
Philip Tom Joseph Boardman (født 27. mars 1982 i Lusaka, Zambia) er en norsk artist kjent 

som Admiral P. Han ble kjent med sangen «Spinnvill». 

Han har zambisk mor og norsk far og flyttet fra Zambia til Norge i 13 års-alderen. Han har 

bantuspråket nyanja som sitt morsmål. Han er bosatt i Askim. 

Admiral P var nominert til årets hit på Spellemannprisen 2011 med låten «Snakke litt» og 

2013 med låten «Kallenavn» Han vant Spellemannprisen 2014 i klassen årets hit for låten 

«Engel» sammen med Nico D. 

Engel 
Du er den eneste som var der for meg  

Når tiden ble tøff, og sol ble til regn 

Du hadde troa, når alle tvilte på meg, på meg 

Derfor vet jeg jeg kan stole på deg 

 

For du er min engel, min engel, min engel 

Du er min engel, min engel, min engel x2 

Du er min engel 

 

Så kanskje jeg skal kalle deg for engelen min 

Og du passer på at ingen kommer trengende inn 

Du ser hva jeg har, du ser ikke mangelen min 

Du har gitt meg god råd så jeg ser vinkelen din 

Alltid vært der gjennom alt tykt og tynt 

Og du ba meg ikke gi opp når jeg ga opp og var sint 

Når ting var vanskelige, uten lapper eller mynt 

Ja du viste meg veien ut av den labyrinten 

 

Du er den eneste som var der for meg 

Når tiden ble tøff, og sol ble til regn 

Du hadde troa, når alle tvilte på meg, på meg 

Derfor vet jeg jeg kan stole på deg 

 

For du er min engel, min engel, min engel 

Du er min engel, min engel, min engel x2 

Du er min engel 

 

Du holdte meg modig når jeg var skjør og redd 

En av de jeg stoler på, så du regnes ut som helt 

Tanken av deg gjør meg sterkere når jeg er ute i felt. 

Du hjalp meg til å puste når jeg følte meg kvelt. 

Jeg må si hjertelig takk for alt du har gjort for meg 

Håper du holder deg ved min side og du aldri blir lei 

Fått til veldig mye rart og det er takket være deg 

Du er engelen min å du kanke svare nei 

ref.  

 

ordbank: 

tro 

tvil 

stole på 

gjennom tykt og tynt 

gi opp 

sint 

labyrint 

modig 

skjør 

kvelt 

ved min side 

lei 

kanke = kan ikke 

tøff 
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Førforståelse 

1. Gå igjennom ord og uttrykk i ordbanken: tro, tvil, stole på, gi opp, kvelt, ved min side, lei, labyrint, 

modig, engel, redd, sint,  sterk, helt, skjør, tøff 

Bruk gjerne morsmålet som støtte. Ordene kan også legges inn i en quizlet 

 

2. Hva slags ordklasse er ordene?  

 

Les denne teksten:  

Du ser hva jeg har, du ser ikke mangelen min 

Du har gitt meg gode råd, så jeg ser vinkelen din 

Alltid vært der gjennom alt tykt og tynt 

Og du ba meg ikke gi opp, når jeg ga opp og var sint 

Når ting var vanskelige, uten lapper eller mynt 

Ja, du viste meg veien ut av den labyrinten. 

 

Svar på spørsmålene:  

 Hva tror dere er tema i teksten? 

 Gjennom tykt og tynt – hva tror du menes? 

 Tror du det er en lykkelig historie? 

 

Hør hele sangen: 

 Tittelen er engel, hvem tror du er engel i denne sangen? 

 En venn, en bror, en onkel, en mor, en far, en kjæreste….. 

 Synes du det er en bra tittel? 

 

 

Les denne setningen før vi hører engang til:  

Du holdte meg modig når jeg var skjør og redd 

En av de jeg stoler på, så du regnes ut som helt 

 

Hva mener Admiral P med dette? 

 

Til slutt : 

 Hvilke ord kan du som kan beskrive en «engel?» 

 

 



 

Du er den __________ som var der for meg 

Når tiden ble tøff, og sol ble til ____________ 

Du hadde troa, når alle ________ på meg, på meg 

Derfor vet jeg jeg kan stole på deg 

 

For du er min engel, min engel, min engel 

Du er min engel, min engel, min engel x2 

Du er min engel 

 

Så kanskje jeg skal kalle deg for ___________ min 

Og du passer på at ingen kommer trengende inn 

Du ser hva jeg har, du ser ikke mangelen min 

Du har gitt meg god råd så jeg ser vinkelen din 

Alltid vært der gjennom alt _________ og __________ 

Og du ba meg ikke gi opp når jeg ga opp og var sint 

Når ting var _______________ uten lapper eller mynt 

Ja, du viste meg veien ut av den ____________. 

 

Du er den _____________ som var der for meg 

Når tiden ble tøff, og sol ble til regn 

Du hadde troa, når alle __________ på meg, på meg 

Derfor vet jeg jeg kan stole på deg 

 

For du er min engel, min engel, min engel 

Du er min engel, min engel, min engel x2 

Du er min engel 

 

Du holdte meg ____________ når jeg var skjør og __________ 

En av de jeg stoler på,  så du regnes ut som ______________ 

Tanken av deg gjør meg sterkere når jeg er ute i felt 

Du hjalp meg til å ____________ når jeg følte meg kvelt 

Jeg må si hjertelig _______ for alt du har gjort for meg 

Håper du holder deg ved min side og du aldri blir lei 

Fått til veldig mye rart og det er takket være deg 

Du er engelen min å du kanke svare nei 

 

Du er den _________ som var der for meg 

Når tiden ble tøff, og sol ble til regn 

Du hadde troa, når alle __________ på meg, på meg 

Derfor vet jeg jeg kan stole på deg 

 

For du er min engel, min engel, min engel 

Du er min engel, min engel, min engel x2 

Du er min engel 

regn, eneste, tvilte, 

engelen, tykt, tynt, 

vanskelig, labyrinten, 

modig, redd, helt, puste, 

takk 

 

 


