
            Minde fra hin berømmelige tur til Østersund 
                                   9 – 10 august anno 1924 

 

 

               Melodi : Mellem brænding og skjær 

               Solist :    Knutsen 

               Forfattet av: ”Den meget talende ……..” 

 

             Prolog. 

                                               1. 

 

              En fredags morgen startet vi, en munter liten flok 

              for ”Freidigs” idrættsære var vi sveiset til en blok 

                                 Med pappa Wickstrøms farvel 

                                 og fyldt med troen paa os selv 

              saa stevnet vi mot Østersund en herlig fredagskveld. 

 

                                                2. 

 

              Paa toget raadet smuglere ut i det ædle sølv 

              men    tolderne fordypet sig i 2 – 3 flasker øl 

                                  og ind i Sveriges land 

                                  kom ubeskaaret alle mand 

              og sølvet klang i lommerne, (ja bare dann og wann) 

 

                                                  3. 

 

              Turisthotellet aapnet sig da for den norske hær 

              og alle mand saa hadde vi det rigtig ”trævlig” der 

                                  vi spiste smørgaas og sild 

                                  og drak saa kjernemelk dertil 

              og alle var vi oplagt til det store skuespill. 

 

 

K o n k u r a n c e n . 

 

                                                  4. 

 

              Saa børjar konkurrancen da alt udi længdesprang 

              og lat det være sagt vi ikke lyktes dennegang 

                                   Skjønt Bermann hoppet som en kar 

                                   saa blev Hårder ham litt for snar 

              og Bruun var trods massagen ikke synderligen rar. 

 

                                                   5. 

 

              Saa flyttet vi til kula som Zeinitz skulde vinn 

              men Jojo var nok sikker og satte kræfter ind 

                                 og ut paa 13 kula dat 

                                 mens alle gosser var betat 

              og Lyng hang tappert paa saa her gik leken ganske glat. 

 

              

 

 

                                                 6. 

 



              Paa 1500 meter stillet man saa op til start 

              og  Opheim ledet tempoet uti en ”jekla” fart 

                                  og Zetterstrøm blev ganske klar 

                                  og da var Myrhaug rigtig snar 

              Som 1 og 2 det flot av sted mot endemaalet bar. 

 

                                                   7. 

 

              Saa gik man da til diskos med litet haap for os 

              men dennegangen var vi riktig ram å slaas 

                                  Om Frimann kom og saa og vandt 

                                  Jojo en anden plads sig fandt 

              mens Backlund kun blev trea det er sandt. 

 

                                                  8. 

 

              Paa firhundrede meter vi gjorde næste kupp 

              og Valstad løp benaadet , men saa er han jo en knupp 

                               og Kindt jog trofast i spand 

                               og reddet tredjepladsen han 

              paa svenskerne det virket som en kjølig bøtte vand. 

 

                                                   9. 

 

              Slik sluttet konkurrancen den første store dag 

              vi ruslet hjem fornøiet med os selv og vores lag 

                             Men nervøs var nok alle mandag          

                             og brukte meget spylevand 

              men Bermann slog rekorden sikkert han. 

 

                                                   10. 

 

              Og søndagen oprinder med rigtig ønskeveir 

              med 100 meters fart det hurtig frem mot maalet bær 

                                   Og mens Mården nok ener blev 

                                   vor Valstad, Kindt med megen stræv 

              kom ind som 2. og 3. os uti begeisring rev  

 

                                                   11. 

 

              I høide startet Gotaas med sine lange ben 

              han skulde og han maate og han blev da nummer 1 

                             For imot ungdom og kraft 

                             der maate Lasse selv gi tapt 

              og Lyng kom op paa tredjeplads en plads han før har hat. 

 

 

 

 

 

 

                                                   12. 

 

              I spydet gik det verre men ikke verre end 

              i resultat vi hævdet os som jevnbyrdige mænd 

                             og Carlsen fik sin revanch 

                             mens Backlund tok den gode chans 



              og Jojo maate finde sig som spurv i tranedans. 

 

                                                    13. 

 

              Men 5000 tok Anders i overlegen stil 

              og  Myrhaug tappert en tredjeplads sig til 

                                  han løp og undret sig paa 

                                  om Zetterstrøm han turde slaa 

              men dennegangen gik det nok for Ingvald litt istaa. 

 

                                                     14 

 

              Saa kommer vi til tresteg som stevnets store clou  

              og der vi av points tok os en riktig vakker haug 

                                 Mens Leif og Bermann de spratt 

                                 saa skoene i filler datt 

              gik Gotaas frem som 3 og saa var Silverhjorten tat. 

 

                                                     15. 

 

              Stafetten tok vi aatpaa vi blev da 2 og 3 

              mens svenskene tok førsteplads der er jo trøst i det 

                                  ./. Men hvorom altingen er  

                                      saa har vi ”Silverhjorten” kjær 

              nu vandt vi den for altid og det fryder alle her ./. 

 

                                                     16. 

            Nekrelig. 

 

              Og paa  ballet blev    ???????????         til en fest 

              og alle blev berømmet vore pengemænd dog mest 

                                  For fjeldets sønner Bruun og Wik 

                                  i rusk og regn paa fjeldet gik 

              vi andre meste glæden utav turen deres fik. 

 

 

                                                      17. 

 

              Og stemningen blev høi da Knudsen med sin dype bas 

              med sang sat liv uti det lystige kalas 

                                  Og Johan L. tar en koral 

                                  som heter ”Fiskenes moral” 

              Det stemmer Lyng til at begynde paa sin jomfrutal. 

 

 

                                                      18. 

 

              Og uti frisk humør saa stevner troppen da til Gradd 

              med smørgaasbord og nubbar og øll i store spand 

                                  Og uti festglædens rus 

                                  vi under høistemt tales brus 

              lar livet gaa sin gang i festens glade sus og dus. 

 

                             

 

 

 



 

 

                              19. 

 

              Om kvelden gutta spredte sig uti den ganske stad 

              mens nogen drog til Hov blev andre pludselig saa lat 

                                  Ja mellem brænding og veir 

                                  imellem holmer og skjær 

              den norske sportsmand er et gjennembarket folkefærd. 

 

                                                       20. 

 

              Og mandagen oprandt og det skal dermed være sagt 

              vi maatte for at komme op rett bruke al vor magt 

                                  og toget bruste ivei 

                                  mens vi var baade glad og lei 

              for konditionen den var kom’t for enkelte passnei. 

 

                                                       21. 

 

              Da Storlien var naadd blev reisen hjem en rigtig fest 

              for ”Silverhjorten” trives i blant norske gutter bedst 

                                  Forsynet med remmer og tøi 

                                  og fuld av lattermildhet skøi 

              blev stemningen forunderlig og altid farlig høi. 

 

                                                      22. 

 

              Og naar vi nu er ferdig med denne lille sang 

              saa lat os enda samle vore gutter nok en gang 

                                  ./. Et længe leve for dem 

                                      som med humør og fyld og klem 

              for altid hentet  ”Silverhjorten” til vor ”Freidig” hjem ./. 

 

               

 
 


