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På söndag kväll (8/3) ger Ehrling Lundberg konsert i Svallidens 

Allianskyrka. Arrangemanget sker i samarbete med Studieförbundet 

Bilda. 

Han var den glade pingstvännen och en omtyckt lärare men under 

fasaden bar han på bördor som ledde fram till kriser, utbrändhet och 

självmordstankar. Nu har han hittat fram till tron och friheten i livet. 

Ehrling Lundberg, musiklärare på Parkskolan i Bodafors i 28 år, 

numera kantor, gör succé med elvislåtar runt om i Sverige men även 

i Polen och i självaste Elvislandet – USA. Det hela började för 9 år 

sedan på en pensionärssamling i Nässjö. 

– Jag har sjungit och spelat sedan jag var liten, jag uppträdde första gången som 3-åring, 
berättar Ehrling. Så för 9 år sedan anlitades jag för en spelning på SPF (Sveriges 
pensionärsförbund) i Nässjö och man önskade att jag skulle uppträda som Povel Ramell, 
vilket jag gjorde. Året efter skulle jag vara Cornelis Vreeswijk och ett annat år Ove Törnkvist 
och så vidare. Så för 4 år sedan frågade de om jag kunde vara Elvis. Visst sa jag och började 
repetera elvislåtar. 

Peruk och glasögon 
– Jag köpte mina elvisglasögon, en peruk och införskaffade en skjorta för 25 kronor på second 
hand. Jag tränade in 30 elvislåtar och spelade in bakgrunder. Responsen var fantastisk. Jag 
överrumplades av glädjen musiken skapade, folk dansade och i de andliga låtarna gick 
atmosfären nästan att ta på. Nästa gång fyllde vi hela Pigalle i Nässjö. Folk hörde om detta 
och nu uppträder jag ofta som Elvis i alla möjliga sammanhang, på hembygdsgårdar, på 
bilträffar, i kyrkor och konsertlokaler. I sommar har vi haft upp mot 700 besökare på flera av 
spelningarna. 

Vad tycker din fru om detta att vara gift med "Elvis"?  

(Skratt) – Hon är med och sjunger ibland när vi uppträder med gruppen Ten Swedes som vi 
tunerat med i svenskbygderna i USA så hon tycket det är helt ok. Det enda hon sagt är att jag 
inte fick färga mitt blonda hår svart. Men så en gång var hon bortrest några dagar och då 
passade jag på. När hon kom hem skulle jag hämta henne vid bussen och såg då till att ha med 
mig några av barnbarnen så hon inte skulle reagera för mycket direkt. Hon har vant sig och 
jag tror hon gillar det, säger Ehrling med ett finurligt leende. 



Vad är det med just Elvis? 
– Elvis sjöng många stilar. Jag gillar färgade artister och Elvis var en vit artist som sjöng som 
en färgad. Sedan kom Elvis i exakt rätt tid och fick ett enormt genomslag. Elvis berör på ett 
fantastiskt sätt. Inte minst hans andliga repertoar. 

Vad betyder detta för dig? 
– Under min uppväxt fick jag en skev bild av Gud. Min mamma var skadad i sin gudsbild och 
förde det vidare till mig. Att vara kristen handlade mycket om yttre saker som att inte titta på 
tv, inte läsa serietidningar, inte lyssna på viss musik och så vidare. Det hände att jag fick stryk 
om jag inte gick på möten. Man uppfostrade i och för sig på det sättet då men det ledde till att 
jag fick en mycket tråkig bild och känsla för detta med tron. 

Ville inte leva... 
– Jag bearbetar detta ännu på olika sätt. Det tog lång tid innan jag fick upp ögonen för att 
detta inte alls är det som Jesus talade om. Det liknar mest det som han talade emot, religiösa 
former utan liv som bara blir ett skal. Det finns i alla religioner och är ett mänskligt 
kontrollbeteende som inte har något med Jesus och kristendom att göra. Ändå är det just detta 
många har upplevt i kristna sammanhang och på grund av det helt tappat tron. Dessa 
regelsystem kommer från en längtan att leva rätt men börjar i fel ände. För mig blev det så 
svårt att hantera så att jag bearbetar det ännu. Det ledde till utbrändhet då jag aldrig tyckte att 
jag kunde leva upp till alla måsten som jag kopplade samman med min tro. 

Ville inte leva 
Ehrling hamnade i kris och ville till slut inte leva. 
– Till slut kände jag att inte orkade, jag fick medicin i form av tabletter för att överhuvudtaget 
kunna ta mig genom veckorna. 
Vändpunkten kom när Ehrling fick möta en präst i Svenska Kyrkan i Jönköping för samtal. 
– Jag fick liksom skala bort allt detta som inte hade att göra med tron överhuvudtaget och 
upptäcka kärnan, Gud är god och vill mig väl. Jag har landat i en trygghet i min tro att Gud är 
med mig och att jag kan leva i en kravlös relation med honom. Detta leder i sin tur till att jag 
vill ta vissa beslut för min livsstil baserat på att Gud är god och vill mig och min omgivning 
väl. 

Musik når fram till det innersta 
Ehrling har alltid älskat musik och upplever en befrielse i att lyssna på olika slags musik. Han 
spelar och sjunger gärna. 
– Det är en befrielse i att sjunga det jag gillar, som Elvis. Jag uppskattar all hans musik och 
sjunger gärna hela repertoaren. Jag märker dock att jag ofta hamnar i hans andliga repertoar, 
inte för att jag tvingas till det utan för att den har en dimension som berör mig på ett djupare 
plan än bara vanlig musik gör. Detta kan nog många känna igen sig i, tror Ehrling. Musik når 
in på ett sätt som inte argumentation och resonemang gör, den når in i det innersta. 

Ta ett steg till 
– Det är detta som så många av oss upplever nu och då i livet utan att kunna sätta ord på 
riktigt, menar Ehrling. Min längtan är att ta det ett steg längre med människor och inte bara 
beröra utan visa att i detta finns en inbjudan till en större verklighet, inte baserad på tvång och 
lagiskhet utan på godhet, kärlek och relation. Gud är inget konstigt långt borta, han finns alltid 
hos oss var och en. Han finns i den där känslan en tidig morgon i naturen, beröringen genom 



en sång eller magin i mötet med en nyfödd – där finns Gud och han vill oss så oändligt väl 
bara vi bejakar hans godhet, säger Elvis, ursäkta Ehrling till slut. Nu väntar flera turnéer i 
USA och spelningar på bland annat hospice (hem för döende) i Polen. 

Ehrling är kyrkomusiker. Mycket anlitad som musikunderhållare i olika sammanhang. Han gav ut sin 

första skiva vid 12 års ålder. Han sjunger och spelar flera instrument. Du kan lyssna på Ehrling genom 

att gå in på hans hemsida: http://ehrlingelvislundberg.wix.com/ehrlinglundberg 

  
 

 

av  

Lennart Thorsson Lennart Thorsson Lennart Thorsson Lennart Thorsson     

pastor i Svallidens Allianskyrka.  

 


