
Soloalbum 2019  

“One Piece At The Time”  

 

“I Never Knew Where This Was Going” 

Sangen handler om hvordan jeg ble den jeg er i dag, nemlig: «En entertainer». Siden jeg va liten har 

jeg alltid likt å underholde, om det var innfor skuespill, film eller musikk, men jeg var alltid for sjenert 

til å vise det. Det var som regel bare familien min som var vitne til mine sprell og underholdninger, 

men det var kun fram til året 2014.  

Låten trekker fram et budskap om hvordan min mor (først og fremst) ga meg et lite push inn i 

«rampelyset», slik at alle (særlig folk i bygda/lokalområdet) fikk se en helt ny side av meg.  

 

«Vangsvik» 

 Sangen handler om mitt første møte med svigerfamilien min i Vangsvik.  

 

«95» 

Låt skrevet av Jonas Leonhardsen. Komponering av Ruben Kåre Nesvold. Melodien er inspirert av 

Ben N. King`s «Stand By Me»  

 

The Apology (I Really Really Love U)  

Det var en periode hvor jeg hadde skikkelig skrivesperre, men så kom det en dag hvor ordene bare datt 

ut av meg når jeg jamma på gitaren. Fordi dagen før hadde jeg gjort noe dumt. Jeg fortalte kjæresten 

en spøk som gikk litt for langt. Dagen etter mens hun var på skolen spilte jeg gitar og sang det jeg 

hadde på hjertet, og da kom ordene plutselig: «Sorry for beeing a jurk all last night».  

 

We Got Everything We Need  

Sangen handler om når to vennepar/ to kjærestepar flyttet ene og alene til Trondheim for å studere og 

gå skole. Vi flyttet fra familie og alle venner, på egenhånd til en ny plass der vi ikkje kjente noen 

andre enn hverandre. Det har vært litt utfordrende for mange av oss, men til syvende og sist skal vi 

likevel ikke bekymre oss, fordi vi «We got everything we need», vi har hverandre.  

 

One Piece At The Time 

Dette er en låt som omhandler min mening om livet. Jeg skal leve mitt liv en bit av gangen.  

 

In The Sky Somewhere  

Sangen er skrevet og komponert av Ruben og Karoline Halvorsen. Handler om vår drøm å komme til 

himmels med musikken vår.  

  


