
                    
                  I gamle kjære Arendal 
            (Tekst: Hans Andersen. Mel.: «I halvfemserne» Granerevyen 1964) 
                               
        G                                                                                     D7 

Å du, å du som byen vår har forandra seg,  
                                                                                                                                 G 

fra den gang jeg for første gang sto her og sang for deg. 
                                                                                            D7 

Om Bolsius og Bisen og Ole Engelsmann, 
                                                                                                                              G 

og postbåden som kom og gikk fra brygga udved Grand. 
     G                                                           D7 

Ja det var no` ganske a`nt i gamle da`r, 
                                                      G6 

da lyste sola selv litt mere klar. 
  E7                                           Am 

Den gang da kunne alle som der var litt pust i 
  D7                                                G                                    D7 

svømme omkring fra mai til langt udi augusti. 
  G                                                   D7                                                                 G6 

Da tok småpigene og pakka inn, absolutt alt i badedrakten sin. 
 Am                                          C                      Gdim 

Og passa på de to, da var det godt å bo, 
     G                            Am7- D7-G 

i gamle kjære Arendal! 
- 
På kam`ret som polisen og Møinichen holdt hus, 
der var der ingen husbukker, men bare veggelus. 
Og «Flosta», «Ferm» og «Adler» og lille «Tripp» og «Trapp», 
som frakta byens borgerskab, var ærlig verd en klapp. 
Ja, det var no` ganske a`nt i gamle da`r, 
da var her skøyteis i januar. 
Dengang lå snøen meterhøy langs alle vegger, 
«puttisen» folkens hang og slang på alle legger. 
Da var det ingen som gikk inn for at, vi skulle punge ut med mere skatt. 
Da var her livelig! Da var her trivelig! 
I gamle kjære Arendal! 
- 
Og Myrene som Nøkken og Tengel holdt sånn a`, 
den skulle vi ha freda og holdt handa om i da`. 
Og Gåsåsen og Nygård som aldri var te` bry, 
de skulle vi ha restaurert og reist igjen på ny. 
Ja, det var no` ganske a`nt i gamle da`r, 
da var vi lykkelig med det som var. 
Grane gikk fram og ingen av de kloke skaller 
pønska ud ball- og store flotte svømmehaller. 
Da var det sving og svung i kjolene, da gikk de rundt i sko på skolene. 
Da var hver enda dørk laga a` eig og bjørk! 
I gamle kjære Arendal! 
 
 

 


