
Sjung med dom som kommer
Början
Jag hade fått en kort allsång översatt till arabiska. Det var en s.k. härmsång. Alltså att 
någon sjunger före och resten bjuds in att sjunga efter.
En kväll deltog jag i en samling som kallades ”dela varandras kultur fest”. Där fanns 
många som hade arabiska som hemspråk. Först sjöng jag sången på svenska och inbjöd 
så hurtigt det gick alla att sjunga med. Det mummelsjöngs lite artigt och sympatiskt. Utan 
förvarning sjunger jag då som försångare på min hemtränade arabiska och bjuder därmed 
in alla andra att härma efter. Sällan har jag mött en så kraftig reaktion. Gubbar och kvinnor, 
flickor och pojkar for upp, tittade häpet på varandra och tog i från tårna. ”Han sjunger på 
vårt språk!” När vi sedan efter rätt tumultartad sång vänder tillbaka till den svenska 
varianten är även då sången övertygande och stark. Vägen via någras hemspråk öppnade 
halsarna för svenska språket. 
En enkel sång gav starka känslor av inkludering och integration. Det är inte svårt för mig 
att plocka fram minnena från den kvällen.
Det var första gången jag mött en sån reaktion. Men inte den sista. Om och om igen 
upprepas reaktionen av ett inkluderande när vi delar varandras språk. Det är som att dela 
en bit av varandras livsväg. Och att det sen görs just genom sång förstärker reaktionen.

Och sen
Sedan 1986 lever jag i kulturer där flera språk blandas. Det är Lövgärdet, Bergsjön och 
Hammarkullen som format en hel del av det som jag gärna delar med mig av. Sedan 2011 
jobbar jag mer riktat med att hitta sånger som inbjuder till att sjunga på varandras språk. 
Dels som ett sätt att lära sig ett nytt språk. Via språkverkstad eller språkcafe´.
Men med tiden har också den metoden fått ge näring åt att hitta nya församlingssånger i 
gudstjänst och andakt. Det här materialet handlar om och vill inspirera till att sjunga enkla 
och passande sånger på flera språk när vi samlas till gudstjänst och andakt..

Varför? 

Pingstundret
Det finns en koppling i Bibeln mellan Babels torn (1 Moseboken, kap 11) och Pingstundret 
(Apostalgärningarna, kap 2). Ett uttryck för splittring är att vi inte förstår varandra. Att vi 
delar in oss i grupper. Här är språket en del att brottas med. Och att försöka övervinna. 
När Gud ritar sina stora linjer över historien är detta en av dom. Efter berättelsen om den 
tomma graven och livets vinst över döden blir pingsten nästa stora berättelse. Då 
människor från alla jordens hörn helt plötsligt förstår varandra - ”var och en på sitt språk”. 
Mina erfarenheter av hur folk känner sig indragna och sedda när vi sjunger varandras 
hemspråk hittar lätt tillbaka till den första Pingsten. Och i den göms Guds stora tanke med 
mänskligheten – att riva murarna som skiljer oss åt. Än en gång är sången en del i det 
försoningsarbetet.

Sångundret
Kyrkan är ett sjungande folk. I sångerna och psalmerna delar vi våra självbilder, 
Gudsbilder och världsbilder. Vi är det vi sjunger. Predikningar kommer och går. Sångerna 
stannar kvar, upprepas och nynnas i kropparna. Då handlar det inte bara om vad vi 
sjunger för ord, eller melodierna. Det handlar också om hur vi inkluderar varandra i 
sångerna. Kan jag inte läsa en psalm blir jag lätt lämnad utanför.  Är språket okänt händer 
ungefär samma sak. Om melodierna är nya och svåra skapar också det en känsla av 
utanförskap. Och allt det pekar i en annan riktning än huvudärendet – inkludering och 



gemenskap. Pingsten lever av upprepningen av undret att höra och känna evangeliet. Att 
riva murarna, sudda gränserna och hitta varandra.
Och på tal om Pingsten och anden – sången lever på grund av Anden, andningen och 
luften. Det går inte att sjunga utan luftens fria flöde. När vi sjunger är vi i Guds andning. 
Gud andas i oss och vi delar luften, anden med varandra. Och blir ett. Både med Gud och 
varandra. Återigen är sången en del av Guds helande med oss.

Skaparundret
Sångerna som finns med här som exempel bär på en fin berättelse om att vara en del av 
ett skapande. När vi spelar och sjunger är vi en del av det. Men om vi också vågar ge 
varandra tid och förtroende att göra sånger tillsammans så är vi nära det som är Guds 
storhet. Att skapa. Vi blir medskapare i Guds närhet.
Sångerna som finns med här kan användas direkt och prövas i olika samlingar. Det räcker 
långt. Men i sångerna och materialet finns också en tydlig inbjudan att själva önska, skriva, 
komponera, pröva och skapa nya sånger. Det kan verka kravfyllt och ointagligt. Och kan 
leda till kramp och komplikationer. Men det behöver inte vara så. I en anda av att våga 
släppa prestationskraven kan något stort hända. Därför finns i förlängningen också viljan 
att erbjuda redskap för att skriva sångerna lokalt och på de språk som finns tillhands. 
Men om de förutsättningarna inte finns så räcker det långt om någon vill lära sig några av 
de befintliga sångerna och vill leda andra i dom.

Därför
Upprepa pingstens under genom att sjunga medvetet inkluderande. Våga pröva nya sätt, 
våga pröva nya språk, våga bjuda in fler att dela sångundret.

Behöver vi nya sånger?
Runt om i hela landet kan vi höra folk prata språk från olika länder. Så ser det ut. Även om 
svenskan är det gemensamma och det som vi använder, är det många som har ett annat 
språk som ligger närmast hjärtat. Som vi tänker på, ber på, sjunger på. Om kyrkan vill 
berätta om en Gud som är kärlek för alla behövs det också ett ritens språk som går utanför 
och är inkluderande. Ljuständning, bröd och vin, dop och välsignelse, ordlös bön, musik är 
sådana språk. Men det kan också berätta något om kyrkans tro då vi anstränger oss och 
går utanför ramarna och söker sånger som innehåller ord från andra länder. Bara att 
försöka, visa sin vilja är en berättelse om evangeliet. Det kan då gälla både sättet vi delar 
varandras sånger och det språk vi sjunger på.
Om det vanliga kyrkspråket skapar en viss osäkerhet för de som inte är så hemma i 
språket, kan det vara välgörande om rollerna byts och de flesta ”svenskar” får bli de 
osäkra och prövande i ett främmande språk. Rollerna förändras och samhörigheten kan 
djupna. Och idag är arabiskan det näst vanligaste språket i Sverige. Då kan det vara bra 
om kyrkan något lärt sig sjunga på det språket.
I det sammanhang där jag oftast finns har vi bestämt att sjunga på andra språk. Även om 
det inte kommer någon som har det som modersmål. Sånt går ju inte att kolla innan. Då 
får vi andra träna. Och när det händer så är det oftast bekräftande för den som kommer att 
få höra sitt modersmål sjungas av församlingen. Och då kan ryktet spridas – ”i den kyrkan 
sjunger de på arabiska. Kom så får ni höra!”  Det är en inbjudan i det sättet. Så även om 
ingen just nu brukar komma som kan arabiska, eller persiska kan det vara bra att kunna 
det när det händer.
Sen finns det förstås andra språkgrupper lite här och var. De befintliga sångerna inbjuder 
till översättningar, eller lockar det till att skriva nya sånger utifrån de språk som finns till 
hands.



Översätta befintliga sånger
Det finns förstås många sånger som är skrivna på olika språk. Ett arbete kan då vara att 
mötas för att översätta och söka en sjungande översättning till svenskan. Antingen då en 
så nära översättning som möjligt, eller en ny svensk text som ligger i närheten.

Lycka till i sjungandet på olika språk!
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