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Ledare

Ska i höst undervisa över ämnet Varför 
lovsång? Vad skulle du svara? Kanske ett 
litet korthugget ”därför”? Eller ett lite mer 
diplomatiskt ”varför inte”!  Du kanske inte 
har reflekterat över varför det sjungs så 
mycket i våra kyrkor? Ytterst är svaret att 
vi är skapade till Gudstillbedjare. AW To-
zer skriver ”att hela skapelsen lovsjunger 
men att människans harpa ligger tyst vid 
hennes fötter”. Mattias Martinsons nya 
skiva Helighet & Härlighet är, förutom 
att det är en fantastisk skiva, också en teo-
logilektion med många svar på frågan om 
varför lovsång:

Du är större än allt vi kan beskriva
Det finns ingen som Du
Himlen förkunnar Din skönhet och Din ära
Skapelsen sjunger ut Din sång 
(ur Du är större)

En av sångerna heter Livets största fråga 
och handlar om vem Jesus är. En vis lärare 
eller Guds son? En moralisk förebild el-
ler Messias Frälsaren? Notera tidsformen 
- vem Jesus är. Inte vem han var. 

Graven är tom, Du över döden vann, rädd-
ning för oss
Du har uppstått och du lever nu

(ur Livets största fråga)

Vi bekänner oss till en uppstånden Jesus. 
Den tvivlande Tomas kapitulerar och ut-
ropar: min Herre och min Gud!

Du gav Ditt liv för mig när Du offrade Dig
För evigt vill jag ära Dig, Guds lamm 
(ur Se Guds lamm)

I lovsången vänds perspektiven rätt. Där-
för är det så viktigt vad vi sjunger i våra 
gudstjänster. Sånger som handlar om vem 
Gud är. Hurdan Gud är. Vad Han gjort. 
Det handlar inte om oss, allt fokus är på 
Honom. Och vilken kraft lovsången ger 
mitt i vardagen. Att ”sjunga ut” vad som är 
rätt och sant, även i smärtan, även i pröv-
ningen, även mitt i vardagslunken. 

Gud, du som känner allas våra hjärtan
Du vet hur våra liv ser ut  
(ur Du som råder)

Varför lovsång? I tacken på skivan skriver 
Mattias: Du mer än någon vet allt och äls-
kar mig ändå. Tack…Hur kan vi annat än 
tillbe och lovsjunga en sådan Gud.

Välsigna vår kung, höj din röst och sjung
Gud råder i makt och majestät
Vi ger våra liv, lov, ära och pris
Dig tillhör all makt och majestät  
(ur Du som råder)
Text:Lars Peterson
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se en djupare förklaring om 
tabernakelbön på sidan 14

Björkhöjdskyrkan i sydvästra Göteborg. 
Sen augusti. Hockey-körer fyller kyr-
korummet och når mikrofonen som står 
uppställd strax nedanför estraden. ”Gud, 
det finns ingen som Du. Du är min klippa. 
Inget kan jämföras med Dig. Din kärlek 
håller mig. Gud, dra mig nära, håll mig 
hårt. Du släpper aldrig mig.”

Några dagar senare är de sista påläg-
gen gjorda. Mattias Martinson har mån-
dagslandat hemma i det nya hemmet på 
Öckerö efter några intensiva församlings-
helgsdagar. Trött men nöjd med starten 
på sin tjänst i Nimbuskyrkan. 

Nöjd tror han även att han kommer 
vara när mixningen är färdig några veck-
or senare.

– Jag har själv känt mig drabbad av 
Guds storhet och skönhet, av Hans makt 
och majestät. Ska man sammanfatta ski-
vans tema i några ord tror jag att helighet 
och härlighet gör det bra. Att Gud är stor, 
men inte fruktansvärd utan bara fruktan 
värd. Att låta Honom vara den Han är 
och inte som människa bli liten av det, 
säger Mattias.

Just människan i förhållande till Guds 
storhet återkommer i sångerna. Han cite-
rar Psaltaren 8: ”Vad är då en människa?”

– Guds storhet ska inte skrämma oss, 
utan tvärtom. Det ska driva oss, det ska 
vara vår hunger, törst och längtan att se 
mer av hur stor Han är. Vi är väldigt små 
och livet kan göra jätteont, men tänk att 
Gud i detta är större än allt vi kan be-
skriva.
Lyckas ni få fram det budskapet?
– Det är så svårt att säga om man lyckas. 
Det har varit vår strävan, men vi får lämna 
till lyssnaren att bedöma om vi har lyckats 
med vårt mål. Vi har velat måla stora bil-
der, musikaliskt med stora ljud och ma-
jestätiska trummor, breda gitarrer med 
mycket klang. Allt för att försöka stryka 
under Guds skönhet, härlighet och ära.

Dubbla Englands-resor
Försöken har inneburit två resor till Lon-
don. I mars tog han med sig 17 låtar dit 
och träffade bland annat Dan Weeks, som 
producerat skivan, och hans två bröder 
Matt och Willie Weeks.

”guds storhet 
ska inTe 
skrämma oss”

Mattias Martinson: 

Storhet och rymd. I texterna. I musiken. Mattias Martinson vill tillsammans 
med musiker som Dan Weeks och Emanuel Sandgren måla stora bilder av 
Gud. Nya skivan heter Helighet och Härlighet.
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 Mattias Martinson

 Ålder:  41 år.
 Bor:  Öckerö utanför Göteborg.
 Familj:  Gift med Therese. Barnen  
  Joel, Anton och Ester.
 Arbete:  Pastor i Nimbuskyrkan på  
  Öckerö. Resande lovsångs- 
  ledare och förkunnare.
 Spelar: Gitarr, trummor och piano.
 Intressen:  Musik och film. ”Jag är en  
  allätare.”
 Läser:  Mycket teologi: NT Wright,  
  Richard Foster, John Piper  
  och John Wimber.
 Förebilder:  Hans pappa Ingemar, hans  
  fru Therese, Jesus, Wimber,  
  Owe Wikström, Hans  
  Johansson, Matt Chandler.  
  ”Matt Chandler är pastor  
  i Dallas. Jag har lyssnat så  
  fruktansvärt mycket på hans  
  undervisning det här året,  
  han påverkar mig mycket.”
 Dröm:  ”Att åka till månen. Och äta  
  mer ribs, det är för sällan. I  
  glada vänners lag och på  
  Jensen’s Bøfhus.

– Vi spelade de låtarna i fyra dagar. Job-
bade, klippte och klistrade, arrade om och 
byggde om. Det slutade inte när jag åkte 
hem, utan vi fortsatte att skicka material 
fram och tillbaka.

I april var det dags för en ny Englands-
resa, den här gången till Cream recording 
studios och i sällskap med Göteborgsmu-
sikern Emanuel Sandgren som bland an-
nat spelar gitarr på skivan.

Men det är inte bara Mattias som rest 
fram och tillbaka över Nordsjön. Även 
sångerna har förflyttats mellan språk-
världarna; från svenska till engelska och 
tillbaka.

– Det var en process jag gick igenom 
för att grabbarna skulle förstå vad jag ville 
få sagt. På ett sätt var det jättespännande, 
men det var kanske lite att ta i...

Förutom hans fru Therese Martinson 
är bland annat även Alfred Nygren, som 
nyss gjort samma geografiska resa med nya 
New wine-skivan (läs om den på sidan 8), 
med och sjunger på en del av sångerna. 
Bland annat översatta Chris Tomlin-lå-
ten Vår Gud.

– Det känns jättekul att David Media 
vågar släppa projekten i knäet på någon 
annan. Inte för att engelsmännen är bätt-
re, men för att de är annorlunda. Vi testar 
och ser vad som händer när vi bryter det 
invanda. Särskilt på Mattias skiva märks det 
att det är andra med, säger Alfred Nygren.

Ett grupparbete
”Vår Gud är mäktig. Vår Gud är större. 
Gud, Du är högre än någon annan. Vår 
Gud Han helar. Alltid regerar vår Gud, 
vår Gud.”

Mattias pratar mycket i vi-form. Särskilt 
när han berättar om skivan. Och den är till 

stor del ett grupparbete. Ett exempel på så 
kallad co-writing.

– I låtskrivandet har jag aldrig varit med 
om att vi varit så här många. Det har va-
rit en helt ny process, ett större sätt att ar-
beta på för mig.
Vad tycker du om att jobba så?
– Det var väldigt spännande och lite läbbigt 
att presentera sina låtar och få dem hissade 
eller dissade. Men det är en väldigt god ef-
tersmak på det. Ibland har jag upplevt att 
jag kör fast lite, jag har mina hjulspår och 
även om jag försöker vara kreativ så sitter 
jag med samma ackord på något sätt. Men 
att bara få någon att spela det på ett annat 
sätt eller med en annan attityd gör mycket.
Har du skrivit någon av låtarna helt 
själv?
– Njae. Jag har skrivit några som jag över-
satt till engelska där engelsmännen hjälpt 
mig med den engelska texten och jag har 
känt att den blev så mycket bättre än den 
svenska att jag måste översätta den till 
svenska igen. Så, nej jag har inte skrivit 
någon själv. Men vissa låtar har jag ändå 
gjort till en 85, 90 procent.

”Han är ett unikum”
Framför inspelningsdatorn som står upp-
ställd i Björkhöjdskyrkan berättar Mattias 
om sin relation till Vineyard-skivan Gud 
allsmäktig från 2003. 
– Jag frågade mig varför jag fortfarande är 
stolt över den, över vårt hantverk och hur 
den upplevs och låter. Då kom jag fram till 
att svaret nog är mycket Dan Weeks insats. 
Han peppade och triggade hela gänget att 
på något sätt göra vårt yttersta. Att dra det 
ett snäpp till. Och det känner jag att vi har 
gjort här också.

Är den här skivan en fortsättning på Gud 
allsmäktig?
– Nej, det är den inte. Jag hoppas att den 
är en fortsättning på Amen där vi blandade 
psalmer med lovsångstraditionen. Och jag 
tror att vi gör detsamma på den här skivan. 
Det är inga gamla psalmer med, men lite 
nya sånger med hymnkänsla i bästa fall. 
Vad är Dans styrka?
– Jag har inte träffat någon så extremt 
kreativ och passionerad multiinstrumen-
talist som Dan. Han är ett unikum med 
alla sina gåvor. Han är trummis från bör-

jan, men spelar klassiskt piano på plattan 
så att det visslar om det, och han kan alla 
popinstrumenten väldigt väl. Han gör ett 
gediget hantverk, så hans insats har varit 
helt avgörande för hur det låter, säger Mat-
tias Martinson.

Text: Per-Johan Ydregården

Foto: Andreas Joakimson
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”The album is now mixed and finished! 
So excited about the result! Looking for-
ward to a day off in Eastbourne tomor-
row, then back to my family!”, skriver han 
på Twitter vid halvtiotiden svensk tid sista 
torsdagen i augusti.

Han befinner sig på den engelska syd-
kusten. Tillsammans med producenten 
Lars Ekberg har Alfred Nygren tillbringat 
några dagar i ICC studios med Neil Cos-
tello som mixat inspelningarna från som-
markonferensen i Vänersborg. 

– Han fick fram ett sound som jag kän-
ner mig väldigt bekväm med, som känns 
live. Det skulle kunna ha låtit så om man 
var där. Han har nog maxat det utifrån 
vad det är. Det blev jättebra, säger Alfred 
om Lyft upp Hans namn – New wine live 
som precis ska gå till tryck när vi pratar.

Han beskriver studion som ett ”nav” 
för engelsk lovsång. 

– Graham Kendrick har varit där, 
Tree63, Delirious?, Martin Smith började 
som producent där…

sommarens 
konferens på 
skiva – igen

Hur kändes det att vara i ett sånt sam-
manhang?
– Engelsmännen är så avslappnade. En 
rock-kille som lyssnar på Foo fighters och 
sitter i en stol och mixar. Det finns inget 
uppblåst i det.

Mer än en oas
Som mest ska 1 900 personer ha varit på 
plats samtidigt i idrottshallen under kon-
ferensdagarna. Precis som i fjol, då För allt 
Du gjort – Live från New wine 2011 blev 
till, var inspelningsutrustningen igång 
under mötena.
Varför valde ni att göra en ny skiva?
– New wine som rörelse drivs hela tiden 
av att utrusta den lokala församlingen. 
Konferensens syfte är inte att vara en oas 
där jag sticker upp näsan över ytan, tar 
ett andetag och så är det ner i vardags-
slitet ett år igen där jag har precis så att 
jag överlever. Tanken är att vi genom 
församlingar som upplever förnyelse får 
vara med och förändra Sverige. Då blir 

Alfred Nygren vill utrusta lokala församlingar

En gång är ingen gång, sägs det. Men två gånger är en vana. New wine 
gör det igen och släpper en till live-skiva med Alfred Nygren i spetsen.

fortsätter på sidan 13
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Hungern blev 
starten på en 
ny församling
Hungry och At the foot of the cross. 
irländska Kathryn scott har skrivit 
flera sånger som används i sve-
rige. i juli medverkade hon och 
hennes man alan scott på Vine-
yard norden-lägret i Mullsjö. Tid-
ningen Lovsång fångade henne i 
mattältet.
Om några timmar ska hon leda lovsång vid 
pianot i Nyhemshallen tillsammans med 
Gregory Häljestig. Och hennes man ska 
predika, bland annat genom att ge mötes-
deltagarna den något obekväma uppma-
ningen att ringa upp en person de känner 
och be för den.
Men just nu lägger Kathryn Scott öppen-
hjärtigt ut texten om det som fyller hen-
nes dagar. Samtidigt som besticken klirrar 
mot porslinet runtomkring.
– Det finns så många aspekter av det, så 
mycket du behöver tänka på som lovsång-
sledare. Men det börjar med hjärtat. Och 
jag tror att det även slutar med hjärtat. Allt 
handlar om Jesus, alltid om Jesus. Som 
lovsångsledare behöver vi ta vara på våra 
färdigheter som sångare och musiker och 

utveckla teamledandet och få med oss för-
samlingen. Men allt det där är sekundärt 
jämfört med vad det egentligen handlar 
om. Utan passionen för Jesus förlorar du 
allt, säger hon.

”Det var tid att flytta”
När Kathryn skrev sången Hungry var det 
sent 90-tal. Hon och hennes man bodde i 
Skottland och var pastorer i en Vineyard-
församling.

– Den församlingen höll på att splittras, 
det var hemska år. Alan och jag var nygif-
ta, det var det bästa. Men vi var desperata  

efter att se en förändring. Alla som går 
igenom en församlingssplittring vet att 
det är smärtsamt för alla. Jag har skrivit 
sånger i hela mitt liv, men ett år innan vi 
flyttade till Glasgow tog det bara stopp.

Brian Doerksen, som hon lärt känna, 
blev viktig för henne. Som en mentor.

– Jag vaknade en natt med en text i mitt 
huvud, det var Child of God som finns med 
på samma skiva. Två veckor efter det satte 
jag mig och bad vid fotändan av sängen 
för det var en tuff tid och den första ra-
den, ”Hungry I come to You for I know 
You satisfy”, blev min bön. Jag tänkte att 
det lät som en text och så var sången född.

Att skriva hela låten tog henne cir-
ka fem månader. När andra versen blev 
till hade makarna Scott hunnit flytta till 
Nordirland.

– Herren talade till oss mitt i skrivandet 
av Hungry och sa att det var tid att flytta 
och plantera en ny församling.

fortsätter på sidan 12
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Den heter Causeway coast Vineyard 
church och de är fortfarande pastorer där. 
Planteringen har vuxit avsevärt och sam-
lar nu ett 1 000-tal personer. Konceptet 
”Healing on the streets”, bön för män-
niskor ute på gatan, som använts i Sverige 
kommer exempelvis därifrån.

”Först kommer inget…”
Under lägerveckan som gått har Kathryn 
lett lovsång några gånger. När hon inte 
gör det hemma i Storbritannien eller nå-
gon annanstans kan det hända att hon 
jobbar med sin kommande ep.

– Det går väldigt långsamt…, säger hon 
och skrattar. Det finns skrivarperioder då 
saker kommer snabbt och när de inte gör 
det. Jag har ingen aning om när den blir 
färdig, någon gång.

Ibland sitter hon ner vid pianot. Men hon 
gör alltid anteckningar om hon hör ord 
som hon gillar och kan tänkas använda.

– När jag kör bil eller går kan det hända 
att jag får texter, kanske med en melodi 
till, och så fortsätter jag jobba med dem. 
Du måste skriva mycket dåligt material…
För att få fram det bra?...
– Ja. Brian Doerksen brukade beskriva det 
med bilden av en gammal brunn. Du vet 
när det är vattenbrunnar utanför män-
niskors hus och du börjar pumpa. Först 
kommer inget. Sedan kommer en massa 
skit, det är hemskt. Men om du fortsät-
ter jobba kommer det plötsligt rent vat-
ten. Jag älskar uthålliga låtskrivare som 
inte ger upp.
Har du något knep du använder för att 
fortsätta?
– Co-writing är ett bra sätt. Att säga ”Jag 
har gjort så mycket jag kan med den här 
sången, vad har du för idéer?”

Paul Baloche, Brenton Brown, hen-
nes mamma, bror och Brian Doerksen 
är några av dem hon skrivit tillsammans 
med. Den senare var avgörande för att 
hon började leda lovsång på allvar. Något 
en vän till henne, efter Kathryns tappra 
tidiga försök, välmenande sagt att ”alla 
inte är kallade till”.

– Han sa ”Du har det, du måste bara 
lära dig hur du gör det.”

Och på den vägen är det. Under kvälls-
mötet blir det tydligt hur rätt kanaden-
saren hade.

Text och foto: Per-Johan Ydregården

fortsättning från sidan 11 fortsättning från sidan 8

skivorna en fantastisk resurs in i det lokala 
lovsångsarbetet. Vi vill ge folk verktyg att 
jobba med när de kommer hem.

Förra skivan ser han som en dokumen-
tering av de tidigare konferenserna, en 
”best of New wine-siva”.

– I år var vi tvungna att förnya oss själ-
va. Vi kunde inte spela in samma sånger 
igen utan behövde hitta låtar som känns 
lika starka och håller. Hur lyckas vi få med 
oss församlingen utan att tumma på kvali-
tén live? Jag tror att vi hittade en bra väg.

”Inte ett hopplock av elit”
Själv har Alfred skrivit en av låtarna som 
finns med på skivan: Mer av Dig. Med tyd-
lig 6/8-känsla och få ord växer den fram 
mer och mer.

– Jag tvingade mig själv att ha med en 
sång för min egen trovärdighets skull. Det 
var som en personlig uppgörelse: ”Ska du 
fortsätta göra det här behöver du ta med 
något eget till bordet också.”

Bandet har Alfred nu som då med sig 
från Salemkyrkan i Vargön där han ar-
betar som pastor. Även hans fru är med 
och sjunger.

– Det är inte ett hopplock av elit utan 
det är samma gäng som står tillsammans 
även veckan efter. Det är ingen motsats 

till att använda professionella, men för 
att utrusta den lokala församlingen vill vi 
riva ner alla ursäkter som folk kan tänkas 
komma på till varför man inte kan göra 
det här hemma.
Vad hoppas du att lyssnaren får med sig?
– I den bästa av världar hoppas jag alltid 
kunna hjälpa människor att leva ett liv i 
tillbedjan där man varje dag får en stund 
att ära, upphöja och njuta av Gud. Att man 
inte begränsar allt det goda och fantastiska 
till 20 minuter på söndagen utan kan få 
leva hela veckan med en puls. Sedan inne-
bär det inte att man lyssnar på den här ski-
van hela tiden, men att få locka människor 
in i Guds närvaro. Kan vi få vara med och 
bidra till det är det jättestort. 

Han betonar att konferensen och män-
niskorna där var det centrala i satsningen.

– De kom med en längtan att få möta 
med Gud och ge sig själva till Honom. 
Förhoppningsvis kan några till nu få chan-
sen att hoppa på det tåget medan de som 
var med kanske kan få vända tillbaka till 
den punkten. Inte som nostalgi utan som 
en milstolpe över heliga ögonblick och 
beslut, säger Alfred Nygren strax innan 
han ska repa med en barnkör.

Text: Per-Johan Ydregården
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Jeanette alfredsson
noterna
från skivorna för evigt  
och god

höstnyheter från david Media
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Team med Uppdrag 
Vi Lyfter ditt namn
rickard sundström & band
30 år av kärlek och respekt

niklas Hallman
ett mästerverk - samlingsalbum

på  cd och som nothäfte.  
innehåller 2 helt nya sånger

För många år sedan läste jag Charles 
Sibtorphes bok Ledd för att leda som på-
verkade mig mycket. Boken tar upp alla 
former av kristet ledarskap. Sibtorphes 
bärande tes är att en ledare leder genom 
att vara föredöme och när Gud får ar-
beta i dig kommer han också att kunna 
arbeta genom dig! 

Vi hamnar lätt i en situation där allt 
handlar om oss och det vi kan. Hela det 
samhälle vi lever i lägger denna mall på 
oss. Även i lovsångsledningen finns ris-
ker att vi hamnar i samma tänkande. 
Det handlar så mycket om oss och det 
vi ska prestera.

Vi försöker hitta olika modeller för 
hur vi ska komma vidare i lovsången i 
våra församlingar Vi försöker hitta nya 
uttryckssätt, nya sånger och nya stilar och 
allt detta kan ju vara bra. 

Men kärnan i att komma längre och 
djupare in i lovsång & tillbedjan hand-
lar framför allt om ett djupare beroen-
de av Gud.

Som lovsångsledare måste vi vara ”led-
da för att kunna leda”. Det är svårt att 
leda någon längre än vi själva kommit i 
vår relation och i vår tillbedjan till Gud. 
Det är lätt att hamna i någon slags slent-
rian i vår ledarfunktion. En situation där 
vi lägger allt mindre tid på förberedelser 
och istället förlitar oss på vår rutin och 
våra erfarenheter.

Men att leda lovsång handlar om så 
mycket mer än vår erfarenhet, att ha 
starka ledargåvor eller vara en skicklig 
sångare/musiker. Allt detta är bra och 
naturligtvis betydelsefullt. Men vi måste 
inse att det ytterst inte handlar om oss 
och våra gåvor utan om vår egen Guds-
relation. Det är i beroendet av Honom 
och Hans Ande som vi kan få uppleva det 
nådefulla att vår funktion som lovsång-
sledare förstärks och fördjupas.  Ju mer 
vi själva får se och uppleva av Gud, desto 
mer kommer det också märkas i vårt sätt 
att leda andra i tillbedjan.

Vi behöver tid tillsammans med Ho-
nom. Inte bara den tid då vi förbereder 
oss inför en gudstjänst eller lovsångs-
stund men tid med Gud utan några andra 
avsikter än att umgås med Honom. Tid 
att lära känna Honom mer, tid att hitta 
stillheten hos honom, tid att själva tillbe 
i det fördolda.
Ps 32:8 ”Jag vill lära dig och undervisa 
dig om den väg du ska vandra. Jag vill ge 
dig råd och låta mitt öga vaka över dig” 
(Folkbibeln)

Våga släpp greppet och upplev vilan i 
att vara Ledd för att leda.  

Lennart Hall är låtskrivare, musiker och  
lovsångsledare. Till vardags arbetar han på 
David Media som A&R och projektledare för 
konferensen Lovsång

Ledd för att leda
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