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HVOR GÅR DU HEN 

Ny single, dansk-svensk duet, med  
Helge Damsbo & IdaLO (DK/SE) 
Nytbrev, skrevet af Helge Damsbo: 

Ida Linnea Olsson og jeg mødte hinanden til en sommerfest  
med bands i en rød lade i Småland for 12 år siden. Jeg så hende 
på scenen og blev meget glad over at høre hendes sangstemme.  

Året efter udsendte vi en dansk-svensk duet, ”Cassiopeia”,  
som var en succes på Dansktoppen og TopCharlie i flere måneder.   
De følgende år udsendte vi et par albums under navnet  
Damsbo & Olsson. 
Efterfølgende har Ida valgt at ændre sit kunstnernavn til IdaLO - en forkortelse af Ida Linnea Olsson. 

Nu er vi klar med en ny dansk-svensk duet ”Hvor går du hen”, som er en kærlighedssang om mistet og genfundet 
kærlighed. Nogle gange i livet får man mere end én chance.  

Vores nye single er netop udgivet på Finn Olafssons musikselskab Olafssongs. Den er produceret og indspillet  
af Finn Olafsson og Flemming Rasmussen i det nye Sweet Silence Studios i København i foråret 2018. 

Det er forunderligt at tænke på, at det er 40 år siden, Finn Olafsson producerede og medvirkede som guitarist på mit 
debut-album ”Images” fra 1978. Og forunderligt, at Finn nu er tilbage som producer og gudsbenådet akustisk 
guitarist på min musik. 

Der er flere navnkundige musikere med på singlen:  Nils Tuxen (pedal steel guitar), Thor Backhausen (harmonika), 
Mads Nørregård (flygel), Assi Roar (bas), Gert Smedegaard (trommer) og de formidable kordamer Rikke Lie og Lone 
Selmer Roar.  

Efter jeg debuterede på musikscenen i 1978 og spillede live med Finn Olafsson og Poul Halberg i nogle år, valgte jeg 
igennem årtier en karriere som journalist. Men behovet for at fortælle mine egne historier som sangskriver trængte 
sig på. Og jeg fik en ’second coming’ med albummet ”Langsomme dage” i 2005. 

Kontakt: Finn Olafsson. Musikforlaget Olafssongs, mobil: 29 26 34 59. fo@olafssongs.dk. 

EFTERSKRIFT: 

Mine sange er livshistorier om tilstande, følelser, længsler, relationer, eksistens. Om den snoede vej frem mod at 
finde hjem til sig selv. Ind til roen i centrum af eksistensen. Udkrystalliseret liv tappet direkte fra kilden. 
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