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13 Sange



Der er absolut intet i verden
der kan skille os ad
at følges og være sammen
er magisk og gør mig glad

Der er absolut intet 
der kan ryste mig
så længe jeg lever 
og så længe jeg har dig

For… kan du kysse mig
når alting er for sent
sende mig en besked
om at du er en dejlig en
kan vi ha’ det skidesjovt
når vi ikke trækker vejret mere

Er det meningen med livet
at sidde og glo på tv2-News
eller skal man gøre noget andet
og begynde at snuse

Til det der betyder noget
og har rigtig værdi
det der gør en forskel
og det der er mening i

For… kan du kysse mig…

Dit smil er uendeligt
dit blik er fyldt med lys
det er måden du kigger på mig
når du giver mig et kys

Det betyder noget 
at ha’ en at røre ved
det føles så godt 
at mærke man er til

For… kan du kysse mig…

Tænk om nogen ringede
og jeg ikke var her mere
har jeg betydet noget
- kunne jeg ha’ hjulpet nogle fler’

Når vi ta’r et tog til 
det sidste stoppested
er der absolut intet 
og nåede jeg at få det hele med…..

For… kan du kysse mig…

Er der absolut intet tilbage
når jeg er væk….
har jeg sat mine spor 
og et aftryk som ikke kan slettes

…har jeg sat mine spor 
og et aftryk som ikke kan slettes

For… kan du kysse mig…

Absolut Intet - Jeg synes, at de fleste hits i radioen handler om absolut intet - derfor ville jeg skrive 
en sang om det. Det var bare umuligt. For sangen kom til at handle om de mest vigtige ting i livet 

- Det at gøre absolut intet til absolut alt. Om magisk sammenhængskraft, modigt sammenhold, 
nysgerrighed på livet med poesi og nærhed, samt at leve i nuet og ha’ det sjovt mens du lever. Så 

du kan gøre dig udødelig og sætte dine spor for noget som folk vil huske dig for…
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Absolut Intet



Ingen er født til at hade, men 
man kan lære det. Hvad viser 

og giver vi vores børn. Vi 
har alle et valg vedrørende 
hvordan vi opfører os. Alle 

valg er som regel acceptable, 
men hvilket billede af dig 
selv kan du spejle dig i og 
hvad har du lyst til at vise 

omverdenen. Tænk over det! 
Om had, intolerance, krig 

og manglende rummelighed 
overfor andre - og om ulighed 

og lighed. Vil du være med!

Ingen er født
til at hade
men man kan lære det

Ingen er født
til at være racist
men man kan lære det  

Alle har kærlighed
dybt inde i sig et sted
og den findes man vil
vil du være med?

Ingen er født
til at slå ihjel
men man kan lære det
og det er nemmere 
at bombe nogen
man ikke kan se

Ingen er født
til at slå hinanden
men man kan lære det
al den smerte man har i sig selv 
kan man vise andre hvis man vil

For ingen er født 
til at tænke sig om
men hvis man øver sig

bli’r man bedre
til at værne om hinanden

og gi’ alt hva’ man har
det så let 
hvis man bar’ 
gør det…

Alle er født til at elske
og hvis man 
slipper kærligheden fri
vi bli’r født, vi lever, vi dør…
vi er alle lige
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Vi Er Alle Lige



Har du mere at gi’ 
gi’ mig det nu
jeg ved godt – det du ku’
ku’ bli’ noget mere

Tro på dig selv 
tro på det
alt det du ved der skal til
gør noget mere

Ingenting kan stoppe os
vi gør hva’ vi vil
jeg har mer’ at gi’
du ka’ ta’ hvis du vil
ta’ det bare – ta’ det bare
ta’ det bare – ta’ det – hvis 
du vil ha’ det
ta’ det hvis du vil ha’ det

Vælg det bedste i dit liv 
gi’ mig alt 
ta’ og bliv
- lidt længere

Føl dig fri og gi’ slip
lad os gå hjem og la’ os....
....slippe  
det hele løs

Ingenting kan stoppe os 
vi gør hva’ vi vil
jeg har mer’ at gi’
du ka’ ta’ hvis du vil

Føler du dig ensom og forladt 
føler du dig vildt alene i nat
- så kommer jeg over til dig

Jeg har noget at gi’ – jeg gi’r 
det nu - 
du ka’ bare ta’ – det du ka’ 
bruge
- gør det nu.... gør det nu....

Ingenting kan stoppe os 
vi gør hva’ vi vil
jeg har mer’ at gi’
du ka’ ta’ hvis du vil

ta’ det bare – ta’ det bare
ta’ det bare – ta’ det – hvis du 
vil ha’ det
ta’ det hvis du vil ha’ det            
                                   
ta’ det hvis du vil ha’ det   
ta’ det hvis du vil ha’ det            
                       

Om ubetinget og 
uendelig kærlighed og 

om at sætte os selv 
fri og gi’ kærligheden 

til hinanden uden 
begrænsninger... Den 

største kærlighed 
er at sætte den man 
elsker fri. Alt for tit 
holder man igen og 
begrænser sig selv 
– og andre – slip alt 

løs og nyd det.
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- Vi venter på den store lottogevinst
- Vi venter altid på at vejret bliver bedre
- Vi venter på den store kærlighed
- Vi venter på at blive lykkelige en dag...
...STOP med at vente
og START med at leve livet

Ingenting Kan Stoppe Os



Jeg har noget si’
ved du hvad det er
der er noget som ikke er 
som det skal være

Jeg har noget gi’
noget af det jeg gør
noget at si’ 
som ikke er sagt før

Gi’ slip
gør dig fri
gør alt det der gør dig lykkelig
der er ingen grund til

at vente til livet er forbi
det er aldrig for sent
at gøre sig fri

Tror du på ting
der ikke er her mer
er det nemt at si’ 
farvel til det der sker 

Vil du bare holde fast i
alt det du gør
så prøv at slippe det
prøv hvis du tør

Gi’ slip… gør dig fri…

Du ved ikke                 
hvad der sker
når du slipper alt
er der meget mer …
der bli’r bedre
end nogensinde før 
en ny verden åbnes
når du lukker en dør

Gi’ slip… gør dig fri…

Føler du det svært
så start i det små
så vil du se
at det nok skal gå

Hvis du prøver
så vil det blive stort
det handler bare om
at få det gjort

Gi’ slip… gør dig fri…

Prøv at gi’ slip - og se hvad 
der sker – det kunne være at 
alting bare bliver bedre. Du 
behøver ikke at frygte noget 
hvis du tror at mulighederne 
for noget nyt og spændende 
er der, hvis du siger farvel til 
noget af det du ikke vil ha’ 
i dit liv. Når du lukker en 
dør, åbnes der mange nye i 
stedet for…
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Giv Slip



’Jeg elsker, o storm, dit forrygende vejr, 
når det suser af fryd i de bladrige træ’r, 
du bøjer og brækker de rådnende grene 
og stammer, du prøver, om de kan stå ene. 
 
Og dale og høje du skraber for sne, 
og skyer du splitter, så solen vi se, 
du puster til gløder og opflammer brande 
og sømmer med sølversøm bredder og strande. 
 
Og sejlene spænder du, skuder du bær’, 
du renser vor jord på din susende færd, 
du fænger det kvalmende, lade og lumre, 
du ryster til arbejd’ de viljer, der slumre. 
 
Og når du går frem på din sejrende vej, 
da mærker jeg, livskraften vokser i mig. 
Jeg elsker din styrke, der bølgerne løfter, 
jeg elsker din styrke, der tågernc kløfter. 
 
Jeg elsker dig, elsker dig, evige strid, 
dig hylder mit blod og min sang for din id. 
Storm, luftvandrer fri, frem med ubundne kræfter, 
modig og munter min sjæl følger efter.

Tekst: Hannes Hafstein 1882
Oversættelse: Olaf Hansen 1919
Ravne-skrig: Hugin og Munin 

Storm - Islandsk digt (Stormur) ) skrevet 1882 af min oldefars bror Hannes Hafstein (Islands 
1. Ráðherra Íslands i 1904), tilsat min musik 137 år senere... og 100 år efter den danske 
oversættelse af Olaf Hansen. Fra forrige århundredes salmemusik til nyfortolket nordisk musik 
er der nok nogen der har nogle meninger om. Mit udtryk i musikken lægger op til en frisk, positiv 
og vidunderlig vandretur i den islandske natur. Stormur er et meget smukt digt, en hyldest til 
islandsk tankegang, naturens kræfter og hvad den gør ved dig. Bemærk at Odins ravne, Hugin 
(betyder at have i tankerne) og Munin (betyder han som mindes) er med i solo’en...

Hannes Hafstein
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Storm



Taknemmeligheden er noget du glemmer at huske på
du har dine ben – men tænker du på du kan gå
når du vågner, ligger og trækker dit vejr
hvor mange tror du trækker det med besvær

Det første du mærker, er hvor det gør ondt
inde i sjælen, i kroppen – hele vejen rundt
Har du tænkt over dit liv – hvordan det er
hvad du kan gøre - for at ha’ det, få det bedre eller værre 

Har du tænkt på alle de gange du har stået
og ville gøre noget – uden at gøre noget
inderst inde der ved du vel….  at det hele det starter med dig selv

Er du klogere end andre, klogere end dem der er kloge
ved du hvad du ikke ved, eller ved du det du ved fra en bog
Visdom er vejen til at gøre noget stort
har du gjort noget godt – eller fik du det ikke gjort

Har du tænkt på alle de gange du har stået
og fortalt nogen noget – uden at vide noget
inderst inde der ved du vel….  at det hele det starter med dig selv

Bruger du mere end det du har brug for
og tror du - at du bliver mere lykkelig så !
når du udleder al din CO2
tænker du på kloden – eller tror du selv hvad du vil tro

 (Det Hele) Det Starter Med Dig Selv - alting starter med dig 
selv og dine handlinger sker udfra hvad du tror der er bedst 
- men, er det nu også det rigtige.? Lyt til teksten og stil dig 

selv alle spørgsmålene om hvad du selv kan gøre for at 
skabe en bedre verden.
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Det Starter Med Dig Selv



Har du tænkt på at du vil gøre forsøget
og gøre noget godt og gøre noget for miljøet
inderst inde der ved du vel….  at det hele det starter med dig selv

Vi plejer her i landet at bekæmpe fattigdom
det er som om at hele den tanke er blevet lavet om
nu bekæmper vi de fattige i stedet for
for når vi ikke selv bliver rige hurtigt nok – så bliver vi hårde

Har du tænkt på alle de gange du har stået
og gået lige forbi – og gået - uden at gi’ nogen noget
inderst inde der ved du vel….  at det hele det starter med dig selv

En fremmed er en ven du ikke har mødt endnu
og de er ikke meget mere anderledes end du
de er født på samme måde som dig
så tag godt imod, vær venlig – når de krydser din vej

Har du tænkt på alle de gange du har stået
og været i tvivl om ikke alle betyder noget  
inderst inde der ved du vel….  at det hele det starter med dig selv

Er du en af dem der kommer hjem og er skidefuld
og dine nærmeste ser dig altid gå omkuld
efter du har svigtet og svinet og sværget efter dem
og deres mange bekymringer om du nogensinde kommer hjem

Har du tænkt på alle de gange du har stået
og ville ønske at de ville gøre noget   
inderst inde der ved du vel….  at det hele det starter med dig selv

Har du tænkt på alle de gange de har stået
og ville ønske at du ville gøre noget
inderst inde der ved du vel….  at det hele det starter med dig selv       

MOD FATTIGDOM OG ULIGHED
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Når du ser mig - når jeg findes i dine øjne
når du ser at jeg er her
Når du hører mig - når jeg er i dine tanker
når jeg kan være den jeg er
Så flyver mit hjertes fugl - så stiger den op mod skyen
Så svæver den over markerne - og højt over skovens bryn
Når du ser mig - når jeg er i dine tanker
Så stiger mit hjertes fugl op mod skyen

Når du kommer - når du 
kommer mIg i møde
når jeg er den som 
gør dig glad
Når du rør mig
når jeg er
i dine 
hænder
når jeg er 
den som 
du vil ha
Så flyver mit 
hjertes fugl
så stiger den 
op mod skyen
Så svæver den 
over markerne
og højt over skovens bryn
Når du rør mig - Når du 
kommer mig i møde - Så stiger 
mit hjertes fugl op mod skyen

Men når du blunder - når du lukker dine øjne
når jeg ikke kommer ind

Når du er tavs - når du vender dig væk fra mig
når jeg ikke længere findes

Så kurrer mit hjertes fugl
på fyren nederste gren

med sorte, triste øjne
og sjælen tung som sten

Solo...

Så husk mig
Husk at la mig
være dig nær

Og lad mig 
sove i din arm

Og lad mig 
drømme
lad mig 

drømme 
mine 

drømme
og lad mig 

vågne i 
din favn

Så flyver mit 
hjertes fugl

så stiger den op mod skyen
Så svæver den over markerne

og højt over skovens bryn
Når jeg må drømme

min drøm og være tæt på dig
Så stiger mit hjertes fugl op 

mod skyen

Oprindelig en svensk sang af dansk/
svenske Mikael Wiehe – Han var rigtig 
glad for min oversættelse til dansk og 
det er en stor ære for mig at få lov til at 

synge den på dansk. Sangen er en ægte 
kærlighedserklæring, som beskriver at vi 
skal huske at være os selv - også selvom 

kærligheden kan være besværlig.

Tekst & Musik: Mikael Wiehe
Dansk tekst: Stefan Wolffbrandt
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Mit Hjertes Fugl



Jeg er så lille 
når en lysende stjerne 
skinner ned på mig
det er som om
den langt ude i det fjerne
ka’ mærke det
og skinner ned på mig
den skinner ned på mig

Vinden står sille 
en gang imellem
der er frådende hav
og levende liv
jeg har alt
og mer’ at gi’
der er noget 
der hvisker mit navn

Åbne arme
spredte vinger
kigger ud
og kigger indeni

rækker håndens 
fem fingre
rækker ud
og får energi

Jeg er så lille, når en
lysende stjerne…

                       Store vidder
                           store drømme
                        på sjælens
                     breddegrad

der er mere
efter alt at dømme
der er næsten
for meget

Universet
stjerneskud
stille 
stilheds larm
som en morgen 
i Reykjavik
hvor kulden 
den er varm

Jeg er så lille, når en
lysende stjerne…

Solo

Jeg er så lille, når en
lysende stjerne…
 
Jeg er så lille, jeg er så lille, 
jeg er så lille, jeg er så lille….. 

Stod en nat oppe i det høje nord og følte mig uendelig tæt på Nordstjernen. Jeg rakte ud 
og kunne mærke at jeg var en del af universet, men kun så uendelig lille, at min ydmyghed 
og taknemmelighed for at være en del af dette, helt indeni, måtte være meget stor.
Alt for mange har svært ved at se ud over sig selv. Hvis vi stadig selv tror at vi er centrum 
af universet, så skal jeg love dig for at man er meget lille, men det går først op for dig når 
du kigger dig omkring...
Sangen er skrevet i Reykjavik, Island.
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Jeg Er Så Lille



Jeg har Island i mit blod
det er der mit hjerte er
det gi’r mig styrke, 
det gi’r mig mod
til at være den jeg er

Stormen i sydøst
vælter mig omkuld
holder fast og giver et kys
til klippe og til muld

Et folk der tør vove noget
i mer end tusind år
har levet af havet og jorden her
som altid består

En smuk og ensom blomst
vokser sig stor
slider mod den kolde vind
op ad den frosne jord

Jeg har Island i mit blod
det er der mit hjerte er
det gi’r mig styrke, det gi’r 
mig mod
til at være den jeg er

Den stille midnatssol
skinner ned på os
den stærke ånd følger dig 
i hver en bæk og foss

Naturens store spil
vulkanernes glød og ild
gør livet stort og smukt igen
gør mig varm og mild

Stærke mennesker
frie folk, frit land
holder om mig med en kraft
som ingen andre kan

Jeg har Island i mit blod
det er der mit hjerte er
det gi’r mig styrke, 
det gi’r mig mod
til at være den jeg er

En hyldest til Island, 
mine rødder og hele 
det islandske folk. 
2018 er 100-året for 
Islands løsrivelse 
fra Danmark, men 

den startede mange 
årtier før og en af 

milepælene for dette 
var i 1904, hvor  
Hannes Hafstein 
blev udnævnt til 

Islands egen første 
statsminister.
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Island I Mit Blod



Den bedste tid i mit liv
er sammen med dig
Følelsen af at være sammen
har jeg sammen med dig

Når jeg kigger mig tilbage
og ser hvad jeg ser
så fyldes mit hjerte
med følelsen her…

Den bedste tid i mit liv
er sammen med dig
Følelsen af at være sammen
har jeg sammen med dig

Mine venner de er her
hva’ sku’ jeg gøre uden dem
de er grunden til jeg er her
men jeg vil aldrig aldrig glemme

Den bedste tid i mit liv
er sammen med dig
Følelsen af at være sammen
har jeg sammen med dig

Vi to ku’ gøre det
de andre ikke ku’
det ud af dem der var 
var der ingen andre end du

der havde det der sku’ til
og meget meget mer’ end det

Den bedste tid i mit liv
er sammen med dig
Følelsen af at være sammen
har jeg sammen med dig

Solo

Den bedste tid i mit liv
er sammen med dig
Følelsen af at være sammen
har jeg sammen med dig

Den bedste tid i mit liv
er sammen med dig
Følelsen af at være sammen
har jeg sammen med dig

…sammen med dig

Tænk tilbage, nyd minderne 
og byg din fremtid på de 

gode stunder sammen med 
den og dem du holder af. 

Hvad er du bygget op af, og 
hvem har betydet noget for 

dig i dit liv. Tænk på det!
Et godt venskab og en 

dejlig partner/kæreste/ven 
er det

bedste og vigtigt at sætte 
pris på - så husk at fortælle 
det, til den du tænker på...
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Den Bedste Tid I Mit Liv



Føler du dig ensom 
og alene og forladt
som et fnug i mængden
der er tilsidesat

Har du mistet gnisten
og ka’ ikke komme igang
og kigger ud på regnen
hele dagen lang……

Der vil altid være
en der holder af dig
når du er ensom og forladt
Der vil altid komme en
og holde om dig
som et lys i en stjernenat

Mærker du en tomhed
i din krop og det gør ondt
forsvandt dine drømme
på et sekund

Har du fået en følelse 
af at du ikke slår til
ka’ ikke falde til ro
ikke gøre det du vil

Der vil altid være
en der holder af dig…

Håbede du på      
at det her liv
ikke sku’ være som det er

Troede du på
at det her liv
ku’ være meget bedre end 
det er

Der vil altid være
en der holder af dig
når du er ensom og forladt
Der vil altid komme en
og holde om dig

som et lys i en stjernenat
som et lys i en 
stjernenat…

Ensomheden findes i os alle, men der vil altid være en der holder af og om dig - husk det, så skal det 
nok gå... Vi ved ikke om nogen føler sig ensomme, men luk mennesker ind i dit liv og verden åbner sig.
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Som Et Lys I En Stjernenat



Gi’ mig et bedre liv
si’ mig hvordan det skal være
fortæl mig om kærligheden
jeg har endnu meget at lære

Vis mig dit sande jeg
og jeg lytter til det
det du fortæller om kærligheden
fortæller om hva’ der skal til

For jeg har meget at lære endnu
jeg skal tro på mig selv
fortæl mig om kærligheden
fortæl, fortæl, fortæl

Hvis du siger hvordan jeg skal 
gøre det - gør det jeg det nu 
Hvis du siger hvordan jeg skal 
gøre det – sammen med dig 

Forstå mig når jeg siger
at det er helt nyt for mig
den følelse jeg har
når jeg tænker på dig

Tro mig når jeg fortæller
at du ved besked
om hva’ det handler om
når du taler om kærlighed

For jeg har meget at lære endnu
jeg skal tro på mig selv
fortæl mig om kærligheden
fortæl, fortæl, fortæl

Hvis du siger hvordan jeg skal 
gøre det - gør det jeg det nu 
Hvis du siger hvordan jeg skal 
gøre det – sammen med dig 

Jeg har prøvet lidt af hvert
uden at jeg lærte af det
hvorfor er det så svært
når man ikke ved, hva’ der ska’ til

For jeg har meget at lære endnu
jeg skal tro på mig selv
fortæl mig om kærligheden
fortæl, fortæl, fortæl

Fortæl mig om kærligheden….
fortæl, fortæl, fortæl

Hvis du siger hvordan jeg skal gøre 
det - gør det jeg det nu 
Hvis du siger hvordan jeg skal gøre 
det – sammen med dig 

Det er aldrig for sent at lære noget mere om kærligheden - vær ydmyg og lyt, kig dig omkring og 
lær af dem der ved noget om det. Kast dig ud i det, for kærligheden skal prøves og erfares…
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Fortæl Mig Om Kærligheden



Er landet grønt og vinteren slut
Og solen varmer jord
Kom jeg hjem og fandt dig
Du som I mit hjerte bor
 
Vi bygger sammen
Bo på land
Som smiler højt til sky
Det nye liv I landet mit
Giver føde og giver os ly
 

Sol spreder sølv over øen
Så du stjernerne lyse
Alt er smukt for os to
For jeg er kommet hjem
 
Min rejse er slut
Og jeg finder dig
Med åbne arme og klem
Jeg er kommet hjem
Ja, jeg er kommet hjem
 

Sol spreder sølv over øen
Så du stjernerne lyse
Alt er smukt for os to
For jeg er kommet hjem
 
Min rejse er slut
Og jeg finder dig
Med åbne arme og klem
Jeg er kommet hjem
Ja, jeg er kommet hjem

Musik: Emmerich Kálmán
Ny dansk tekst: Stefan Hafstein Wolffbrandt

Det er godt at ta’ væk, ta’ ud og 
ta’ afsted, men følelsen af at være 
kommet hjem er det bedste. Ikke 
alle har den mulighed, og nogle 

leder efter den hele livet.
 

Melodien er af den ungarske 
komponist Emmerich Kálmán. 

Oprindeligt hedder sangen „Heut’ 
nacht hab’ ich geträumt von dir“ 
og er fra operetten Das Veilchen 
vom Montmartre (The Violet of 

Montmartre) opført i Wien i 1930.
Indspillet af Otto Brandenburg i 

1959 – ”The World Laughs On” og 
sangen blev genindspillet med ny 
islandsk tekst af Jón Sigurðsson i 
1960. Den nye danske tekst er en 
hyldest til min hjemstavn Samsø.
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Kommet Hjem


