
 
Nordens Venezia 

(Kanalvisa)�(Tekst: Knut A. Olsen. Mel.: Come prima) 
�

�����������                       (Forspill/ mellomspill: Bb-Gm-Cm-F7) 

������������

                   Bb                           Gm                         Cm                   F7                                F+                             Bb-Gm 

Grav kanaler, grav kanaler, start i dag! Alle gater snart forsvinne, slag i slag. 
                                        Fm                                G7                               Cm 

            Finn fram grafse, trau og spade i fra din kjeller,  
                             C7                                                                                 F7-F+ 

            Okkenhaug kan trenge hjelp i sitt arbeidslag! 
                                  Bb                             Gm                            Cm                       F7                              F+                           Bb-Gm 

            Snart så ror vi rundt i Arendal som før. Da har byens drosjer flytta lengre sør. 
                                     Eb7                         D7                                 Gm                         C7               
            Sørlands INFO, får gondoler, som kan leies etter behag! 
                               Bb                              C7            F7           Bb              

            Grav kanaler, grav kanaler, start i dag! 
            - 

Og når kulda setter inn ved juleti`, julegater med kanal - løp skal det bli. 
Finn fram rattkjelken og sparken og dine skøyter,«gamle» Wiggo K. og Hjallis går klokka ni! 
Og når neonlys blir speilt i stålblank is, synger Handelsstandens Sangkor; «Takk og pris». 
Med Knut Bjørnsen og Per Jorsett, klar med skjema, rundeti`! 
På kanaler midt i Ar`ndal vintersti`!  

 
(resitasjon, parallelt med gjennomgang av melodien) 
Om sommeren vil det bli Italienske tilstander, med folkeliv i gondoler på alle kanaler. 
Ungdommen kan igjen sverme gjennom Friergangen, ut til det ærverdige rådhus, rundt ved 
Knudsens gamle lager og inn i Kittelsbukta, i Kittelsbukta! Brudepar med følge nedover 
Kirkebakken etter vielse i den stolte Trefoldighetskirken; - stige ombord i bryllupsgondolen 
med en forhenværende parkeringsvakt som gondolier; - stakene mot nærmeste fotograf, og gir 
til beste en sang; - en gondoliera! 

 
I Venezia, i Venezia, synker hus! Hele byen snart forsvinne, mann og mus! 
Derfor har de nå fått overskudd av gondoler, som i Arendals kanaler skal gjøre cruise! 
I gondoler fra Venezia blir det sang, som skal synges under kirkeklokkens klang  
Parkomaner; - omskoleres; - gondoliera, dagen lang! 
I gondoler fra Venezia! - Arendalssang! 

 
 

Historikk: «Nordens Venezia» er skrevet i september 1990, ved utgivelse av MC-4813-  
«Viser fra Arendal med Knutta», samme år. Arendal har gjennom alle tider hatt sine små og store planer. 
Mange vil kanskje betegne planene om å grave opp kanaler i Arendal som luftslott - ideer. Men Arendal skal 
tilbake til sin storhetstid; - tilbake til å bli «Nordens Venedig!» Grav opp! Sier den «Okkenhaugianske 
bevegelse!» NB! Høsten 2002 Ble den utgitt på CD-4814 ”Lett blanding fra Arendal” 

        


