
Gullknapp Airport 
(Tekst: Knut A. Olsen Mel.: Eviva Espana) 

 
                                                       Am                                                             Dm -Am 

Ja, nå får mi end`lig sjansen te` å leve, 
                   G7                         F7                        E7 

et liv i luksus i det sydlandske miljø. 
            Am                                                                                 Dm -Am 

Ifra Gullknapp Airport ska` mi snart få sveve, 
                     G7                                    F7                                  E7 

bort fra Jomås - knuder, vinter slaps og snø. 
                      Dm7                                                         E7 

Mi ska` smugle med oss Ludo i et bur, 
                     H7                                                                      E7 

mi ska` gjøre kjent den frolandske kultur. 
                         A                       

Ref.: Te` Syden flyr mi tur - retur 
                                                  E7 

         fra Gullknapp i Froland! 
                Hm                 E7                       

         Å reise for bønder e` kultur, 
                               A 

         iallfall i Froland. 
         Og spansken den e` por - favor, 
                                        E7 

         by, by little Froland. 
                       Hm         E7                         

         Med kastanjetter, spanske lår, 
                                               Am                     (mellomspill: Am- G7-F7-E7) 

         senior og matador! OLE! 
 
Ja, nå blir det slutt med pølsetur te` Jylland, 
det sjuge kjødde kan dei nå ha for sæ` sjøl. 
Mi har nok a` fjøs og kuer her i Froland, 
i Espana’ matador og oksebrøl. 
Mi ska` ete Paella evry kveld, 
og minnes skagentur med «spy - Gimlebell» 
- 
Før så måtte mi jo reise bort te` Kjevik 
i egen bil når mi dro utenlands med fly. 
Nå kan UP - Olsen stå på lur ved Fevik,  
mi ska` aldri meire være han te` bry. 
Fra Gullknapp Airport ska` mi gi et vink, 
over Fevik ska` mi skåle med ein drink! 
 
  
                  

 
 



         Historikk: «Gullknapp Airport»er skrevet til Frolands - revyen 1983, som jeg 
instruerte. NB! Utgitt på CD-4814 ”Lett blanding fra Arendal 2002” Visebok 1985. 
ISBN-82-7360-006-8. Utgitt på KAOS forlag - LP/MC/MC- 4812- 1988. 
 
Forord: Frolandshumoren er etterhvert blitt kjent her i landet gjennom sin Ludoklubb 
og «Frolandsswingen». Det var munn og klauvsyke i Danmark det året, og UP- Olsen 
herjet langs veiene i Norge. Fevik var hans hjemsted. I 1982 ble det gjort forsøk på å 
opprette ferjeforbindelse fra Arendal til Skagen. Båten som var en stor katamaran og 
ble satt inn i rute het opprinnelig «Gimlebell». Den fikk nytt navn: «Sørpilen», som 
fort ble døpt om til: «Spypilen». Jomfruturen var et faktum, med innbudte gjester, 
ordførere, lensmenn og prest fra Nidarkretsen stilte forventningsfulle opp på 
Tollbodkaia. I Skagen sto likesinnede og ventet, med hornmusikk, pomp og prakt. De 
ventet forgjeves. «Sørpilen» måtte gjøre vendereis halvveis ute i Skagerrak. To 
frolendinger ordnet køen som oppsto ved avtrede ombord. Til tross for at de kom fra 
de indre bygder og lite sjøvante, var det bare de to som klarte seg uten å måtte gi hals. 
«Koldtbord og øl kom opp a`sæ`sjøl» er et sitat i fra visa: «Danskeferjer og sjøfartsby». 
Visa ble skrevet etter oppdrag fra NRK Sørlandet. Det ble fortalt i ettertid: «Alle 
spydde, det var bare Ørnulf som kastet opp!» Ørnulf var ordfører i Arendal på den 
tiden, for Høyre, og brukte den fine Arendalsdialekten. Det har vært snakk om flyplass 
på Gullknapp i mange år, lenge før 1983. I skrivende stund, november 1998, er den 
ennå ikke helt ferdig. Tenk dere to frolendinger med solbriller og avkappede 
vadmelsbukser, og med hver sitt ludospill under armen på sydentur, direkte fra 
Gullknapp Airport.  

 
   


