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Lyckans  
gitarrorkester 

Smögens Missionsförsamling har öppnat sitt hjärta 
för nyanlända och fått massor av kärlek i retur.
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Smögens Missionskyrka är en livaktiv församling 
på Sveriges västkust där många har engagerat 
sig för flyktingar. Ett av församlingens goda  
initiativ är en gitarrorkester. Lyckans gitarr
orkester.

et är en av brittsommarens sista soliga 
kvällar i september. Landskapet runt Lyck-
ans asylboende är fortfarande böljande 
grönt. På Lyckan bor runt 60 nyanlända 

flyktingar, de flesta från Afghanistan, Irak och Syri-
en.  Här har Jörgen Larsson sedan drygt ett år tillbaka 
drivit projektet Lyckans gitarrorkester. 

När Jörgen kliver ut på grusparkeringen utanför 
Lyckan möts han av Abdu, 36 år, från Damaskus. 

Abdu röker och ser lite nedslagen ut. Jörgen frågar 
hur det är och Abdu säger att han är trött. Trött på 
att vänta i ovisshet. Trött på att vara utan sin familj. 

– Har du varit på språkkaféet i dag? frågar Jörgen. 
Abdu skakar på huvudet. 

– Det måste du! förmanar Jörgen låtsassträngt. 
Abdu nickar med ett leende och fimpar cigaretten.

– Det är viktigt att du träffar människor. Det blir 
lättare då vet du, säger Jörgen. 

D

Tommy hjälper Riazillah med rätt grepp.
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Jörgen tar några steg till innan han stoppas av Renad, 
9 år, också hon från Syrien. Renad berättar upprymt 
att hon och hennes familj ska flytta till Åmål.

– Pappa har en kompis där, förklarar hon. Efter-
middagsljuset är starkt och Renad kisar upp mot 
Jörgen.

På boendets bakgård finns en stor grusplan med 
bänkar och en liten lekplats. Här är det fullt av barn i 
olika åldrar. De flesta av familjerummens dörrar står 
öppna mot träverandorna som vetter mot gården. 
Många kliver ut och hejar på Jörgen. Han kan snudd 
på vartenda namn på de cirka 60 flyktingar som bor 
här. 

Abu Mustafa från Bagdad berättar att familjen fick 
barn för tre dagar sedan. Inne i rummet sitter en 
grupp kvinnor tätt samlade runt Abu Mustafas fru 
och den nyfödda. Annika Sjödelius är en av kvinnor-
na som beundrar barnet. Hon är också med i Smö-
gens Missionsförsamling. Hon besöker Lyckans asyl-
boende flera gånger i veckan, främst för att umgås 
med kvinnorna och ge dem stöd. I det lilla familje-
rummet bjuds det på chokladbitar, te och kaffe. När 
den nyfödda flickan behöver ammas rör sig Jörgen 
vidare till matsalen där det serveras kycklingspett, 

ris, yoghurtsås och sallad. 
På plats finns också Henrik Andersson och Tommy 

Andersson som är med och leder gitarrorkestern 
tillsammans med Jörgen. 

– Jag är äldst och tyngst på hela bygget, säger Tom-
my och skrattar.

– Det är otroligt givande att vara här på Lyckan. 
Man får så mycket tillbaka, säger Henrik som annars 
jobbar som brevbärare. 

Orkestern började som en gemensam idé hos Jörgen 
och Henrik. De satte igång att samla ihop gamla 
gitarrer genom Facebook-gruppen ”Pay it forward” 
som också samlar in kläder, barnvagnar, cyklar och 
annat som flyktingarna behövde. Till slut fick de 
ihop ett antal instrument, men det var flera som 
behövde renoveras – ett arbete som Tommy tog tag i. 
Målet var att alla i orkestern skulle få en egen gitarr. 
Till sist hjälpte Jörgens sextonåriga son till med att 
göra korta undervisningsfilmer som studenterna 
kunde använda för att öva till mellan repetitionerna.

Den här kvällen är stämningen lite förvirrad efter-
som det är många som är helt nya i orkestern. Det 
har kommit ett gäng killar från Regnbågen, ett annat 
asylboende för ensamkommande som ligger i gran-

Tommy hjälper Riazillah med rätt grepp.

Jörgen är eldsjälen som startat Lyckans gitarr-
orkester och bl a via Facebook fixat gitarrer till alla. 
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norten Kungshamn. 
I allrummet tar alla gitarrister plats i en stor cir-

kel. På åskådarplats sitter ett gäng barn nedklämda 
i en soffa. Dom trallar på Bob Dylan-låten Knockin’ 
on heavens door, en av sångerna som gitarrorkestern 
tidigare övat på och framfört i Kungshamns kyrka.  

Tommy och Henrik stämmer gitarrer på löpande 
band. När den sista strängen är stämd, hyschas de 
uppspelta barnen och Jörgen hälsar alla välkomna. 

– Förstår alla om jag pratar svenska? Vi ska sjunga 
på engelska, svenska, arabiska och farsi! Jörgen pra-
tar på engelska och svenska. Han ber alla som är där 
för första gången att räcka upp handen. Nio händer 
sträcks upp i luften.  

– Oj, i dag är det fler nya deltagare än gamla, kon-
staterar Jörgen och fortsätter: I am Jörgen and 46 years 
old. I work as a computer engineer and I live in Smögen. 
Every Monday after work I come here to play guitar. 

När ordet har gått varvet runt har fjorton män och 
en kvinna presenterat sig. Några barn är fortfarande 
kvar i allrummet. De har väldigt svårt att sitta tysta 
trots att de blir hyschade gång på gång. 

De flesta i kvällens orkester kommer från Afgha-
nistan, men den enda kvinnan är bördig från Irak. 
Jörgen som håller i verksamheten berättar att det var 
annorlunda i vintras. 

– Då var det fler kvinnor än män som deltog, 
berättar han. Sedan droppade många av kvinnorna 
av. Deras män tillät inte att de kom på repetitionerna 
eftersom det är en könsblandad orkester.  

– Jag har försökt prata både med berörda män och 
kvinnor om att i Sverige strävar vi efter jämställdhet 
mellan kvinnor och män. De säger att de vet det. 
Men att bryta mönster som går generationer tillbaka 
är så klart inte lätt, konstaterar Jörgen. 

Något kaosartat kommer spelandet igång med att 
alla ska ta ett C-ackord. Tommy och Henrik sätter sig 
mitt emot två av de killar som aldrig tidigare hållit 
i en gitarr och visar greppet. Ljudet i rummet är 
kompakt tills Jörgen avbryter och visar nästa ackord. 
Och så fortsätter det tills alla lärt sig ackorden C, 
D, G och E-moll. Jörgen sätter på en av deras egna 
hemmasnickrade instruktionsfilmer och tillsammans 
sjunger de sedan låten ”Awesome God”. När Jörgen 
klämmer i på farsi brister flera ut i skratt. Dom som 

Här är de – orkestern som spelar och sjung-
er på svenska, engelska, arabiska och farsi.
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är helt nya ser lite förvirrade ut. 
– Jag förstår om det känns svårt nu men det blir 

snart lättare när ni greppar grunderna, säger Jörgen 
uppmuntrande. Han delar ut papper med ackorden 
som de har lärt sig. 

– Det här får ni ta hem och träna på, jag mejlar 
länkar till låtarna med texter som finns på You tube, 
säger han. Kvällen fortsätter med Metallicalåten 
Nothing else matters, Uno Svenningsons Under ytan, 
Sång till friheten och så får Sara – orkesterns enda 
kvinna och en av dem i orkestern som varit med från 
början –  välja sista låten. Hon väljer Håll mitt hjärta. 
Sara och de få som kan låten klämmer i från tårna. 
Till sist blir det applåder och en avslutande uppma-
ning från Jörgen: Försök öva till nästa vecka! Sedan 
avslutas repetitionen. 

Sara bodde tidigare på Lyckans asylboende. Men det 
blev svårt för henne att bo kvar efter att hon konver-
terade från islam till kristendom. Sara upplevde att 
de andra på Lyckans boende inte accepterade hennes 
val. Nu betalar församlingen för Saras boende i för-
samlingens egen lägenhet. 

Sara får glansiga ögon när hon berättar om varför 

hon kom till Sverige. Hon flydde från en våldsam 
man som misshandlat henne svårt. På knagglig 
engelska berättar hon att hon valde mellan att ta 
sitt eget liv eller att fly. Förutom sin man lämnade 
hon bakom sig sex barn. Sara kämpar med att hålla 
tillbaka tårarna. 

– I have to do things all the time and try not to 
think too much, säger Sara. 

Hon vill leva ett liv i frihet och drömmer om att 
nån gång i framtiden kanske skaffa barn igen. Rune 
Johansson som är ordförande i Smögens församling 
kommer fram till Sara där hon står på grusplanen. 
Han lägger armen om henne och säger att det är 
dags att åka hem. De hoppar in i bilen och kör hem i 
solens sista sensomriga ljus. 

TEXT: TOVE PALÉN
FOTO: JÖRGEN LARSSON OCH TOVE PALÉN

Oj, idag är det fler nya 
deltagare än gamla, säger 
Jörgen.

Sara har konverterat från islam och blivit kristen. Hon 
flydde från en våldsam man. 

Jörgen och sonen Axel har gjort filmer så att medlem-
marna kan öva mellan repetitionerna.
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