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Dans dans dans  
Teksten og musikken er skrevet av Odd Nordstoga, og  sangen kom ut på albumet ”Fatig 
ferdamann” i 2020. Nordstoga er en musiker, sanger og komponist fra Vinje i Telemark. Han 
ble kåret til årets spellemann i 2004 og fikk sitt gjennombrudd samme året med albumet 
”Luring”. 
 
I Bakvendtland 
Teksten er skrevet av Alf Prøysen (1914-1970) og musikken av Bjarne Amdahl (1903-1968). 
Visa ble første gang innspilt i 1959, da med Alf Prøysen, datteren Elin Prøysen og Willy 
Andresens orkester. Amdahl samarbeidet mye med Prøysen og skrev  bl.a. også melodiene til 
”Sønnavindsvalsen” og ”Tango for to”. 
 
London Town 
Tekst og musikk er skrevet av Paul McCartney og Danny Lane (født Brian Fredrick Hines) og 
ble utgitt første gang på albumet ”London Town” i 1978 med gruppa ”Wings”.  Dette er gruppa 
McCartney og Lane startet etter at ”The Beatles” ble oppløst i 1970. McCartney er kjent som 
bassist, multi-instrumentalist, sanger og komponist i The Beatles og Danny Lane var en av 
grunnleggerne i det britiske rockebandet ”The Moody Blues”.  
 
Alberts natt 
Teksten og musikken er skrevet av Klaus Sonstad og ble utgitt på Sonstad sitt album ”Nanah 
og løvefjellet” i 2019. Sonstad er utdannet journalist og har virket som komiker og programleder 
i radio og TV. Han er kanskje mest kjent som ’Odin” i radioprogrammet ”Are og Odin”.  
 
 
Geitekillingen 
Tekst og melodi er skrevet av Hogne Moe, og teksten er inspirert av historien om geitekillingen 
som kunne telle til ti, fra boka med samme navn, av Alf Prøysen (1914-1970) som kom ut i 
1957. Sangen ble utgitt på albumet ”Dustemikkel” med Hogne Moe og Charlotte Brænna i 
2020. Moe er ellers kjent for utgivelser som ”Jonas i jungelen” og ”Jonas nesten skolegutt”, og 
som kunstnerisk leder for Prøysenhuset. 
 
 
Like små 
Tekst og musikk er skrevet av Trygve Skaug. Den kom ut på gruppa ”StMorritz” sitt album 
”Norske kompani” i 2012. Skaug er vokalist og gitarist i gruppa som kommer fra Trøgstad. Han 
har i tillegg til 2 album med ”StMorritz” gitt ut 4 soloalbum og 7 diktsamlinger. 
 
 
Gi meg slim 
Tekst og musikk er skrevet av Håvard Lilleheie og kommer fra NRK Super sitt game-show 
”Labyrint”. Det finnes i alt 5 sesonger av dette showet. Den første kom i 2015 og sesong 5 kom 
i 2020. Lilleheie er ellers kjent som standup-komiker og komiker på radio og TV. 
 
I’m Yours 
Tekt og musikk er skrevet av den amerikanske singer-songwriter Jason Mraz og kom ut som 
den første singelen fra hans tredje solo-album ”We Sing. We Dance. We Steal Things.” i 2008. 
Sangen ligger som nr.3 på lista over de mest populære ukulele-sangene. 



 
Somebody 
Tekst og musikk er skrevet av Cato Sundberg, Dagny Norvoll Sandvik, Kent Sundberg og 
Lasse Michelsen. Sangen kom ut på artisten ”Dagny” (Dagny Norvoll Sandvik) sitt album 
”Strangers / Lovers” i 2020. Hun er datter av sangerinnen Marit Sandvik og jazzmusikeren 
Øystein Norvoll og kommer fra Tromsø. Hun vant P3 GULL for ”Somebody” i 2020 i klassen 
årets låt. 
 
Dynamitt 
Tekst og musikk er skrevet av den danske komponisten Bent Fabricius-Bjerre (1924-2020) og 
sangen kommer fra albumet Olsenbanden Jr På Rocker’n fra 2015. Fabrisius-Bjerre skrev bl.a. 
musikken til filmene om ”Olsenbanden”, ”Olsenbanden Jr.” og ”Flåklypa Grand Prix”. Han vant 
en amerikansk ”Grammy” for melodien ”Alley Cat” (Katta vår er gatas skrekk) i 1963. 
  
Det vakreste som fins 
Teksten og musikken er skrevet av Ove Borøchstein (1949-2013), Jahn Teigen (1949-2020) og  
Rolf Løvland. Sangen kom ut som singel med Jahn Teigen i 1988 og senere på albumet ”Klovn 
uten scene”. Sangen toppet ”Norsktoppen” men kom aldri på ”VG-lista”. Det er allikevel en av 
Teigens mest populære sanger, og i 2009 viet NRK-serien ”Landeplage” et eget program om 
suksessen bak låten. Teigen startet sin karriere alt i 1965 i bandet ”Enemy”, og senere bl. a. i 
gruppene ”Popul  Vuh” og ”Prima Vera”.  Han deltok også i til sammen 14 Grand Prix-finaler. 
 
Ingen som du 
Teksten er skrevet av Ingvar Hovland og musikken er av Espen Lind. Sangen ble skrevet til 
Ingebjørg Bratland sitt album ”Berre meg” som kom ut i 2014. Dette var det andre albumet til 
Bratland, som har gitt ut til sammen 5 album. Det første i 2013 ”Heimafrå” sammen med Odd 
Nordstoga, og det siste ”Papirfly” i 2020. 
 
Klapp et kosedyr 
Teksten og musikken er skrevet av Christin Bastiansen, Geir Kristian Breivik og Tone Rekdal 
Sperre. De er alle medlemmer i gruppa ”Turbotroll” som er ei musikkgruppe som spiller 
egenkomponert musikk for barn.  Denne sangen er fra deres tredje album ”Gravemaskin & 
Sjokolade” fra 2020. De har tidligere gitt ut en singel,  ”Kriblesommer” i 2019 og et album,  
”Turbotroll” i 2016.  
 
Voksne 
Tekst og melodi er skrevet av Jan Nielsen. Sangen kom ut på Jannicke Irwin Abrahamsen sitt 
første album ”Jannicke 1” fra 1989. Dette er et av mange album som ble produsert i studio ”Det 
hvite Hus” hos Terje Welle Busk i Grenland. Abrahamsen var barnestjerne og ga ut 10 
kassetter på 90-tallet. I senere tid har hun medvirket i en rekke musikaler på bl.a. ”Det Norske 
Teater” , ”Oslo Nye Teater” og ”Det Nye Teater” i København. 
 
Vi er Rockefroskene 
Tekst og musikk er skrevet av Bror Andersen og sangen er fra ”Rockefroskene” sitt album 
”Hopp i det” fra 2017. Bror Andersen, fra Hønefoss, er kapellmester, manus-forfatter og 
regissør. Han er i tillegg lærer ved Ringerike folkehøyskole på musikk og teater-linja. I 2011 
startet han med barneforestillingene som han kalte ”Rockefroskene”. 
 
 

https://no.wikipedia.org/wiki/Landeplage_(TV-serie)

