
Freidigfesten    11-10-1919 
 

 

Omkring kvinden. 

 
(Gammel Hjortenmelodi fra Skistuen) 

 

Naar  gutta til festen skal gaa 

de praies av pikene smaa 

::som trygler og ber 

vær  nu snild kavaler 

og vi gir os er let at forstaa :: 

 

 

For altid saa har vi nu ment 

en fest har vor ”donna” fortjent, 

::mens tonene klinger 

i valsen vi svinger 

og tiden flyr langtfra for sent. :: 

 

 

Hun smiler saa lystig ikveld, 

jeg tror hun føler sig vel, 

::de øine saa rare 

kan flette en snare’ 

hver merker det godt paa sig selv. :: 

 

 

Hvad kvinden for samfundet er 

det  skal ikke gjentages her. 

 

:: Paa ”Freidig” s basar 

var hun likefrem kar 

og da trænger vi ikke si mer. :: 

 

 

Fornylig et spørsmaal man ga 

om folket vil samlaget ha, 

:: de kvinder sa nei 

syntes drammen var lei 

men de mente naturligvis ja. :: 

 

 

Hver Freidiggut liten og stor, 

Vær med i samstemmig kor, 

::kom Petter ogPaal 

tøm pikenes skaal, 

du skal leve du kvinde i nord. :: 

’                                                     Jo……. 

 

 

 



 

Freidigs Jubilæumsfest 13-10- 1923 
 
Mel. : Ret som ørnen stiger. 
 

Tyve aar er rundet 

for vort  idrætslag, 

mang’en seir er vundet 

under  ”Freidig”s flag, 

:\: derfor kan vi bedst 

glædes i vor fest:\: 

 

Frem har klubben strævet 

fra en liten flok 

blev en klippeblok. 

:\: Nu er ”gul og rø’” 

meget slem at ”klø”. :\: 

 

Som paa brytermatten 

hvor vi ensomt staar, 

klubber svandt i natten 

men vi hævder vor. 

:\: Stensland stod i bro 

presset haardt av Moe :\: 

 

Men vi maa os føie 

efter tidens krav 

og ”the noble” døie 

om det blir vor grav. 

:\: Arntzen vil os slaa 

baade gul og blaa. :\: 

 

Utfor Graakallhoppet 

stod  en stødig kar, 

Herstad  het den kroppen 

som den bedste var. 

:\: Damernes pokal 

nu den krympes skal:\: 

 

Vore fotballgutter 

Gik i runder tre 

mens de saa beslutter 

at bero med det. 

:\:Maaske næste aar 

længer frem de naar. :\: 

 

”Silverhjorten”s skjæbne 

tok vi i vor haand, 

Opheim kan os væbne 

Med begeistrings aand. 

:\: I Stavanger by 

hævdet han vort ry. :\: 

 



La vor idræt hæves 

Op mot lyse kaar, 

Mandjevnt maa det kræves 

Klubben fremad gaar. 

:\: Leve ”Freidig” da 

hip og høit hurra. :\: 

….. n . 
 


