
 

                                               Freidig’s årsfest.                                         
                                                     14.10. 1950 

                                                         --§-- 

                                                Det  gamle  skramle. 

                          Mel.: ”Maggedille, Maggedulle, Maggedei..” 

 

                        Gutt og jente med litt fart i vil da ut og ha det arti’ 

                        blant bekjente i sitt kjære idrettslag, 

                        la oss ofte komme sammen til en fest i fryd og gammen, 

                        når vår hederskronte klubb har fødselsdag. 

                        Jeg har gammel dress, slitt og itjnå tess, 

                        er jeg borte fra no’s  Freidigfest  for det? 

                        Jeg bare fikser litt på skramle, perse opp den blanke gamle, 

                        jo, jeg går og tar humør og gleden med. 

 

                        Ja, jeg følger fotballgutta, men jeg ble så rent betutta, 

                        når jeg så dem spille kamp med krokat ball, 

                        om dem sparka’n eller heiv’n gikk’n dundradeis på skjeiven. 

                        Dalen skaut, men traff tribunen så det skrall, 

                        alle spark ble bom, men når pausen kom 

                        ble’n vel bytta med en ball så rund og ny? 

                        Å nei, dem blauta kun på skramle og kom med den skjeive gamle, 

                        så det må da vel gå skjeivt med Freidigs ry. 

 

                        De som holder fotballsetet kan nok hele alfabetet 

                        opptil  A. Men itj så langt som B og C. 

                        Laget går til harde dyster , der hvor bein og knokler kryster, 

                        at en skade skjer, det må vi regne med. 

                        Da er vi vel snar, setter inn en kar 

                        blant reserven som er frisk og god og sprek? 

                        Nei, selv om hjernemassen skramle, ska’n tepers den skada gamle, 

                        var det no’n som sa at fotball det er lek. 

 

                        Vi har’n Lian , vi har’n Altern, Reidar Raaen og Skogforvaltern, 

                        en kvartett som burde ordne i en fei 

                        med en bakke nære byen, hvor der sveves oppi skyen 

                        uten først å traske over bjerg og hei. 

                        Har vi bygd stillas til en luftseilas, 

                        hvor en hopper kan få gjort et ornt’li sprell? 

                        Vi bare spikra sammen skramle, som var blåst ned fra den gamle 

                        lille kneika oppmed Fjeldsæter kapell. 

 

                        Bergmann , Falkanger og Per og mange flere skal over there, 

                        å det er nifst hvor mye ungdom drar av sted. 

                        Lire, franc og my pesetas, villa, bil og signoritas 

                        lokker fotballfolk, og hvem kan stå for det. 

                        Snart drar alle bort, sport blir kun eksport, 

                        og hva blir det da igjen for oss å se? 

                        Ska det bli bare skjære skramle og no’n stive, støle gamle 

                        alt det Norge får igjen å rutte med. 
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