
arför har ni skri-
vit musik till en
sådan ålderdom-
lig text?

– Idén kom när
jag läste sufiska kärlekstex-
ter av Rumi och Hafiz och
började leta svenska översätt-
ningar av dem, berättar Lisa
Swahn. Det var svårt men då
slog det mig att det finns tex-
ter även i den kristna traditio-
nen med samma budskap. Det
är en fantastisk text, full av
mångbottnade hemligheter.
Jag älskar de otroliga skön-
hetsförklaringarna. Drypande
av honung och myrra!

Musiken skapar en sugges-

tiv stämning och rymmer
inslag av såväl svensk kul-
ning och persiska rytmer och
miljöljud. 

– Det är en fascinerande
text där allt får plats, säger
Fredrik Swahn. Den uttrycker
passion och är mångkulturell,
andlig och fysisk, allt inklu-
derat. Vi har samma längtan
och passion som de som levde
för flera tusen år sedan.

Nyligen har de släppt cd:n
som innehåller den 24 minu-
ter långa inspelningen av
Höga visan på både svenska
och engelska och ett bonus-
spår med låten ”the Island”,
en stämningsfull duett med

makarna Swahn. Skivan är
inspelad i deras egen studio
Vilan, som är ett tempel för
njutning och avslappning
som Lisa Swahn driver
hemma i Stjärnsund. 

– Kärleken är den absolut
renaste och mest förnyelseba-
ra energikälla man kan inspi-
reras av, säger Fredrik Swahn.
Höga visan är den ultimata
kärleksförklaringen och tan-
ken med vår inspelning är att
vara stilla och lyssna på hela
texten tillsammans med sin
partner.

Människors 

längtanär universell!

Fredrik och Lisa Swahn har gjort en unik inläsning
av den tidlösa och sensuella Höga visan ur Bibeln
till stämningsfull musik med persiska influenser.

V

Sångernas sång
Kyssar vill jag dricka ur hans mun!

Din kärlek är ljuvare än vin.

Ljuvligt doftar din balsam,

som Turak-balsam är ditt namn,

och kvinnorna älskar dig.

Ta mig med, låt oss skynda,

för mig, konung, till ditt rum.

Vi skall jubla och glädjas över dig

och prisa din kärlek högre än vin.

Med rätta älskar de dig.

Ur Höga visan

Uråldrig kärlekslyrik
Höga visans hebreiska namn: 'shir ha-shirim' betyder  
egentligen Sångernas sång. Boken är indelad i åtta kapitel
och består av kärlekslyrik. 

Bokens ursprung sägs komma från sumerisk-ackadiska 
texter som hör ihop med hieros gamos, det heliga bröllopet
mellan växtlighetsguden Tammuz och gudinnan Ishtar. 
En annan teori hävdar ett folkligt ursprung. Texterna är
nämligen också överraskande lika bröllopssånger som i
modern tid upptecknats på syriska landsbygden. Höga visan
har även vissa likheter med gamma  legyptisk kärlekslyrik.

(Källa: Wikipedia)

Text Monica Katarina Frisk

Bild ColourBox

Mer energi
”Höga visan – Songs of song”. Swahn Records,
ca-pris 149:–. Kontakt med Fredrik och Lisa
Swahn samt Vilan: www.fredrikochlisaswahn.se 
”A Gift of Love”, Deepak Chopra and friends.
Tommy Boy Music, 1998.
www.energica.com
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Utlottning
Vi lottar ut 5 cd ”Höga visan – Songs 
of song”. Skicka oss en kort, vacker 
kärleksdikt: red@energivagen.com. 
Skriv ”kärleksdikt” i ämnesraden. 
Vi vill ha din dikt före den 12 december. 
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