREN för han visste att Gud hade 
utvalt, kallat och insatt honom. Inför 
Ärans Konung kände han sig alltför ringa, 
alltför låg för att bry sig om sin egen ära. 
Vi är många som behöver knäppa upp 
slipsen och slänga kavajen så vi kan röra 
oss fritt samt bokstavligt talat vända ryg-
gen mot församlingen och bara hänge oss 
i ohämmad lovsång och tillbedjan till den 
levande Guden!

En del undrar om lovsångsvågen snart 
är över. Mina vänner, den har knappast 
börjat. Det är hög tid att vi svenskar 
börjar hänge oss för tillbedjan är det 
enda vi gör på jorden som vi kommer att 
ägna oss åt i himlen. Har du en annan 
uppfattning är läxan till nästa nummer 
att läsa Uppenbarelsebokens fjärde och 
femte kapitel.
1 Apostlagärningarna 13:22
2 2 Samuelsboken 6:1-22
3 Markusevangeliet 12:29

_________________________________________

Text: Lars Petersson

Foto: Per-Johan Thörn

Deltagare istället 
för iakttagare
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Det är söndagsmorgon hos Lars och 
Anna Ekberg i Angered i Göteborg. 
Micke och Åsa Fhinn är på besök över 
helgen för att jobba med skivan tillsam-
mans med Lars som är producent. Fem 
vuxna och fem barn delar på golvytan i 
radhuset. Barnen delar på uppmärksam-
heten. I Åsas mage väntar familjen Fhinns 
tredje barn på att få komma ut. Jag väntar 
på att få använda kameran. 

Arbetet med skivan har pågått sen i 
mitten av januari, men avståndet mellan 
Micke och Åsas hem i Stockholm och 
Lars i Göteborg har förstås gjort proces-
sen lite krånglig.

– När man jobbar, har barn och både 
jag och Åsa är involverade måste man 
hela tiden ha lång framförhållning, sä-
ger Micke.

Psaltaren i fokus
De flesta sångerna har tillkommit under 
de senaste tre åren. Det mesta materialet 
är skrivet av Micke, men han och Åsa har 
också gjort en del tillsammans. Skivan 

Sånger om vem Gud är
innehåller även en översättning av en 
norsk sång.

Många av låtarna är inspirerade av 
Psaltaren och handlar om vem Gud är. 
Ärans Konung är nästan tagen direkt från 
psalm 24.

– Det har varit min och Åsas bön att 
det skulle födas sånger som tar sitt av-
stamp i Bibeln, säger Micke.

Han tycker att det finns en stor brist 
på sånger som ”gör Gud större” idag.

– De skapar utrymme för Honom att 
kunna växa i mitt liv och få en större 
plattform att röra sig på. När man sjunger 
stora saker om Gud tror jag att det hän-
der stora saker i hjärtat. Det är på något 
sätt eviga sanningar att Gud är god, nå-
defull, oföränderlig, evig och sann. Det 
kan vi aldrig bekänna för lite, det måste 
vi bekänna ofta.

Inget annat än vad man är
Bilen går till Lars studio på andra sidan 
Göteborg. Vi ber tillsammans innan 
Micke börjar lägga en stämma på Allt 

som Du har sagt. Elgitarren skränar be-
hagligt och Åsas mjuka röst tränger fram 
genom högtalarmembranen: ”Vi lägger 
våra liv i Dina trygga händer.”. Musi-
kaliskt menar Micke att de har försökt 
att gå efter den välkända principen ”less 
is more”.

– Att inte göra mer för sakens skull, 
utan bara lägga till sådant som lägger 
till något. 

Förutom Micke och Åsa medverkar 
Håkan Sunbring, gitarr, Andreas Hedén, 
piano, Daniel Mouton, trummor, och Pe-
ter Samuelsson, bas, på skivan. Alla utom 
Peter är med i Stockholm Vineyard.

– Det är roligt att inte försöka göra 
något annat än det man är. Vi försöker 
inte göra om dem som spelar. De känner 
oss och vet vad vi vill och längtar efter i 
vår Gudsrelation och när vi lovsjunger. 
Det kändes så naturligt att fråga dem 
även om det tog ett och ett halvt år att 
få alla att kunna träffas och spela in, men 
det var antagligen rätt timing för hela 
projektet, säger Micke.   

Micke och Åsa Fhinn gör allt samtidigt – spelar in skiva, får barn och flyttar från Stockholm till Uppsala. 

Det bästa i världen innehåller tolv sånger, varav många beskriver Guds egenskaper.
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Han värdesätter nära vänskap.
– Det är så skönt att leva nära männis-

kor, både i äktenskapet och i relationer 
i församlingen där man kan uppmuntra 
varandras egenhet. Jag tror att man själv 
har svårt att se vem man är, men att man 
kan få hjälp att se det i andras ögon. 

Att ge Gud plats
Kvällen har sänkt sig över Angered. På 
bordet i vardagsrummet står en skål med 
godis. Uppkrupen i en fåtölj utvecklar 
Micke sin syn på tillbedjan.

– Tillbedjan är för mig att ge plats åt 
Gud, att ge plats åt Herren i mitt liv och 
böja mig ner. Jag ska bli mindre och Han 
större, det är den ständiga bönen som 
man får ha i sitt hjärta. Det spelar ingen 
roll hur många gånger man misslyckas. 
Livet handlar inte om att lyckas utan om 
att försöka vara trogen Gud. Det är ju 
fantastiskt att vi får vara Hans.

Genomgående har Micke, Åsa och de 
andra musikerna inte velat göra något 
annat på skivan än vad de gör när de lov-

sjunger hemma i kyrkan. 
– Jag tror det gör mest intryck på Her-

rens hjärta när vi försöker vara de vi är, 
säger Micke.

Till sist fullbordas dagens lopp i en 

ljuvlig fisksoppa. Fem vuxna delar på 
uppmärksamheten.
_________________________________________

Text och foto: Per-Johan Thörn

	 	

 Ålder:  36 år

 Lyssnar på:  Laleh, 
  Fernando Ortega

 Läser:  Tidebönsboken, 
  Rick Warren

 Ser på:  Filmer som får en att  
  tänka

 Äter:  Läckra sallader

 Dricker:  Cola light

 Sport: Löpning, simning, 
  skidor

 Om du var 
 ett djur:   Schimpans

Bäst på skivan:  Jorden är Herrens

Kort om Åsa
	 	

 Ålder:  38 år

 Lyssnar på:  Rosie Thomas, 
  Damien Rice

 Läser:  Augustinus, 
  Dag Hammarskjöld

 Ser på:  Thrillers där något 
  ska ”lösas”

 Äter:  Indiskt

 Dricker:  Latte macchiato

 Sport: Simning, inlines,  
  barnvagn

 Om du var 
 ett djur:   Hund

Bäst på skivan:  Det bästa i världen

Kort om Micke
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Låten Det bästa i världen, som finns med på 

Davids Hjärta-skivan, blev till i en dröm.

– Jag bara fick den, jag kan inte säga att 
jag har gjort den, säger Åsa Fhinn.

”Det bästa i världen, det bästa jag vet.” 
Micke Fhinns mobil spelar upp den första 
inspelningen av sången. Åsa berättar att 
hon fick de mjuka orden och tonerna när 
hon låg och sov en morgon. I drömmen 
blev hon betjänad av Gud.

– Jag fick ta emot av Guds kärlek. Det 
var en sådan timing, det var precis vad 
jag behövde. Jag blundade, tog emot 
och så hörde jag hur Mattias Martinson 
började sjunga sången. Sedan vaknade jag 
och frågade Micke vad det var för sång. 
Jag sjöng den, den var så tydlig att jag 
kom ihåg den.

För att inte glömma sången sjöng Åsa 
in den på mobiltelefonen medan hon 
fortfarande låg kvar i sängen. Inspel-
ningen på skivan är väldigt avskalad och 

Hon fick en sång i sömnen
innehåller i stort sett bara det som Åsa 
hörde i drömmen. Det enda som har lagts 
till är en enkel fras med ordet ”Jesus”.

– Jag tycker det är lite svårt att jobba 
med lovsånger, att hålla på länge och 
testa fram och tillbaka. Jag blir så otålig. 
Gud är god som ger mig sånger snabbt, 
säger Åsa.

Det är inte första gången som hon har 
en sådan här upplevelse. Sången Jag är 
fri fick Åsa på ett liknande sätt.

– Jag låg sjuk i Dalarna och det var 
också en så där två veckor innan inspel-
ning. Ska det till någonting från mitt håll 
så är det ofta på det viset, tror jag. Gud 
vet att jag är otålig.

Vem är det då som har ”skrivit” Det 
bästa i världen?

– Det kanske är Mattias som ska ha 
rättigheterna…, föreslår Micke.
_________________________________________

Text och foto: Per-Johan Thörn

A Greater Song
CD •  nothäfte •  reSurS-CD

Finns i din bokhandel eller direkt från David Media. Tel: 036-13 17 90,  Fax: 036-13 27 50, E-post: info@davidmedia.se

 m A n n e n  b A k o m  Ö p p n A  m i t t  h j ä r tA  f Ö r  D i G  G u D

Ny CD från 
pAul bAlo Che 

Ny CD från 
pAul bAlo Che 
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NOTERAT
Hallå där…
…Birgit Oxenlöv i Hillerstorp 
som har prenumererat på Davids 
Hjärta sedan starten 1994. 
Hon har alla skivor och noter 
sorterade i utgivningsordning 
och har inga planer på att sluta.

Varför började du prenumerera?

– Min mamma har alltid 
prenumererat på Filadelfiaförlagets lösbladssånger. När det 
här som hade lite nyare touch dök upp hängde jag på det 
istället för att till exempel prenumerera på ett månadsmaga-
sin. Jag är engagerad i musiken i församlingen.

Leder du lovsång?

– Nej, jag kan inte direkt säga att jag leder lovsång, det finns 
det andra som känner mer för, men jag har sjungit mycket 
och varit ”vanlig sångledare”. Jag har hittat sånger i abon-
nemanget som passar den gruppen. Sedan har jag barn som 
använder materialet. Min son jobbar mycket med lovsång 
och gillar det.

Vad håller dig kvar?

– Jag ser fram emot varje paket som ska komma. Jag tror att 
jag ser fram emot det lika mycket som någon som prenume-
rerar på Allt om mat eller vad som helst.

Vilken skiva har varit bäst?

– Nummer 31, Charisma music – Allt vad jag behöver.

Vad är styrkan med Davids Hjärta?

– Styrkan är väl att det finns både skiva och noter, att man 
kan lyssna in skivan samtidigt som man ser noterna. Det är 
en styrka i sig när det gäller att rent praktiskt använda sång-
erna. Man får en känsla för rytm och tempo. Även om man 
inte leder lovsång finns det sånger som man kan sjunga för 
församlingen. Hela spektrat finns med. 
__________________________________________________________________

Text:  Per-Johan Thörn

Foto: Håkan Oxenlöv

•

På årliga GMA Music Awards (före detta Dove Awards – kris-
tenhetens motsvarighet till Grammy Awards) var Chris Tomlin 
nominerad i hela tio kategorier. När kvällen var över kunde han 
vända hemåt med fem ”duvor” i bagaget, bland annat vann 
han de prestigefyllda kategorierna ”Årets artist”, ”Årets man-
lige sångare” samt ”Årets låt”. Andra vinnare med koppling 
till David Media var Mary Mary, Bart Millard, The Afters och 
Matt Redman. På http://www.gmamusicawards.com/categories 
finns hela vinnarlistan.

•

Crossnet Flow har startat en lovsångsavdelning. På http://
crossnet.se kan du gå i lovsångsledarskola, läsa texter och 
ställa frågor om lovsång. Skriver gör Rickard Sundström, 
kursansvarig för lovsångsinriktningen på Bibelskola Livskraft 
samt Mia Petersson, David Media.

Finns i din bokhandel eller direkt från David Media. Tel: 036-13 17 90,  Fax: 036-13 27 50, E-post: info@davidmedia.se

Bengt Johansson leder lovsång på Gullbrannafestivalen i som-
mar. Huvudtalare är Hans Johansson och Mikael Hallenius. 
Bland banden finns Blindside, Mary Mary och, tro det eller 
ej, de amerikanska hårdrockarna Stryper. Festivalen pågår 
6-9 juli.

•

Det brittiska skivbolaget Survivor Records har under de se-
naste åren haft stora framgångar, inte minst genom samarbetet 
med Matt Redman, Tim Hughes, Vicky Beeching, YFriday med 
flera. Nu tar de över ansvaret för marknadsföringen av produk-
ter från Sixsteps Records där artister som Chris Tomlin, David 
Crowder och Charlie Hall hör hemma. Detta innebär att David 
Media kommer att distribuera Sixsteps skivor i Sverige.

Både Survivor och Sixsteps är besjälade av tillbedjan som 
människans första och högsta kallelse. Skivutgivningen är 
bara en förlängning av ett större arbete med att utmana och 
utrusta unga människor till radikalt lärjungaskap. Vi ser fram 
emot att få arbeta med detta gäng av begåvade artister, lov-
sångsledare och låtskrivare!

CCLI (Christian Copyright Licensing International) har publi-
cerat ny statistik över de mest inrapporterat använda sångerna 
i svenska församlingar.

1.   Ropa till Gud  Darlene Zschech

2.   Bara i Dig  Bengt Johansson

3.   På Dig min Gud 
 förtröstar jag  Bo & Elsa Järpehag

4.   Kom Du helige Peter Bergstrand

5.   I Din öppna famn Craig Musseau

6.   Öppna mitt hjärta 

 för Dig Gud  Paul Baloche

7.   Endast av nåd  Gerrit Gustafson

8.   Vi vill ge Dig äran Eva-Lena Hellmark

9.   Dra mig nära Dig Kelly Carpenter

10. Du är vår Far Gud Bob Fitts 
__________________________________________________________________

Text: Per-Johan Thörn och Lars Petersson
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Orden i rubriken skulle kunna vara ett 
typiskt sätt att ursäkta sig i landet Lagom. 
Efter ett samtal med Clas Vårdstedt visar 
sig frasen dock rymma något mer genom-
levt och äkta.

Clas har haft ett eller flera fingrar med i 
ett tjugotal skivinspelningar och medver-
kat i en rad tv-program. Han har levt ut 
sin kreativitet som artist, lovsångsledare 
och producent. På den kristna scenen har 
han blivit både ett ansikte och ett namn, 
men för två år sedan fann Clas sig själv 
i en öken. Den kreativitet som brukade 
pulsera i hans ådror torkade ut.

– Trots upplägg och texter kom det 
inga sånger. Det var som om jag hade 
många motiv jag ville måla, men det fanns 
inte någon färg i mina burkar. Jag var 
beredd att lägga ner allt som hade med 
musik att göra.

Gud fick en vecka på sig
Det gick så långt att Clas gav Gud ett 
ultimatum:

– Du får en vecka Gud att övertyga 
mig att fortsätta med mitt sjungande och 
musicerande. En vecka, annars lägger jag 
ner alltihop! 

Den följande veckan började telefonen 
ringa som aldrig förr. Från olika håll 
hörde människor av sig med uppmuntran, 
förfrågningar och inbjudningar till Clas 
om att sjunga och spela.

– Det var inte många som visste hur nära 
det var att jag lagt allt på hyllan, säger 
Clas och drar på orden. Denna vecka blev 
verkligen en vändpunkt för mig.

Många saker som rörde Clas roll som 
lovsångsledare och artist drogs till sin 
spets genom denna ”ökenperiod”. Ur 
den vaknade bland annat en längtan att 
hjälpa andra sångare och musiker. Att 
översätta engelska sånger blev även ett 
sätt att ”skriva” sånger.

– Det finns väldigt många fantastiska 
sånger som aldrig når en svensk kristen-
het om de inte översätts eller ges ut på 
något annat sätt.

Äkta vara
Med detta som bakgrund började Clas 
arbetet med den nya skivan för snart ett 
år sedan. Plattan rymmer elva spår, varav 
många är internationellt välkända lov-
sånger som nu har fått svenska texter, till 
exempel Indescribable, I can only imagine, 
Breathe och Agnus Dei. 

– Många uttryckte att de önskade att 
jag skulle ge ut något igen och skapar-
gåvan i mig tryckte på. Jag valde ut elva 
favoritsånger, däribland två sånger av 
Steven Curtis Chapman som jag har haft 
kontakt med vid flera tillfällen under 
resans gång.

Clas yttersta längtan med sitt musice-
rande är att folk ska komma till tro. 

– Jag tror att alla sökare vill ha den äkta 
varan. Folk som upphöjer Gud tillsam-
mans är ett starkt vittnesbörd.

Han vill mycket med den nya skivan.
– Jag vill att skivan ska föra in män-

niskor i tillbedjan, men även öppna deras 
ögon och öron för vem Jesus är. Samtidigt 
vill jag förse landets alla lovsångare med 
nya bra låtar som måste få den uppmärk-
samhet de förtjänar.

Vad kännetecknar en bra sång?
– En berättande sång ska ha en stark 

personlig koppling och texten ska vara 
lika genomarbetad som arrangemanget, 
att sången känns äkta och genomlevd. En 
proklamerande sång, som ska leda folk 
in i tillbedjan, bör vara bibelförankrad 
och enkel. Jaget ska vara litet, Han ska 
bli stor!

Vad är ”framgång” för dig?
– Ett ord som skapar prestationskrav, 

skrattar Clas och fortsätter. Framgång 
är för mig att veta att jag är på rätt plats 
och gör det Gud vill att jag ska göra som 
musiker, familjefar och på livets alla an-
dra områden. 

Både artist och lovsångsledare
Clas bor i Linköping tillsammans med 
sin fru Anna och deras två döttrar Melina 
och Agnes. Han jobbar 80 procent som 
ungdomspedagog på en skola, ett arbete 
som handlar om att ge ungdomar stöd 
och coacha dem i trassliga livsituationer. 
Mycket av den övriga tiden i Clas liv är 
förknippad med musik. Han förenar 
rollen som artist, att ta scenen, med rol-
len som lovsångsledare, att inte peka på 
sig själv.

– För mig är det en marginell skilje-
linje mellan dessa roller. Jag försöker 
alltid vara så personlig som möjligt och 
ser mig som ett Gudsredskap i båda  
situationerna. Jag vill göra mitt bästa av 
artisteriet, men även våga vara svag och 

”Det handlar inte 
 om mig!” Nyligen släppte han skivan Obeskrivlig. 

Clas Vårdstedt är artist och lovsångsledare 
på samma gång.

8
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Ordet ”Attention” kanske för tankarna till 

ett gäng småländska grabbar som någon 

gång har besökt en kyrka nära dig. För 

några år sedan var Attention ett ofta anlitat 

band på festivaler med kristna förtecken. 

Nu gör de comeback under namnet Folk.

Lovsång mötte två av bandets sex med-
lemmar; gitarristerna Jon och Linus Pe-
terson. De är två bröder som inte bara 
delar efternamn utan även kärleken till 
musiken.

Varför gick ni från att vara ett renodlat 
rockband till att mer ta er rollen av lov-
sångsledare?

– Det har varit en naturlig utveckling. 
I slutet av våra konserter med Attention 
brukade vi ha ett rejält pass med lovsång 
och vi ville ta detta ett steg till. Vi hade 
fastnat i vårt ekorrhjul och ville vidare, 
säger Jon.

Processen med skivan har emeller-
tid tagit mer tid än bandet trodde den 
skulle göra.

– De första trumgrunderna till vår 
kommande platta lades för mer än två år 
sedan, förklarar Linus.

– Det har tagit tid att hitta oss själva i 
denna roll, inflikar Jon. Det är skönt att 
vi inte är i fokus hela tiden, musiken och 
texterna står i centrum. 

Folk har nästan samma medlemmar 

som Attention. Förutom Linus är Erik 
Wallin, trummor, ett nytillskott. De öv-
riga medlemmarna är Robert Eriksson, 
sång, Rickard Eriksson, klaviatur, och 
Fredrik Lidé, bas.

Inte bara musik
Folk har en koncepttanke med sin ex-
istens – att inte bara dyka upp som lov-
sångsband utan kunna ta hand om allt 
i en gudstjänst eller ett möte. Bandets 
frontfigur, Robert Eriksson, arbetar till 
vardags som pastor och detta skapar fler 
möjligheter än om bandet bara hade be-
stått av musiker.

Det finns en enkelhet över bandet. De 
använder gärna så få ackord som möjligt. 
Kanske kommer det inte som en över-
raskning att grabbarna talar om Bruce 
Springsteen, Johnny Cash med flera som 
förebilder – rocksnubbar som alltid har 
funnits med i deras liv. Ett annat uttryck 
för enkelheten skulle kunna vara att Folk 
bara kör svenska texter. 

– Lovsång ska sjungas på det språk som 
man talar, fastslår Jon med tydlig röst. Vi 
svenskar har i regel svårt att förstå värdet 
och innehållet i engelska ord.

Mycket slit
Ingen ska dock tro att Folk, genom sin 
enkelhet, skulle vara lata eller låta saker 
bli som de blir. Det är hårt slit och sena 

kvällar som gäller när de arbetar med 
projektet.

– Vi vill ta oss an lovsången, vi vill 
göra vårt absolut bästa! Många har säkert 
goda ambitioner, men det är för dåligt, 
säger Jon.

Ett uttryck för att Folk vill höja kva-
litetsnivån är sättet de har använt pro-
jektets budget på. Genom att spela in 
allt på egen hand i egen studio har de 
kunnat satsa nästan hela budgeten på 
mixningen. Den står namnkunnige Bo 
Reimer för.

Vill bredda synen på lovsång
Samtalet går vidare och kommer att 
kretsa runt vad ”lovsång” är och hur 
missvisande detta ord ofta används. 

– Om du är ärlig i din gåva blir allt 
lovsång. Vi skulle vilja vara med och 
omdefiniera ordet lovsång, att det blev 
något mer än bara det som vår subkul-
tur har gjort det till. Lovsång är ett ord 
som måste fyllas med tillbedjan, säger 
Linus.

 – Jag har inte en enda lovsångsplatta 
hemma och det avspeglas nog i vår musik, 
fyller Jon i. 
_________________________________________

Text:  Rickard Sundström

Foto:  Andreas Joakimson 

rockgruppen Attention 
i ny förpackning

gråta om så är fallet. Min längtan är att 
min tro och övertygelse mer och mer 
skall få genomsyra och prägla allt jag 
gör, vare sig jag jobbar profant eller på 
kyrkestraden.

Viktigt att vara tydlig
Som kristen musiker tycker han att det 
framförallt finns tre saker som är viktiga 
att tänka på. Det första svaret kommer 
snabbt och övertygande:

–  Att vi är tydliga med vårt uppdrag 
och inte gör avkall på vad vi tror på.

För det andra menar han att vi hela 

Folk  

tiden måste röra oss mot Gud istället för 
att söka oss bort ifrån Honom.

– Vår strävan som Guds folk bör vara 
att bli så lika Jesus som möjligt, att Hans 
rikedom får bli tydlig i oss så vi kan tyd-
liggöra den för andra.

Slutligen behöver vi även vara på vakt 
mot kommersiella krafter.

– Bli kvitt drömmen om att ”bli” något 
för egen vinnings skull.

Clas Vårdstedt är ett föredöme genom 
sitt val att fly till Gud ”mitt i öknen” och 
att låta detta både fördjupa och lyfta hans 

tjänst. Ett samtal med honom utmanar 
och visar att hans livsvärdering är allt 
annat än krystad ödmjukhet.

– Det handlar inte om mig! Lovsång är 
vårt gensvar på vad Gud har gjort, men 
framförallt på vem Han är.
_________________________________________

Text:  Rickard Sundström

Foto:  Per Johansson

8
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Det är nästan fullt i Kummelby kyrka i 
Sollentuna. Klockan är snart sex på palm-
söndagens kväll. Ylva Eggehorn går fram 
till talarstolen. Det lyser rött om henne. 
En spännande berättelse utifrån hennes 
senaste bok om Etty Hillesum och Die-
trich Bonhoeffer tar sin början. Boken 
heter Att ta ansvar för Gud och underti-
telns ord ”hängivenhet som motstånd” 
löper som en röd tråd genom kvällen.

– Tänk om det finns en djup primal-
drift i oss att ge oss till något större, 
funderar Ylva.

Hon talar passionerat om det två per-
sonerna och deras parallella liv under 
Andra världskriget. Ord som ”makt” och 
”högmod” vidrörs medan hon diskuterar 
deras hängivenhet.

– Hur undviker man att bli högmodig 
och självbespeglad om man är en kapa-
bel person?

Mötesledarens avslutande bön är själv-
klar.

– Gud, Du är hängivenhetens Gud. 
Bevara hängivenheten i oss.

Kan lovsång och tillbedjan vara ett slags 
motsånd?

– Ja visst, och det är ju där vi har en 
möjlighet att uttrycka vår hängivenhet 
till Gud, utan en massa bitankar om att 
vi ska få ut något av det. Det är bara den 
rena kärleksrelationen, ”oanvändbar” 
brukar jag kalla den. Det måste finnas 
något som är genuint oanvändbart där 
man inte genast funderar på om man 
kommer må bättre, göra bättre karriär 
eller om det blir ett bättre samhälle – det 
finns ett centrum där avsikterna är bann-
lysta. Så är det med riktig kärlek. Den 
kan inte användas, säljas eller undervisas 
– då upphör den att vara kärlek. Det är 
lovsång för mig, säger Ylva.

En varm blick
Hon blev kristen i 15-årsåldern. Det var 
i mitten av 1960-talet och hon kände inte 
en enda kristen person. 

– Jag hade det jobbigt och låg sömnlös 
om nätterna. Jag hade inte någon lust 
att leva, men då fanns det någonting där 
i mitt sovrum som kändes som en varm 

Utan biavsikter

blick, vilket var väldigt obehagligt efter-
som jag inte såg någon.

Som intellektuell ateist tyckte hon det 
hela var oerhört pinsamt och hoppa-
des att det skulle gå över, men blicken 
fanns kvar natt efter natt. Istället började 
hon misstänka att detta kunde vara vad 
kristna människor menade när de talade 
om Gud.

 – Den misstanken var början till min 
tro. Jag började någon sorts trevande dia-
log med det där, vad det nu var för något. 
Jag visste ju inte att det jag egentligen 
gjorde var att be.

Tidigare hade hon nobbat konfirma-
tionen. Nu blev det avvaktande besök i 
olika kyrkor.

– När jag var 16 år sökte jag upp en 
präst och bad att få konfirmeras privat. 
Jag fick en Bibel, öppnade den och fick 
svindel: ”Wow, vilket språk!”.

”När Jesus kom in rämnade drape-
rierna och verkligheten började rycka 
inpå…”, skriver hon i dikten Självporträtt 
från 1975. 

I det här numret av Lovsång startar vi en serie samtal med personer som har betytt och 

betyder mycket för lovsången i Sverige. Vad har de för erfarenheter av lovsång och hur 

ser de på lovsångens roll? Först ut är författaren och poeten Ylva Eggehorn.

Lovsång nu och då
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– Jag var rätt gammal när jag var ung, su-
perseriös, och var inte beredd på att livet 
skull vara lätt. Det här med kärlek hade 
jag inte alls räknat med. Förvåningen har 
nog inte gått över än.

”Ett skeende kan inte arrangeras”
Ylva fanns med i Jesusfolket, något som 
hon hellre talar om som ett spontant ske-
ende än en organiserad rörelse. 

– Vi var många människor på 70-talet 
som från olika utgångspunkter hittade 
en levande tro och träffades ganska in-
formellt hemma hos varandra – fikade, 
bad, sjöng och brydde oss om varandra. 
Samtidigt hände det här på ganska många 
ställen runt om i världen.

Hon talar varmt om lovsången i de här 
sammanhangen.

– Den riktigt stora gåvan var stillheten, 
att man inte försökte piska upp en stäm-
ning. Det var inte mycket av vad man kan 
kalla psykiskt eller suggestivt. Ibland satt 
vi alldeles tysta tillsammans långa stunder 
och så kanske någon tog upp en sång. Det 
var väldigt fritt från ambitioner, ”rymligt” 

på det sättet. Ibland kunde det växa och 
bli riktigt kraftfullt.

Dirigenten överflödig
Människor kunde komma och säga att de 
”fått en sång”. Det kunde handla om ett 
enkelt bibelcitat som man börjat sjunga 
hemma. När man sedan samlades sjöng 
man och spelade enkelt och stilla. ”Sång 
i Anden” förekom också.

– Jag har varit med i samlingar där 
500-600 personer sjunger tillsammans 
på det sättet. Alla har en egen indivi-
duell stämma som kommer till just i 
ögonblicket och riktar sig till Gud. Ändå 
uppstår en klang där allting harmonierar. 
Det är otroligt vackert, liknar gregoriansk 
sång och kunde ibland öka och minska i 
styrka, ungefär som om en dirigent hade 
stått framför, men det var inte så – folk 
stod och blundade och sjöng.

Ylva både skrev och fick egna sånger. 
Tillsammans med 40 personer från fyra 
olika städer gjorde hon skivan En sång, 
ett folk. Den kom 1976 och produce-
rades av Pelle Karlsson. Enligt Peter 

Sandwall, som intervjuas i nästa nummer 
av Lovsång, var det den första svenska 
lovsångsskivan.

Tycker du att något har gått förlorat sedan 
den här tiden?

– Det kanske inte har gått förlorat, 
det kanske snarare har tonats ner och 
levt vidare på andra sätt. Det innebar ju 
en väldig vitalisering och ett närmande 
mellan olika kristna. I organisationer 
och strukturer blev det däremot inget 
incitament till någon riktig förändring, 
säger Ylva.

Hon menar att alla som fanns med i 
skeendet såg en förnyelse av kristenhe-
ten som mål. 

– Det behövdes inte mer organisation, 
utan just mer hängivenhet.
_________________________________________

Text och foto: Per-Johan Thörn
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Gud är Konung. I Bibeln, varhelst him-
melens fönster öppnas, regerar Han över 
sitt universum. Jesaja ser Herren på en 
hög och upphöjd tron där Hans man-
telsläp fyller templet (Guds hus eller 
palats på jorden). Seraferna, Hans stän-
digt skinande änglalika väsen, tillber: 
”Helig, helig, helig är Herren Sebaot! Hela 
jorden är full av hans härlighet.”. Jesaja är 
överväldigad: ”Ve mig!”. Orsaken? Oren 
man, orent folk. Hur kan han veta detta? 
”Mina ögon har sett Konungen, Herren 
Sebaot.”1 

Mika finner Herren ”…sittande på sin 
tron, och hela den himmelska hären stod till 
höger och vänster om honom.”2  Hesekiels 
himmelska vision innehåller en tron på 
vilken en brinnande himmelsk gestalt 
sitter. När han ser den faller han ned 
med ansiktet mot marken.3  För Daniel 
sitter Gud på en eldsflammande tron 
där Han ger ett evigt välde åt Männis-
kosonen.4  

I Nya Testamentet förflyttas Johannes 
till himlen inför Skaparens tron där äng-
larna tillber.5 Så fortsätter det.

Psaltaren – Bibelns bönbok
Det som är sant för Bibeln i allmänhet 
är sant för Psaltaren i synnerhet. Här, 
i Bibelns bönbok, finner vi tillbedjan 
till Konungen, värdig Konungen. Den 
innehåller upphöjd lovsång, intensiv bön, 
tempelfirande, modiga vittnesbörd, klok 
visdom, stridsrop, intimt överlämnande, 
bristande och helande hjärtan, profetisk 
kraft och säkert hopp. Guds folk formar 
och blir formade av den här sortens bön 
och tillbedjan. När uppenbarelsen av 
Gud som Konung kommer ner över oss, 

Tillbedjan värdig en Konung
Tillbedjan är inte att ta emot, utan att ge. Vi ger våra liv till Gud. Don Williams undervisar om tillbedjan värdig Gud.
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stiger tillbedjan uppåt. Detta är Psalta-
rens hjärta.

Visionen av Konungen 
I Psaltaren proklameras Gud som Kon-
ung: ”Ty en stor Gud är Herren, en stor 
konung över alla gudar.”.6  Han sitter på 
sin tron: ”Herren är Konung! Folken bävar, 
han tronar på Keruberna…”.7  Hans kläder 
är konungalika: ”Herren är Konung! Han 
har klätt sig i höghet. Herren har klätt sig i 
makt, spänt om sig sitt bälte.”.8   Han håller 
en spira i sin hand: ”Din tron, gudomlige, 
består i tid och evighet, din kungaspira är 
rättens spira.”9.  Han är omringad av him-
melska, oföränderliga väsen: ”…han tro-
nar på Keruberna, jorden skälver.”.10  Han 
hyllas av ett hav av änglar: ”Lova Herren, 
ni hans änglar… Lova Herren, hela hans 
härskara…”.11 

Visionen av oss själva
Jean Calvin menar att känna Gud är att 
känna oss själva. Hela mänskligheten 
är blottad genom Psaltarens tillbedjan. 
Vi upptäcker hjärtan överlämnade till 
Gud, överväldigade av synd, kämpande i 
skuld, fast i rädsla, rasande mot fienden, 
fyllda av tvivel, njutande i Hans närvaro, 
längtande efter ett hem, lidande av svag-
heter, sjuka och invalidiserade, väntande 
på döden och hoppandes på livet. Vi sitter 
ensamma i nattens svåra timmar. Vi ligger 
på smärtans sängar. Vi upplever över-
givenhet, förräderi, skvaller och förtal. 
Vi mediterar över Guds bud. Vi klättrar 
med glädje uppför Sions heliga berg. Vi 
lär oss frälsningens nya sång. Vi ser våra 
barns välsignelse. Vi vet att Gud regerar 
över nationerna. Vi känner Hans herde-
hjärta. Vi ber om löftena i Hans förbund. 
Vi längtar efter att Messias ska triumfera. 
Vårt öde vilar i Hans händer.

Tillbe Konungen
Så hur lär vi oss att tillbe denne Psaltarens 
Högste? För det första kommer vi inför 
Honom i en akt av underkastelse. På he-
breiska betyder ordet tillbedjan, ”shakah”, 
att falla ner eller böja sig ner: ”Kom låt oss 
falla ner och tillbe, knäböja inför Herren, vår 
skapare, ty Han är vår Gud…”.12  Att falla 
ner är att kapitulera, att ge upp, att bli 
fysiskt lägre än Konungen. Det ödmju-
kar. Vi är hjälplösa, utlämnade till Den 
Allsmäktiges barmhärtighet. Det är här 
tillbedjan börjar, en tillbedjan som tar kål 
på vår narcissism – ”Vad får jag ut av det?”. 
Tillbedjan är inte att ta emot, utan att ge. 
Vi ger över våra liv till Gud. Att hålla till-

baka är att revoltera. Att kapitulera är att 
tillbe: ”Det offer du begär är ett förkrossat 
hjärta, en krossad och nedbruten människa 
förkastar du inte, o Gud.”.13 

Det kristna livet börjar med tillbedjan 
(underkastelse) och bekännelse: ”Jesus är 
Herre… (och inte jag).”.14  Paulus ber oss 
att frambära oss själva som ett levande och 
heligt offer: ”Det ska vara er andliga guds-
tjänst.”.15  Det är holistiskt, pånyttfödande 
och medvetet. När vi lägger oss ner inför 
Gud, ja, det är då vi är Hans.

Vi ger våra gåvor
För det andra lärde Gud Israel att aldrig 
komma tomhänta. Precis som statsöverhu-
vuden ärar varandra med gåvor, bär vi fram 
våra gåvor till Gud. Vi bär fram gåvan som 
är oss själva. Vi bär fram vår tillbedjan. Vi 
sjunger till Honom, vi ropar till Honom: 
”Hylla Herren, hela världen, tjäna Herren 
med glädje, träd fram inför honom med ju-
belrop!”.16  Vi ärar och prisar Honom som 
är föremålet för vår tillbedjan. Detta ut-
trycker att vi älskar Honom med hela vårt 
hjärta. Vi berättar om Hans storhet, Hans 
godhet och Hans trofasthet. Vi förundras 
över Hans karaktär och Hans verk. Här 
förvandlas tillbedjan till vittnesbörd. 

Vi kommer ihåg Hans stora gärningar. 
Vi minns Hans mirakel, Hans befrielse 
från Egypten, Hans räddning ifrån fien-
dens grepp, hur Han förlåter våra synder, 
Hans helanden och Hans triumf över 
döden. När vi proklamerar Hans stora 
dåd lyssnar nationerna. De börjar frukta 
och ära den ende sanne Guden: ”Sjung till 
Herrens ära, prisa hans namn, ropa ut hans 
seger dag efter dag! Förkunna hans ära bland 
folken, bland alla människor hans under!”.17

Medan vi tillber kommer vi också med 
våra gåvor; våra uppoffringar, våra tion-
den och våra offergåvor. Vi håller våra 
löften. Detta är handlingar av lydnad. De 
upprätthåller templet och dess präster-
skap. De är också handlingar av kärlek 
och hängivenhet då vi ger Gud det som 
tillhör Honom: ”…låt tacksägelsen bli ditt 
offer åt Gud och infria dina löften till den 
Högste!”.18

Vi ber för oss själva och andra
För det tredje innefattar tillbedjan anhål-
lan i bön. Dallas Willard säger att önsk-
ningar är bönens hjärta. Vi bär fram dem 
till den mäktige Konungen. Vi kommer 
frimodigt. Vi kommer som söner och 
döttrar. Medan vi ber gör vi det både för 
vår egen räkning och för andras. Vi repre-
senterar dem som inte känner Konungen. 

Genom deras avgudadyrkan och otro kan 
de inte själva komma. Vi lägger fram våra 
önskningar och vet att Guds ansikte är 
vänt till oss. Han är angelägen att ta emot 
våra böner och att besvara dem för vårt 
bästas skull och Hans ära.

Värdigt en Konung
Det centrala i biblisk tro är inte bara att 
Gud är Konung, utan även att Han har 
sitt kungarike, sitt herravälde, där Han 
regerar. I Vineyardrörelsen är vi särskilt 
lyhörda till budskapet om Jesus, att kunga-
riket finns nära, inom räckhåll. Vi vet att 
Gud, genom sin Son, beslutsamt ingripit 
för att ta tillbaka vår planet från Satans fal-
ska kungarike. Jesu frälsning och helande 
trycker tillbaka fiendens framfart.

Andlig krigföring återkommer genom 
hela Psaltaren. Davids rop efter seger och 
hämnd anger inte bara en seger över hans 
egna fiender, utan även Yahwehs seger över 
fiendernas avgudar. Dessa psalmer pekar 
bortom dem själva till tiden för fullbor-
dan. De förenas med det messianska tema 
som är en central del i Israels tillbedjan. 
Krigskonungen själv ska resa sig upp och 
störta sina fiender, identifiera sig med oss 
i sitt lidande och återupprätta sitt folk till 
fullo, samtidigt som Han för nationerna 
till Sion och rättfärdigar sig själv. Liksom 
i Jerikos fall är det genom tillbedjan som 
detta angrepp på avgudarna och deras 
mörker inleds och upprätthålls.

Gud blir allt i alla
Tillbedjan drar oss in i Guds närvaro. 
Hans Ande verkar ibland oss och Hans 
kraft blir frigjord i oss. Tillbedjan är ett 
vapen i krigföring eftersom tillbedjan 
uppfyller det första budordet (”inga andra 
gudar”). Vi fokuserar på den levande Gu-
den och vi får en försmak av vårt slutgiltiga 
mål –  att få njuta av Honom i det rike Han 
har lovat oss. Där, som C.S. Lewis skriver 
i The Weight of Glory, kommer vi att vara 
tillsammans med Kristus, vi kommer 
att vara lika Kristus, vi kommer att bli 
förhärligade med Honom (och ta emot 
skönhet och pris), vi kommer att bli mätta 
och underhållna och vi kommer att utöva 
Hans auktoritet över den nya himmelen 
och jorden.

Jag tillägger ytterligare en sak: Vi kom-
mer också att bli upplyfta i hänryckning 
medan vi tillber i våra transformerade, 
förhärligade kroppar. Där kommer Gud 
att vara allt i alla och vi kommer att vara 
fulländade i Honom. Vi kommer till fullo 
förstå hur väl Han känner oss, förstå Kris-
ti kärlek som är väldigare än all kunskap, 

Fortsätter på sidan 14
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tills hela Guds fullhet uppfyller oss.
När vi tillber genom Psaltaren lär vi 

oss mer och mer vad allt detta skulle 
kunna betyda och vara för oss. Himmelen 
öppnas, vi tar emot uppenbarelse och vår 
tillbedjan stiger uppåt – tillbedjan värdig 
en Konung.
1  Jesaja 6:1-5,  2 1 Kungaboken 22:19
3  Hesekiel 1:26-28,  4  Daniel 7:9-10, 13-14
5  Uppenb.boken 4:1-11, 6 Psaltaren 95:3
7  Psaltaren 99:1,  8  Psaltaren 93:1
9  Psaltaren 45:7,  10  Psaltaren 99:1
11 Psaltaren 103:20-21, 12  Psaltaren 95:6
13 Psaltaren 51:19,  14  Romarbrevet 10:9
15 Romarbrevet 12:1,  16  Psaltaren 100:1-2
17 Psaltaren 96:2-3,  18 Psaltaren 50:14

_________________________________________

Text:  Don Williams

Översättning: Josefin Denman

Foto:  Ralf Elo

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen 
Inside worship.

Dr. Don Williams är pastor i Coast Vineyard i La 
Jolla, Kalifornien. Han är också en populär tala-
re på konferenser och författare till bland annat 
Signs, wonders and the Kingdom of God.

Jazziga toner och spännande rytmiseringar. 

Vila gör gamla psalmer på ett nytt sätt.       

I mars kom första skivan.

Vid slussen på söder i Stockholm får en 
liten vindpust oanad verkan. Karin Hå-
kanssons nyinköpta tavelram går sönder 
och promenaden till kaféet Java kommer 
förstås att handla om kvalitén hos Gal-
lerix produkter. Väl framme beställer 
Vilas sångerska lasagne. Basisten Johan 
Tjernström väljer paj med vaniljsås. 

– Redan innan vi släppte skivan var 
responsen från publiken jättebra. Folk 
har dragit i oss och undrat när det blir 
en skiva, säger han.

Karin berättar att många har blivit 
berörda av musiken och fått upp ögo-
nen för den sångskatt som finns bland 
psalmerna.

– För många som inte går i kyrkan 
blir det nästan en liten aha-upplevelse, 
säger hon.

Flitiga musiker
Kvintetten Vila bildades 2002 i samband 

De ger psalmer nytt liv
med att Karin skulle sjunga i Korskyrkan 
i Stockholm där fyra av bandmedlem-
marna är med. De övriga musikerna är 
Sebastian Robertsson, piano och key-
boards, Andreas Andersson, saxofon, 
samt Michael Eriksson, trummor. När 
bandet inte spelar tillsammans är med-
lemmarna involverade i en mängd andra 
musikaliska projekt.

– Det sound som vi har i vårt band 
tycker jag är lite unikt inom den kristna 
världen. Det man närmast skulle kunna 
jämföra det med är väl Yellowjackets, 
säger Johan och försöker övertyga Ka-
rin som fullkomligt briserar i en skratt-
salva.

– Det beror på att de älskar Yellowjack-
ets…, säger hon.

Musik och bilder samspelar
Sångerna på Ps Psalmer på nytt sätt, som 
skivan heter, kommer från Den svenska 
psalmboken och Psalmer och sånger. Segerto-
ner väntar fortfarande på att utforskas.

Arrangemangen på skivan, vilka Karin 
och Andreas står för, har tillkommit på 

många olika sätt. Arret till Din sol går 
bort skrev Karin ner när hon vaknade 
en natt. Gud vet vad jag heter arrade hon 
inspirerad av ett lekfullt foto som hennes 
lillebror John Håkansson tagit. På bilden 
cyklar en kille mot kameran strålande 
av glädje.

– Det är en helt fantastisk bild, man 
blir så glad, säger Karin.

På en del konserter visar de Johns bil-
der under vissa låtar.

– Både bilder och psalmer kan ju tala. 
Man berörs på olika sätt och det gillar 
jag, säger Karin.

Varför just psalmer?
– Det är helt fantastiska texter och 

melodier, det är världens skatt, säger 
Karin.

– Jag tror det är för att psalmer betyder 
så mycket för människor som vi känner 
att vi vill lyfta fram dem, säger Johan.

Han tycker att det sjungs för lite psal-
mer i dagens församlingar.

– Jag vet inte riktigt vad det beror på, 
kanske har de en lite gammal stämpel.

Karin har en idé om att det kan ha 
betydelse att psalmerna ofta är skrivna 
väldigt högt.

– När det är kantorer som inte kan 
spela så bra blir det ofta väldigt tungt att 
sjunga, säger hon och skrattar samtidigt 
som hon illustrerar den välbekanta si-
tuationen i kyrkbänken genom att kippa 
efter andan.
_________________________________________

Text och foto: Per-Johan Thörn

Fortsättning från sidan 14
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Vince Lichlyter har haft det struligt i livet. 

Vid 13 års ålder rökte han sin första joint 

och rymde hemifrån. Idag är han sångare 

i det amerikanska bandet Jonah33 och allt 

är annorlunda.

”Tell me, is there something I can do 
for you to help you change your view?” 
Orden bärs upp av malande gitarrer. 
Energin är påtaglig på Jonah33:s senaste 
skiva The strangest day. Som 31-årig make 
till Andrea och far till Jonah berättar 
Vince Lichlyter om sin tonårsitd då en-
ergin kanaliserades på helt andra sätt än 
nu. I sex år levde han på gatorna i Seattle, 
Washington.

– Jag tog den ena drogen efter den an-
dra. Det blev bara värre och värre bland 
folket som jag hängde med.

Sålde knark
När han var 19 år bodde han med en 
droghandlare som hette Bobby. Tillsam-
mans gjorde de ganska framgångsrika af-
färer. En dag ringde mannen som Bobby 
köpte droger av och hotade att döda Bob-
by och de som bodde i huset om han inte 
betalade en massa pengar. Vince mådde 
förstås dåligt. Han blev starkt självmords-

benägen, vid flera tillfällen riktade han en 
pistol mot sitt huvud.

– Jag tänkte att jag var fast i missbruket 
och att mitt liv var över. Jag hade varken 
vänner eller familj.

Han beslutade sig dock för att ringa 
sina föräldrar.

– De tog hem mig. Två veckor efter 
att jag kommit hem träffade jag en ung-
domspastor som ledde mig till Herren. 
Inget kunde ha varit mer rätt.

Hur förändrades ditt liv när du blev 
kristen?

– Allt förändrades. Herren befriade 
mig från drogerna. I kyrkan som jag 
började gå till fann jag ett ställe där jag 
var älskad och accepterad, oavsett vad 
jag tänkte.

Han umgicks med människor som 
gav honom bibelundervisning. Han blev 
mindre våldsam och deprimerad.

– Jag började se saker ur ett nytt 
perspektiv. Istället för att leva för ögon-
blicket, försöka bli hög, leva på impuls 
och göra saker utan att tänka började jag 
fundera över livet och planera. Gud gav 
mig en framtid.

Mer ”ut” än ”upp”
Jonah33 har funnits i fyra år och har 
hunnit spela in två album. På den första 
skivan var texterna riktade mer direkt till 
Gud än nu.

– Det andra albumet är mer ”ut” än 
”upp”. Vi försöker ge uppmärksamhet åt 
det som händer i Kristi kropp. Vi tar tag 
i frågor som håller kyrkan borta från att 
vara Kristi kropp på ett sant sätt.

Även det musikaliska har förändrats en 

Vince går i Jonas fotspår
del. Vince menar att de nu riktar sig mot 
en lite äldre publik än tidigare.

– Jag tycker vi har ett moget rock-
sound. Någon jämförde oss med Foo 
Fighters.

Vill lyda Herren
Vince uttrycker ett tydligt syfte med 
bandet. Han vill få både kristna och 
okristna att tänka över det de vet om 
kristendomen.

– Även om USA är ett ”kristet land” 
är många här slöa och nöjer sig med det 
som pastorn säger på söndag förmiddag 
utan att söka på egen hand. Jonah33 
försöker få folk att gräva djupare och 
förstå vad kristendomen betyder för dem 
personligen. 

Bandnamnet anknyter till mer än barnet 
i familjen. Först ville de heta ”Jonah” kort 
och gott, men det var redan upptaget.

– Vår tidigare basist föreslog ”33” ef-
tersom Jona kapitel 3 och vers 3 säger att 
Jona lydde Herren och gick till Nineve. Vi 
kände att vår kallelse är att vara lydiga och 
gå dit Herren vill att vi ska gå.

Framtidsdrömmarna kretsar dock inte 
kring bandet i första hand.

– Jag vill att mina barn ska växa upp i ett 
hem där de kan räkna med sina föräldrar. 
Först och främst vill jag vara pappa och 
bästa vän till mina barn. Jag blev adop-
terad när jag var tre så familjen är viktig 
för mig. Sen vill förstås alla som har ett 
band lyckas…
_________________________________________

Text: Per-Johan Thörn
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församlingar i rörelse

KUMMELBY KYRKA, SOLLENTUNA

Gospelkör, kyrkokör och musikteam. I 

Kummelby kyrka i Sollentuna församling 

satsar man på en bredd i musiklivet.

Lovsången ljuder när jag kommer till 
kyrkan 20 minuter efter att tioguds-
tjänsten har börjat. Tillsammans är vi 
ett 70-tal personer som går in i Stilla 
veckan. Christer Wallström, kyrkomusiker 
i Kummelby kyrka sedan 15 år tillbaka, 
sitter vid pianot och spelar: ”Hosianna, 
hosianna. Jesus dog och livet vann.” Pre-
dikan börjar.

– Jesus red in i Jerusalem för snart 2000 
år sedan. Idag rider han rakt in i din och 
min tillvaro, säger Maja Ohlsson som 
håller en pedagogisk predikan om åsnans 
funktion i sammanhanget.

Olika inriktningar
Sollentuna församling består av fyra di-
strikt – Kummelby, S:t. Erik, Edsberg 
och Sollentuna. De har lite olika profil på 
musikverksamheten. Kummelbys musik-
profil är inte jättetydlig, till skillnad från 
S:t Eriks. Där sjunger man bara gospel. I 
Sollentuna har man mer av gosskör- och 
oratorietradition.

– Vi vill inte bara ha en stil, vi vill för-
söka träffas så brett som möjligt för att nå 
så många som möjligt, säger Christer.

Musiklivet är rikt i Kummelby kyrka. 
Man har babysång, två barnkörer, flick-
kör, kyrkokör och gospelkör. Tre per-
soner fungerar som ledare för körerna. 
Christer ansvarar för kyrkokören. Dess-

utom har man ett ”musikteam”.
– Man kanske skulle kunna kalla det för 

ett lovsångsteam, men det har lite lösare 
struktur, säger Christer.

I nuläget har man bas, sång, gitarr och 
piano i teamet. Christer är musikaliskt 
ansvarig och en annan person är sam-
mankallande. Hittills har teamet med-
verkat i gudstjänsterna när körerna inte 
har sjungit, men till hösten kommer man 
även plocka in det för att stötta barnkö-
rerna, psalmsången och lovsången.

– Det är lite bredare än ett vanligt 
lovsångsteam, men har precis samma 
funktion. 

Kyrkokören, som har 35 medlemmar, 
medverkar ungefär tre-fyra gånger per 
termin, gospelkören och barnkörerna 
likaså.

– Det är få gudstjänster som inte har 
någon musik.

Vill skapa kontaktytor
Christer har förflyttat sig från pianot till 
orgeln. Både lovsångs- och psalmtexter 
visas med hjälp av den nyinskaffade pro-
jektorn. ”Lös mig från snarorna, fräls 
mig från farorna. Tag mig till sist i Din 
härlighet in.” Orgeln brusar och psalmen 
avslutas i dur.

Två kvinnor i väldigt olika åldrar 
kommer fram och ber öppenhjärtigt. 
Många olika böneämnen läggs fram. 
Kyrkklockan slår.

– Vi ber för paret som behöver hjälp 

i sin relation. Du kan hjälpa, du kan 
skänka glädje och tröst.

Christer tycker att det med tiden har 
skett en tyngdpunktsförskjutning från 
”musiker” till ”kyrko-” i hans arbete som 
kyrkomusiker. 

– Kanske mest på grund av att jag 
har blivit mer indragen i ”vanligt för-
samlingsarbete” och det inte bara har 
varit musik.

Genom musiken i kyrkan vill han ska-
pa kontaktytor gentemot människor. 

– Vi försöker värja oss från att få en 
etikett. Vi får alltid etiketter på oss, 
men här är det varken bara kyrkomusik 
i klassisk mening eller bara lovsång. Det 
blandas friskt. Även om vi inte är så pro-
filerade vet vi i alla fall vad vi vill.

Bredden är högprioriterad
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Lovsång och bön på samma 
kanal
Arbetet med Alpha är utpräglat i Kum-
melby kyrka. Detta har påverkat vilka 
sånger man använder. Man försöker 
blanda gammalt och nytt.

– Vi märker vad som funkar med 
vanliga människor som kommer utifrån 
och inte är uppvuxna i kyrkan. På Alpha-
kursen sjunger vi sådant som vi sjunger 
i gudstjänsten – psalmer och lovsånger. 
Alphakursen har ett slags progression. 
Vi sjunger bara sånger som handlar om 
Gud och är vända mot Gud. Vi förklarar 
vad som är lovsångens innersta väsen 
och brukar säga att man sjunger till Gud 
på samma kanal som man ber, säger 
Christer.

Nyligen ordnades en stor Alphahelg 
i kyrkan. 150 deltagare fanns med och 
musikteamet ledde lovsång.

– Vi går efter en policy som vi fått från 
England. Först körde de med stora team, 
plockade fram alla de hade och brassade 
på, men många kanske bara har en pianist 
eller gitarrist där de kommer ifrån. Där-
för har vi sagt att vi kör med en minimal 
besättning så att alla kan känna att de kan 
göra samma sak hemma.

”Halleluja, sjung om Jesus.” Bakom 
mig i bänken klämmer en kvinna i för fullt 
med stark och frimodig stämma. Efter 
välsignelsen sprudlar postludiet under 
Christers fingrar.

_________________________________________

Text och foto: Per-Johan Thörn

Ny lovsång från Vineyard

ViNeyardNamNet står för kValitet och koNtiNuitet

sweetly Broken all from you
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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 , LJUDTEKNIKER OCH ANDRA

Känns ditt gitarr- eller basspel stelt och 

tråkigt? Sinar idéerna? Emanuel Sandgren 

ger tips till dig som har kört fast.

Ackorden är nedskrivna, tempot klockat, 
texten inrepad. ”1-2-3-4...” Efter avslaget 
tittar alla lite förvirrat omkring sig. ”Ja, det 
gick väl bra, men vi tar nästa sång så vi 
hinner igenom allt, säger någon.”

Det här är kanske en vanlig känsla när 
man står och repar med ett nytt gäng inför 
ett lovsångspass eller en konsert. Vad är det 
som gör att det känns så?

Jag har haft förmånen att spela tillsam-
mans med olika folk, i olika sammanhang, 
i olika stilar i cirka tio år och har själv känt 
känslan flera gånger, men också upplevt 
motsatsen när det svänger och blir riktig 
”feeling”. Jag skulle vilja skicka med några 
tips för hur man som gitarrist eller basist 
kan tänka när man är i rep- och spelsam-
manhang.

Bas och trummor i botten
Bas och trummor är grunden i mycket mu-
sik. De håller pulsen och ger oss en trygg 
botten. Som basist och trummis är det 
viktigt att man synkar sitt spel, att bas och 
baskagge ”spelar ihop”. Kör trummisen ett 
spikrakt komp blir det ju ofta bäst om man 
som basist också spelar en rak figur, om 
man inte vill uppnå en annan effekt. När 
trummis och basist har hittat varandra och 
bestämt hur grundbeatet ska se ut brukar 
det ofta bli ett gott grundsväng. 

Gitarren på toppen
Om jag ska försöka ge lite tips kring hur 
man kan tänka som gitarrist skulle man 
kunna jämföra det hela med en tårta. 
Trummor och bas är som tårtans botten 
och grädden. Gitarren kan jämföras med 
sylten och godiset ovanpå. Jag brukar 
säga att ”Ju fler man är desto mindre kan 
man spela.”. Är man fem har man sina 20 
procent och så vidare. Detta kan vara en 
bra riktlinje.

Som jag skrev kan man likna gitarren 
vid den lilla utsmyckningen. Lyssna efter 

vad du kan smycka ut låten med – långa, 
svepande toner eller kanske en tungt, tug-
gande distad gura. Kanske kan du försöka 
förstärka det texten talar om. 

Beroende på vad det är för sättning man 
spelar i kan elgitarren få lite olika funktion. 
Självklart spelar också genren roll. Inom 
pop och rock blir gitarren väldigt ofta ett 
sound-sättande instrument. Här finns det 
mycket att gå in på om hur man kan hitta 
sitt sound. Följande länk förklarar utför-
ligt hur de mest använda gitarreffekterna 
fungerar: 

http://www.instrument-online.nu/kop-
guide/gitarreffekter.html

Våga göra lite
En annan skön riktlinje vad det gäller 
mycket ensemblespel är att tänka ”less is 
more”. Våga spela lite, våga pausa. För oss 
gitarrister kanske detta är det svåraste, att 
våga lita på att en tretonsgrej håller, eller 
vad det kan vara. 

För ett tag sedan var jag med om detta 
när jag hoppade in och spelade i ett nytt 
gäng. Där blev min uppgift i en av låtarna 
att kompa på ett ackord i versen och sen 
lira tre toner genom alla refränger. Det 
låter banalt, men i sitt sammanhang var det 
fullt tillräckligt, och det blev helbra!

Utveckla ditt spel
Något jag har gjort ganska mycket är att 
planka låtar och spela till skivor. Det ut-
vecklar gehöret och ger nya inputs. Om jag 
hör en gitarrpryl, ett lick, ett solo eller ett 
komp som jag diggar brukar jag ha svårt att 
hålla mig. Jag vill direkt försöka lista ut hur 
det spelas (det kanske räknas som en skada, 
men så är det). När man har gjort det är 
det bara att applicera det i sitt eget spel och 
göra sin grej av det. Någon har sagt ”Smart 
men borrow, genius men steal.”.

Var nyfiken, kolla upp hur din favorit-
gitarrist lirar, vad han/hon använder för 
gura och stärk med mera. Klura rätt på hur 
gitarristen kan få fram sitt sound och prova 
om du kan hitta något liknande. En viktig 
del i allt detta är att mycket av soundet inte 

enbart sitter i effekter och pedaler utan i 
dina händer. Händerna styr dynamiken 
och anslaget. Därifrån kommer det som 
gör att du låter just du! 

Utveckla och använd din kreativitet, det 
är en Guds gåva till dig. Oavsett var, när 
och hur du spelar, låt det få bli en del av 
din tillbedjan av den levande Guden.

Detta var några enkla små tips och idéer 
kring hur jag har gått och går tillväga i 
mitt musicerande. Hoppas det kan vara 
till hjälp för dig i ditt sammanhang. I så 
fall kör vi. ”1,2,3,4…”

Gitarrister jag diggar och rekommen-
derar:

David ”The Edge” Evans, U2
Jonny Buckland, Coldplay
Buddy Miller, Countrygitarrist
Martin von Schmalensee, har satt 

mycket av Kents gitarrer
Om du har frågor eller funderingar, 

tveka inte att maila mig:  
emanuel.sandgren@musiker.nu
_________________________________________

Text:  Emanuel Sandgren

Foto:  Per-Johan Thörn

Lyssna, testa och var kreativ

Emanuel Sandgren läser vid Musikhögskolan i Gö-
teborg. Han frilansar som musiker, spelar i bandet 
Saving Blue och tillhör Göteborg Vineyard.
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Lyssna, testa och var kreativ

Herren längtar efter dig och mig! Han 

längtar efter ditt hjärta. Laila Lindén 

skriver att Gud vill att vi ska tillbe Honom 

som ett enat folk. 

”Du min duva i bergsklyftan, i klippväg-
gens gömsle, låt mig se ditt ansikte, låt mig 
höra din röst, ty din röst är så ljuv och ditt 
ansikte så skönt.”1

En strid
Herren är en nitälskande Gud. Han ser 
svartsjukt på oss när vår första prioritet 
blir något annat än Honom. Som lov-
sångsledare är vi utsatta, för vad vore 
bättre för mörkrets sida än om vi som 
ska leda folket in i tillbedjan får fel fo-
kus. Det pågår en strid om dig och dina 
prioriteringar: 

”Tag på er hela Guds vapenrustning, så 
att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. 
Ty vi strider inte mot kött och blod utan mot 
furstar och väldigheter och världshärskare 
här i mörkret, mot ondskans andemakter i 
himlarna.”2

Striden är inte mot kött och blod, inte 
mot bröder och systrar i grannförsam-
lingen eller sammanhang där du känner 
dig obekväm. Gud vill enhet. Han vill 
att Hans folk ska börja söka och tillbe 
Honom tillsammans, och det börjar i våra 
egna hjärtan. Gud föder en längtan. Han 
tänder en eld och en kärlek som kom-
mer vara den drivkraft som får oss att gå 
framåt. Han vill en förändring i ditt liv, i 
din stad och ditt sammanhang. 

”Jag ber att de alla skall vara ett, och att 
såsom du, Fader, är i mig och jag i dig, också 
de skall vara i oss, för att världen skall tro 
att du har sänt mig.”3

Gud längtar efter oss
Ta plats i ledet
Jag brukar tänka på sammanhanget i 
2 Krönikeboken 20 där Josafat ställde 
upp sångare som skulle sjunga till Her-
rens ära. De skulle prisa Herren i helig 
skrud och de skulle dra ut framför den 
beväpnade hären. De skulle stå med i 
stridsledet och sjunga ”Tacka Herren, ty 
hans nåd varar i evighet.”4. Gud gav Josafat 
och Israel seger.

Samma sak får vi som lovsångare göra 
idag. Vi får rätta in oss i ledet för våra 
orter och tacka Herren för att Hans nåd 
varar för evigt. Det kommer att göra skill-
nad på de platser där Gud blir upphöjd 
och ärad. Där kommer sanningen och 
ljuset in och följden blir att både män-
niskor och platser blir förvandlade.

Inget enmansrace
Men det kostar på. Det finns inte plats för 
solospelare, vi behöver stå tillsammans i 
tjänsten. Vi behöver vara ett team med 
pastorer, förebedjare och församlings-
ledning. Om du som läser detta är pastor 
eller församlingsledare vill jag uppmana 
dig att avskilja dina lovsångare till tjänst 
och ge dem ett mandat att gå vidare och 
utveckla lovsången och tillbedjan i för-
samlingen. 1 Krönikeboken 25 berättar 
om när David avskilde människor för 
lovsångstjänst. Vi behöver ta tillbaka det. 
Gud vill upprätta det som David inrät-
tade5. En del av det som ska upprättas är 
lovsången till Herrens ära.

Prioritera rätt
Jag vill uppmuntra dig att bli en tillbed-
jare som inte ger upp. Det verkar pågå 
en kamp om tillbedjan på många platser. 
Det Gud har lagt på ditt hjärta är viktigt, 

viktigare än du tror. Se dig själv genom 
Guds ögon, han utväljer det som ing-
enting är och gör ett kärl som Han kan 
använda. Det är i vår svaghet som Han 
kan visa Sin styrka, det behöver vi höra 
om och om igen.

Vi får aldrig någonsin söka vår egen 
plattform. Äran tillhör Herren! Vaka över 
ditt hjärta och dina prioriteringar och 
sök upp andra lokala lovsångsledare. Lär 
känna varandra, be för varandra och bli 
en grupp som söker Herren tillsammans. 
Tro Herren om stora ting, Han längtar 
efter ETT folk!
1 Höga visan 2:14
2 Efesierbrevet 6:11-12
3 Johannesevangeliet 17:21
4 2 Krönikeboken 20:21b
5 Apostlagärningarna 15:16-18

_________________________________________

Text:  Laila Lindén

Foto: Ralf Elo, Kristina Runesson

Laila Lindén är lovsångsledare i Markuskyrkan i 
Borlänge. Hon är gift med Göran och har tre barn.
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Sam recenserar
Terry MacAlmon

The glory of his presence 

Asaf

Det här är en live-lovsångsskiva med 
samlade sånger från Terry MacAlmons 
fem senaste plattor. Musiken är väldigt 
tydligt flygelbaserad. Det är även mycket 
improvisation, lovsångsrop och frihet över 
musiken. 

Det hela låter som lovsången vid Benny 
Hinns stora kampanjmöten, det vill säga 
ganska stillsamt, innerligt, flygeltoner 
som tränger igenom allt, tonartshöjningar 
och lite mer klassisk sångstil. Skivan 
innehåller ett antal äldre lovsånger och 
stilen är inte direkt ungdomlig, det är 
mer ”Minns du sången-känsla”. Välkända 
sånger som You deserve the glory och 
Holy are You Lord finns med. Samman-
taget är det ganska ojämnt – ibland rik-
tigt vackert, ibland andligt stark närvaro, 
ibland lite traditionellt. 

Även om jag förstår syftet med livekäns-
lan tycker jag att det ibland blir för ”fritt” 
och för lite riktig skiva. I mina öron är den 
här skivan lite för förutsägbar, den är för 
stillsam. Helhetsintrycket är alltså så där, 
men om du tycker om stillsam, fri och 
innerlig lovsång av lite mer klassiskt slag 
kan den här skivan vara något för dig.

Paul Baloche

A greater song

Integrity

Paul Baloche är en otroligt duktig låt-

skrivare och lovsångsledare. Han har 
skrivit flera lovsånger som sjungs över 
hela världen, till exempel Öppna mitt 
hjärta för dig Gud och Högst av allt. 
Den här skivan är en riktigt bra lov-
sångsplatta i typisk västkuststil. Det är 
modernt och välproducerat. Sångerna 
håller genomgående hög klass och flera 
refränger sätter sig direkt. Dessutom 
växer skivan ju mer man lyssnar på 
den och flera av sångerna har det där 
lilla extra – en tydlig ”hitkänsla”. Det 
skulle inte förvåna mig om flera av dem 
blir översatta till svenska och sjungs ut 
över vårt land. 

Om jag ska jämföra Paul Baloche med 
någon annan kristen artist får det bli 
Steven Curtis Chapman. Paul Baloche 
håller samma höga klass, bara med den 
skillnaden att det är lovsång rakt ige-
nom. Han har skrivit alla sånger själv, 
men några är skrivna tillsammans med 
storheter som Matt Redman, Graham 
Kendrick och Don Moen.

Med på skivan är den gamla välkända 
klassikern Just as I am – en sång som 
Billy Graham har haft med på alla sina 
stora kampanjer. Jag älskar flera av 
sångerna, exempelvis What can I do 
och You have been so good. Båda två är 
otroligt vackra lovsånger som går direkt 
till hjärtat. Det här är alltså en riktigt 
bra lovsångsplatta som blandar rock 
och ballader. 

Det är också roligt att skivan är inspe-
lad live i Paul Baloches hemförsam-
ling. Livekänslan och jublet förstör inte 
sångernas kvalitet på något sätt. Jag 
kan verkligen rekommendera skivan. 
Du som gillar västkustlovsång, gå och 
köp den direkt!

Martha Munizzi  

no limits live

Integrity

Den här live-lovsångsskivan är mycket 
speciell. Stilen är soulinfluerad, men den 
blandas hela tiden upp med proklama-
tioner om att mörkrets makter ska vika 
när vi tillber Gud. Martha Munizzi ropar, 
sjunger och pratar, vilket gör att skivan 
känns mer som ett möte än en skiva. 
Artisten Carman har gjort många sådana 
här skivor, men han improviserar inte 
utan har ett proffsigt koncept med sina 
proklamationer och berättelser. Martha 
Munizzi är en inspirerad ledare, men 
att ge ut en dubbel-cd som innehåller 
så mycket prat och har ett så spontant 
upplägg är konstigt i mitt tycke. Det är 
ju ändå en skiva man ska köpa – inte 
bara sång från ett karismatiskt möte. Jag 
tycker att det här är för dåligt, det är för 
intetsägande och tråkigt. 

Segern över djävulen återkommer ofta, 
vilket man kan fundera på när det 
handlar om lovsång. Är inte tillbedjan 
av Gud viktigare? Låtmaterialet är också 
genomgående för dåligt för att ge ut på 
skiva. Jag förstår verkligen hennes pas-
sion, och även jag kan känna glädjen i 
visshet om ondskans nederlag, men hon 
hade verkligen tjänat på att gå in i en 
studio, skippa mellansnacket, ta bort 
de sämsta sångerna och göra en mer 
välproducerad skiva.

Någon kanske reagerar över att det här 
inte var någon snäll recension av en lov-
sångsskiva, och det är nog sant. Personli-
gen tror jag dock att ett av lovsångsbran-
schens största problem är att det ges ut 
sånger som inte är tillräckligt bra för att 
vara med på skiva. Det behöver vi komma 
till rätta med. Här finns det nu många 
goda exempel som Vineyard, Lakewood 
Church, Chris Tomlin, Sonicflood, Matt 
Redman, Michael W. Smith och Darlene 
Zschech. De har förnyat lovsångsrörelsen 
på ett mycket positivt sätt och kvalitén 
på lovsångerna har bara blivit bättre och 
bättre. Martha Munizzi är säkert en ut-
märkt entusiasmerande lovsångsledare 
i olika sammanhang, men när en skiva 
ska spelas in måste man ha högre krav 
enligt min mening.

_________________________________________

Text:  Sam Wohlin 

Foto:  Per-Johan Thörn
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AVLYSSNAT 
chris Tomlin 

Live from 
Austin Music hall

survivor Records

Vissa lovsånger är verkligen speciella. 
När man lyssnar, eller själv använder 
dem, märker man att de har något 
oförklarligt, något man inte riktigt kan 
sätta fingret på. Så är det, åtminstone 
upplever jag det så, med Chris Tomlins 
Indescribable. Den får mig alltid att bli 
glad och upprymd över att få tillhöra den 
”amazing God” som omnämns. ”Du ser 
mitt hjärtas djup och älskar mig ändå!” 
Ofattbart...

På denna live-platta med Wembley-
liknande ”publik-hockey-kör” radar Mr 
Tomlin upp den ena ”hiten” efter den 
andra. En av mina topp tio-favoriter, 
Forever, återfinns här i värsta ”U2-ver-
sionen” med hackande delay-gitarrer i 
ett riktigt röjsväng. Det känns nästan 
som om man själv står mitt ibland de 
5800 i publiken!

Med sig på scenen har Chris Tomlin inga 
mindre än David Crowder och Cary Pierce 
(som han skrev Unfailing love tillsam-
mans med). När blues-sångaren Seth 
Walker får komma in och gästspela på On 
our side, är partyt igång på riktigt! Hans 
stämma är, by the way, skrämmande lik 
Eric Claptons.

Tycka vad man vill om Michael W. Smith, 
men de live-lovsångsskivor han släppte 
för några år sedan lyssnar i alla fall jag 
fortfarande på med jämna mellanrum. 
Lite av det stuket finns på Chris Tomlins 
senaste platta, kanske beroende på de 
mer pianobaserade låtarna.

För att sammanfatta är Live from Aus-
tin Music Hall ingen överväldigande 
nytänkar-platta, men många av Chris 
Tomlins välkända pärlor finns här i riktiga 
rockstänkarversioner. Denna touch gör 
dem bara gott!

Martin Börjesson

Pingst Jönköping  

Bara i din närhet

david Media

Det är en gedigen, och för många väl-
känd, skara musiker och sångare som 
förgyller Pingst Jönköpings nya lov-
sångsskiva. Gerd Ebegård, Lilian Gard 
och Ricard Hulteke är några av dem. 
Kören och sångarna är uppbackade 
av ett knippe skickliga och lyhörda 
musiker. 

Materialet är till stora delar översätt-
ningar av engelska sånger skrivna av 
kända lovsångsledare som Chris Tom-
lin, Louie Giglio och Israel Houghton. 
Det är alltid spännande att höra sånger 
i nya textklädnader. Speciellt lyckad 
är I Din närhet, en enormt mäktig och 
framförallt välarrangerad lovsång. Den 
blir heller inte sämre av Magdalena 
Stenlunds förträffliga sånginsats. Det 
är en sann glädje att höra hur hon, med 
hela sin själ, klär texten i toner.

Det jag kan ha emot skivan är dess 
snälla och lite för platta karaktär, även 
om jag är medveten om att den säkert är 
tänkt att passa många åldrar och fung-
era i en mängd olika sammanhang. Vil-
jan att försöka tillgodose alla gör tyvärr 
att det blir lite väl mjäkigt emellanåt. 
Varför inte ta ut svängarna ordentligt 
och våga rocka där det ska rockas? 

Även textmässigt är det bitvis en aning 
banalt. Man har bestämt hört det här 
förut...

Sammantaget får dock Bara i Din 
närhet mer än godkänt. Det är smått 
fantastiskt att som församling kunna 
stoltsera med en sådan bredd av med-
verkande. Än mer fantastiskt är att 
dessa begåvningar som Sveriges Jeru-
salem är förärade med också välsignar 
oss skivlyssnare!

Martin Börjesson

vicky Beeching  

Yesterday, today & 
forever

survivor Records

Äntligen! Gert Fylkings utrop ekar i mitt 
huvud då jag får Vicky Beechings nya 
fullängdare i postlådan. I början av detta 
år skrev jag om hennes femspårs-ep. Den 
var en ordentlig aptitretare inför vad som 
komma skulle och som nu äntligen har 
kommit! Hon har definitivt, och gläd-
jande nog, fortfarande samma sköna 
och kaxiga Kelly Clarkson/Avril Lavigne-
rockiga stil som på ep:n.

En ofrånkomlig favoritlåt är den numera 
kända Above all else, vilken många kyrkor 
och lovsångsledare landet över har anam-
mat. Även slutspåret Turn your eyes är 
riktigt bra. På ett innovativt och fräscht 
sätt har hon lyckats förnya den gamla, 
och för många säkert slitna, bibelkören 
Fäst dina ögon på Jesus. Här tar den en 
ruggigt bra Coldplay-lik skepnad. Mer 
sånt här! Det är ju bara fantasin som sät-
ter gränser för vad som är möjligt.

Jag diggar den raka, tydliga och på sam-
ma gång fräscha stil som Vicky Beeching 
kör. Oavsett om man gillar musikstilen 
eller inte tror jag att man träffas av hen-
nes otvetydiga ambition och längtan efter 
att vilja fyllas av Guds kärlek och kraft. 
Denna längtan når ut genom högtalarna 
och in i hjärtat. I en pressrelease be-
skriver hon hur sångerna har tillkommit. 
Vissa har vuxit fram genom tårar, andra 
ur glädje. Jag tycker mig kunna känna 
vilka som skapats ur de respektive sin-
nesstämningarna, för så ärlig som Vicky 
Beeching är kan det inte döljas.

Jag kan bara gratulera dig om du kom-
mer över Yesterday, today & forever. 
Den kommer garanterat spelas i dina 
stereoapparater, tyvärr inte redan igår, 
men idag och troligtvis under en lång 
tid framöver...

Martin Börjesson

Brenton Brown  

Everlasting god

survivor Records

Vad är det med lovsånger levererade 
mitt i smärta? Vad är det som finns i 
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sånger som väljs att sjungas, trots allt 
som borde tysta dem? Något som inte är 
lätt att beskriva och för den delen ännu 
svårare att förstå.

Brenton Brown är ingen färsking eller 
nyupptäckt lovsångsledare. Han var 
involverad i skivorna Hungry (en klas-
siker bland klassiker signerad Vineyard 
England) och Surrender samt Holy-pro-
jekten. De senaste åren har han bott i 
Sydafrika där han varit pastor och lov-
sångsledare.

Numera bor Brenton Brown i USA och 
det här är hans första soloalbum. Sång-
erna är skrivna under en lång tid av 
hans liv. Enligt pressreleasen är de en 
slags dokumentation över hans vandring 
med Gud, en vandring som den senaste 
tiden har gått genom smärta till följd 
av kroniskt trötthetssyndrom. Att mitt i 
sjukdomen och smärtan välja Gud läg-
ger detta svårdefinierbara ”något” till 
Brenton Browns liv och sånger.

Brenton Brown har bland annat skrivit 
Lord reign in me och Your love is ama-
zing. Båda dessa sånger finns med på 
skivan. Inte minst den senare är upp-
klädd i den bästa kostym jag hittills 
hört den i. Den har en intensitet som 
är fantastisk!

Plattan är inspelad i Nashville och låter 
”större” än till exempel Hungry. Kanske 
bidrar föreningen mellan det engelska 
och amerikanska soundet till ljudbilden. 
Nya och tidigare kända sånger blandas, 
allt med en friskhet och musikalisk 
träffsäkerhet. Inte mycket har lämnats 
åt slumpen på Everlasting God.

Gillar du gitarrbaserad lovsång är detta 
plattan för dig. Söker du dessutom efter 
sånger fyllda av Gudsförtröstan som är 
sprungna ur verklighetens kamp, då är 
valet enkelt! 

Vissa artister tycks var framplockade 
för att vara en röst, ett ansikte eller en 
intäktsbringade produkt. Brenton Brown 
har en skön röst, ett ansikte jag aldrig 
sett och kanske kommer hans musik att 
spela in pengar, men det är betydligt 
djupare och mer äkta kvaliteter som 
gör Everlasting God till vad den är. Det 
är det där märkliga något som gör sig 
påmint efter att skivan har snurrat en 
hel dag i min stereo.

Rickard Sundström

Jason upton 

open up the earth

Forerunner

Jason Upton har med ett femmannaband 
sammanställt en trilogi i tillbedjan; en 
dvd, en live-skiva med åtta långa sånger 
samt en skiva med fria spontana sånger 
som föddes i ögonblicket. Projektet är 
inspelat i Holland och USA och är minst 
sagt en helhetsupplevelse. För er som 
gillar att använda lovsångsskivor i er tid 
med Gud är detta ett fantastiskt redskap. 
För oss andra är skivan ett sätt att börja 
förbönsvandringen.

Jason Uptons tanke med Open up the 
earth utgår från den förhållandevis klas-
siska frasen ”Herre, öppna himlen över 
oss.”. Han hörde Herren säga (fritt över-
satt): ”Himlen är öppen, det är ni som 
är stängda!”. Bönen förändrades och 
titeln blev som en förbön om öppenhet 
och ödmjukhet för Guds Ande och Guds 
rikes rörelse bland oss. När Jason Upton 
och bandet gick in i studion för att ”rätta 
till” missar och felspel kände de strax att 
nerven i musiken försvann. De slutade 
”fixa till det” och det som nu finns på 
skivan är bara det som skedde live.

Dvd:n är enkel men effektiv, flertalet 
av de sånger som finns med på den är 
sånger som även finns på cd-skivorna. 
Här får man chansen att delta på fler än 
bara ett sätt…

Den här skivan kan man inte strö- eller 
slölyssna på – den är ett enda långt för-
bönstillfälle! Det inbjuder och ”kräver” 
av oss som lyssnare att vi deltar, ber med, 
bekänner vår synd, tillber skaparen och 
så vidare. Musikaliskt är det vackert, 
välspelat och västkust. Inte helt olikt 
Michael Ruff live, men då skall man 
veta att sångerna inte framförs som tre-
minuters radiopop. Man måste ha den 
tid det behövs, vilket ibland kan vara 
upp till en kvart!

Texterna handlar ofta om enhet, om-
vändelse, väckelse och helande. De har 
en direkt förebedjande och profetisk 
ton över sig som är ovanlig och stark. 
Samtidigt som det blir en god förebild 
på profetisk, passionerad musik är det 
också en väckarklocka till förbön för den 
tid vi lever i.

Skivan är ett annorlunda grepp för dem 
av oss som är vana vid användarvänliga 

lovsångskivor, men den är inte mindre 
viktig för det. Jag tror verkligen att ski-
vor som denna kan hjälpa, fördjupa och 
förstärka förbönen hos oss!

Mattias Martinson 

Anton svensson & 
Emmanuel hyllerud 

Breakthrough

Lifechange Music

Jag är förvirrad. Sällan har en skiva ska-
pat så mycket huvudbry hos mig. Den 
senaste tiden har Breakthrough föränd-
rat spelstatistiken i iTunes mycket och 
samtidigt värmts upp åtskilliga grader i 
bilstereon. Trots det kan jag inte besluta 
mig för vad jag ska tycka. Skivan luras. 
När jag bestämmer mig för att lovorda 
den kraschlandar den plötsligt och när 
sågningen försöker krypa ut genom 
fingrarna börjar mina känslosträngar att 
vibrera ordentligt.

Bäst är det när intensiteten sakta steg-
ras och klimax nås som i Finns inga 
ord och Ingenting. Då är jag berörd på 
allvar. Dessa två låtar, som sitter ihop 
på ett snyggt sätt, liksom refrängen i 
det inledande spåret Dig vill jag följa, 
är riktigt bra. Busiga I Din kärlek och 
det nya souldoftande arrangemanget 
av Jag kastar mig på Dig höjer mina 
smilband och får glädjen att pulsera i 
min kropp. 

Däremellan är det däremot ganska trå-
kigt och förutsägbart. Låtarna känns 
väl långa och texterna liksom ackorden 
följer givna mönster utan att överraska. 
Orden talar om Gud och det kristna livet 
på ett rakt men inte alls nytänkande 
sätt. Musikerna som backar upp duon 
samt den trio som sjunger på varsin låt 
är duktiga och spelar helt rätt, men jag 
skulle ändå vilja att det brände till oftare 
än vad det gör.

Anton Svensson och Emmanuel Hyl-
lerud är med i Göteborgskyrkan och vill 
med sitt nystartade företag Lifechange 
music ”…skapa och lyfta fram kreati-
vitet som förvandlar människors liv i 
Sverige och ut i hela världen.”. När jag 
lyssnar på skivan anar jag en hängiven-
het hos killarna som många, inklusive 
jag själv, borde äga.

Per-Johan Thörn
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ny svensk musik
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vila – ps psalmer på nytt sätt

Förnyare av tradition

Clas vårdstedt – obeskrivlig

11 lovsångshits på svenska

pingst, Jkpg – bara i din närhet

ny lovsång Från anrik Församling

Folk

avskalat, akustiskt med roCknerv
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LOVSÅNG FÖR ALLA

GÖTEBORG 060422 18.38 • Lovsång: ”Det finns inga ord som kan beskriva hur underbar Du är för mig”
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