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Harald Høidahl
  
Harald har 20 årsjubileum som albumartist 
och släpper sitt sjätte soloalbum Agnus Dei.

2001 släppte den då relativt okände Harald 
Høidahl från Fredrikstad i Norge sitt debutal-
bum Du er min Gud. Resten är historia. Den 
norske lovsångsledarens sånger Makten och 
äran, Ära vare Fadern och Låt ditt rike komma 
är bara några av hans sånger som har sjungits 
flitigt i kyrkor runt om i Skandinavien.

Efter fem album och ett samlingsalbum är 
Harald åter igen aktuell med en ny skiva med 
egenskrivna lovsånger.

Här finns allt från stillsamma sånger som Ag-
nus Dei och Fadervår till Lovsyng Herren hele 
jorden, som på många sätt för tankarna tillbaka 
till Haralds första album.

Haralds yngsta dotter, Märtha Høidahl (4 år), 
sångdebuterar och Hildegunn Garnes Reigstad 
från det norska bandet Garness sjunger. Även 
Egil Svartdahl medverkar på skivan.

– Detta album sammanfattar på något sätt 
mina 20 år musikaliskt, genom att det både 
innefattar många av de musikaliska uttryck 
som finns på mina tidigare skivor och den lite 
lugnare stilen som finns på mina senare al-
bum. säger Harald.

Liksom på de senaste skivorna är det  
Johannes Groth (Ole Børud, Ylvis, Hanne  
Sørvaag) som både har producerat och spelat 
på skivan. Fler medverkande är bl a basisten 
Lars Erik Dahle (Ole Børud, CWF, m fl) och 
trummisen Ruben Dalen (Ole Børud, Lewi 
Bergrud, m fl) m fl.

Agnus Dei ges ut av skivbolaget Adora 26 
februari och distribueras via JONO och Livets 
Ords Förlag. 
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OM HARALD HØIDAHL
Harald Høidahl från Fredrikstad (Norge) är sångare, musiker 
och låtskrivare. Han har bland annat skrivit sångerna Låt ditt 
rike komma, Uendelig takknemlig och Makten & äran. Han har 
medverkat på flera norska, svenska och engelska album och är 
utbildad lektor och jobbar som musiklärare. Harald är gift med 
sin svenska kärlek Sara och tillsammans har de tre barn.

SÅNGLISTA 

01  Lovsyng Herren hele jorden

02 Herre vi ber

03 Gud hør vår bønn 

04 Redning

05 Nærmere deg min Gud

06 Velduft

07 Agnus Dei

08 Fadervår

09 Når du sover

10 Completorium – bønn ved dagens slutt
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