
 
Signatur – Radio Adventkyrkan 
 
Påa – Anne-Maj 
 
Så är det dags igen – ett program från Radio 
Adventkyrkan i Göteborg! 
 
Eftersom det nu lackar mot jul är det hög tid att tänka 
på julklappar. Vi har i vanlig ordning förberett detta 
genom att gå igenom en del av den stora mängd 
böcker som presenterades på Bokmässan i Göteborg 
2013.  
I den här programserien får du följa med in på 
bokmässan, möta författare, bokförläggare och andra 
som är verksamma i branschen eller som hade något 
intressant att berätta. 
 
Bokmässan är en enda stor smältdegel av kulturer, 
religioner, språk, berättelser, livsöden, filosofier, 
vetenskap, tokerier och klokskap.  Ja, det går 
egentligen inte att få in allt i en enda mening. 
 
Men det är en spännande blandning och för mig som 
reporter är det också en fantastisk upplevelse att få 
gå runt och träffa några av alla dem som på något sätt 
bidrar till allt detta. 
 
Radio Adventkyrkan har valt att specialisera sig på 
mindre förläggare, speciellt dem som finns i den 
kristna bokbranschen och vi vill nu presentera ett 
axplock ur allt som de hade att erbjuda.  
 



Och så måste vi ha musik in emellan. Vi inleder med 
att lyssna till Vasa Gospel som sjunger Dotter Sion. 
 
Vasa Gospel – dotter Sion  Tid: 2,52 (hämta från 
frälsningsarméns cd En salig julsamling. 
FACD 034 2005 
 
Först ut är Kristina Wänblom. Hon är förläggare och 
biträdande utgivningschef på Verbum Förlag. 
 
Intervju 
 
Panflöjtsmusik: Winter Wonderland. Från CD:n Pan 
Flute Christmas. Det står inget på fodralet om vem 
som spelar etc.  AK10131  Total Tid: 2:11 – delas upp 
på flera delar i programmet 
 
 
Det här var Kristina wänblom. Besök deras hemsida: 
www.verbumforlag.se 
 
Snart möta  författaren o prästen Ted Harris 
Musik Ill be home for christmas med Elvis Presley 
Längd 1,50 
CD: Elvis Christmas album 74321 695762 
 
I+ll be home for x-mas sjöng Elvis Presley. 
 
Ted Harris är präst, föreläsare och författare. Jag fick 
tag på honom i en av gångarna på bokmässan. Han 
har gett ut boken Att leva helhjärtat och den finns på 
Månpockets förlag. Tyvärr hade jag problem med 
mikrofonkabeln så det skrapar lite… men vi lyssnar 



ändå till Ted Harris. Så nu återvänder vi till 
Bokmässan i Göteborg som hölls i september 2013. 
 
Intervju 
 
Kort Musikinslag 
Panflöjtsmusik: Winter Wonderland. Från CD:n Pan 
Flute Christmas. Det står inget på fodralet om vem 
som spelar etc.  AK10131  Total Tid: 2:11 – delas upp 
på flera delar i programmet 
 
Ett förlag som vi haft med i våra bokmässeprogram 
under många år nu är Argument förlag vars 
huvudsäte finns i Varberg.  
 
I deras monter finns böcker för kyrklig verksmahet i 
olika åldrar men också för den vanliga läsaren. Radio 
Adventkyrkan fick en pratstund med Krister 
Brosch+e. 
 
Musik Go Tell it on the Mountains med 7 
Ambassadors. Tid 3:57 
 
Det var väl ett härligt sätt att sjunga?  7 Ambassadors 
heter gruppen. Go tell it on the mountain. 
 
Kristen tro och anarkism – det är kanske inte ett helt 
vanligt tema för ett kristet bokförlag. Men Argument 
förlag som vi just pratade med har gett ut en  antologi 
– som är en samling texter – som här handlar om  
mötet mellan kristen tro och anarkism som 
aktualiseras i samband med  tex utvisning av 
flyktingar.  



 
Anton Lundkvist och tomas Lundström har 
sammanställt antologin som kom direkt från 
tryckpressarna till Bokmässan. 
Radio Adventkyrkan fick ett samtal med dem. 
 
Att hoppas på ett annat system – heter antologin från 
Argument förlag som kan väcka samtal och 
eftertanke. Den är sammanställd av Anton Lundkvist 
och Tomas Lundström som du hörde bli itnervjuade 
här.  
Även Argument förlag kan du finna på nätet: 
www.argument.se 
Nu lämnar vi plats åt Jenny Berggren och Cantado kör 
Att vara rädd är titeln på sången. 
 
 
Sång: Att vara rädd Jenny Berggren och Cantadou kör 
Tid 4:18 Från CD:n Psalmer för Livet, Del 4.  
Musik Jakob Petr+en, text Lars Westberg. 
www.tonika.nu 
 
Svenska Kyrkan hade en vägg där besökarna fick 
skriva in förslag på föreläsare som de vill lyssna till på 
nästa års bokmässa. 
Någon hade skrivit Dawit Isak. – ja, tänkte jag, måtte 
det gå att uppfylla det önskemålet snarast! 
 
Och inne på bokmässans Internationella torget 
uppmärksammades den eritreansk-svenske 
journalisten Dawit Isak. Stödkommittén för Free 
Dawit Isak hade byggt upp en fängelsecell som 



besökarna kunde gå in i och prova på att sitta 
isolerade i mörkret en lång stund. 
Radio adventkyrkan fick ett samtal med Leif Öbrink – 
ordförande i stödkommittén Free Dawit Isak . 
 
Johannes Larsson från Ljungby var lie kaffesugen när 
han kom ut från fängelsecellen som byggt upp på 
mässan för att få oss besökare att tänka på hur Dawit 
Isak kan ha det i Eritrea. Hans familj hoppas och 
väntar på att han ska kunna bli frigiven.  
 
http://438dagar.se Martin Schibbye och Johan 
Persson satt frihetsberövade 438 dagar i Etiopien för 
att de ville undersöka hur människor i 
Ogadenregionen drabbades av oljeindustrins 
hänsynslösa jakt på olja. Deras bok 438 dagar 
presenterades också på bokmässan och jag har 
förstått att det är en mycket läsvärd bok 
 
När det här programmet produceras i slutet av 
november 2013 har de två svenska journalisterna 
Niklas Hammarström och Magnus Falkehed 
kidnappats i Syrien och förts bort till okänd ort. Ingen 
vet vad som hänt dem. 
 
Tusentals andra människor runtom vår värld sitter 
frihetsberövade och många misshandlas på grund av 
att de kämpat för det fria ordet eller för att de delat 
med sig av sin tro, oavsett vilken inriktning de har.  
 
Låt oss komma ihåg alla dessa lidande människor i 
våra förberedelser inför julen.  



Musik: Panflöjt Det är en Ros utsprungen Roar 
Engelberg FXCD 79/2 
 
Roar Engelberg sjunger Det är en ros utsprungen. 
Du har varit tillsammans med Radio adventkyrkan på 
bokmässan som hölls i Göteborg i september 2013. Vi 
återkommer nästa vecka med fler intervjuer och 
förslag på värdefulla julklappar!  
Jag heter Anne-Maj Sandström 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


