
Bi ba ba... 
(ungkarsvise fra Gjerstad) 
(tekst/mel.: Knut A. Olsen) 

              D 

Som mannfolk flest oppi øvre Gjerstad, 
        A7                                     D 

så blei e` med i vår ungkarsklubb. 
E` var på møter hver tre`e fredag, 
         E7                                    A7                                       A13        A7 

mi spelte bingo og skrolla ein stubb. Bi ba ba.... 
              D 

Som medlem var det forbudt å rote 
             A7                                                D 

med kvinnfolk sånn at du måtte fri. 
                                                             F#7 

Det vil sei, mi hadde ei brukli` kvote, 
           G7                                    A7                                A13       A7 

den blei for snau, då e` kom på gli. Bi ba ba.... 
               D                                               F#7 

                                         Ref.: Bak Cinderella, der møtte e` Ella, 
          G7                                         A7                   A13      A7 

         så ungkarslivet e` nå forbi - helt forbi! 
          D                                                F#7   

         Bak Cinderella, der gikk e` i fella 
         G7                                                 A7 

         så dugli` at e` måtte fri - i  i, 
                                                            D 

         men e` utvi`a kvota mi! 
 

                  Og hvis du flørta og flaug med kvinnfolk, 
du måtte a` legge full rapport. 
Hver tre`e fredag blant kåte mannfolk, 
fortelle alt som du hadde gjort. Bi ba ba.... 
Då e` traff Ella e` mista motet, 
det var nærmast meint som ein liten flørt. 
E` sa at e` hadde begrensa kvote, 
allikavel så blei e` forført. Bi ba ba....  
 
-- 

    Så blei e` gift oppi øvre Gjerstad 
men minnast ennå vår ungkarsklubb. 
E` var på møter hver tre`e fredag, 
mi spelte bingo og skrolla ein stubb. Bi ba ba.... 
Nå e` det slutt med å gå og rote 
bak Cinderella med kløppekort. 
Nå har e` fått ei ogosk`lig kvote, 
nå e` det slutt med å a`gje rapport.  Bi ba ba… 
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Forord: 
Gjerstad ligger helt øst i Agder og er blant annet kjent for sine Gjerstadhistorier og   
«Ungkarsklubben» med bingospill. Påtalemyndighetene stanset bingoen etter at de 
averterte med sukker og gjær som gevinster. Det var ikke tillatt å avertere for begge 
deler i samme annonsen, het det i telefonsamtale og i skrivet fra politimesteren. En av 
de mange ungkarer uttalte da på dialekt: «Du må då vete at mi må ha både sokker og 
gjær, i allfall gjær, det e` jo derfor det heiter Gjerstad.» Ved kommunevalget i 1983 var 
det to kommuner i landet som ikke fikk noen kvinnelig representanter inn i 
kommunestyrene, den ene kommunen var Gjerstad, og det fikk ungkarsklubben svi for. 
Kvinnfolka «sprengte» ungkarsklubben med at de troppa opp på møtene i splittskjørt 
og golfjakke, med det resultatet at flere av ungkarene måtte gifte seg. De hadde brukt 
opp kvinnfolk - kvota, og ble utstøtt av klubben. Visa bør synges med tykke L-er og 
tydelige O-er.  
 

 
 
 
 
   


