
«Barn for fred» 
Teksten er skrevet av Beathe Kristin Moe og musikken er av Irén Hovde. Sangen 
ble gitt ut på albumet «Sprell» i 1984 med barnegruppa Trollungan fra 
Trondheim. Sangen hadde en relansering i 2009, også denne gangen med 
Trollungan, på albumet «No vil vi ha jul». 
 
«California Dreamin’»  
Teksten og musikken er skrevet av ekteparet John og Michelle (Gilliam) Phillips i 
1963. Den ble først spilt inn av Barry McGuire, men ble først populær når 
kvartetten The Mamas & The Papas ga den ut i 1965. Gruppa besto av John og 
Michelle Phillips samt Cass Elliot og Denny Doherty. Gruppa eksisterte i perioden 
1965-1968 med en kort gjenforening i 1971. Blant andre artister som har spilt 
inn sangen kan neves: The Beach Boys, George Benson og The Carpenter. I 2015 
spilte Diana Krall inn en jazzversjon på albumet «Wallflower». 
 
«Den einesta jorda vi har» 
Teksten er skrevet av Hans Robertsen, musikken av Hans Robertsen, Bjarne 
Bårdstu og Helge Basmo 
 
«Det går et festtog gjennom landet» 
Teksten er skrevet av Grethe Myhre Skottene og musikken er skrevet av Carl-
Andreas Næss. Marsjen var vinner av stortingets marsj- og sangkonkurranse i 
forbindelse med grunnlovsjubileet i 2014. Ideen var at så mange som mulig av 
skoler og korps skulle spille og synge denne sangen i 17. mai-toget. Notesettet 
ble sendt ut gratis til alle janitsjarkorps som er organisert i Norges Musikkorps 
Forbund eller Korpsnett Norge. 
 
«Do Re Mi» 
Teksten er skrevet av Richard Rogers (1902-1979) og musikken er skrevet av 
Oscar Hammerstein II (1895-1960). Melodien er hentet fra musikalen «The 
Sound of Music» fra 1959. I musikalen bruker hovedpersonen (Maria) denne 
sangen for å lære barna i familien Von Trapp å synge skalaen.  
 
«Dunderly» 
Teksten er skrevet av Endre Lund Eriksen og musikken er skrevet av Anne 
Brændeland Hovde. Låta ble gitt ut på albumet «Monstermos» i 2011. Dunderly 
er en oppdiktet monsterverden som en kan lese om i flere barnebøker skrevet av 
Endre Lund Eriksen, illustrert av Endre Skandfer, og utgitt i samarbeid med 
skolebokforlaget GAN Aschehoug. 
 
«En god idé» 
Tekst og musikk er skrevet av Terje Nilsen og kom ut på albumet «Lille Bille – 
Eva Trones synger barnesanger av Terje Nilsen» i 2003. Nilsen er en visesanger, 
gitarist og komponist fra Bodø og har gitt ut en rekke album. Hans mest kjente 
låt «Mjelle» som han skrev i 1974 utga han første gang på albumet «Æ» i 1974.  
Hans foreløpige siste utgivelse er albumet «Nye låta» fra 2016. 
 
 
 



«Every Breath You Take» 
Tekst og melodi er skrevet av artisten Sting (født Gordon Matthew Thomas 
Sumner). Sangen kom ut i 1983 med bandet The Police, hvor Sting var bassist og 
vokalist. Først på singel og senere samme år på albumet «Synchronicity». The 
Police besto av Sting (bass, vokal), Andy Summers (gitar) og Stewart Copeland 
(trommer) og eksisterte i perioden 1977-1986. De ga ut fem album i løpet av 
denne perioden. De gjorde også en gjenforeningsturné i 2007-2008.  
 
«Fideli bom bom» 
Teksten og musikken er skrevet av den svenske sangeren og komponisten Thore 
Skogman (1931-2007). Låta ble gitt ut på c-en «Björnen sover# med Jessica 
Ekström i 2000. Komponisten Thore Skogman var en meget populær artist både i 
Sverige og Norge og startet sin karriere i de svenske folkparkene på 50-tallet.   
 
«Fruktkurvgutta» 
Teksten er skrevet av Kim Andre Hagen og musikken er skrevet av Hans Petter 
Moen. Sangen kom ut i 2007 på albumet «Skrimmel Skrammel» med gruppa 
Cheezy Key. Dette er ei a capella-gruppe bestående av Kim Andre Hagen, Hans 
Petter Moen, Kjærand Moe, Morten Bergheim og Anders Kjepperud. Melodien 
kommer fra «Skrimmel Skrammel», som var en tv-serie for barn som gikk på 
NRK1 i 2007. 
 
«Hit the Road, Jack» 
Musikken og teksten er skrevet av den amerikanske sangeren og komponisten 
Percy Mayfield (1920-1984). Den ble spilt inn første gang i 1960, men ble først 
populær året etter da Ray Charles ga den ut på singel sammen med sangerinnen 
Margie Hendricks. Låta lå to uker på førsteplass på Billboard 100-lista og fikk en 
Grammy-pris for beste Rhythm and Blues-innspilling. 
 
«Hjerteknuser» 
Teksten og musikken er skrevet av Janove Ottesen og ble første gang utgitt på 
albumet «Violeta Violeta Volume I» med bandet Kaizers Orchestra i 2011. 
Ottesen var vokalist og låtskriver i bandet, som eksisterte i perioden 2001-2013. 
I den tiden rakk bandet å få med seg fire spellemannspriser samt at de ble kåret 
til «Årets Spellemann» i 2013. 
 
«I Shall Be Released» 
Teksten og musikken er skrevet av Bob Dylan (født Robert Allen Zimmerman) i 
1967. Den første offisielle utgivelsen kom i 1968 med gruppa The Band sin 
versjon på albumet «Music from Big Pink». Dylan spilte inn to versjoner av 
sangen. En i 1967, sammen med The Band, som ble gitt ut på albumet «The 
Bootleg Series Volumes 1-3» i 1991. Den andre i 1971, som kom ut på albumet 
«Bob Dylan’s Greatest Hits Vol. II». Bob Dylan fikk Nobelprisen i litteratur i 2016. 
 
«Indranis sang» 
Teksten er skrevet av May Britt Andersen og Trond Brenne, mens musikken er 
skrevet av Geir Holmsen. Sangen kom ut på albumet «Indranis sang» i 2010. 
Andersen har gitt ut en rekke barneplater, samt to album med tekster av Alf 
Prøysen. Hun fikk spellemannsprisen i 1986 for plata «Folk er rare». 



 
«Kosinus» 
Teksten og musikken er skrevet av Rasmus Rhode. Sangen kom ut på plate i 
2012 med bandet Rasmus og verdens beste band. Gruppa består av Rasmus 
Rhode, Carl Haakon Waadeland, Erlend Smalås, Jovan Pavlovic og Øivind Smith. 
Sangen er utgitt i forbindelse med NRKs tv-serie «Kosinus», som var et 
vitenskapsprogram for de yngre. 
 
«Over My Shoulder» 
Teksten og musikken er skrevet av Mike Rutherford og Paul Carrack. Sangen 
kom ut første gang som singel i 1995 og senere samme år på albumet «Beggar on 
a Beach of Gold» med bandet Mike + The Mechanics. Sangen ble bandets største 
radiohit selv om den bare nådde en tolvteplass på hitlistene i Storbritannia. 
Bandet var et sideprosjekt for Rutherford som var et av de opprinnelige 
medlemmene i bandet Genesis.  
 
«Play a Simple Melody» 
Teksten og musikken er skrevet av den amerikanske komponisten Irving Berlin 
(1888-1989). Han ble født i Russland som Israel Isidore Baline. Familien hans 
emigrerte til USA i 1893 pga. jødeforfølgelse i Russland. Sangen er fra musikalen 
«Watch Your Step» fra 1914. Dette var den første musikalen Berlin skrev. «Play a 
Simple Melody» er ett av få eksempler på kontrapunkt (to forskjellige melodier 
som beveger seg mot hverandre, med hver sin tekst) i amerikansk 
populærmusikk. Sangen ble første gang spilt inn i 1915, og senere utgitt med bl.a. 
Bing & Gary Crosby i 1950. 
 
«Regnmakersangen» 
Teksten er skrevet av Inger Hagerup (1905-1985) og musikken er skrevet av 
Rolf Løvland. Sangen kom ut på plata «Jorda vår skal danse» i 2004. Løvland er 
mest kjent som pianist og låtskriver i bandet Secret Garden og har bl.a. vunnet 
den internasjonale finalen i Melodi Grand Prix to ganger med sine 
komposisjoner. «Regnmakersangen» kom til på bestilling fra Enova, en statlig 
organisasjon som gir støtte til energi- og klimatiltak. Mer info på 
www.regnmakerne.no. 
 
«Solbrent» 
Teksten er skrevet av Morten Heiberg og Ole Jacob Lindeberg og musikken er 
skrevet av Ole Jacob Lindeberg. Sangen kom ut på singel i 2004 med Kaptein 
Rødskjegg og Sjørøverne, og på dere album «Mann ombord, skuta er vekk» fra 
samme år. Dette er ei gruppe fra Moss som lager barne- og familieshow og som 
har spilt inn flere plater og dvd-filmer. 
 
«Something About the Way You Look Tonight» 
Teksten er skrevet av Bernie Taupin og musikken er skrevet av Elton John (født 
1947 som Reginald Kenneth Dwight). Sangen er den første singelen fra albumet 
«The Big Picture» og kom ut første gang i 1997. Elton John har gitt ut mer enn 30 
album. Det første, «Empty Sky», kom i 1969 og det til nå siste, «Wonderful Crazy 
Night», kom i 2016. Elton John har solgt mer enn 300 millioner plater. 
 

http://www.regnmakerne.no/


 
 
«Songen om mitt liv» 
Teksten er skrevet av Edvard Hoem og melodien er skrevet av Torstein Flakne. 
Sangen ble gitt ut på en ep med Herborg Kråkevik i 2001. Forfatteren Edvard 
Hoem har fått en rekke priser og fikk i 2012 statsstipend. Torstein Flakne er 
kjent for å ha skrevet en rekke hits, og som gitarist i bandet Stage Dolls. 
 
«The Long and Winding Road» 
Teksten og musikken er skrevet av Paul McCartney fra gruppa The Beatles. Den 
er kreditert Lennon-McCartney, men det var pga. en avtale mellom John Lennon 
og Paul McCartney. Melodien ble gitt ut på single i mai 1970 og var den siste 
singlen The Beatles ga ut.  Sangen er også å finne på albumet «Let it Be» fra 
samme år. Dette var det tolvte og siste albumet The Beatles” ga ut. 
 
«The Shoop Shoop Song» 
Tekst og musikk er skrevet av Rudy Clark og ble første gang utgitt i 1963 med 
Mary Clayton. Låta ble først en hit da Betty Everett ga den ut på singel i 1964. 
En rekke artister har gitt ut versjoner av låta, og den nådde et nytt høydepunkt 
da artisten Cher spilte den inn til filmen «Mermaids» i 1990. 
 
«Tsjeriåu me De Månråus» 
Orginalen «Cheerio» er fra 1985, og teksten og musikken er skrevet av Eivind 
Rølles (1959-2013) og Lage Fossheim (1958-2013) som utgjorde popduoen The 
Monroes. Denne duoen eksisterte fra 1983-1988, men hadde noen opptredener 
senere også. «Tsjeriåu me De Månråus» ble til etter et samarbeid mellom The 
Monroes, DJ Ravi og DJ Løv og ble en stor hit når den kom ut i 1985 med Ravi og 
Dj Løv. 
 
«Vi» 
Teksten er skrevet av sjette klasse (2003-2004) på Saupstad skole i Trondheim 
og musikken er skrevet av Frank Pedersen. Sangen kom ut på cd-en «Vi er barn 
som har mye å gi» i 2004. 
 
«Weather With You» 
Teksten er skrevet av Dave Dobbyn og Neil Finn, mens musikken er skrevet av 
Tim Finn. Låta kom ut i 1992, først på singel og senere på albumet «Woodface» 
med det newzealandske-australske rockbandet Crowded House. Det finnes også 
noen senere innspillinger av sangen med andre artister, og den ble også brukt i 
filmen «Everest» fra 2015. 
 
«You’re the Voice» 
Teksten og musikken er skrevet av Andy Qunta, Keith Reid, Maggie Ryder og 
Chris Thompson. Den ble utgitt første gang i 1986 på singel og senere på albumet 
«Whispering Jack» med den australske sangeren John Farnham. Dette ble en av 
Farnhams største hiter. Sangen ble også gitt ut av det amerikanske bandet Heart 
i 1991. 
 
 



 


