Mickes texter ger hopp för framtiden
Efter sju år har Micke Fhinn kommit ut med en ny CD, som speglar den tillvaro han
lever i idag och hans positiva framtidssyn. Om inte annat så ger titeln Underbara dagar
framför oss en vink om detta.
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Fram till att Micke Fhinn fyllt sjutton fanns det inte mycket som talade för att han skulle
komma att profilera sig som kristen sångare och sångförfattare. Han hade bara sysslat med
musik i begränsad skala, och hemmet var inte uttalat kristet.
– Men min farmor var troende och när jag var hos henne läste hon kristna barnböcker för mig.
Jag minns hur det brann till inom mig varje gång jag hörde namnet Jesus nämnas, och den
känslan har aldrig lämnat mig sen dess.
I skolan utmärkte inte Micke sig, vare sig på musik- eller svensklektionerna. Han trodde inte
han kunde sjunga, var inte bra på att skriva uppsats och någon poet var han inte heller. Det var
först i 17-årsåldern han upptäckte sin musikaliska gåva.
– Då tänkte jag att Jesus och musik är vad jag vill satsa på i mitt liv. ’Detta vill jag ge till dig,
Gud och om det är vad du vill så låt det utvecklas’, bad jag. Alltsedan dess har gåvan att göra
musik fungerat. Jag kommer med det lilla jag har och sitter plötsligt med ett överflöd utan att
jag förstår hur det går till.

Sju år har passerat sedan Mickes senaste skiva kom. Den gjorde han tillsammans med sin fru
Åsa. På det personliga planet har en hel del hänt i Mickes liv under dessa år. Micke ser lite
generad ut och flackar med blicken, när han fundersamt söker efter ord. Det är verkligen inte
lätt att med ord uttrycka en befrielse och livsförvandling långt bortom orden. Trevande
kommer orden, ett efter ett…
– Från mina tidiga tonår har jag lidit av kroppslig svaghet. Det har känts som om jag levt på
bara 50 %. Ibland så har jag tänkt att det väl är något jag får leva med. Symptomen har varit
diffusa och jag har fått många olika diagnoser från läkare. Men för sju år sedan inleddes en
helandeprocess och successivt har jag blivit allt bättre.
Det började med att Micke vaknade en morgon och fick ett namn i huvudet som han inte
kände igen. Först slog han det ifrån sig, men när det återkom, googlade han på namnet och
fann en överläkare i södra Sverige som hette så. Så Micke ringde upp.
– Jag berättade om hur jag på ett märkligt sätt fått hans namn i skallen. Jag förklarade att jag
som kristen tror att Gud kan tala till människor på olika sätt. Sedan drog jag min
sjukdomshistoria, mina symptom och de diagnoser jag fått. Det märkliga var att denne läkare
jobbade just med denna problematik och utan att tveka konstaterade han: ’Roten till dina
problem är att du lider av ångestsyndrom’.
På en gång blev allting mer konkret. När Micke läste definitionen på denna problematik,
kände han på beskrivningen igen sitt eget lidande. I och med det kunde rätt behandling och
medicinering kunde sättas in. När Micke som en följd av det började må bättre nämnde han
för överläkaren att han såg det som hänt som ett bevis på Guds omsorg om en människa. Den
inte troende läkaren var starkt berörd och sa eftertänksamt ’ja, man börjar verkligen fundera’.
Idag känner Micke sig som en helt ny människa och de flesta sångerna på skivan är skrivna
utifrån en tacksamhet över detta.
– Något annat som påverkat mitt sångskrivande är att jag på senare tid rört mig i mer profana
miljöer, efter att under många år stått i församlingstjänst som musik- och lovsångsledare. Jag
har nu jobbat några år som musiklärare på en skola, där de flesta kollegor inte bekänner sig
till någon tro. Min tanke med den här skivan har varit att kunna förmedla en kärleksförklaring
till Jesus, så att det gör intryck på människor, även utanför kyrkans ram.
Det positiva gensvar hans skiva fått bland människor han möter i det dagliga livet vittnar om
att han lyckats. Micke är överväldigad över att budskapet verkar ha nått fram, för han smyger
inte direkt med vad han tror på. Hela skivan handlar om att Gud är god, att han ger framtidstro
och hopp.
– Det är lätt att tro att om man lindar in det kristna budskapet når man bättre fram till
människor som inte är så kyrkvana. Men jag tror att vi ska utgå ifrån att Guds rike är nedlagt i
varje människa och att budkapet om tro och hopp når in. Jag har fått kommentarer som ’vilka
stora texter’ och ’skivan är helt fantastisk, jag har lyssnat på den hela sommaren’.
Skivan innehåller Mickes egna gitarrbaserade sånger med lättsjungna melodier och texter som
andas hopp och framtidstro. ”Din kärlek gör ingen besviken, den ger både mening och mål.
Jag är Din, tills mitt hjärta slutar slå.”
– Det jag vill förmedla till alla genom mina texter är att oavsett vad man går igenom är Gud

god och trofast. Han vill och kan hjälpa i svåra situationer, även om man har väntat länge och
kanske helt gett upp hoppet. Då skulle jag önska att en textrad i en av sångerna dyker upp i
bakhuvudet; ”Än finns det tid, det är aldrig försent…”
Micke Fhinn är ingen flummare som bara sitter ner och väntar på inspiration. Visst är han
angelägen om att söka Gud och komma under ett gudomligt flöde av inspiration. Men han är
förstås också medveten om att mycket i en sådan här produktion är rent hantverk och
tålmodigt arbete.
– Jag måste ställa mig frågan varför jag gör det här, och vilka jag vill ska lyssna till det jag
vill förmedla. Sen behöver jag andras stöd och hjälp med musik och idéer, till exempel när jag
kört fast med någon sång och inte kommer vidare. Sångskrivande är som att vaska guld. Det
handlar om att skölja bort det grus som finns i en ofullkomlig värld och hitta guldklimparna.
Kortfakta om Micke Fhinn
Född var och när: i Hosjö, Dalarna 1968
Familj: Fru Åsa och 3 barn, Joel, Emanuel och Isak
Jobbar som: Musiklärare
Aktuell med: Nya skivan Underbara Dagar
Fritidsintressen: Åka med båten, skidåkning (utför) och film
Beskriv dig själv med några få ord: humoristisk, envis, målmedveten och en smula disträ
Föredömen: Min familj såklart samt alla som jobbar i det fördolda dag efter dag för sanning
och rättfärdighet
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