
David Åhlén är son till en baptistpastor och är bokstavligen uppväxt i kyrkan. 
De enkla sångerna och psalmerna präglade honom tidigt. Vid fyra års ålder 
började han studera klassisk violin vilket han gjorde fram till studenten. I ett 
vägskäl mellan klassiska orkestrar eller att vara låtskrivare i ett popband valde 
han dock det senare.

Sedan mitten av nittiotalet har David kunnat höras i en mängd olika indie
band. David var under ett antal år låtskrivare och frontfigur i bandet Namur 
där hans röst hördes bland monotona gitarrer, dansanta trummor och brusande 
elektronik. Musiken beskrevs som mörk, apokalyptisk dansrock.

Under de tre senaste åren har hans musikaliska språk utvecklats mot ett allt 
enklare uttryck. I samarbete med producenten Andreas Runeson har arrange
mangen skalats av och destillerats, kvar finns Davids röst men nu har musiken 
blivit ännu mer personlig, mer hel. I avklädandet till endast röst, akustisk 
gitarr och subtila arrangemang så har hela hans musikaliska resa kommit upp 
till ytan. Nerven är den samma som funnits vid hans liveframträdanden på 
Sveriges, Europas och USA:s indieklubbar men ekon från alla år av klassiska 
fiollektioner och tonen från de enkla andliga sångerna han aldrig slutat sjunga 
klingar nu ut.

We Sprout in Thy Soil är David Åhléns debutskiva i eget namn. 
David Åhlén: Sång och gitarr. 
Gästmusiker: Johan Berthling (Tape), Christopher Burman, Andreas Eklöf, 
Andreaz Hedén, Emil Svanängen (Loney, dear), Gossopranerna i Uppsala 
Domkyrkas Gosskör, Stockholm Strings, Mariam Wallentin (Wildbirds and 
Peacedrums), Miriam Åhlén och Stefan Östersjö.

artistinformation  www.davidahlen.com
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Handgjord utgåva från svenska 
Compunctio. Pop, mästerligt 
balanserad mellan indie och 
psalm som jämförts med bl a 
John Dowland. Davids änglaröst 
backas upp av gästmusiker som 
Mariam Wallentin, Emil Svan-
ängen, Johan Berthling, Stefan 
Östersjö, Gossopranerna i Upp-
sala Domkyrkas Gosskör m fl.
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låtlista
1. Spirit fall
2. Fountain of Light
3. Arise
4. Protective Leavs
5. Rose of Sharon
6. Altar
7. Stir our Hearts
9. Wisper His Name
10. We Sprout in Thy Soil

Compunctio är en svensk skive
tikett som drivs av producenten 
Andreas Runeson och formgivaren 
Tomas Einarsson. De producerar 
och formger samtliga Compun
ctios utgåvor. Förpackningen är 
egendesignad och tillverkas till 
stor del för hand. Denna utgåva 
innehåller foton som bearbetats av 
konstnären Martin Karlsson.
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