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Storsamling   halvvägs till 100

Jag blev kristen 1968, mitt under Vietnamkriget, flower power 
och 68-revolutionen. Det var en oväntad upplevelse som fick 

omedelbara konsekvenser, i alla fall för mitt musikintresse och 
idrottande. Pojkrummets affischer med The Beatles och The 
Kinks byttes ut mot skivkonvolut med Dikanässystrarna ochVäst-
kustteamet. Snacka om radikal omvändelse! Hockeyn ersattes av 
bönemöten i pingstkapellet. Om det inte varit för en underbar 
och musikalisk sexbarnsfamilj i församlingen kanske kulturkrock-
en hade blivit för stor.

Som alltid hade Gud dock något i beredskap. 1969 släppte Inge-
mar Olsson sin debutskiva och året därpå kom Sing out my soul 
med New Creation, Sveriges första kristna rockband. Jag var såld. 
Under långa församlingslösa år var den kristna musiken livlinan. 
1983 blev musiken mitt yrke och vi ”byggde broar” mellan evan-
geliet och omvärlden med den. Tio år senare var jag desillusione-
rad och andligt svältfödd. Tron levde, men trons liv låg i spillror.

Men en predikan om sekulariserade kristna träffade mig rakt 
i hjärtat. Och mötet med en nystartad församling i en kaffe-

doftande restaurang gav nytt hopp. En murrig vardagskväll under 
en affärsresa till England slog så Gud ner i mitt liv. Lovsången 
pulvriserade det sista av mitt ihåliga försvar. Så otippat. Så efter-
längtat. De följande fem åren kunde jag bara lyssna på lovsång.

Till råga på allt tappade jag lusten för ”den kristna” popmusi-
ken. Rätt ordning måste vara att först lovsjunga och sedan för-
kunna. Såg på mig själv och min generation: upptagna av ”mitt” 
och ”vårt”. Frågan om hur långt bort från Gud man kan gå ver-
kade viktigare än hur nära man kan komma. Men Han älskar sina 
förlorade söner och döttrar. Gradvis insåg jag att min skeva guds-
bild och vilsenhet hängde ihop.

Jag vill bli en tillbedjare, men hur? En arm i luften? Vågar jag? 
Gud, här är jag inför Din tron. Tack för Jesus, frälsningen, för-
samlingen och den källa du öppnade i mig. Jag längtar så 
efter mer av Dig mitt bland skyhöga elräkningar, en överfylld 
almanacka och tio kilos övervikt.

Tack för den lille herden med harpan: 
underbara, farliga, begåvade, betryck-

ta kung David som märkligt nog var en 
man efter Guds hjärta. Så ge även mig 
ett Davidshjärta Herre.

Medan jag väntar gör jag oblygt Da-
vids ord till mina. ”Han la en ny 
sång i min mun, en lovsång till 
vår Gud” och ber: Inte bara 
munnen Gud – låt hela 
mitt liv lovsjunga Dig!

Det 50:e Davids hjärta-pake-
tet är en storsatsning med 
många inblandade. Efter att 
David media gått ut med en 
inbjudan om att skriva enkla 
sånger kom det in hela 110 
bidrag. Av dessa finns 20 nu 
med på skivan Sjung en ny 
sång – Bibelkörer redux. Och 
alla sångerna är skrivna uti-
från specifika bibelord.
– Ska jag ställa baskaggen åt det 
här hållet?

Vi är på förskolan Kråkekullen 
i Angered i Göteborgs utkanter 
en fredagskväll i mars. Johan-
nes Trossö Lindsmyr ställer upp 
trummorna i ett av de små lekut-
rymmena. I ett annat rum, så långt 
bort som möjligt, slås gitarrför-
stärkaren på. Och i den lite större 
lokalen däremellan ska tolv sånga-
re trängas med tre musiker nedan-

för kreativa skapelser som barnen 
prytt väggarna med. 

Men först blir det pizza och rep 
hemma hos producenten Lars Ek-
berg. Eller rep och rep, snarare en 
stund av tillbedjan där sångerna 
får falla på plats med hjälp av de 
gemensamma röstresurserna och 
flera akustiska gitarrer.

ett brett spektra
Väl tillbaka på förskolan nästa 

förmiddag avverkas låtarna en ef-
ter en. Och det går snabbt. Under 
helgen ska cirka hälften av skivans 
sånger spelas in.

– Vi inbjöd lovsångsledare som 
har varit med och gjort plattor 
längs vägen och frågade om de 
ville spela in live för att vi skulle 
komma tillsammans och få den 
dynamiken. De tyckte att det 
verkade spännande, säger Lars 
Ekberg som förutom producent-
skapet även står för många av kla-
viaturinsatserna.

Mattias Martinson (Lova Herren 
min själ), Viola Graftström (Vår 
Fader), Micke Fhinn (Sjung en ny 
sång), Jeanette Alfredsson (Ditt 
ord), AnnaMaria Bergqvist (Min 
själ längtar efter din frälsning samt 
Ett enda ber jag Herren om) och 
Peter Bergstrand (Kom låt oss falla 
ner) är några av dem som bidragit 
med sånger och finns med i sång-
armyllret på förskolan.

”Hockeykör” och popiga alster 
blandas med jojk, keltiska influen-
ser och mer avskalad intim lov-
sång.

– Det har varit fantastiskt att 
se den kreativitet som finns, det 
är ett väldigt brett spektra, säger 
Lars Ekberg.

110 sånger blev 20
Innan man kommit så långt som 

till inspelning gick skivbolaget 
alltså ut och erbjöd människor att 
skriva material till skivan.

110 sånger kom in och efter 
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Dagen ger dig en djupare 
dimension! Läs dagsaktuella 

nyheter om kyrka och samhälle, 
följ heta debatter som engagerar 

– med ett kristet perspektiv.

Dagen.se

BIBELORDET: Lägg ditt liv i Herrens hand. Lita på honom, han kommer 

att handla. Han skall låta din rätt lysa som gryningsljuset, din rättvisa sak 

som middagssolen. Psaltaren 37:5

Torsdag 4 februari 2010
Årgång 66  Nr 18  Pris 12 kr – med Svenska Journalen 37 kr
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I dag träffar  
KD:s ledning 
imamen Kielan

Efter Dagens artiklar bjuder 

nu Kristdemokraternas parti-

ledning in Abd al Haqq Kielan. 

I dag träffar de imamen. 
Kielan hoppas på ett kon-

struktivt samtal om hur partiet 

ska kunna locka fler muslimer, 

och utesluter inte att han kan 

hamna på någon lista. SID 4

Så mycket spelpengar 
får kristna ungdomar 

Kristna ungdomsförbund får 

statsbidrag på 155 miljoner kro-

nor från Svenska spel. Nu hop-

pas de att systemet ändras, så 

inte verksamheten finansieras 

av spelmissbrukare.  SID 8

Sverigedemokratisk 
ungdom bjuder in 
KDU – avvisas  SID 5

Tio pastorssynder  
att undvika SISTA SIDAN

Missionskyrkan väljer 
väg efter vigseldebatt

I helgen möts Svenska mis-

sionskyrkans styrelse. Efter förra 

mötet uppstod en livlig intern 

debatt om hur man ska ställa sig 

till samkönade vigslar. Nu ska 

styrelsen ta ställning till 30 mo-

tioner, alla om vigselrätten. SID 9

LEDARE: Det omdiskuterade 

åtalet mot en barnläkare för 

dråp av ett för tidigt fött späd-

barn ska nu avgöras i domstol. 

Det är bra. Allmänt gäller att 

smärtlindring i livets slutskede 

måste ges ökade förutsättning-

ar, samtidigt som dödshjälp är 

en gräns som aldrig får passe-

ras. SID 2

DEBATT: Det är uppenbart 

att EU inte gjort tillräckligt för 

Ukraina. Det är pinsamt att det 

beror på vissa EU-medlemmars 

ovilja att stöta sig med Ryssland 

och på avsaknaden av en gemen-

sam Rysslandspolitik, skriver 

kyrkoherde Karl-Erik Tysk.  SID 3

7 av 10 utan full
religionsfrihet
I Algeriet brändes pingstkyrka ner – ett exempel av många

Sju av tio människor i världen får sin religionsfrihet 

begränsad, enligt en amerikansk studie. 

Att siffran är så hög beror på att flera folkrika länder 

har ett svagt skydd för religionsfrihet och att många 

muslimska länder utmärker sig på ett negativt sätt. 

Exempelvis Algeriet. Nyligen brändes en kyrkolokal ner 

i staden Tizi Ouzou, och församlingsmedlemmarna 

tvingades fly från lokalen då islamister anföll.  SID 6–7

NERBRÄND KYRKA. I Tizi Ouzou, Algeriet, anfölls en pingstkyrka av islamister och församlingen tvingades fly.

Vad får nu 
detta för 

effekter?  
   Enkelt uttryckt: 
Att de fattigastes 
röst hörs än min-
dre hos oss.

Håkan Arenius om   
biståndsanslagen. SID 2

”
Så länge dörren till folk står öppen via tv, vill jag gå igenom den.  EGIL SVARTDAHL, SID 9

FOLK: Norges dyraste och största film-

projekt någonsin handlar om Jesus.

Paret Robert och Elisabeth Muren vill 

med filmens hjälp ta Jesus tillbaka dit 

där han verkligen hör hemma, nämligen 

bland folket.
Och de räknar med Guds hjälp för att 

det hela ska gå ihop ekonomiskt. SID 10–11

Norges dyraste film 
handlar om Jesus

VARDAG: ”Jag var fast i hat, bit-

terhet och svek”, berättar Richard 

Lidén, en 34-åring vars liv har 

kantats av droger och ångest. Men 

på en toalett i Holland ropade han 

till den Gud han inte trodde på. 

Nu lever han ett nytt liv, med en 

inre frid. SID 12–13

Richard var fast  
– nu är han fri

FOTO: STIG-ØYVIND O BLYSTAD

FOTO: OUAHAB HEBBAT, SCANPIX
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Tisdag 19 januari 2010
Årgång 66  Nr 8  Pris 12 kr – med Svenska Journalen 37 kr

BIBELORDET:  Din rättfärdighet är som väldiga berg, 
din rättvisa som det djupaste hav.  Psaltaren 36:7

Påven hälsar glatt på besökare i  
Stora synagogan. 
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Påven hårdgranskad 
under synagogsbesök

Säkerhetspådraget var enormt 
när påven Benedikt XVI i sön-
dags besökte Roms synagoga. 
Han möttes av varma applåder, 
men kontakten mellan katoliker 
och judar är känsliga på grund 
av den tidigare påven Pius XII, 
som påstås ha tigit om judeför-
följelserna. SID 8–9

Kopter besvikna 
på svenska kyrkor

Våldet mot kristna i Egypten 
har väckt reaktioner världen 
över. Men bland de 300 kop-
terna som i helgen demonstre-
rade utanför Egyptens ambas-
sad var besvikelsen stor över att 
de svenska kyrkorna inte fanns 
representerade.

– Jag är mycket besviken, 
säger George Guirguis, ordfö-
rande för Föreningen för kopter 
och kristna i Mellanöstern. 
 SID 10–11

LP och Erik Edin gör 
gemensam sak

Pingströrelsens rehabilitering 
av missbrukare, LP-verksam-
heten, går samman med Erik 
Edin-stiftelsen. Det blev klart i 
helgen. Förre Dagen-vd:n Sver-
re Larsson ska samla in pengar 
till den gemensamma organisa-
tionen. SID 7

OPINION

LEDARE: För Kristdemokra-
terna har en restriktiv alkohol-
politik varit en hjärtefråga. Men 
i förslaget till ny moderniserad 
alkohollag från folkhälsomi-
nister Maria Larsson förfaller 
glasen innehålla mer av vin än 
vatten. SID 2

DEBATT: Socialstyrelsen mås-
te nu omgående förhålla sig 
till det kraftigt ökade antalet 
dödsfall som kan knytas till 
den medicinska underhållsbe-
handlingen för narkomaner. En 
fortsatt passivitet är inte längre 
acceptabel. Det anser nykter-
hetsrörelser och  Kriminellas 
revansch i samhället. SID 3

Kyrkor mobiliserar 
för Haitis drabbade
”Det är viktigt att omvärlden får komma in i våra församlingar”

Jordbävningen på Haiti har engagerat kristna i 
Sverige, och under helgens gudstjänstfirande har såväl 
kollekt som böner riktats till det drabbade landet. 

– Det är viktigt att omvärlden får komma in i våra 
församlingar, säger Christer Roshamn, pastor i Motala 

baptistförsamling som lät kollektboxen gå runt ett 
extra varv till förmån för Haiti. 

Många församlingar har skänkt sin kollekt till bi-
ståndsorganisationen Hoppets stjärna, som i dag 
skickar iväg ett läkarteam från Sverige.   SID 4–5 

Världsettan till Dagen: 

Välgörenhet 
ligger nära 
mitt hjärta

Världsstjärnorna i tennis har 
också berörts av jordbävnings-
katastrofen i Haiti. Inför årets 
första stortävling, Australian 
Open, bjöd man – med världs-
ettan Roger Federer som största 
dragplåstret – in till uppvis-
ningsspel för att samla in peng-
ar till de drabbade. 

Inför turneringen träffade 
Dagen Roger Federer för ett 
samtal just om hans engage-
mang för världens fattiga. 

– Det är något som min 
mamma har lärt mig, att om jag 
får möjligheten att ge tillbaka så 
ska jag göra det. Nu är jag i en 
position där jag kan göra det på 
ett bra sätt, säger han. SID 6–7

HJÄRTAT PÅ RÄTT STÄLLE. 
Unicef-ambassadören Roger 
Federer ställer ofta upp för väl-
görenhet. I helgen var det Haiti 
som fick världsettans stöd. 

Ska jag doktorera, åka till Thailand eller kanske gå i kloster.  GÄSTKRÖNIKA, SID 2

FOLK: Få i Sverige vet vem Nina Åström 
är. I Finland desto fler. För tio år sedan 
representerade hon sitt land i Eurovisions-
schlagerfinalen. Nu använder hon i stor 
utsträckning sin sångröst till att sjunga 
för fångar i Ryssland och Baltikum. Hon 
tycker det är viktigt att alla människor blir 
sedda, respekterade och älskade. SID 14–15

Schlagerstjärnan 
sjunger för fångar

KULTUR: Vad händer med männis-
kovärdet när vården blir allt dyrare, 
och pensionärerna allt fler? Det är 
en av de bärande frågorna i en dra-
matisering av åldringsvården och 
döden i framtiden som visades på 
Dramaten nyligen. Dagen har sett 
föreställningen. SID 12–13

Dramatiskt om 
mänskliga behov

FOTO: ERIKA STENLUND FOTO: PONTUS LUNDAHL, SCANPIX

FOTO: HASSAN AMMAR, SCANPIX

IOGT-NTO kritiserar 
minister Larsson: 
Hon är för feg SID 7

08-619 24 20 | info@dagen.se

Jag längtar efter mer

mängder av låtskrivare,    sångare och musikerjubileumsskivan:

lovsng – en tidning från David media i sam-  
arbete med Dagens marknadsavdelning

Redaktör: Per-Johan Thörn
Formgivning: Formglad.se

personligt med lasse p:

lars petersson, vd för david media

Projektledare: Lotta Fahlén
Ansvarig utgivare: Lars Petersson
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…Alfred Nygren, musik- 
och ungdomspastor i  
Salemkyrkan i Vargön, som 
är en av många sångare på 
Davids hjärta 50.

– Det var 
skitkul. Man 
slappnar ju av 
när man vet 
att det inte är 
någon som 
betalar dyra 
pengar för varje 
timme man 
är där. Det var lite trångt, lite 
kallt och inte det mest glamo-
rösa stället. Och jag var helt slut 
efteråt, men det var schysst och 
ett fantastiskt kul sätt att jobba 
på. De som var med är väldigt 
sköna och det är kul att träffa 
dem man spelar in med i stället 
för att vara i en studio vid olika 
tillfällen. Det var väldigt positivt 
att göra det tillsammans.
Du sjunger på Psalm 86 med 
texten ”Du är min Gud, förbar-
ma Dig Herre. Jag ropar till Dig 
hela dagen.” Sången är skriven 
av Charlotte Nordin, men hur 
kom du i kontakt med den?

– Lars Ekberg, som produce-
rat skivan, mailade den till mig 
en vecka innan inspelningen. 
Jag har aldrig träffat Charlotte 
och hade inte hört den innan, så 
det var lite intressant att få en 
låt som man inte har någon re-
lation till. Det tog ett tag innan 
jag förstod hur jag skulle göra 
den. 
Hann du få en relation till 
sången?

– Man försöker ju hitta den 
musikaliskt, men man hin-
ner inte sätta sig in i en låt på 
så kort tid. Hade jag haft flera 
veckor på mig hade jag hunnit 
fördjupa mig i den och i Psalm 
86. Nu blev det mer att försöka 
hitta ett sätt att göra den så bra 
som möjligt.
Du har medverkat på en Da-
vids hjärta-skiva förut och är 
ganska ny i det här samman-
hanget, vad tycker du om det?

– Det är jättekul att vara med. 
Min största vinst är kanske 
inte att få spela in några låtar 
här och där utan att faktiskt få 
hänga med de här människorna 
som har så mycket mer erfaren-
het än vad jag har och som har 
lett lovsång på ett förtjänstfullt 
sätt så otroligt länge. Det bästa 
med den där helgen var att få 
träffa dem och upptäcka att de 
inte bara är musiker och artister 
utan att de faktiskt även är lov-
sångare när ingen ser. På något 
sätt ger det lite mer tyngd åt de 
av deras sånger som jag använ-
der. Annars är det smickrande 
att få vara med, men det har 
aldrig varit ett mål att få spela 
in, även om jag tycker att det är 
jättekul.
Text och foto: Per-Johan Thörn

Storsamling   halvvägs till 100

Under sommarens Torpkonferens blir det flera tillfällen att höra 
och sjunga låtarna från Davids hjärta 50. En del av de sångare 
och musiker som medverkar på skivan kommer att leda lovsång 
på måndagens och tisdagens kvällsgudstjänster. Det blir även en 
konsert med sångerna någon av de två kvällarna.

Torpkonferensen hålls på Närkeslätten utanför Örebro under 
midsommarveckan den 21 till 27 juni.

Text och foto: Per-Johan Thörn

flera gallringar var det ”bara” 20 
kvar.

– Grundkonceptet har varit att 
stryka under den bibelkörstra-
dition som vi har. Så vi har upp-
muntrat folk att plocka fram sina 
låtar och skriva nya med tydliga 
bibelordsreferenser, säger han och 
berättar att bibelorden är hämtade 
från både Gamla och Nya testa-
mentet.

kyrkokör på fem sånger
Men Angered är inte den enda 

inspelningsplatsen. Totalt är mel-
lan 60 och 70 personer involvera-
de i projektet på olika sätt.

En kväll några dagar senare står 
Maria Gustin Bergström i kyr-
kan Tabernaklet i centrala Göte-
borg och sjunger sin sång Gör er 
inga bekymmer, vilken bygger på 
Filipperbrevet 4:6–7. Bakom sig 
har hon Tabernaklets kör med 
cirka 40 personer. Körledaren Jon 
Wallner håller i trådarna när de 

fem sångerna med olika upphovs-
män ska dras igenom. Och nu står 
Lars Ekbergs och teknikern To-
mas Ferngrens utrustning i ett av 
kyrkolokalens sidorum i stället för 
i Angered.

– Jag har gjort det några gånger, 
tagit ett bibelord rakt av och bara 
bearbetat det för musiken, säger 
Maria Gustin Bergström när vi 
pratar om projektet.
Hur är det att ha en stor kör bak-
om sig när man sjunger?

– Det är roligt, jättekul. Jag 
tycker om körmusik och blev glad 
när de undrade om jag kunde göra 
sången ihop med Tabernaklets 
kör. Det är naturligt för mig som 
var med där i flera år. Och jag blir 
så glad när sångerna jag skriver an-
vänds. Ibland frågar folk om det är 
okej att de sjunger låtarna, men jag 
förstår knappt frågan. Det är klart 
att jag vill att de ska användas.
Kan så här många personer sam-
sas på en skiva?

– Ja, det tror jag och jag tror att 
det kan bli ganska kul. Bibelorden 
är temat och framför allt tror jag 
att det är låtar som kan vara lätta 
att använda i kyrkan, jag hoppas 
det, säger Maria Gustin Berg-
ström.

enkelheten viktig
Dessutom sjunger bland annat 

Bengt Johansson, Ulf Christians-
son, Millan Holm och Lennart 
Hall på skivan.

– Vi har glädjen att samarbeta 
med många av dem som har varit 
med och format Davids hjärta ge-
nom åren. Lennart Hall var jätte-
viktig på de första skivorna, så det 
känns roligt att han är med. Ulf 
Christiansson gjorde en skiva med 
GBC, Göteborgs bibelcenter, en 
gång i tiden och det är jättekul att 
han återvänder, säger Lars Peters-
son på David media.
Varför valde du att göra en så-
dan här satsning just nu?

– För att jag på ett personligt 
plan har blivit mer och mer frus-
trerad över lovsångsindustrin där 
det väller ut låtar. Jag märker att 
mer och mer energi läggs på ar-
rangemangen och på att profilera 
stilar. Ibland är låtarna så kom-
plicerade att det blir svårt för en 
vanlig människa att sjunga med, 
man stirrar sig blind på overhead-
en eller vad det är man har.

inte bara kopiera
Så han ville gå tillbaka till Bi-

beln och förenkla.
– Det handlade just om min-

net av bibelkörerna: Herren är min 
starkhet och de där sångerna. Det 
kändes som en utmaning att göra 
det på ett nytt sätt och inte bara 
kopiera det som hände för 30 år 
sedan, att ta det enkla konceptet 
och samtidigt behålla någonting 
av den tidsresa vi har gjort, säger 
Lars Petersson.

Text och foto: Per-Johan Thörn

Ni spelade in på 
en förskola, vad 
tyckte du om det?

Upplev jubileumsskivan
live på Torpkonferensen

mängder av låtskrivare,    sångare och musiker
alfred
nygren

Johan Sundqvist och Micke Fhinn under inspelningen av Bibelkörer redux.

hall dr...

www.talkingmusic.sewww.talkingmusic.se

Välkommen att besöka oss!

Grattis David Media till 50:nde cd:n i serien Davids Hjärta

De fl esta av dessa och de fl esta andra kristna cd och böcker fi nns på 

www.talkingmusic.se

Ny singel!

fi nns på de fl esta legala downloadsajter från 
2010.06.02. iTunes, musiksajten.dagen.se, 
klicktrack.com, cdon.se m fl 

Magnus 
Bodin 139
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1993. Då kom det första Da-
vids hjärta-paketet Jag vill 
lova Herren alltid, en inspel-
ning som först gavs ut på 
kassettband för att därefter 
bli cd.

Sedan dess har ljudidea-
len förändrats mycket och 
pappersnoterna blivit pdf:er. 
Men Davids hjärta är fort-
farande tänkt som en bred 
lovsångsresurs för Kyrkan.

På mitt piano ligger nothäftena 
välanvända i en hög. Det första 
från 1995 har till och med förlo-
rat fram- och baksidan. ”Vi står 
mitt i en spännande tid där Gud 
på nytt berör och upprättar sitt 
folk. Det föder hos 
oss en ny längtan efter 
mer av Gud och att få 
tillbe och prisa Ho-
nom för allt det Han 
gör. En naturlig del av 
vårt gensvar kommer 
till uttryck i lovsången 
som vi sjunger till vår 
Gud. Vi är skapade att lovsjunga 
den Evige.”, skriver Evelyn Sund-
kvist på dåvarande Viva records i 
förordet om varför man startade 
lovsångsabonnemanget.

fågel på inspelning
Utspridda i en av bokhyllorna 

och på byrån står flera av skivor-
na, vissa mer avlyssnade än andra. 
Den första finns dock inte där 
trots att jag använt många av dess 
sånger, bland annat Mer kärlek, 
mer kraft, Stor och värdig, Endast 
av nåd och Konungarnas Konung.

– Det var ganska primitivt. Vi 

bodde i ett hus med två våningar så 
vi höll till på andra våningen och 
kallade det ”Upper room studios”. 
Det gick in lite fågelsång ibland så 
vi fick göra om vissa tagningar för 
att fåglarna kvittrade så väldigt ut-
anför fönstret, minns Jonas Sten-
lund, som producerade Jag vill lova 
Herren alltid, och skrattar.

självupplevd sång
Titelspåret ligger Maria, som 

numera heter Sundh i efternamn, 
bakom. 

– David skrev texten, så det är 
lite förmätet att säga att jag skrev 
den, men jag tonsatte den, säger 
hon ödmjukt.

Tacksamheten är tydlig när hon 
fortsätter i vårt nästa samtal:

– Jag hade upplevt så många 
gånger att Gud verkligen hjälpte 

mig i små och sto-
ra situationer och 
när den där melo-
din kom blev det 
någonting själv-
upplevt: ”Lova 
med mig Herren, 
låt oss med varan-
dra upphöja hans 

namn. Jag sökte Herren och Han 
svarade mig och ur all min nöd 
räddade Han mig”, säger Maria 
Sundh.

Jonas Stenlund har även produ-
cerat skivorna Fyll våra brunnar 
(lovsång från Stockholm Vineyard) 
samt Koinonia – ett hjärta, ett folk.

– Jag tycker mer att man känner 
sig som pastor när man står i den 
rollen, man är lovsångsledare till-
sammans och det handlar om att 
förvalta nåden att få stå inför en 
levande Gud. Sedan kanske man 
måste bortse från om det blir 100 
procent perfekt, säger han.

Vad har Davids hjärta betytt 
för dig?

– Både inspiration, ett relations-
nätverk och kreativitet, att det 
finns ett forum där man kan bolla 
och växa i sin gåva som 
låtskrivare.

drabbades
Lars Petersson har 

också en bakgrund på 
Viva records. Och han 
drog igång David me-
dia år 2000 i samband 
med att han flyttade 
till Umeå för att starta 
Vineyard-församlingen 
där.

– Jag bar på en längtan att foku-
sera lite mer på det jag brann för 
och jobba mer efter min vision. 
Så jag fick köpa loss förlaget med 
de lovsånger vi hade i Viva och de 
produktioner som tillhörde Da-
vids hjärta, säger Lars Petersson.

När han berättar om hur idén 
om Davids hjärta föddes anar jag 
lite av det Evelyn Sundkvist be-
skriver i nothäftets förord. Sats-
ningen på en lovsångsresurs för 
svenska församlingar formades 
i ett samspel mellan de två och 
andra i Stockholm Vineyard, 
bland annat Jonas Stenlund, Ted 
Jeans och Peter Persson.

– Det hände väldigt mycket 
då. Vi tänkte om och drabbades 
av förnyelsen. För mig var det en 
väldig omställning, säger Lars Pe-
tersson.

åkte till england
Hans egen resa mot en djupare 

förståelse av vad lovsång och till-
bedjan är tog avstamp i flera tunga 
år och fick fart då han lyssnade på 
ett band med en inspelning från 

när pastorn och teologen Hans 
Johansson talade på Örebromis-
sionens årskonferens.

– Det var ett slags redogörel-
se för en sekulariserad modern 

svensk när det gäller vär-
deringar, livsstil och sätt 
att tänka. För mig var det 
så brutalt för det kändes 
som att han beskrev mitt 
liv utan att nämna mitt 
namn. Det födde ännu 
mer av en hunger.

Nästa steg var att han 
åkte till England och lyss-
nade på skivbolag som 
presenterade nya skivor.

– De höll bara på med lovsång. 
Och jag tyckte inte att det var sär-
skilt kul eftersom jag inte 
förstod det. Men en lov-
sångskväll blev jag full-
ständigt drabbad. Då var 
det oerhört oväntat, även 
om jag nu kan se att Gud 
hade jobbat i mitt liv på 
olika sätt. Det var första 
gången jag fick upp ögo-
nen för lovsångens väsen. 
Innan hade jag bara sett 
ytan med tråkiga sånger, 
överandliga människor och ett 
evigt rabblande av samma texter 
om och om igen, säger Lars Pe-
tersson.

blir inspirerad
2010. Vid ett köksbord i Göte-

borg försöker Lars Ekberg minnas 
hur många Davids hjärta-skivor 
han producerat. Det landar på ett 
tiotal.

– Jag har skrivit upp, fört bok 
genom åren ..., skojar hans fru 
Anna Ekberg som sitter bredvid.
Vad tror du att Davids hjärta kan 
bidra med?

– Jag tror att det hjälper män-
niskor att uttrycka sin tillbedjan, 
att hitta ord och sånger. Om man 
ser att det skrivs och föds många 
nya sånger så kanske även man 
själv blir inspirerad att sätta sina 
ord på pränt, att våga skapa egna 
toner och musik. Man behöver 
inte vara professionell för att skri-
va låtar till Gud, säger hon.

en hjälp att tillbe
Inne i hemmastudion håller Da-

vids hjärta 50 på att ta form.
– Det är också en styrka i att 

det är olika låtskrivare från många 
olika sammanhang, i stället för att 
det är en sångare som gör allting. 
Man kommer med de influenser 

man har. Davids hjär-
ta ska vara en hjälp för 
människor att tillbe, 
säger Lars Ekberg.

Lovsångsledaren 
Kenneth Nilsson, som 
är med i Salemkyrkan 
i Vargön, tror att han 
har alla Davids hjärta-
paketen.

– Jag har varit med 
ända från början och 

har noter överallt. Det var väldigt 
bra att de kom på cd-skiva för nu 
kan man dra ut det material som 
man vill använda. Det är en jätte-
förbättring, säger han.

Han skulle dock vilja ha färre 
gitarrbaserade sånger och fler som 
bygger på piano.

– Men jag tycker att det är en 
otroligt bra resurs, att dels få en 
skiva med sånger och dels få noter 
och material att sätta i händerna 
på sina sångare, säger Kenneth 
Nilsson.

 Text och foto:
Per-Johan Thörn

”Jag fick upp ögonen för lovsångens väsen”
17 år sedan starten av davids hjärta-konceptet

jonas stenlund

– skivor direkt till din brevlåda

Bli medlem på www.adoraonline.se
Varmt välkommen!

Om abonnemanget: Gå med idag så får du köpa 
mängder av skivor till 30% rabatt på vår hemsida. Få 
sedan hem nya skivor tillsammans med förmånliga 
erbjudanden ca 4 gånger per år. Inga köptvång eller 
 bindningstider. Som medlem får man dessutom 30% 
 rabatt på all musik från Adora Records och Livets Ord.

30% 
rabatt

Gemenskap – Vi vill ge dig ära 
Gemenskap – Ett enat folk  en ny sång 
Gemenskap – Hjärtats lovsång 
Viktoria – My faith

Och många fler...

Think outside the box

PRINT                SINCE 1908

FRAM

BAK

anna ekberg

lars ekberg

historien:
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”Jag fick upp ögonen för lovsångens väsen”

”ETT HJÄRTA – EN SJÄL”
För anmälan och mer info:

www.sangochmusik.se

SÅNG OCH
MUSIKKONFERENS

810 OKTOBER 2010
SMYRNAKYRKAN, GÖTEBORG

Årets tema:

Ja tack, Jag vill gå med i 
 davids Hjärta

 lilla david

     Välj en premie för endast 49 kr inkl frakt!:

 Nära Faderns Hjärta 7

 Jag kommer för att tillbe – tim Hughes 

 We shall not be shaken - matt Redman

NamN  ____________________________________________

adress ___________________________________________

Postadress  _______________________________________

tel  ______________________________________________

e-Post  ____________________________________________

skickas till: 
david media aB, Borgvägen 20a, 904 20 Umeå 
du kan också maila in din beställning på www.davidmedia.se

davids Hjärta
lovsångernas abonnemang!

sedan 1993 har davids Hjärta varit en viktig resurs för gudstjänstlivet.
enl. CCli:s statistik (feb 2010) kommer drygt 65% av de 100 mest 
rapporterade sångerna i svenska församlingar från davids Hjärta.

 
Prova på du också och välj en premie för endast 49 kr inkl frakt!!

 NäRa FadeRNs HJäRta 7 Jag kommeR FöR att  
tillbe – tim HugHes

 We sHall Not be sHakeN  
-  matt RedmaN

Under rubriken ”Se Guds 
lamm” går Lovsång 10 av 
stapeln i Huskvarna den 
15 till 16 oktober.

– Självklart låter lovsången 
olika i olika tider. Men teologin 
och förståelsen av den är tidlösa 
saker. Därför har vi prioriterat 
tyngre teologer som kan hjälpa 
oss att gräva lite djupare och 
bryta det här med att lovsång 
har blivit en musikstil, säger 
Lars Petersson på David me-
dia som tillsammans med Team 
med uppdrag är huvudarrangör 
för konferensen.

När detta 
skrivs är 
Magnus 
Malm och 
Viola Graf-
ström klara 
som talare.

– Det är 
personer som 
vi själva har 
blivit berörda av och som vi vet 
har någonting att säga. Dröm-
men är att lovsångsledaren, 
pastorn och styrelseordföran-
den i församlingen skulle kom-
ma tillsammans och få se det 
samspel som måste finnas mel-
lan dem, säger Lars Petersson.

”Se Guds lamm.” Johannes 
döparen utbrister de tre orden i 
konferensens tema när han ser 
Jesus komma gående.

– Då lämnar lärjungarna ho-
nom och går med Jesus. Är inte 
det själva essensen av en lov-
sångsledares uppgift, att peka 
mot Jesus och föra människor 
bort från sig själva, bort från 
”min musik” och ”min tjänst”. 
När människor går till Jesus 
får lovsången sitt absolut dju-
paste innehåll, säger Lars Pe-
tersson.
Text och foto: Per-Johan Thörn 

p gng

Lovsång 10 
i Huskvarna

viola 
grafström
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Hon har musikal-farbröder-
na från Abba som förebilder, 
skriver sånger om himlen 
och fortsätter att brottas 
med livet och tron på nya 
skivan Mellan trasiga kanter 
och trådar av guld.

– Jag är dramatisk, utbris-
ter Maria Gustin Bergström.

Och naturen finns med 
som en naturlig del i hennes 
sånger. Kanske inte så kon-
stigt när hon bor på Hälsö i 
Göteborgs skärgård.
Vi sitter vid fönstret mot havet, 
mellan bokhyllan, trädgårds-
möblerna och växthuset. De tre 
kan ses som symboler för hennes 
intressen vid sidan om musiken. 
Men den tar mycket tid i sig självt.

– Ja, det blir ju mer och mer, sä-
ger Maria Gustin Bergström.
Får du ihop det?

– Nu har jag nått gränsen för 
att det inte går att jobba heltid 
längre.

Jobbet är som produktutveck-

lare och projektledare på SCA där 
hon arbetar med inkontinenspro-
dukter.

– Vi ska försöka gå ner i arbets-
tid till hösten båda två. Och vi ska 
göra det så länge vi har råd för att 
orka vara ute och spela så mycket 
som möjligt, för det vill vi.

Den andra halvan av vi:et är 
hennes man Mikael Bergström 
som spelar piano både på skivorna 
och när de håller konserter.

– Det är jättebra och kanon-
trevligt, enda nackdelen är att 
man måste skaffa barnvakt.

personliga texter
Dagen efter att vi träffas ska hon 

få hem den färdigtryckta skivan.
– Det är fantastiskt att hålla den 

i handen, det ska bli spännande, 
säger hon inspirerat.
På din Myspace-sida jämför du 
att ge ut egen musik med att 
”Hänga sitt hjärta i ett snöre till 
allmän beskådan”. Vill du ut-
veckla det lite?

– Det är precis så det känns. 
Om man är personlig och sysslar 
med något slags skapande där man 
utgår från sig själv och vill dela 

med sig av sitt hjärta så innebär 
det ju att sätta ord på känslor och 
en nakenhet som andra människor 
sedan tittar på och bedömer. Och 
det är ju jätteläskigt och fantas-
tiskt på samma gång. Det är som 
att hänga upp sitt hjärta i ett skylt-
fönster utan att veta hur det kom-
mer att tas emot.
Är det värt det då?

– Absolut. Det är svårt att låta 
bli. Att skriva sånger har varit lite 
otippat för mig, det har inte varit 
min plan för livet. Men det har 
blivit ett jätteviktigt språk.

För ungefär ett år sedan blev 
det klart att Maria Gustin Berg-
ström skulle göra en uppföljare 
till Solregn. Då, samtidigt som hon 
var mammaledig, kom hon in i en 
intensiv skrivfas. Till nya skivan 
hade hon hela 22 sånger, både nya 
och gamla, att välja på. Och hon 
är nöjd med slutresultatet.

– Jag tycker att vi har vågat lite 
mer och jag känner mig tryggare 
i vad jag vill musikaliskt. Gillar 
man Solregn tror jag att man kom-
mer att känna igen sig och tycka 
att den här är bra också.

Hon sätter på skivan med den 

något långa titeln Mellan trasiga 
kanter och trådar av guld, ett album 
vars innehåll överraskade henne. 
Medan stråk- och flöjttonerna i 
förstaspåret Sommarmorgonljus fyl-
ler rummet berättar hon varför.

himlen blev ett tema
– Jag trodde att jag skulle göra 

en skiva om livet i allmänhet, om 
att vara människa. Men när jag 
började skriva låtar blev det flera 
om himlen, det förvånade mig.

– Himlen blev ett tema snarare 
än att jag valde det. Det handlar 
om livet och döden, om att vara 
människa men ändå ha ett mål.
Var det något särskilt som gjorde 
att det blev det här temat?

– Nej, det var inte det. Men det 
skrämde mig nästan tills jag in-
såg att Gud inte är skrockfull. Då 
kände jag mig lugn igen. Det är 
klart att Han inte låter mig drab-
bas av sorg bara för att jag får 
sånger om himlen, så tror jag inte 
att Han är.

Men himlen är inte enda spåret.
– Det är även att på något sätt 

brottas med min tro mitt i min 
verklighet. Då ingår både död, liv, 

glädje, förtröstan, sorg och lycka. 
Sedan tycker jag alltid om sång-
er som handlar om naturen och 
Gud, där landar jag alltid.

På bordet ligger två svarta 
böcker. I dem brukar hon skriva 
ner idéer till melodier och texter.

– Jag brukar kalla det för ett 
embryo. Oftast kommer det en 
melodislinga tillsammans med en 
textsnutt.

vill förmedla hopp
Hon tror att många människor 

skulle kunna använda sin kreativi-
tet mycket mer än de gör.

– Man kan inte sätta på sig be-
dömningshatten direkt utan måste 
ge sig själv utrymme att vara lite 
knäpp. Om jag sätter mig och ska 
skriva ”en jättebra låt” så blir det 
bara kramp. Därför tycker jag det 
var så bra som Roland Hellsten 
(hennes tidigare pastor i försam-
lingen Tabernaklet reds. anm.) sa: 
”Skriv en låt som bara är för nästa 
söndag, det behöver inte vara en 
hit.”
Vad hoppas du att de som lyss-
nar på skivan får med sig?

– Jag vill ge hopp, tröst och frid 

Dicentia - Skandinaviens ledande digitala leverantör.

Dicentia erbjuder bland annat:

• Studiotjänster
• Reprotjänster
• Blu-ray tillverkning
• CD & DVD tillverkning
• Vinyl

För inspiration och idéer besök vår hemsida www.dicentia.se

Stockholm | Isafjordsgatan 35 Box 8 | SE-164 93 Kista | Tel: +46 8 477 20 00 | Fax: +46 8 477 20 20
Göteborg | Lisa Sass Gata 1 |SE-422 53 Hisings Backa | Tel: +46 31 742 59 00 | Fax: +46 31 58 31 37

www.dicentia.se

Maximerar värdet av ditt innehåll

• En uppsjö av förpackningsalternativ
• Mobila hemsidor
• Mobil distribution
• Digital Assets Management

Alltid bra musik – alltid bra priser!

Somewhere Down The Road
Amy Grant

Förutom de nya, riktigt urstarka 
låtarna, får vi som bonus en 
nyinspelning av klassikern 
"Arms of Love" plus tre av 

hennes mest älskade 
berättarsånger.

Sparrow SPD 93683

Come Let Us Sing
Oslo Gospel Choir

Här har man samlat ihop de 
bästa låtarna ifrån de 

omåttligt populära ”We lift our 
hands”-skivorna - och du får 
dessutom hela härligheten till 

ett kanonpris
GMI Music  IME 1304

Awakening
Passion

Live från konferensen som 
samlade 23000 studenter. Med 

Chris Tomlin, Matt Redman, 
Christy Nockels, Hillsong 
United och många fler.
Sixsteps SPD 07175

Tonight
TobyMac

Frontmannen från DC Talk 
levererar en fullträff i vårt 

musikaliska solarplexus, en 
skiva som får en att tappa 
andan. Rock, pop, urban 
och hip hop med grym 

finess och briljans.
Forefront FFD 26371

Somewhere Down The Road
Amy Grant

Förutom de nya, riktigt urstarka 

149 kr

Come Let Us Sing
Oslo Gospel Choir

Här har man samlat ihop de 

129 kr

Tonight
TobyMac

Frontmannen från DC Talk 

149 kr

Awakening
Passion

Live från konferensen som 

149 kr

”Som att hänga 
upp sitt hjärta i 
ett skyltfönster”

uppföljaren till solregnmaria gustin bergstrm:
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till den som behöver det. Det är 
klart att jag vill ge glädje också 
så att det inte blir för tungt, men 
framför allt ”Kom igen, du klarar 
det.”

– Jag har haft skivor som har 
varit jätteviktiga för mig periodvis. 
Vissa låtar kanske jag har lyssnat 
på fem till tio gånger om dagen 
när det har varit tuffa perioder, 
för jag gick igenom sådana när jag 
började skriva låtar och åren där 
innan. Jag önskar att mina skivor 
skulle kunna vara så för andra. 

Och jag har fått brev, mejl, tele-
fonsamtal och träffat människor 
som säger att de spelade min skiva 
i bilen varje dag under en period 
och att det bar dem. Det är helt 
fantastiskt. Då känner jag att det 
är värt alltihop.

Hon läser några ord från en av 
sångerna: ”Jag har en vän ...”

– Så enkelt är det nog.
Så enkelt och så svårt ...

– Ja, eller hur, säger Maria Gus-
tin Bergström och skrattar.

Text och foto: Per-Johan Thörn

ROLAND PIANO
DIGITAL

RG-3FRG-1FC-30
Cembalo

C-230
Classic keyboard

HP-300 serien
C-330
Kyrkorgel

Roland kan i dag erbjuda några av världens 
förnämsta digitala klaviaturinstrument för så-
väl klassisk som modern musik. Classic-serien 
omfattar bland annat en ytterst  
kompetent kyrkorgel och en underbar cem-
balo, båda till mycket attraktiva priser.

De nya digitalpianona i HP300-serien bygger på 
en helt ny teknik som tillsammans med en först-
klassig hammarmekanik erbjuder marknadens 
mest realistiska och levande pianoklang. Några 
av modellerna tillverkas också med en vacker, 
högglanspolerad pianolack.

Nästa dag såg haN 
Jesus komma, och 
haN sade ”se guds 

lamm, som tar bort 
världeNs syNd.”

Årets tem
a

Arr: Team med Uppdrag & David Media AB i samarbete med KLOT, Bilda och Kungsportskyrkan

15-16 oktober 
Kungsporten, HusKvarna
anmälan ocH info: 
www.lovsang.se/lovsang2010

Joh 1:29

Följ våra bloggar och läs de 
senaste nyheterna i mobilen 

– var du än befi nner dig! mobil.dagen.se
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Det är mer än tio år sedan 
Jesus culture-rörelsen föd-
des i Kalifornien. Sedan dess 
har man gett ut flera album 
och arrangerat otaliga kon-
ferenser utöver världen.

Lovsångsledaren Kim 
Walker-Smith var med från 
början.

– Min vision för Jesus culture är 
att vi ska fortsätta växa genom att 
Jesus leder oss och påverka vår 
omvärld så att människor möter 
Guds kärlek. Vi vill resa upp ra-
dikala väckelsemänniskor, säger 
hon.

Det hela har sin bas i försam-
lingen Bethel church i Redding 
i Kalifornien. Sommaren 1999 
hölls den första Jesus culture-kon-
ferensen, vilken arrangerades av 
en ungdomsgrupp ledd av rörel-
sens ledare Banning Liebscher.

”Hjärtat i samlingarna var att 
tjäna andra kyrkor och leda unga 
människor till en upplevelse av 
Guds radikala kärlek. Under varje 
konferens fanns det en stark guds-

närvaro och ungdomarna och de 
unga vuxna åkte tillbaka till sina 
hem, skolor, arbeten och kyrkor 
passionerade och förvandlade” 
skriver Tony Cummings, musik-
redaktör för den brittiska inter-
netsajten Cross rhytms, i en arti-
kel om Jesus culture.

Nuförtiden hålls cirka åtta kon-
ferenser om året, förutom i USA 
även i Storbritannien och Aus-
tralien. Andra veckan i juni är det 
dags för Dallas. Och i juli väntar 
Atlanta samt nämnda Redding.

– Vi tillber Gud, lyssnar på tala-
re och går ut på gatorna i team för 
att evangelisera, be för sjuka och 
visa kärlek gentemot dem som bor 
i staden. Jag tror att vi har stor på-
verkan och att Gud rör sig på ett 
kraftfullt sätt bland människorna, 
säger Kim Walker-Smith.

fyra album
Hon berättar att konferenserna 

samlar mellan 500 och 3 000 per-
soner. Teamet består av ett 20-tal 
personer inklusive Jesus culture 
band som släppt fyra album under 
senare delen av 2000-talet: Eve-
rything, We cry out, Your love never 

fails och Consumed. Och skivorna, 
som är liveinspelningar, förmedlar 
en del av atmosfären under konfe-
renserna.

– Vi har ett eget skivbolag, men 
vi ser oss mer som en ”ministry”. 
Att spela in är inte vår första prio-
ritet, säger Kim Walker-Smith 
som tillsammans med bland annat 
Chris Quilala och Melissa How 
medverkar på albumen och konfe-
renserna.

växer i europa
Lars Petersson på David media 

menar att det finns ett intresse för 
Jesus culture även på den här si-
dan Atlanten.

– Jesus culture är en företeelse 
som växer i Europa och i USA. I 
Sverige ser jag att vi tar hem 10, 
15 skivor som tar slut på en gång 
och så får vi beställa 20 nya. Så 
det känns som att det är lite av ett 
momentum just nu, säger han.

Kim Walker-Smith spelar inte 
något instrument utan leder lov-
sång enbart med hjälp av sin röst. 
Tidigare var hon lovsångspastor i 
Bethel church.

– Men jag klev ner från den 

positionen i fjol eftersom jag gifte 
mig och ville gå in i lite nya upp-
gifter tillsammans med min make.
Vad är tillbedjan för dig?

– Tillbedjan är att låta Gud ösa 
sin kärlek över dig och att du sva-
rar på det genom att ösa din kär-
lek tillbaka över Honom.

Nu har hon lett lovsång i mer 
än åtta år.

– Jag började med att köra bak-
om andra och väntade på Gud. Jag 
tillät Honom att låta mig växa och 
slutligen började jag leda själv.

släppt egen skiva
Förutom skivorna med Jesus 

culture band har hon släppt en i 
eget namn, Here is my song. 

– Jag växer fortfarande som 
låtskrivare. Albumet innehåller 
mycket spontan tillbedjan, vilket 
är ett uttryck för att mitt hjärta 
flödar över. Skivan visar på ett väl-
digt bra sätt hur jag leder lovsång 
live, säger Kim Walker-Smith.

Text: Per-Johan Thörn
Foto: Nathan Grubbs

Lyssna på:
www.myspace.com/jesusculture
www.myspace.com/kimwalker2
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SJUNG EN NY SÅNG

Bor: San Francisco, Kalifornien.

Familj: Gift med Skyler Smith.

Skivor i urval: Here is my song, 
Consumed och We cry out.

Intressen: Cykla, åka longboard, 
måla, titta på film och laga mat.

Förebild: Aimee Semple-McPher-
son. ”Hon är en av mina hjältar.”

kim walker-smith

Lovsång live – på skiva
vi vill påverka så människor möter guds kärlekjesus culture:


