
                 SANGKAVALKADE 1948 
 

      Melodi.: Napoleon med sin hær 

 

                   Igjen er vi samlet til jublende fest – 

                   vær hilset , velkommen fra øst og fra vest. 

                   De rød-gule farver, vårt Freidighumør – 

                   er om festen en ramme i velkjent kulør. 

                   Fem og førti sagnomsuste år – 

                   minnerike  -  bakom Freidig står. 

                   Skål for klubben dens vel, 

                   skål for trivsel for hell, 

                   med det håp at vi får 

                   mange lyse fremtidsår. 

 

                   Melodi.: Gjest Bårdsen 

 

                   Vi minnes de menn som med seig energi 

                   gikk sammen om løftet – fikk klubben på gli. 

                   Vår venn Arthur Wichstrøm så mangen en gang 

                   er hyldet for gjerning i tale og sang. 

                   Med storkors på brystet han smiler så bredt 

                   ved tanken på fortids mangfoldige sprett, 

                   og minn’s nok da Freidig som ynglinger flest 

                   fikk drive sin sport uten synderlig blest. 

 

                   Og tolleren Frithjof han kjenner vi vel, 

                   var ildsjel som få i vårt styre og stell. 

                   Fra lyset ble tent i det år ”nitten tre” 

                   har Frithjof så aktivt og stødig vært med. 

                   Nu er han fortjent av vår klubb hevet opp 

                   til æresmedlemskapets høyeste topp. 

                   Vi ønsker til lykke med denne hans plass 

                   og hever mot Frithjof vårt perlende glass. 

 

                   Melodi.: Ja, nu er vel jentene gærne i by’n 

 

                   Hva har våre aktive ydet – ja se 

                   det er litt av hvert ifra toppen og ne’ 

                   Han Arnfinn han startet med luftige svev 

                   og juniormester in duplo blev. 

                   Og Odden stilte opp dernede i St. Moritz fjelle 

                   det klaffet ei han var kan hende ei forfulgt av hellet, 

                   på velsmurte ski så vi dristige hopp 

                   i hengbratte bakker av Råen sin tropp. 

                   Per Gjelten som en Åsgårdsrei ble årets ”kombinerte” 

                   på  ”Damenes” han gjennem hele vint’ren abonerte, 

                   og ishockeygutta  var skarpskodd som få 

                   som grasier på isen så lett på tå. 

 

                   Da våren så kom var vår friidrettsgjeng 

                   i aktivitet omkring Dyrborgs terreng. 

                   Med Boysen og Hammer i spissen så yr 

                   som løsslupne vårkåte unge kyr. 



                   Og gutta våre sang i kor her ska’ bli andre greier 

                   for Viktor sitt’ ved roret gett med kurs de rette veier. 

                   Med stålsatte blikk og en tindrende lyst 

                   i innbitte fighter med  F-en på bryst. 

                   Han Egil klippet hekken som han aldri før har gjort det, 

                   men mot’n Dillard – trass i ,sølv’ – der blr nok gutten borte 

                   men Egil har satt seg det mål  ”fjorten blank” 

                   og Dillard &’ Co. skal så kraftig få bank. 

 

                   Melodi.: Jacob og drømmestigen 

       Et kapitel for seg våre kvinner, 

                   der i går’n har det vært opp og ned. 

                   Judit med sitt kompass titt hun finner 

                   skjulte poster og seirene med. 

                   Trass i ynde og stil 

                   og sjarmerende smil 

                   de i håndball gikk nedenom og hjem. 

                   Tro om det var taktikken som svikta 

                   eller leder’n som ei møtte frem. 

 

                   Melodi.: Anne Mari 

                   Som et lyn  - en rakett 

                   løp hun yndig og lett 

                   A-Ann-Mari. 

                   Sølv i N.M. det ble 

                   av K.M.hele tre 

                   tok Ann-Mari. 

                   Og friidrettsjentene starta og sprang 

                   alle stafettløp – og vant gang på gang. 

                   Og rekordene for 

                   dit hvor pepperen gror 

                   gleden var stor. 

 

                   Melodi.: Hjalmar og Hulda 

                   I fotball edle og hektiske ”spell” 

                   har gutta fått lufta seg litt. 

                   Og pluts’lig det hendte en lys sommerkveld 

                   at Freidig var mestere blitt. 

                   I Oslo  -  Stavanger og rundt om i landet 

                   på lerkendals matte vi så at ”dem kan det”. 

                   Vår ”trio” på venstre på landslag holdt stand 

                   sesongen den ender i ”Haremets” land. 

 

                                            Finale 

                   Melodi.: Stars and stripes 

                   La oss samlet en hyldest nu gi 

                   våre jenter og gutter for innsats, 

                   i fotball, i idrett, på ski 

                   de flott har hevdet vårt heg’moni. 

                   For humøret, for kampmot og lyst 

                   vi vårt banner og merke høyt vil heve, 

                   og takker for spenning og dyst, 

                   for dem og Freidig hip hurra og lenge leve! 

          M---x 
 


