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TIDNINGEN DU just nu läser 
heter Lovsång. Den ges ut 
av David Media som sedan 
starten år 2000 existerat 
som en resurs för den lov-
sjungande församlingen  
genom att förmedla ny, 
svensk lovsång i alla format 
som står till buds: CD, 
strömmande media, nothäf-
ten, lösbladsnoter etc. 

Allt vi gör bottnar i en 
förvissning om att män-
niskan existerar för att tillbe 
Gud. Därför ger vi också 
ut böcker i ämnet och se-
dan år 2005 arrangerar vi 
konferensen Lovsång för att 
fördjupa tillbedjan, både 
i och utanför kyrkan, på 
och nedanför estraden och 
vara en mötesplats för olika 
samfund, traditioner och 
uttryckssätt, allt med Guds 
ära som yttersta mål. 

Kanske borde vi byta 
namn, både på tidningen 
och på konferensen. Lov-
sång har blivit något som 

splittrar Guds folk. Något 
som man är för eller emot. 
Troligen för att ordet blivit 
synonymt med ett musika-
liskt uttryck som dominerar 
gudstjänsten i många 
församlingar. I vissa fall så 
är kanske ”lovsången” det 
enda musikaliska inslaget 
i gudstjänsten. Saknaden 
efter kommunicerande sång 
är stor, alltså sånger där vi 
sjunger om vem Gud är 
och vad han gjort snarare 
än sånger till Gud där vi 
uttrycker kärlek, vördnad, 
respekt och förundran. Det 
är okej med tycke och smak, 
men det finns ingen ursäkt 
för att tycke och smak ska 
resultera i osämja och i vär-
sta fall splittra församlingar.  

ASTRID LINDGRENS lite 
märkliga karaktär Karlsson  
på taket är enligt egen 
utsago ”en vacker, genom-
klok och lagom tjock man 
i sina bästa år”. Men han 

”ROLIGT VILL JAG HA,  
ANNARS ÄR JAG INTE ME!”

INDIVIDUALISMENS PÅVERKAN PÅ FÖRSAMLINGEN
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är lättstött och menar att 
”roligt vill jag ha, annars är 
jag inte me”. Det må vara 
småcharmigt i en barnbok 
men det fungerar mindre 
bra i församlingen. Istället 
för att sätta mig och min 
vilja först kanske vi ska 
börja med frågan om varför 
firar vi gudstjänst? Är det 
för vår skull? Eller för Guds 
skull? Den amerikanske 
pastorn och författaren AW 
Tozer skriver: ”Jag kan inte 
med någon sympati accep-
tera tanken på att vi går till 
kyrkan för vår egen skull. 
Tillbedjan har en lugnande 
effekt, men det primära mo-
tivet för att gå på gudstjänst 
är inte för min trevnad - det 
är att frambära ett lovets offer 
som tillhör Gud”. 

VI ÄR SÅ STÖPTA i indivi-
dualism att vi har svårt att 
förstå, och att acceptera, 
att det är bara Gud själv 
som kan definiera vad sann 

tillbedjan är. Jesus följde 
inte sin egen utan Guds vilja 
och han gjorde bara vad han 
såg Fadern göra (Joh 5). En 
inställning som så behagade 
Gud att han utbrast ”Du är 
min son, min älskade! Du är 
min stora glädje” (Luk 3:22b, 
Kärnbibeln). En nödvändig 
fråga för varje gudstjänst-
firande församling är om 
Gud finner glädje över våra 
gudstjänster. Eller suckar 
han fortfarande med pro-
feten Amos ord: ”Låt mig 
slippa era psalmer, jag vill 
inte höra era lovsånger”  
(min fria översättning).   

PAULUS UNDERVISNING 
i Nya Testamentet är ge-
nomsyrad av uppmaningar 
att inte strida, inte söka 
sitt eget bästa, inte låta 
personliga intressen splittra 
församlingen. Han utropar: 
”jag uppmanar er syskon i vår 
Herre Jesu Kristi namn att 
vara fullständigt eniga i allt 

ni säger. Låt det inte finnas 
några splittringar bland er, 
låt er istället helas från dessa 
grupperingar så att ni åter 
står enade i samma sinne och 
har samma mål. (I Kor 1:10, 
Kärnbibeln). 

TILLBEDJAN AV GUD är 
alltings mål och mening. 
Det är vad vi är skapade för. 
Låt oss släppa på prestigen, 
lämna ”fjärrkontrollen 
hemma” och lovsjunga Gud 
från djupet av våra hjärtan, 
oavsett om sången passar 
vår smak eller inte.  

LEDARE

Lars ”Lasse P” Petersson,  
VD David Media

”ROLIGT VILL JAG HA,  
ANNARS ÄR JAG INTE ME!”



HITTADE SIG SJÄLV  
– I JESUS KRISTUS

Identitet handlar ofta om att finna sig själv. Vem är jag egentligen? Att hitta svaret 
kan vara en livslång resa. För Johan Åsgärde landade insikten efter ett möte med 
Jesus som förändrade allt.

 Gabriella Mellergårdh  

 Mike Eriksson  

– Den sanna friheten är 
funnen när vi ger upp och 
finner oss själva i Honom. 
Det är det sanna självför-
verkligandet, säger Johan.

Skivan ”Identitet” har 
precis släppts som nr 78 i 
Davids Hjärta-serien, men 
historien bakom projektet 
började formas för mer än 
två år sedan. Våren 2017 var 
Johan, som han beskriver 
själv, helt körd i botten, i 
slutet av sig själv.

– Jag hade ingenting 
kvar, jag hade kämpat med 
depression så länge. Där 
fick jag ett möte med Jesus 
som varade i tre veckor. När 
jag inte hade något kvar att 
försvara längre, när alla tåg 
hade gått, då kunde Gud 
komma åt mig, säger Johan.

I det mötet började Gud 
undervisa honom. Plötsligt 
förstod han, på riktigt, vad 
det innebär att vara född på 
nytt, att vara en ny skapelse 
i Jesus Kristus.

– Jag hittade min iden-
titet i Jesus. Depressionen 
kunde inte styra mig längre, 

inte bestämma över mig och 
min framtid, säger Johan.

LÄNGTAN EFTER ATT  

BETJÄNA KYRKAN

Det som hände där är upp-
rinnelsen till det nya albumet  
som också heter Identitet. 
En annan viktig del av 
bakgrunden är rörelsen  
Noise Village som Johan är 
initiativtagare till. Redan 
innan det omvälvande 
mötet med Jesus hade Johan 
börjat samla människor om-
kring sig som delade samma 
längtan att söka Guds 
ansikte och tillbe honom. 
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AKTUELLT

JOHAN ÅSGÄRDE HADE INGENTING KVAR



Lovsångskvällar tillsammans i studion 
blev ett viktigt sätt att möta Gud och 
vara i Hans närvaro. Visionen växte 
med tiden till en längtan att betjäna 
och bygga upp kyrkan, att bygga upp 
de troende. Att skapa en plattform med 
content i form av musik, vittnesbörd 
och videos som kan fungera som verk-
tyg för att betjäna Guds församling.

– Det är så många som lever som 
kristna utan att ändå leva i sin nya 
identitet i Kristus. Vi anstränger oss så 
mycket, försöker förtjäna Gud, en plats 
vid Hans bord. Vi kämpar med synd, 
relationer och besvikelse. Och det blir 
till en fälla eftersom Guds gåva är evigt 
liv, säger Johan.
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 JOHAN ÅSGÄRDE

Aktuell med albumet 
”Identitet” — som även 
är Davids Hjärta 78.

ÅLDER: 38 år
BOR: i Örebro
FAMILJ: Hustrun Nena 
och barnen Elsa, Bror 
och Petrus
SYSSLAR MED: Egen
företagare, låtskrivare 
och producent. Är förlagd 
hos skivbolaget BMG och skriver 
sekulär pop men har också ett delat 
förlagsavtal mellan BMG och David 
Media för lovsångsmusik.
DRÖM: Att få manifestera Guds rike, 
vara kärlek som Gud är kärlek och 
skriva musik som leder till helande, 
befrielse och upprättelse.

”Det tog väldigt lång 
tid att komma dit, 
men i dag tycker jag 
verkligen att det blir 
som allra bäst när jag 
får ha min kreativa 
process tillsammans 
med andra.”

Johan Åsgärde, om att skriva 
lovsånger tillsammans med 

flera andra kompositörer



Noise Village tog allt mer 
konkret form. I dag är de 
ganska många som samlas 
varje vecka med en längtan 
att följa Jesus. 

– Det är ingen försam-
ling, ingen ny kyrka, men 
det är ett församlande där vi 
tillsammans kan få betjäna 
kyrkan. Och den nya ski-
van ges ut av Noise Village 
i samarbete med David 
Media. Den är lite av en 
startpunkt för den offent-
liga delen av Noise Village, 
berättar Johan

SVENSK – OCH EN  

ENGELSK PRODUKTION

Produktionen är lite  
annorlunda eftersom nio av 
tio originalsånger är skrivna 
på engelska, av Johan i 
samarbete med en lång rad 
låtskrivarkollegor, däribland 
Brenton Brown, Leeland 
Mooring, Callie och Wes 
Strunk, Ben Cantelon, Sean 
Curran, Kevin Salem och 
Kristian Stanfield. Den eng-
elska versionen av albumet 
Identity släpps bara digitalt. 

Den svenska versionen, 
Identitet, som ges ut som 
Davids Hjärta nr 78, har 
texter som har bearbetats 
av bland andra Michael Jeff 
Johnson, Jeanette Alfredsson, 
Ingalill Vaim – och förstås 
Johan själv. 

– Jag älskar att skriva på 
engelska, det är inget som 
känns främmande för mig. 

Samtidigt är svenskan i sin 
natur mer naken, oskyld 
och rätt på. Ofta är det rätt 
svårt att översätta redan ut-
givna låtar eftersom formatet 
är mer strikt, du måste vara 
mer exakt. Det här har varit 
lyxigt eftersom jag själv är 
låtskrivaren och materialet 
inte är utgivet sedan tidigare. 
Nu har vi haft frihet att 
forma texterna utifrån själva 
ryggraden av sången och 
därför har det inte blivit 
en regelrätt översättning 
av sångerna utan en svensk 
text, förklarar Johan.

KREATIV PROCESS TILL-

SAMMANS MED ANDRA

I vissa av sångerna har  
Johan haft upp till fyra 
medkompositörer. Är det 
inte svårt att skriva tillsam-
mans med andra, om du 
jämför med att äga den 
kreativa processen själv?

– Det tog väldigt lång tid 
att komma dit, men i dag 
tycker jag verkligen att det 
blir som allra bäst när jag 
får ha min kreativa process 
tillsammans med andra. Jag 
kommer ofta med en idé till 
en session, men jag blir så 
lyckligt förvånad av det som 
händer i samarbetet. 

EN UNIK BREDD AV  

SAMARBETEN

Totalt har 20 låtskrivare 
medverkat på Johan Åsgär-
des nya album Identitet, 

inräknat Johan själv. Det 
är en unik bredd av sam-
arbeten. 

– Noise Village är allt  
annat än en enmansshow. 
Jag är så djupt berörd av 
att jag får göra det jag gör 
i samarbete med min tros-
familj i Örebro, David 
Media, Mike Eriksson på 
Rockatown Music Design, 
och alla vänner och låtskri-
vare som är en ständig källa 
till uppmuntran och tro. 
Det finns inget sätt för detta 
att fungera och blomma utan 
relationer och förtroenden till 
varandra, säger Johan. 

Han är så tacksam att få 
göra gemensam sak med alla 
dessa människor för Guds 
rike. 

– Och Nena, min fru, 
stöttar mig på ett sätt som 
ingen annan än jag vet eller 
förstår. Det hade aldrig gått 
att genomföra den här ski-
van om inte hon hade stått 
med mig och sett det här 
som ett gemensamt upp-
drag. Jag älskar henne så.

MOGNAR MED TIDEN

Några samarbeten är nya för 
Johan, andra har han jobbat 
med flera gånger tidigare. 
Nästan alla sånger är skrivna 
på plats i USA. Ett exempel 
är Brinner (Fire) som kom 
till redan för fyra år sedan 
i samarbete med Kevin 
Salem, Mattias Frändå och 
Oliver Lundström och som 
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”Jag hade ingenting 
kvar, jag hade käm-
pat med depression 
så länge. Där fick 
jag ett möte med 
Jesus som varade i 
tre veckor. När jag 
inte hade något kvar 
att försvara längre, 
när alla tåg hade 
gått, då kunde Gud 
komma åt mig.”

Johan Åsgärde, om mötet 
med Gud våren 2017.
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        SÖK          KÖP          LADDA NER

Betalning via paypal eller faktura. Filen laddas ner till mobil/dator/platta 
direkt efter avslutat köp. Enklare och smidigare än så blir det inte!

Välkomna in på www.davidmedia.se/noter

En resurs för er lovsång!

Vi har 100-tals 
lovsånger som 
pdf-noter i vår 
notbutik!

1 2 3

Nu med  Multitracks  & Onsong- register!

verkligen har brunnit i 
Johan sedan dess.

– Jag ville göra den till vår 
sång, för vår kyrka. Att vi 
tillsammans som Kristi kropp 
här i Sverige fick sjunga ut: 
Jag brinner för dig. Det kan 
vara en väldigt lång process 
innan en låt landar. Så är 
det med en del låtar. Ibland 
känner man bara, det här 
kommer att bli bra. Och då 
kan en låt verkligen mogna 
med tiden, säger Johan.

THE DIVINE DANCE  

– ATT KÄNNA GUD

Ett annat exempel på sång är 
Tro på mig (Believe in me) 

som Johan skrivit tillsam-
mans med Ben Cantelon. 
Texten bygger på Jesu ord i 
Johannesevangeliet 14: Låt 
inte era hjärtan vara oroliga.

– Jag vet vad det innebär 
när oron stjäl allt ifrån dig. 
Men när vi förblir i Honom 
som han för blir i oss, så 
får vi också Hans frid. Jag 
önskar att den här låten får 
skölja över varje orolig själ, 
säger Johan.

Även Känna dig (Kno-
wing you) bygger på Jesu 
ord i Johannesevangeliet: 
Detta är det eviga livet,  
att de känner dig, den enda 
sanne Guden, och honom  

som du har sänt, Jesus 
Kristus.

– Hebreerna har ett 
uttryck som handlar om att 
känna Gud. Översatt till 
engelska blir det the divine 
dance, och det går ända 
tillbaka till trädgården.  
Att leva i fullkomlig kärlek, 
fullkomlig gemenskap.  
Att känna Gud, med djup, 
intim vördnad, det är den 
allra största glädjen, säger 
Johan. 
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En resurs för er lovsång!

KOM DU KÄLLA
Erik Tilling &  
Michael Jeff Johnson
Ljuv instrumentalmusik för bön,  
återhämtning och reflektion.

H Ö S T N Y T T  F R Å N  D A V I D  M E D I A

HELT LIV
Daniel Röjås
En bok om förundran, 
vilan, bönen, välsignelsen 
och tillbedjan.

Under 2020 kommer Erik Tilling, Michael 
Jeff Johnson och Daniel Röjås att åka ut 
på en gemensam turné med en föreställ-
ning som innehåller korta monologer,  
intervjuer, sång och musik.  
Håll utkik efter datum och platser!

Köp i närmsta missionsbokhandel 
eller på www.davidmedia.se

Missa inte  
gemensamma

TURNÉN  
VÅREN 
2020!
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PÅ GÅNG
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NYTT MED TILLING 
OCH JOHNSON

UNIK INSTRUMENTALSKIVA

Det var tidig höst 1992 
och jag arbetade sedan 
ett år tillbaka som skol
evangelist i Ansgarskyr
kan i Västerås. Då båda 
mina kollegor valt att 
avsluta sin tjänst fick jag 
en ny, för mig tidigare 
okänd, kollega som hette 
Michael Johnson, bördig 
från Virserum.

 Daniel Röjås  

 Millan Holm 

Detta var en helt ny bekant-
skap som kom att sätta färg 
på hela tillvaron. Det jag 
minns, förutom evangelisa-
tion i skolor, ungdoms-
samlingar, läger och fett-
drypande potatisgratänger vi 
snodde ihop för att överleva, 
är just sångerna, alla dessa 
kompositioner som Michael 
producerade. 

Under flera år fick jag 
följa hur Michael skrev  
musik för körer, lovsånger 

för gudstjänstbruk och 
andra artister. När vi sedan 
började resa och medverka 
som förkunnare och musi-
ker i kampanjer och konfe-
renser fick jag följa proces-
sen när Michael alltmer 
växte in i sitt eget tonspråk 
och sitt eget uttryck som 
artist. 

FOLKKÄR ARTIST

Mötet med musikern och 
producenten Paul Biktor 
Börjesson kom att bli ett 
avgörande steg i Michaels 
utveckling till den folkkära 
artist han är idag. År 2005 
släpptes debutalbumet  
”Allt vi skulle kunna bli” 
som bland annat innehål-
ler den sång som kanske 
Michael blivit allra mest 
förknippad med, nämligen 
”Han går aldrig förbi dig”, 
som också kom i en engelsk 
version (inspelad i Nash-
ville) sommaren 2019. 

Michael har sammanlagt 
släppt sex studioalbum och 

en samlingsplatta, senast 
albumet ”Jordens lägsta 
punkt” (2017). 

TIO TUSEN EXEMPLAR

Sommaren 2000 arbetade 
jag som sommarpastor på 
Strandgårdens camping och 
lägergård utanför Halmstad. 
Under några dagar gästades 
jag och min fru Tine av vår 
vän Erik Tilling som också 
medverkade i en gudstjänst. 
Jag minns hur vi med en 
känsla av andakt fick lyssna 
på en demo med några 
sånger som Erik spelade upp  

Erik Tilling och Michael Jeff 
Johnsons instrumentalskiva 
”Kom du källa” är deras  
första gemensamma projekt.
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på en kassettbandspelare 
(du som är ung får googla 
på kassettbandspelare). 

Han spelade bland annat 
upp ett eget alster som han 
döpt till ”Göm mig i dina 
vingar”. När vi lyssnat klart 
bröt Erik tystnaden med 
orden: ”Tror ni att det kan 
bli något av det här?” 

Året därpå släpptes 
albumet ”Göm mig i dina 
vingar” på David Media, 
ett album som sålt i 10 000 
exemplar! Erik har samman-
lagt släppt åtta album och 
ett samlingsalbum.

GAMLA VÄNNER

Erik och Michael har var för 
sig fått trogna lyssnarskaror 
och deras sånger sjungs i 
kyrkor och kapell i vårt land. 
Båda två har turnerat flitigt 
och anlitas brett av alla olika 
kyrkor och samfund. Nya 
albumet ”Kom du källa” är 
deras första gemensamma 
projekt som solo artister. 

De har känt varandra i 
trettio år och spelat ihop 
många gånger innan deras 
egna karriärer tog fart. På 
bilden här ovan syns Erik 
och Michael i samband 
med att de medverkade i 
organisationen Team Actions 
sommarkampanj på Got-
land 1990. Under rubriken 
Hamngospel kl 22 spelade 
de varje kväll och levererade 
”Gospel Train” av Per-Erik 

Hallin med väl tilltagna, 
”delaymarinerade”, gitarr-
solon av Erik. 

FINN VILA I SÅNGERNA

Albumet ”Kom du källa” är 
helt instrumentalt – mixat 
och producerat av Erik. 
Idén väcktes av att vi lever 
i en stressad tid där allt står 
på 24/7. När ska man hinna 
vila? Enligt ett rykte har 
marknadschefen på Spotify 
sagt att det som spelas allra 
mest är rogivande avslapp-
ningsmusik. 

Erik har under senaste 
året släppt ett antal instru-
mentala spår och samlat 
dem, och andra favoriter, 
under spellistan ”Silentium 
- Peaceful Guitar” som just 
nu är den av Eriks spellistor 
som har flest följare.

Tanken är att finna vila 
i sångerna. Albumet består 
av psalmer såsom ”Närmare, 
Gud, till Dig”, ”Jesus har 
gjort allt” och ”Må allt 
skapat tystna”. Men här  
finns även Benny 

Anderssons ”I gott bevar” 
samt Eriks och Michaels 
mest omtyckta sånger såsom 
”S:t Patricks Bön” och ”Han 
går aldrig förbi dig”. 

Detta är en skiva som 
passar för bön, återhämt-
ning och reflektion eller att 
bara ha på i bakgrunden.

BOK OCH FÖRESTÄLLNING

Samtidigt som albumet 
”Kom du källa” släpps även 
Daniel Röjås, nya bok ”Helt 
liv” (David Media). Boken 
och skivan har ett gemen-
samt ärende om förundran, 
vilan, välsignelsen och 
tillbedjan. 

Under 2020 kommer 
Erik, Michael och Daniel 
turnera med en föreställning 
som innehåller korta mono-
loger, intervjuer med Erik 
och Michael samt musik 
från skivan. Föreställningen 
inbjuder till reflektion och 
stillhet innan den landar 
i att alla får sjunga med i 
några av Erik och Michaels 
mest älskade sånger. 

Erik och Michael spelade ihop 
redan för 30 år sedan...

Daniel Röjås släpper sin nya 
bok samtidigt med skivan.



En resurs för er lovsång!

Svenska lovsånger på ett avskalat sätt.
Samtal och berättelser om sångerna och de liv där de skrivs och sjungs.
Vittnesbörd om vem Gud är och vad Han gör.
Det här är David Media Acoustic Sessions.
 
Finns på vår Youtube-kanal  
— följ oss där för en värld av lovsång! 

Upptäck David Media  
Acoustic Sessions  
på Youtube!

Upptäck David Media  
Acoustic Sessions  
på Youtube!

En resurs för er lovsång!
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MUSIKEN FÖRDE 
DEM NÄRMARE GUD

FREDRIK STURZENBECKER OCH PAUL BIKTOR BÖRJESSON

Båda bär de på en stor 
längtan efter att genom 
sin musik föra människor 
närmre Gud och båda 
har de själva mycket att 
tacka för musiken. I höst 
är Fredrik Sturzenbecker 
och Paul Biktor Börjes
son aktuella med egna 
album – i olika stilar och 
olika bottnar, men med 
samma passion för Gud.

 Mattias Backlund   

 Åsa Biktor, Maria Bergman

Redan i unga år tog Paul 
Biktor Börjesson sina första 
stapplande steg som musiker 
när han fick spela hemma 
i sin kyrka, en miljö han 
beskriver som både upp-
muntrande och tillåtande.

– Jag minns inte exakt, 
men jag tror att jag började 
spela bas i tidiga tonåren. 
Musik var en del som var 
med och formade min 

kristna identitet och jag har 
alltid haft lätt för att ta till 
mig och beröras av musik. 
Det var nog helt avgörande 
för min kristna tro, berät-
tar Paul Biktor Börjesson, 
som idag jobbar heltid som 
musiker, låtskrivare och pro-
ducent – många år efter de 
där första stapplande stegen 
i kyrkans musik.

Fredrik Sturzenbecker 
vittnar även han om den 
stora betydelsen av att få 
hålla på med musik. I hans 
fall var det helt livsföränd-
rande då det var genom 
musiken han kom till tro.

– Jag var inte kristen 
som ung, men träffade Dan 
Ådahl och hamnade i hans 
musikaliska sammanhang. 
Genom honom kom jag i 
kontakt med och började 
spela med kristna musiker, 
och det blev en vändning 
i mitt liv. Där ändrade jag 
hållning helt och hållet, 
berättar han.

RÖTTERNA I TRON

Fredrik berättar hur han 
såg att hans kompisar hade 
något han själv saknade –  
en tro på Jesus – och att han 
själv fram till dess var inne i 
en destruktiv spiral. Kyrkan 
har även därefter fortsatt att 
vara en viktig del när det 
kommit till att bevara  
honom och växa i tron.

– Att jag har fått verka 
musikaliskt i en församling 
har inneburit att jag hela 
tiden behållit tentaklerna och 
rötterna i min tro hela tiden.  

SAMTALET

Fredrik Sturzenbecker kom 
till tro genom musiken.

 K
enneth P

ettersso
n
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”På ett annat plan kan jag 
känna att jag drivs av att i 
någon liten mån få vara med 
och bidra till mång falden i 
hur vi lovsjunger Gud. Att få 
ge vidare lite av det som jag 
själv fått som gåva.”

Paul Biktor Börjesson,  
om musiken som drivkraft
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”När jag var ung försökte 
jag inte nämna Gud eller 
Jesus i texterna utan skrev 
i andra ordalag och då 
blev det svårt och konstlat. 
Nu skriver jag om vad som 
är viktigt och nämner jag 
Jesus så är det bara bra. 
Jag känner mig friare att 
skriva det som är på mitt 
hjärta nu.”

Fredrik Sturzenbecker, 
om sin återfunna glädje  

i låtskrivandet

Det har hjälpt mig att bevara 
mig som kristen genom att 
få fungera som musiker i en 
församling i olika samman-
hang. Jag tror också att alla 
timmar som jag spenderat 
med lovsång har byggt upp 
mig, säger Fredrik.

Både Fredrik och Paul har 
idag en stark drivkraft inom 
musiken. Paul beskriver det 
som ”något som driver sig 
själv”.

– På ett annat plan kan 
jag känna att jag drivs av att 
i någon liten mån få vara 
med och bidra till mång-
falden i hur vi lovsjunger 
Gud. Att få ge vidare lite av 
det som jag själv fått som 
gåva. Dels får jag själv genom 
det erfara ännu mer av bred-
den och djupet i Gud, men 
det är också ett sätt att ge 
tillbaka till Gud. Jag hoppas  
mina sånger kan få vara 
med och dra folk in i Hans 
närhet, säger Paul.

HYMNER FRÅN FÖRR

I höst är han aktuell med 
nya skivan ”Hymn” – en 
skiva där han uteslutande 
plockat upp gamla texter, 
lovsånger och hymner från 
olika svunna tider och 
traditioner, som han sedan 
tonsatt. I de gamla texterna, 
hämtade från fornkyrkan 
och fram till våra dagar, har 
han hittat ett rikt språk som 
han vill förmedla vidare.
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– Samtidigt som det är 
lovsång till Gud så är det 
också en förkunnelse på 
något sätt. Jag tänker att 
det kan vara musik både 
för egen lyssning och för 
att användas gemensamt i 
gudstjänsten. Det är min 
längtan och önskan med 
skivan, berättar Paul.

EGENSKRIVNA TEXTER

Till skillnad från Pauls skiv-
projekt, så består Fredrik 
Sturzenbeckers nya skiva 
”Hitta mig” – som släpps i 
oktober – av egenskriven 
musik. Men att skriva egen 
musik har varit allt annat 
än självklart för honom. För 
efter uppväxten gjorde han 
ett drygt 20 års långt uppe-
håll med den egna musiken 
i samband med att han blev 
pappa till det första av sina 
fyra barn.

En nytändning skulle 
dock komma när han åkte 
till Jerusalem på en låtskri-
varresa 2017, under ledning 
av bland andra Mattias 
Martinsson.

– Det blev en väldig 
inspirationskick för mig att 
komma dit. Bibelns texter 
kom till liv konkret och vi 
levde i andakt och lovsång 
hela dagarna.

Låtuppslagen haglade 
fram och resulterade i större 
delen av materialet på kom-
mande skivan.

– Det fanns egentligen 
alltid inom mig att skriva 
sånger, men det var som 
en propp som hade satt sig 
någonstans. I Jerusalem 
fick jag en nytändning i 
tron och då var det som att 
proppen försvann. Det bara 
vällde ur mig tankar och 
ord, berättar Fredrik.

När han nu efter 20 års 
frånvaro åter tagit sig an 
låtskrivandet gör han det på 
ett nytt sätt.

– När jag var ung försökte 
jag inte nämna Gud eller 
Jesus i texterna utan skrev 
i andra ordalag och då blev 
det svårt och konstlat. Nu 
skriver jag om vad som är 
viktigt och nämner jag Jesus 
så är det bara bra. Jag känner 
mig friare att skriva det som 
är på mitt hjärta nu.

BLEV EN NYTÄNDNING

Även för Paul Biktor Börjes-
son blev det ett vägval, 
någonstans i 20-årsåldern, 
när andra saker började 
locka mer än musiken.

– Att jobba socialt och 
med människor blev det som 
jag fokuserade på under en 
tid, jag utbildade mig bland 
annat till socionom och jag 
fick för mig att musiken  
var mindre viktigt än det. 
Men så ser jag inte på det 
idag. Jag tänker att viktigare 
än vad man gör är hur man 
gör det. Och inställningen 

till musiken kom tillbaka 
och det blev en nytändning.

I Pauls fall var det inte en 
resa som utgjorde vändning-
en tillbaka, utan istället var 
det möten med människor 
som förde honom tillbaka. 

– Det var i en tidpunkt i 
livet där jag kände att mina 
egna erfarenheter i livet 
gjorde att jag fick kasta mig 
på Gud på ett nytt sätt. 
Både Hans och Bengt  
Johansson blev viktiga  
personer för mig i den 
resan. Där föddes en ny 
kärlek till musiken och 
till musiken i kyrkan. Där 
öppnades även nya vägar 
för mig att vara kreativ 
inom musiken, bland annat 
att spela in och producera 
andras musik. Jag fick också 
en längtan att skriva bruks-
musik för kyrkans värld, 
lovsånger och hymner. Det 
har blivit viktiga spår i mitt 
liv, berättar Paul. 

Paul Biktor Börjes son fick en 
nytändning och kom tillbaka 
till musiken och låtskrivandet.

 M
attias M

artinsso
n
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ANDLIGA LEDSTÄNGER 
OCH GODA VANOR
Musik är en oerhört viktig del av mitt liv. Då inte alla i familjen är lika sugna på 
att höra just min musiksmak hemma tar jag på mig alla turer till den lokala ICA
butiken då jag hinner två låtar dit och två låtar hem i bilen.

 Daniel Röjås

 Millan Holm  

Jag har en förkärlek för 
amerikanska bredbenta 
farbröder med stora gitarrer, 
oftast födda på 30- och 
40-talet. Jag köper fortfa-
rande fysiska cd-skivor och 
har mycket svårt att släppa 
album-tänket, då jag njuter 
av att upptäcka musiken 
med texthäftet i handen. 
Vem vet? Spotify och alla 
streamingtjänster kanske 
rasar en vacker dag. Då gäller 
det att ha gott om riktiga 
skivor hemma.

När jag tänker tillbaka 
på min uppväxt i frikyrkan 
i Sverige är jag tacksam 
för mycket; goda ledare, 
fantastiska läger, briljanta 

predikanter som förklarat 
evangeliet för mig och hjälpt 
mig till det livsförvandlande 
mötet med Jesus. 

En ingrediens som varit 
helt omistlig i denna goda 
miljö är alla dessa musiker 
som korsat min väg, i 
rockband, ungdomskörer, 
singersongwriters och lov-
sångsteam. Om jag skulle ta 
bort alla konserter i arenor, 
kyrkor och kapell där kristna 
musiker kommunicerat tron 
i storslagna live-akter i min 
uppväxt, skulle något avgö-
rande saknats.

Jag kunde som tonåring 
alla Jerusalems (legendariskt 
kristet hårdrocksband med 
förgrundsgestalten, gitarristen 
och sångaren Uffe Chris-
tiansson i spetsen) texter 

utantill och försökte också 
tolka dom som sångare i ett 
rockband med spelningar 
på scoutkvällar och fritids-
gårdar. Alla dessa texter 
marinerade mig med tron 
och gav mig ett språk för att 
bekänna min tro på Jesus.

UNDER- 
VISNING

UTDRAG UR BOKEN ”HELT LIV” AV DANIEL RÖJÅS

Daniel Röjås, författare till 
den nya boken ”Helt LIv” 
som ges ut under hösten.
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En av alla dessa musiker 
som också är en profil inom 
den kristna musiken i Sve-
rige heter Bengt Johansson 
och har med åren blivit en 
av mina närmaste vänner. 
Bengt är en bluesman från 
Närke som under decennier 
varit en frontfigur för gitarr-
baserad rock och country 
i kyrkan och har släppt 
ett 20-tal plattor. Han är 
kompositören till klassiker 
som Bara i dig, Helig mark, 
Glädjetåg och Lovsångsblues 
och hans lovsånger marine-
rade av Psaltarens slitstarka 
böner tillhör några av de 
mest sjungna sångerna i 
kyrkor och kapell i hela vårt 
avlånga land. 

Bengts sånger har  
kommit att bli något av 
ett ”soundtrack” för tron 
och vandringen med Gud i 
mitt liv. I hans texter ryms 
hela livet med dess olika 
sinnesstämningar och olika 
årstider vilket hjälper mig 
att ställa in kompassen mot 
Gud. Jag återvänder stän-
digt till denna rika låtkata-
log som blivit en del av mitt 
böneliv. 

År 2000 släppte Bengt  
ett album som han kallade 

Helt liv, vars titelspår slår  
an tonen för denna bok. 
Texten går så här:

”Här finns den källa  
som släcker min törst
Här är den kärlek  
som älskat mig först
Här är hoppet  
som har sitt perspektiv
I den tro  
som verkar ett helt liv

Här finns modet  
när jag tappat mitt
Här finns kraften  
att vandra lite till
Här finns trösten  
när livet gör ont
Här är nåden  
som räcker ett helt liv

Tagen vid handen,  
förd av Anden
Till den plats  
där din vilja sker
Som trädets grenar  
är jag med dig förenad
Till att bära  
den frukt som består

Ett helt liv  
– buren av Dig
Till ett helt liv  
– Du omformar mig”
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Den här texten har berört 
mig och satt mig på spåren 
i mitt sökande efter viktiga 
beståndsdelar för ett helt liv. 
Bengt målar upp tron som 
en relation med Gud som 

har sina rötter i den kärlek 
som älskat oss först. Tron 
är inte ett projekt som jag 
ska få ihop på egen hand. 
Det handlar om att bottna 
i Guds kärlek och att hitta 

livets mening i att leva för 
honom. Ett helt liv hittar 
modet, hoppet, trösten och 
kraften hos Gud, en outsin-
lig källa. Texten visar på hur 
Gud vill ta oss vid handen 
och leda oss in i ett liv i 
hans vilja. 

Det är viktigt att komma 
ihåg att det är Gud som ger 
växten, som hjälper oss till 
ett helt liv. Samtidigt visar 
både Bibelns undervisning 
och den kristna traditionen 
att det finns vägledning att 
få och att det finns mycket 
vi kan göra för att skapa för-
utsättningar för att mogna 
som människor. Goda vanor 
som kultiverar hjärtats åker 
så att vi kan omformas till 
ett helt liv.

Därför vill jag i denna 
bok skriva om några andliga 
övningar och bibliska motiv 
som blivit viktiga för mig. 
Precis som en rejäl runda 
på IKEA nästan kräver en 
kundvagn att hålla sig i för 
att orka fram till restaurang-
avdelningen och sedan till 
kassorna för att betala, tror 
jag att det finns andliga 
ledstänger och goda vanor 
att hålla oss i som kan hjälpa 
oss i sökandet efter ett helt 
liv. Därför skriver jag om 
den viktiga förmågan att 
förundras, att tänka på 
vilodagen, Guds välsignelse, 

”En ingrediens 
som varit helt 
omistlig i denna 
goda miljö är alla 
dessa musiker 
som korsat min 
väg, i rockband, 
ungdomskörer, 
singersongwriters 
och lovsångsteam. 
Om jag skulle ta 
bort alla konserter 
i arenor, kyrkor 
och kapell där 
kristna musiker 
kommunicerat 
tron i storslagna 
live-akter i min 
uppväxt, skulle 
något avgörande 
saknats.”

Daniel Röjås, om sin 
uppväxt i frikyrkan
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tillbedjan, vikten av att fira 
gudstjänst regelbundet och 
att ta vara på bönens låga i 
vandringen med Gud.

 I Apostlagärningarna 
kapitel 11 berättas det om 
hur icke-judar kommer till 
tro på Jesus i Antiochia.  
Det berättas om detta 
skeende att Herrens hand 
var med dem så att ett 
stort antal kom till tro och 
omvände sig till Herren. 
När ryktet om detta nådde 
församlingen i Jerusalem 
skickade man dit Barnabas, 
en god man fylld av helig 
Ande och tro. Apostlagär-
ningarna 11:23 beskriver 
på följande sätt vad han såg 
när han kom till Antiochia: 
”När han kom dit och fick 
se bevisen på Guds nåd blev 
han glad och manade alla 
att helhjärtat hålla sig till 
Herren.”

 Låt oss finna glädjen i 
tillvaron genom att se alla 
tecken på Guds nåd som 
omger oss. Och låt oss 
tillsammans hjälpas åt att 
leva helhjärtat för Herren i 
det liv som vi kan kalla ett 
helt liv!

ÖVERLÅTELSEBÖN

”O Gud, när min tro blir 
täckt av damm, blås den ren 
med din Andes vind. När 
min vilja att lyda blir stel 
och rostig, smörj den med 
din Andes olja. Återuppliva 
glöden i min kärlek till dig 
och den beredvillighet som 
präglade min första vilja till 
lydnad. Amen.”

Bönen ”Ge oss liv igen”  
av Eugene Peterson 

”Precis som en rejäl runda på IKEA nästan kräver en kundvagn 
att hålla sig i för att orka fram till restaurangavdelningen och 
sedan till kassorna för att betala, tror jag att det finns andliga 
ledstänger och goda vanor att hålla oss i som kan hjälpa oss i 
sökandet efter ett helt liv. ”

Daniel Röjås, om de andliga övningar och bibliska motiv  
som blivit viktiga för honom, och som han också  

delar med sig av i boken. 

Undervisningen är ett utdrag 
ur boken ”Helt liv” av Daniel 
Röjås som under hösten ges 
ut av David Media.



En resurs för er lovsång!

Vi har spellistor för både vardag 
och fest! Följ oss och få del av den 
senaste svenska och internationella 
lovsången för livets alla olika dagar. 

#låtlovsångenljuda

Följ oss på Spotify för 
en värld av lovsång!



En resurs för er lovsång!

HYMN
Paul Biktor Börjesson
Gamla texter, lovsånger och  
hymner – från olika tider  
och traditioner – får nu nytt  
liv med musik tonsatt av  
Paul Biktor Börjesson.

H Ö S T N Y T T  F R Å N  D A V I D  M E D I A

HELT LIV
Fredrik Sturzenbecker
Efter 20 års frånvaro har  
Fredrik Sturzenbecker
åter börjat skriva låtar  
– men på ett helt nytt sätt.

Köp på www.davidmedia.se

HÖSTENS
DIGITALA
RELEASER



Sista anmälningsdag 7/10

En resurs för er lovsång!

IDENTITET
– ny lovsångsskiva  
från Johan Åsgärde

Köp i närmsta missionsbokhandel 
eller på www.davidmedia.se

Ett album med nyskriven lovsång från 
mannen bakom sånger som ”Klippan”, 
”Vi säger ja” och ”Frihet har ett namn”. 
Ingår i Davids Hjärta-serien.

Aktuellt  
Davids Hjärta-

album!


