
 
Alle har et ansvar 

(Tekst/mel.: Knut A. Olsen 1987) 
�

                           G                          Gmaj                                  Ddim                             Amol 

I vår del av verden er mange opptatt av sitt eget, 
        D7                                                                                               G 

vi glemmer fort hverandre på hver vår lille plett. 
             C                          G                    C                                G          

Det brukes opp ressurser av vår grønne jord, 
C                        G                                      Gmaj                               Am/D7 

alle har et ansvar for hvert minste frø som gror. 
G                                   Gmaj              Ddim                                 Amol 

Mange land er truet av umenneskelige forhold, 
D7                                                                                       G 

mennesker må flykte mot frihet uten mål. 
          C                                G                 C                             G 

De møter stengte dører, - mange vises bort. 
C                          G                             Gmaj                       Amol/D7 

Alle har et ansvar for at noe skal bli gjort. 
 
                                 C                     G                              C                            G 

Ref.: La oss bryte nye grenser som flammer i en brann. 
                                  C                     G                                        Gmaj                  Amol-D7 

              La oss vise det i handling, strekke ut en åpen hand. 
                          C                          G                     C                                  H7 

               Bli med å så et frø - grav ned de tomme ord - 
         C                                      G         D7                 C 

         sammen kan vi gro - i mager jord. 
                          C                         G                     C                     G 

                                                  La havet være blått! La elva løpe fritt! 
                                   C                            G                 D7                         G 

         La skogen være grønn! Det er vår bønn! 
          
  

Målet er en framtid for de nye generasjoner, 
der ingen lenger styres av mindretallets makt. 
Der fellesskap er grunnlag for det som blir bestemt, 
en ny og bedre verden der ingen vil bli glemt. 
(Instrumental: /Refreng) 

 
Historikk: «Alle har et ansvar» var ferdigskrevet 17. mai 1987. Utgitt på KAOS - forlag. 
KOLP/KOCD/KOMC-4812-1988, «Knutta fra spøk te` alvor». NB! Utgitt på CD-4815 «Det har raba 
igjen.....nye og kjente spor» 19. nov. 2004. - Jeg fikk i oppdrag å lage en vise til Arbeiderpartiets 100 års 
jubileum i 1987, som skulle markeres i Arendal. Visa ble aldri godkjent som jubileumsvise, den var for 
markert i tekst, het det. Jeg takket for oppdraget, for jeg viste at «Alle har et ansvar» ville bli sentral på min 
CD utgivelse i 1988. Jeg må nok innrømme at jeg ble litt skuffet. Til tross for komiteens innstilling til visa 
ble den trykket i Arbeiderpartiets lokale avis som het «AKTUELL». Journalisten, Trond Madsen var helt 
uenig med komiteen. I ettertid skulle det vise seg at Arbeiderpartiet, lokalt tok visa til sitt hjerte, men først 
etter at visa ble brukt i Radio Arendal, en nærradio som var et talerør for Høyre i Aust- Agder. De brukte 
visa i en periode, nærmest som en kjenning til sine mange programmer. Dette var en liten blomst i 
knapphullet for meg, tenk at Høyre kunne godta visa, og ikke Arbeiderpartiet? 

    


