
 
          

             Sommernatt ved bålet 
                                                                                                (Tekst/mel.: Knut A. Olsen)  

                     C                     Am            Cmaj7            C                      E7                F – A7                    

Vinden e` lun, det glitrer en gnist fra et ulmende bål. 
 Dm7                        G7             Cmaj7     F                  G7       Am             Dm7 

Midtsommernatt så stille, tankene glir, øynene svir, 
 G7                                              Cmaj7 – G+5 

svakt høres skrik og skrål. 
  C                         Am    Dm7                        Cmaj7                   Dm7         G7            C – C#7 

Kjenne seg vel midtsommerkveld det e` det du gjerne ville. 
               D7       G7               Cmaj7  Am       

Ref.: Fire øyne og fire hender 
         Dm7                G7              Cmaj7 – G+5 

         søker de samme ting 
                   C                             Am               Cmaj7 

         når midtsommerkvelden vender 
                 Dm7           G7         Ddim    C 

         og livet e` stille omkring. 
 
Bålet e` stilt, du ånder en bit fra ei ulmende glo 
virvler og driver så stille. Øynene ler, naturlig skjer 
ting som vil spire og gro. 
Kjenne seg vel midtsommerkveld det e` det du gjerne ville 
- 
Ligge å se på ei stjerne, vil stjerna vår lyse i natt. 
Gresshoppa hviler fra spillet. Bankende bryst, kjenner en lyst, 
kroppen blir spent og matt. 
Kjenne seg vel midtsommerkveld det e` det du gjerne ville. 
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Historikk: «Sommernatt ved bålet». Ferdigskrevet 28. Juli 1977. Utgitt på KAOS forlag, - 
KOLP/KOMC -4810-1982, «Det har raba ifra tåga...». Visebok 1985-KAOS forlag, - ISBN 
82-7360-006-8. NB! Utgitt på CD-4815 ”Det har raba igjen…” 2004. 
 
   - En fin smeigedag, midtsommer 1977, ble min kone Aase, våre to barn, Jorun og Esben 
og jeg invitert med på båttur med Kari og Arne Noddeland. Båten het «KARITO». Arne 
var skipper, Esben var styrmann. Jentene lå ”strødd” utover benker og bakker for å slikke 
sol. Turen gikk innaskjærs fra Eydehavn til Løktene ved vestre enden av Askerøya, mellom 
Tvedestrand og Lyngør. Teltet ble satt opp og gjort klart for overnatting. Det ble kveldskos 
rundt bålet på svaberget, helt nede i knobbtangen. Vi fortærte proviant, innkjøpt tidligere 
på dagen i Lyngør. Barna fant snart sine plasser i teltet. - Det høres fnising og latter. 
Sommernatta kom ”siganes”. Varme fra et ulmende bål, lyktene i leia og stjernehimmelen 
blinka mot oss. Sprø gitarlyd og visesang ut i de små timer, akkompagnert av svake lyder 
fra en vindstille natt, gjorde et uforglemmelig inntrykk. Den natta starta svangerskapet til 
visa. 
 

 



  
 
 

 
 


