
Som en perle skinner 
(Tekst/mel.: Knut A. Olsen) 

 
                      G           Em                        Am7 

Som en perle skinner den gjengrodde sti, 
           D7                                           A7                                  D7 

der vekkes minner ved hjelp a` litt fantasi. 
 G              Em              Am7                  D7                                      G              

Under høstblå himmel, - speiles den hvite by. 
- 
                      G                                                                         C                                                          G 

Det var gjenger som gikk på stien, ifra Lundemo te` Borkdals - stem, 
               C                                       G                          A7                                                               Am7 – D7 

for å skøyte og prøve gli`en, som frøys på beina når de skulle hjem. 
         G                                                                                      C                                          Gdim 

Med skøyter i heng rundt halsen og med knirkende beksømsko. 
                             G                                E7                              Am7                D7         G 

Lang, lang rekke i Vesterskauen, noen hausta og noen lo. 
- 
Det var fotball de kunne spenne, gammel lærpløse full a` høy. 
Det var fotball så blodet renne, mi krangla litt, men jøss - å det var gøy. 
Alle fotballer var så kleine, ingen hadde vel fotballsko. 
Lang, lang rekke i Vesterskauen, noen hausta og noen lo. 
- 
Skomager Syvertsen sydde ballen, med kraftig og diger søm. 
Det blødde som sil fra skallen, når panna traff den hårde søm. 
Ingen hadde vel fotballdrakter, nei, ei bokse med plass te` to. 
Lang, lang rekke i Vesterskauen, noen hausta og noen lo. 
- 
Han ble vekket fra sine minner, a` no`n gutter som løp forbi. 
Tenk så snodig at perler skinner, skinner mot deg fra gjengrodd sti. 
Gutteminner, et perlekjede, var han halvveis i drømme tro? 
Lang, lang rekke i Vesterskauen, noen hausta og noen lo. 
 
 
 
Historikk: «Som en perle skinner». Ferdigskrevet 1979. Utgitt på KAOS forlag -KOLP/KOMC-
4810, «Det har raba ifra tåga...». Visebok-1985-KAOS forlag - ISBN 82-7360-006-8. NB! Utgitt på 
nytt på CD-4815 ”Det har raba igjen…” 2004. 

 
   - Einar Gauslaa, tidligere redaktør av Agderposten, har skrevet utallige epistel om hverdagslige 
hendinger og gjøremål. I en av epistlene «Som en perle skinner» forteller han om det sportslige 
utstyret han og hans kamerater hadde i oppveksten i Lillesand. Da jeg leste slo det meg, det var som 
om det var skrevet om min egen oppvekst i Kloppedalsmyra på Eydehavn, selv om det var en 
generasjon mellom. - Nå for tida går tida så altfor fort. 
  

   


