
  
 

I Pollen 
(Tekst/mel.: Knut A. Olsen) 

 
                                                    

                                               G                            Em                              Am                                                      Am7 

                               Her i Pollen, her i Pollen, e` det sommer, sol og sang og trall. 
                              D7                                                                                                                             G 

Livet flommer og båter kommer, men ingen vett å hen dei skal. 
           C                                   Gdim                              G                            E7 

                    Her e` pråm og her e` cruiser, her går jenter uten - bluser. 
                               Am7                      D7          G 
                    Her e` tomflasker, rægeskall. 

                                C                                                      Gdim 

Ref.: Her e` sommersol og sang og trall, 
                          G                           D7      G 

         her e` tomflasker, rægeskall. 
 

Her i Pollen, her i Pollen, alle hjertene blir satt i brann. 
Fra paviljongen, går gongongen, det blir underholdning a` et «band». 
Musikken snart begynner, du sidder der og nynner,  
med folk i fra fremmede land. 
--- 
Her i Pollen, her i Pollen, e` det litt a` hvert som foregår. 
Noen kjøsser, mens andre grøsser. E` så ei toppløs jente der i går. 
Ein ongkar ifra Stranda, satt brillene på panna, 
og tenkte på ongdommens vår. 
--- 
Her i Pollen, her i Pollen, ligger båtene på alle vis. 
Du fortøyer i andres bøyer, men det e` sommer det e` solgangsbris. 
Det vrimler utav båter, du hører trekkspill – låter  
her i sommerens paradis. 

 
 

Historikk: «I Pollen» ferdigskrevet 19. Mai 1978. Utgitt på KAOS forlag, KOLP/KOMC-4810-     1982, 
«Det har raba ifra tåga...» Visebok 1985 - KAOS forlag - ISBN 82-7360-006-8. Visebok 1995 – 
”Sørlandsviser” v/Ivar Bøksle - Aschehoug - ISBN 82-03-22107-6. NB! Ny innspilling på CD-en -4815 
”Det har raba igjen…” 2004. 

 
Forord: Pollen i Arendal! Byens hjerte!  Siste rest av kanalene fra seilskutetida. Navnet «Nordens 
Venedig» ble brukt for å beskrive Arendal som handelssted og anløpshavn. Pollen er kjent for sitt båtliv i 
sommerhalvåret, men allerede i april begynner de første spede forsøk på å lokke sommeren frem i Pollen. 
Gymnasiastene ved Arendal Gymnas kom som fugler til et fuglefjell og slo seg ned i trappene for å spise 
sin skolemat i det lange frikvarteret. Årets første bad i Pollen kommer som regel under russefeiringen, uka 
før 17. Mai, med 7x 100 meter stafett på tvers av Pollen. Rødruss mot Blåruss. 17. Mai er et vakkert syn i 
Pollen, båtene ligger tett i tett pyntet med bjørkeløv, og i båtene sitter familien og familiens venner og 
vinker til 17. Mai toget med Norske flagg. Det feires med en liten «kolekvinter» ombord. Så kommer 
fellesferien og turistene kommer i båter av alle slag, og vi hører fremmede dialekter som vi gjenkjenner fra 
fjern og nær. Det skaper liv og «røre» natt og dag i sentrum av byen. 


