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Der er ingenting der maner…

Festskrift
Dette særnummer af Bavnen i anledning af kredsens
100 års fødselsdag er tilrettelagt af 2 gamle drenge,
Edvard Nielsen og Hans Jakobsen. De har stået for ide,
planlægning og layout, lige som de har pisket en hel
masse til at fortælle deres historie om K9. Hvor intet
andet er anført, har Edvard og Hans forfattet tekster
m.v.

Når flaget går til tops for vor gamle kreds i anledning
af de 100 år, er det anledning til at samle de
forskellige tråde og netværk, kredsen har opbygget
gennem årene og fortsat har. Selv om du – vor læser
- kun har været K9er i få år, sidder det i dig. Har du
været det i længere tid, er det blevet til en bacille, du
aldrig kommer af med. Men uanset hvilken type du er,
vil dit billede af K9 være dit eget.
Vi har imidlertid prøvet at finde de vigtigste røde tråde
gennem FDF K9s virke i 100 år. Vi kan i sagens natur
ikke beskrive dem alle. Noget af det kan være svært
at genskabe, fordi det ligger år tilbage i tiden. Men vi
håber, at vi gennem dette strejf af kredsens liv kan
give nuværende K9ere, tidligere K9ere, kredsens
støtter, venner og bekendte glimtet af noget
betydningsfuldt.
Det startede alt sammen på
Nørrebro, men K9ere og deres ånd findes overalt.
Edvard og Hans takker for bidrag, billeder, historier,
kvalitetstjek, pointer mv. - og mange gode råd
undervejs. Især til Svend Konggaard, Erling Reinho ld,
Otto Eriksen, Deenis Dreisig, Claus Reinhold, Leif
Brodthagen, Gunnar Frikov, Benny Svith Hansen, Leif
Sonntag, Flemming Hjort Nilsson, Mogens Kjeldsen og
Kristian Neerup.
Oplag 300 stk.
Trykt hos Jespersen - Tryk og Digital
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Da jeg blev født……..

4 år efter adoptionen. Mads Grue kom til Anna Sogn
som ny ung ordineret medhjælper i 1915, og har så
taget mine 50 drenge med derover fra Simeons. Og
jeg ved, at senere delingsfører og lejrinspektør på
Klintebjerg Ludvig Frederiksen som ung instruktør bar
kredsens fane over til Anna Kirke i Bjelkes allé. Her
har jeg været siden og har i mit lange liv haft utallige
glæder ved alle de begivenhedeR, som et vidstrakt og
omfangsrigt drengearbejde har kastet af sig. Der er så
mange forskellige aktiviteter at huske, så ”Parken” i
Øster Allé godt kan hjem og pakke sammen i forhold
til ”Anna” i Bjelkes Allé.

Jeg - gamle FDF K9 - så til min forbavselse, at
”Parken” også fyldte 100 år i år. Hvad den har været
i Københavns bevidsthed på Sportens område - ikke
bare fodbold, også tennis, speedway, men mange
andre opvisninger – det har jeg også været for mange
børn, unge og familier her på Nørrebro.
Min vugge stod i området Nørrebrogade, Jagtvej,
Ladegårdsåen, Nørrebroparken hinsides Stefansgade.
Det område af Stefans sogn, Havremarken, der ved
kongelig resolution i 1912 var skilt ud til Anna sogn.
Jeg blev født året før denne udskillelse og før den lille
første kirkes indvielse i december 1914.

Alle disse herlige begivenheder for børn, unge og
deres familier som denne unge præst ”Manden”, hans
efterfølger pastor Svend Konggaard og dennes
efterfølger, lektor Leif Sonntag med trofasthed og idé
fik sat i værk, vil jeg nu her fylde mine erindringer
med, så meget som mit gamle hoved kan ryste af sig.
Lige fra de første fester og samlinger i salen ovre på
den anden side i Børnehjemmet ”Bethlehem”, til det
brændte og flyttede til Høje Sandbjerg, i Geels Skov
og til KFUMs festsal i Rosenborggade og videre til Odd
Fellow Palæet og Efterslægtens Aula……….

Jeg ved egentlig ikke, hvor jeg kom til verden på det
ydre Nørrebro, og hvornår det egentlig skete i 1911,
for det forvirrer mig lidt, at bag på kredsbilledet på
postkortet er der poststemplet 24.1.11, så det må
være før!!
Jeg husker heller ikke, hvorfor jeg kort tid efter min
start som kreds 9 blev så syg, at jeg ikke kunne klare
mig selv, men blev bortadopteret til Simeons Sogn.
De tog med kredsfører P.H.Tollef Nielsen i spidsen sig
så pænt af mig, så jeg ikke uddøde helt m.h.t. K9 –
medlemmer. Som man vil kunne se var ”Manden”
Mads Grue med på billedet øverst oppe som
delingsfører. Han og Tollef Nielsen kunne ikke
sammen (sådan er det med generaler) og det har vel
været på grund af Tollef Nielsens overtagelse af K2 i
Brorson, at flokken af K9ere manglede en kredsfører

Så god fornøjelse og hop med på den elskede
nostalgivogn, der kom til at bære en hel stor skare af
unge Nørrebroere helskindede og stærke ind i
fremtiden.
Kærlig hilsen
K9
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Et tillykke med de 100 år til kredsen…………

almindelige unge, uddannet efter den tids normer, der
igennem de muligheder, der åbnede sig i FDF, fik
virkelyst og en større horisont. I K9 kunne man noget
andet, noget mere, noget der giver oplevelser og
personlig udvikling. Se bare her i festskriftet.

Før jeg, K9, begynder at fortælle min historie, har min
formand for bestyrelsen bedt om at få lov til at skrive
et par ord:

Men dette er ydre ting, noget du kan se, måle på. Når
så mange blev fanget af denne FDF-idé, så var det
også på grund af noget, der ikke kan opgøres. Den
indstilling til arbejdet, som ”Manden” havde held til at
indgive førerne, betød jo, at drengene og de unge følte
sig betydningsfulde (længe før det blev kendt, at man
”kunne gøre en forskel”). Her var de sammen med
voksne, der ikke slog på tæven, men som gad bruge
tid på noget meningsfuldt med dem - sammen med
dem. De hundredvis af drenge, der fik en oplevelse for
livet i 3 uger på Klintebjerg, hvor de

”100 år er ikke lang tid for et egetræ eller en
havskildpadde. Men 100 år kan være lang tid for en
idé.
Ideer fostres og bæres i en tidsånd, men de skal
udmøntes af mennesker og virke i virkelighedens
hverdag. FDF s idé med at kristne mænd skulle give
drenge og unge et frirum i tæt kontakt med kirkens
menighed, hvor man kunne påvirke dem fysisk og
holdningsmæssigt, blev grundlagt i 1902.
Vores FDF K9 blev stiftet d. 15. august 1911 i Simeons
Kirke. Det var ikke nemt i starten, så først da Mads
Grue blev ansat som præst til Anna Kirke i 1914, blev
K9 d. 15. september 1915 gendannet med hjemsted i
Anna Kirke.
Det blev en drenge- og mandeklub, hvor ”Med Gud for
Danmarks ungdom” og ”Ret ryggen og tal sandhed”
var bærende i indstillingen og i det daglige arbejde. På
Nørrebro var ingen i tvivl om, at kom man i Anna Kirke
i FDF K9, handlede det om kristendom og moral. Men
det var også noget mere. Som årene gik, fandt flere
og flere drenge hen omkring Bjelkes Allé, det var
FDF’er man skulle være.

fik mad, frisk luft og motion, før der var noget, der
hed svagbørnskoloni, var en del af det. Sidste uge af
sommerferien kunne man komme på ”SKJOLD-lejr”,
væbnerne tog desuden på telttur til Bornholm, og
mange udenlandsture blev arrangeret. Derudover var
der Påske- og Pinselejre og alle de mange
”almindelige” weekender på Skjold.
Det sociale netværk, det medmenneskelige ansvar,
blev også taget alvorligt og udmøntet i det virkelig liv.
Mange unge har med hjælp fra delingsførere i K9 fået
lærepladser i områdets store virksomheder og er på
denne måde blevet hjulpet ind i et godt arbejdsliv.

Alle disse medlemmer gjorde K9 til noget særligt. Det
var en idé og en kristen ungdomsbevægelse, der blev
udlevet i arbejdermiljøet på Nørrebro. De unge blev
delingsførere og fik opgaver, der gav dem et indhold i
livet - og for mange af os: ”for livet”. Det var

Ud over begejstringen og troen på ideen, var det
kredsens størrelse, der gjorde K9 til noget særligt. Der
var så mange børn og voksne, og opfind-somheden
var stor. Alt kunne gennemføres inden for kredsens

4

FDF K9 fortæller sin historie
egne rækker. Vi havde vores egen lederuddannelse,
Der var altid et nyt vækstlag klar. Senere stod K9 for
distriktets lederskole for sluttelig at indgå i FDFStorkøbenhavns lederskole.

Alligevel fortsætter K9 i mange år. Vi optager piger i
FPF, og får herigennem en god mulighed for bredere
rekruttering.
Det er ingen hemmelighed, at K9 i en del år ikke har
haft noget børnearbejde i Anna Kirke. Det har ikke
været muligt at få ledere til de ugentlige møder. K9´s
bestyrelse har til stadighed forsøgt i sam-arbejde med
kirkens præster og menighedsråd at få genetablere t
et FDF - arbejde. I de sidste år er det lykkedes at få
kontakt
til
kirkens
konfirmander
og
juniorkonfirmander ved møder i kirken og ved
weekender på Skjold.

De mange lederes initiativer rakte vidt: ud over de
faste mødedage i gymnastiksale og kredsmøder kunne
man lære at spille i kredsens orkester eller i
tamburkorps, man kunne spille fodbold, håndbold og
senere basketball. Alle ugens dage kunne være besat
af FDF (ja, du har jo selv prøvet det!), så det var ikke
uden grund, at ”Manden” citeres for at sige:” Hvis du
er medlem af K9, kan du ikke være medlem af noget
andet!!”.

Efter mere end 100 år lever FDF-ideen stadig i bedste
velgående. Kredse i Københavns omegn har stadig
over 200 medlemmer, og jeg har ved selvsyn oplevet,
at sammenholdet og gejsten stadig findes hos de unge
og lederne dér. Det kan lade sig gøre – det skal lade
sig gøre!

Frem til 1958 ledtes FDF K9 af Mads Grue. Ved
mønstringen i januar overdrages kredsen til den nye
præst ved Anna Kirke: Svend Konggaard. Svend

Jeg håber, at 100 års fødselsdagen bliver startskuddet
til en fortsættelse med børn og unge i FDF K9 i Anna
Kirke, så vi ved vores 101 års fødselsdag vil kunne se
K9ére i FDF-uniform på SKJOLD ! I mit tillykke med
de 100 år til vores gamle kreds K9 ligger forhåbningen
om K9´s fortsatte beståen, således at der igen i Anna
Kirke vil være ledere, der vil ”møde børn og unge med
evangeliet om Jesus Kristus”.
Leif Sonntag - Formand for bestyrelsen i K9

kendte godt K9, han var selv delingsfører og
orkestermand i K2. K9 blev videreført med de mange
aktiviteter og den samme begejstring. En vigtig
opgave var at ændre ledelsesstrukturen i kredsen, så
den ikke var så personfikseret, men blev mere
demokratisk. Ligeledes måtte man også i lederflokken
vænne sig til de nye børn og unge, der nu ikke
længere havde fået den autoritære opdragelse
derhjemme.
Da jeg blev kredsfører i 1968, var det danske samfund
ændret. Med min egen generation tog det rigtig fat
med udviklingen i samfundet. Flere unge blev
(vel)uddannede, og de fik flere penge mellem
hænderne. Men FDF-ideen og K9-ånden var der
stadig. Vi var over 30 ledere, vi havde stadig 2-3
ugentlige møder, mange weekender på SKJOLD,
sommerlejre og mange andre aktiviteter. Men
pludselig havde vi unge, der røg andet end cigaretter,
lederne flyttede væk fra Nørrebro, og det var ikke så
attraktivt at være medlem af FDF. Den indsats, det
krævede at være leder i K9, ville færre og færre yde,
det livsvigtige vækstlag blev mindre og mindre.

Kredsens hastige vækst
Jeg mindes, at jeg altid har været en stor kreds – i al
fald indtil 1970erne. Det ses med al tydelighed af
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kredsens medlemstal gennem tiderne. Da kredsen
startede i 1911, gik det stærkt. I løbet af 10 års tid
blev jeg nemlig en stor enhed omkring 400
medlemmer.
Men jeg nåede endnu højere op i talrækken. I
slutningen af 1930’erne og først i 1940’erne lå
medlemstallet på omkring 500. Det bør samtidig
erindres, at på samme tidspunkt begyndte den
tilbagegang i folketallet – og i drengetallet, som har
fortsat op til nu.
Fra 1950’erne har medlemstallet ikke nået samme
niveau, hvilket hænger sammen med, at der ikke er
så mange børn som før. Det er dog ikke hele
forklaringen.

Ved 50 års jubilæet i 1961 skrev daværende kredsfører Svend Konggaard, at ”…..Hvor navnet K9 tænder
glimt af glæde i menneskeøjne, der har kredsens virke
ikke været forgæves, Hvor langt og hvor vidt kredsen
er nået i retning af at virkeliggøre sit formål i kristelig
henseende, er det ikke muligt at efterspore og at
påvise……………Stadig forsøger vi at kombinere nye
veje med gamle prøvede for ikke at miste taget i
drengeverdenen. Én ting står vel nok fast: Om
arbejdet skal lykkes, står og falder med den enkelte
førers omsorg og interesse for sine drenge. At LAVE
noget for drenge, er der så mange, der gør. At VÆRE
noget for dem, er noget sjældnere, som jeg lykkeligvis
har oplevet i K9, både på vore lejre og i kredsens
daglige liv.”

Min udvikling skal jo også ses i forhold til
samfundsudviklingen, hvor fritidsvanerne for en
nørrebrosk familie også har ændret sig væsentligt.
Weekend i sommerhuset plus flere konkurrerende
fritidsaktiviteter er vel nok blandt de væsentligste
faktorer.
Omkring 1980 havde jeg 120 medlemmer, efter at
kredsen året forud blev til en fælleskreds dvs. med
både drenge og piger.
Jeg har som kreds lige siden Mandens overtagelse af
kredsledelsen i 1915 haft hjemsted i Anna Kirken, hvis
sogn har
været hovedområde for kredsens
medlemsskare. Kredsen har dog hele området –
omkranset af Jagtvej – Ågade – Lundtoftegade –
Nørrebrogade – at tage vare på. For 30 år siden kom
mine medlemmer fra følgende dele af området:
•
•
•
•
•
•

Kvarteret omkring Anna Kirken 39 %
medlemmerne
Kvarteret omkring Borups Alle 9 %
medlemmerne
Kvarteret omkring Søllerødgade 14 %
medlemmerne
Rungsted Plads – kvarteret 7 %
medlemmerne
Kvarteret omkring Nørrebroparken 5 %
medlemmerne
Uden for kredsens egentlige kvarter 22 %
medlemmerne

Men det er værd at huske på en 100 års dag, at jeg,
FDF K9, altid skal være noget særligt. Også selv om
jeg lige nu befinder mig i en usikker situation om
fremtiden. Der skal lederkræfter til, yngre voksne
kvinder og mænd, der kan tage det ansvar på sig at
få piger og drenge til at mødes på et kristent grundlag
i og omkring Anna Kirken.

af

Jeg håber, at opgaven med at videreføre kredsen
lykkes – gerne i 100 år til!

af
af
af
af
af

Kigger man medlemstallene igennem for de 100 år,
kredsen har eksisteret, når man frem til, at mindst
10.000 medlemmer i tidens løb har været i kredsen –
nogle i mange år, andre i få år. Det er derfor ikke så
underligt, hvis du af og til møder en K9’er. For de er
der – og de har næppe glemt deres gamle
tilhørsforhold til kreds og kirke.

Manden
Jeg kan huske, at kredsen fik sin opblomstring, efter
at Mads Grue blev kredsfører. Han kom til at præge
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min udvikling endog meget stærkt. Med sit væsen,
sine holdninger og sin evne til at samle børn og voksne
omkring sig.

”Lad mig sige med det samme, at jeg betragter FDF –
Arbejdet som en væsentlig del af min Præstegerning.
Men i øvrigt kan jeg kun klare det, dels fordi jeg ikke
er gift, og dels fordi jeg har en dygtig og selvstændig
Førerstab, som bestaar af mine egne gamle Drenge,
og derfor er fortrolige med Arbejdet.”

I ”Danske Drenge” maj 1946 var der et interview med
Mads Grue, som jeg kan huske et uddrag af.
På et spørgsmål om kredsens traditioner siger Mads
Grue: ”Vore Drenge faar som Regel Lov til at gaa 2 –
3 Maaneder, inden de bliver Medlemmer. Til gengæld
sker Medlems-optagelsen under meget festlige
Former et Par Gange om Aaret. Ved den Lejlighed faar
Drengene udleveret deres Medlemskort – hver af dem
giver Kredsføreren Haandslag – og det hele foregaar
naturligvis under Kredsens Fane.”

”De har i Tidens løb haft Forbindelse med et Utal af
Drenge. Kan De ganske kort og klart udtrykke, hvad
det vil sige at være en kristen Dreng?”
”Det er meget vanskeligt …….hvad det vil sige at være
en kristen Dreng…………ja, det maa være en Dreng,
som tager alt det med Gud alvorligt…………nej, lad mig
hellere sige det saadan, at en kristen Dreng er en
Dreng, for HVEM ALT MED GUD VIRKELIG BETYDER
NOGET!”

”Hvad betyder en saadan Fest for Drengene?”

”Og til slut: Hvor længe
Kredsfører?”

vil De blive

ved som

”Saa længe Vorherre vil det! Men røber intet ved at
sige, at jeg har tænkt paa at holde………jeg leder blot
efter min afløser.”
Det var Mads Grues ord. Og jeg kan tilføje, at det tog
faktisk 12 år fra dette interview, før han fandt sin
afløser, Svend Konggaard.

”Den giver i hvert fald Drengene et festligt Minde, som
vil binde dem til FDF, og det er gode og festlige
Minder, der skal hjælpe en Dreng gennem de 2 eller 3
Kriseperioder, de fleste kommer ud for i deres
Drengetid.”
”De praktiserer også en vis Strenghed med Hensyn til
Mødepligt?”
PS. Skulle der være en enkelt blandt læserne, der ikke
mindes at have hørt så meget om Mads Grue. Ja, så
er det nok, fordi han aldrig blev kaldt andet end slet
og ret ”Manden”.

”Vi kører ikke med Papirmedlemmer! Hvis en Dreng
ikke møder, og hvis Besøg i hans Hjem har været
resultatløse, bliver han uvægerligt slettet. Dette sker
gennem Dagsbefalinger, som Drengene modtager i
retsstilling ved Øvelsesmøder eller Kredsmøder.”

Mine drenge fyldte Klintebjerg til
bristepunktet

”Hvordan overkommer De selv baade at være
Sognepræst og at være Kredsfører for Danmarks
største Kreds?”

FDF - kredsenes deltagere blev i starten normalt
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fordelt på årets 3 og senere 6 hold på Københavns
Sommerlejre. Jeg, FDF K9, ud-viklede mig imidlertid
allerede i 1920’erne under kredsfører Mads Grues
ledelse til lands-forbundets største kreds. I 1925 var
jeg nået op på næsten 400 medlemmer. Kredsen
opnåede derfor tidligt en særstilling, således at
kredsen fik sit eget hold på Klintebjerg, normalt
sommerens første. I 1926 havde jeg oven i købet fået
2 hold på Klintebjerg. Om de store K 9-hold skrev
tidligere formand for FDF, Gunnar Tjalve, bl.a.:

Paa 2. Hold var vi ”kun” 125. Begge Hold forløb paa
udmærket Maade. Helbredstilstanden var god, mange
tog paa i Vægt til Trods for, at alle var i Bevægelse fra
Morgen til Aften. Vi skylder her Hr. Slagtermester
Bekker overordentlig megen Tak, fordi vi som Gave fik
sendt det meste af vort Kødforbrug til Middag og
Paalæg, hvorved vi blev i Stand til at give Drengene
en ekstra kraftig Kost. Som Gavelisten viser, har vi
ogsaa fra mange andre Sider modtaget værdifulde
Gaver hertil, hvorfor vi gerne vil bringe Kredsens
særlige Tak, da det er af stor Værdi at kunne give
Deltagerne den bedst mulige Forplejning.

»Det fortælles, at holdene til tider var så store, at
drengene kun kunne få ske- og gaffelmad; de sad så
tæt sammen og nærmest sidelæns, at der ikke var
plads til at bruge venstre hånd.«
I K 9’s årsberetning fra 1926 skrev Manden således
om årets sommerlejrhold:
»Vi var saa lykkelige at faa overladt denne
fortræffelige Landkoloni til brug for Kredsen i 2 x 14
Dage. Vi var heldige med Vejret, Tilslutningen var
overvældende, 69 Drenge og Førere var med i 4 Uger,
93 Drenge og 4 Førere i 14 Dage, 17 Drenge og 8
Førere i en Uge eller mindre, idet det bemærkes, at
”Drengene” var i Alderen 10-19 Aar.
Paa 1. Hold var vi, alle medregnet, 175 hver Dag, det
største Hold, som nogen Sinde har ligget i Sommerlejr
paa den Maade.

Atter i Aar har vore mange flinke Tanter udført et stort
og dygtigt Arbejde med at sørge for Mad til saa
mange. – Tak!«

Da det var 20. Sommer, ”Klintebjerg” var i Brug som
Sommerlejr, fejrede vi Begivenheden ved en lille Fest
Søndag den 11. Juli, hvor vi havde Besøg af
Sommerlejrens Fader og Giver, Direktør Schou,
KnabstrupHovedgaard og Teglværk, af F.D.F. Københavns Formand, Snedkermester Rostrup, med
mange flere. Det var et imponerende Syn at se de 155
Lejrdeltagere i hvid Forbundsdragt paa Flagbastionen
til Parade for Gæsterne. Det blev en yderst festlig og
fornøjelig Dag med smilende Sol og Sommer og en
Sommeraften saa vidunderlig, som man maaske kun
kan opleve den paa ”Klintebjerg”.

Jeg husker, at den første ”beduin” på Klintebjerg var
Rudolf Bruhn.

En dag på Klintebjerg
Jeg har bedt en af mine drenge, Edvard Nielsen, om
at fortælle, hvordan han oplevede dagens gang på en
sommerlejr for 50 år siden.
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Vagthavende retter kompagniet op til højre og
formerer til parade ved synet af chefen m/ adjudant i
hvid galla, der er på vej fra teltinspektion og Førerbix.
Ved deres tilsynekomst blæser hornblæseren tre
skæpperær.

Kl. 6.00
Purrede overtanten de øvrige damer og morgenvagten
purrede
chefen,
førerne og instruktørerne
i
”Førerbixen”. Chefens adjudant skyndte sig at hente
varmt vand i køkkenet

Chefen modtages af vagthavende med meldingen:
”Melder chefen lejren stiller med 172 mand med tre
fraværende til sygestuen.” Chefen svarer: ”Tak. Gør
klar ved flaget, træd af.” Chefen siger: ”God morgen
drenge.” Førere og drenge: ”God morgen chef!”
Chefen: ”Klar i orkestret? Dirigenten: ”Klar!” Chefen:
”Klar ved flaget?” Vagthavende: ”Klar!” Chefen: ”Sæt
flaget!”

Kl. 6.30
Morgenvagt for førerne hos chefen i stue 9 med
bibellæsning og bøn - hornblæser purres.
Kl. 7.00

Flaget sættes af vagthavende med assistance af
ordonansen, mens orkestret spiller
”Flagsang”
komponeret af Aage Kjærgaard. Flaget sat, udbringer
chefen et FDF-hurra for Dannebrog.

Reveillen blæses. Synges
Vågn nu op
Og stræk din dovne krop,
Gå så hen
Til marketenderen
Køb en pægl
Drik den se´l
Skål, skål, sk-å-l!

Chefen: ”Giv agt, rør, bliv stående rør.”
Herefter oplæstes Dagsbefalingen med meddelelse
som gårsdato: ”Tilgået lejren delingsfører NN.
Vagthavende i morgen delings-fører NN. Adjudant hos
chefen: Instruktør/patruljefører NN. Ordonnans hos
vagthavende (en væbner). Vagtkommandør. Her
råbte lejren i frydekor: ”Instruktør NN” – og chefen
udpegede staklen.

Teksten her til reveillens melodi stammer sikkert fra
hær og flåde. Efter signalet purrer teltpladschefen og
køjesalschefen svendene. Og alle
sendes på
vaskepladsen ude ved kalkovnen, hvor der var en
gammel brønd med pumpe og vaskeborde der bestod
af 5” brædder slået på pæle – yderst komfortabelt
bare ikke, når aluminiumsvandfadene blæste væk og
man havde fået sæbe i øjet! Herefter af sted til at klare
sin køje og gøre teltorden.

Herefter fik de menige vagter tørnlisten læst op og
besked om at mønstre på chefens kontor til instruktio n
umiddelbart efter aftenandagten og retræten (1.
gang).
Teltkommandørerne på de tre bedst ordnede telte blev
kaldt frem og fik overrakt 1., 2. og 3. stander, som
deltager i den løbende konkurrence om hvem der skal
bære de tre æresstandere på hjemmarchen til
Nykøbing Sj. Med den traditionelle vanddrikning i
byens udkant ved den røde gård.

Vagtkommandøren (en instruktør), der sov i vagtteltet
aflægger rapport på chefens kontor.
Kl. 8.00
Morgenparade uden uniform. Hornblæseren har blæst
samling 5 minutter før. Vagthavende delingsfø rer
modtager meldingerne fra delingerne. Flaggasten gør
klar ved flaget. Tanterne stiller op ved gavldøren til
den gamle sovesal.

Dagens fødselsdagsbarn blev kaldt frem og fik sin og
fik sin lykønskning og sit hurra efterfulgt af ”Der er
ingenting der maner”, lejrens og tanternes gaver samt
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ret til at invitere 6 kammerater til kakao og kage i
køkkenet efter 1. gangs retræte og indtil lejrchefen
havde været rundt og sige godnat til køjesalsfolket.

Morgenandagt ved chefen med en morgensalme,
Morten
Pontoppidans
Bibelshistorier
fra
Gl.Testamente, morgenbøn med Fadervor og en
salme.

Videre ved morgenparaden blev rengøringsgaster til
sovesalen, toiletterne, riddersalen og spisesalen samt
vandhentere til jungekærren fra brønden, til køkkenet
kartoffelskrællere og andre køkkentjanser stukket ud.
Vagthavendes ”knaldede” drenge får besked på at
mønstre uden for køkkenet efter morgenandagten.

Chefen: ”Rengøringshold og alle tjanser stiller på
tjenestestederne. VELBEKOMME!”
Drengene synger:”Tak for mad, tak for velbekomme,
det var godt fadene blev tomme – Tak for mad! De
førere og instruktører, der ikke havde tilsyn med
noget, gik sammen med chefen til ”Barber-vand” =
kaffe i køkkenet.

Til allersidst kan chefen sende bordformænd og –
assistenter ind til borddækning og så enten holde
renlighedsparade med Grues kontrol af ører og
hænder eller rette lejrholdet op og kalde vagthavende
frem, for at han kan afholde morgengymnastik på
fodboldbanen eller løbe en tur indtil morgenmaden er
bragt ind. Hans ordonnans melder, når dette er
tilfældet.

Kl. 10.00
Blæser hornblæseren signal til tvungen vandgang, og
vagthavende kontrollerer antallet af drenge og melder
til chefen, iført hvid sommer-kasket den såkaldte
bananhue og hvide bermudashort og tennissko, mens
adjudanten slæber på mesters badekåbe, dåsen med
bolcherne og en mindre med solkrem med salo l
(Specielt fremstillet til pastor Grue på Sct. Stefans
apotek på Nørrebros runddel – jeg har selv hentet
denne særlige leverance flere gange inden lejrene)-

Imens er lejrchefen gået i køkkenet for at hilse
tanterne yderligere godmorgen. Klarmeldingen er
kommet, så lejrholdet træder af og styrter ind til de
12 borde i spisesalen. Vagthavende modtager
klarmeldinger fra bordholdene. Dobbelttjek, der har til
formål at give køkkenet et overblik over portionernes
størrelse i dag. Chefen kommer fra køkkenet og vi
synger:

Herefter går vi forbi kalkbruddet og helt ud til
Sonnerupskov, lige hvor engen grænser op til
skovvejen.
Er det høj sø, beordrer chefen førere og instruktører
ud for at se, hvor stærkt søerne går. Er det for meget,
beordres drengene ud over de modbydelige rullesten
og ud på sandet til bølgebruddet. Førere og
instruktører og kraftige patruljeførere danner kæde
yderst, og har front mod chefen og holder øje med de
drenge, der er længst ude mod dem. Jo , kun en tåbe
frygter ikke havet.

Fader tak for nattens hvile,
Tak, for dag der stunder til
Hjælp at vi mens timer ile,
Lever kun som du det vil!
Herefter spisning af havregrød – senere blev det rå
havregryn, for til sidst at ende med cornflakes med
mælk og sukker, efterfulgt af marmeladesigtebrød og
verdens mest særprægede the-fluidum.
Kl. ca. 9
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Kl. 14.30

Henne i lejrforløbet fik vi saltvandssæbe med ud, når
hørmen på køjesal og i telte blev for hvasbenet. Så er
der bolcheuddeling efter vandgangen og solbadning.
Chefen meddeler, at man i dag kan gå bag om op om
Klintebjerggården og Østergård, altså den korte eller
den korteste over klinterne hjem (ikke oppe omkring
kalkbrudskanten).
Ingen går bag mig hjem.
Bordformænd og -assistenter skal være hjemme i god
tid, slutter ordren.

Blæses
til
eftermiddags-drik.
Meldinger
fra
bordholdene - Chefen kommer. Drikken hentes, og et
stk. hjemmebagt kage til hver. Posten deles ud. Sange
fra March og Lejr. ”Vi vil ha´ avisen nu - luk op for
radio!” sunget på pausesignalmelodien fra DR. Så kom
sportslederne med annoncering af diverse turneringer
for bordhold. For de fleste gjaldt det bold-spillene - for
enkelte var det bob, bordtennis og dagens opgave, der
havde præmie hver dag - samlende sig til sidst i
mesterskabet ved lejrens afslutning. Vi sluttede med
at synge: ”Tak for saften, tak for saften - velbekomme
jer - saften er det værste sprøjt i hele verden - tak for
saften, tak for saften - velbekomme jer!”

Kl. 12.30
Middag. Mad-signalet blæses efter at der er meldt klar
i køkkenet og fra bordene. Alle mødt i spisesalen får
vagthavende
meldinger
fra
bordcheferne
(førere/instruktører). Vi venter på chefen. Han
kommer og modtager meldingerne. Derefter synger
alle:
Velsign vort hus velsign vort bord
Velsign den hele, arme jord!
Velsign os med din milde hånd
Gud Fader, Søn og Helligånd.
Mel.: Fra himlen kom en engel klar.
Bordformænd og assistenter myldrer ud i køkkenet og
henter tjaven.
Manden”: ”Pas på maden er varm”. Den blev gerne
fyret af, når alle havde brændt sig!! Efter de to retter”
mad er spist. Chefen messer: ”VEL-BEKOMME!” og vi
synger tak for mad og velbe…

Herefter myldrer drengene ud til eftermiddagen
mange sportstilbud på fodboldbane, håndboldbane,
pejsestuen med bob, riddersalen med bordtennis,

Kl. 13.15
Siesta, hvor der kan lånes spil og Familiejournaler,
Skipper Skræk og sidenhen Anders And mv. på stue
2. MEN der skal være ro omkring ”Førerbixen”. Chefen
sover til middag. Orkestret går ud, og øver neden for
høje klint.

cricket bag førerbixen, komfurer nede på stenstranden
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og væbnersport oppe i krogen, lejrens højeste sted.
Ved 16-tiden blæses der til frivillig badning. En
delingsfører fører den liden flok ud, hvor engen
begynder, for dér er der ofte sand tæt på.
Kl. 18.00
Blæses til aftensmad, hvortil vagthavende fløjter ind,
når bordene er klar. Bordmelding går fra vaghavende
til chefen ved dennes ankomst - også når vi i godt vejr
sidder ude ved pumpen på den lille bakke, hvor chefen
bliver udstyret med jungekærren, der nu i krogene har
hans store bordklokke hængende. Der bliver sagt
”værs´god,” og vi går i gang med de almindelige
smørrebrødsmadder, som altid bestod af leverpostej,
røget hestefilet
på fedt, spegepølse, måske
makrelsalat eller russisk salat, kartoffelmad og en
sigtebrødsmad med ost eller syltetøj i varierende
sammensætning. Hertil serveredes den særprægede
the (takket været brøndens mærkelige vandkvalitet).
Herefter kunne der bestilles ekstramadder.

Vi træder af neden for høje Klint og går op ad den
stejle vej op til den lille gryde øverst oppe. Nogle få
blæsere en tre til fire stemmer stiller sig op ovre ved
fyrretræerne ind mod Klintebjerggårdens jorder. De
fastboende kommer og deltager i aftenandagten, der
ledes af en delingsfører eller instruktør og består af to
salmer, en lignelse fra Ny Testamente, aftenbøn - ofte
Luthers aftenbøn, eller en fri bøn til understregning af
evangeliet i lignelsen - sluttende med ”Fadervor” i kor.
Efter den anden salme spiller kvartetten ofte ”Langt
over lande”. Herefter sidder vi i en afslappet stilhed og
nyder solens ofte ”Der står

Og de, der havde bestilt flest, fik lov at vælge først
mellem humblerne med fedt, eller hvis der var nogle
lækre rester. Efter dette grovædernes paradis, nogle
få meddelelser og så blev der sagt velbekomme og vi
sang ”tak for mad - tak for velbekomme…” og løb ud
til den dejlige lune sommeraften, hvor vi genoptog
vore mange gøremål fra om eftermiddagen, men især
fodbold og håndbold.
På besøgssøndagens aftenprogram stod næsten altid
fodboldkampen mellem vore og Klints seniorer.
Næsten - for det var ikke altid, vi de senere år havde
voksne nok på lejren til at kunne stille et hold.
Kl. 21.00
Blæses samling til flagparade på flagbastionen.
Vagthavende retter lejren op til højre og formerer til
parade, og efter at have inddelt i marchkolonner
afleverer han til chefen og bliver sendt til flaget, hvor
ordonnansen står klar.

et slot i vesterled”-nedgang. Når solen er væk, meddeler chefen en 3-4 gange i løbet af de 3 uger, at der
er the for 14-17-årige i Riddersalen, og at nattevagten
stiller på kontoret til instruktion lige her efter. God nat
– retræte!

Efter en kort tale eller vigtige meddelelser spørger
chefen: ”Klar i orkestret?” Dirigenten: ”Klar!” Chefen:
”Klar ved flaget?” Vagthavende: ”Klar!” Chefen: ”Tag
flaget!” Orkestret spiller
flagsangen
af Aage
Kjærgaard.

Vi lunter i frimarch hjem til lejren. Efter at alle har fået
børstet tænder og ligger i køjen eller teltet, så blæses
”Retræten” for anden gang, og en enkelt blæser fra
orkestret spiller en aftensalme uden for køjesalen.
Herefter går køjesalschefen rundt og siger godnat til
hver af de 80 drenge i tre etages køjerne og slutter
med at læse fortsættelsen af en godnathistorie.

Chefen kommanderer herefter lejren: ”Lejren lige ud
for højre, højre sving - lige ud - lejrens march”
Orkestret går lige frem mens marchkolonnerne
svinger ud og følger med ad vejen bagom
hovedbygningen ad vejen forbi kalkovnen med dejlige
FDF-marcher.

Førere og instruktører og tanter samles i køkkenet ved
det store bord - senere i Sv. Konggaards og min tid
måtte vi ty til pej-sestuen. Imens er chefen gået ind
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til de over 14-17-årige i Riddersalen og fortæller dér
noget opbyggeligt eller drøfter et eller andet til gavn
for de unge. Det fandt kun sted en gang imellem. Når
chefen eller en delingsfører kommer fra Riddersalen,
får vi kaffe og te og hjemmebagt og synger fra De
unges sangbog, og ”Manden” læser dagens ord fra
Kristeligt Dagblad.

lopper i forretningen, så mange, at man kunne skovle
dem op, da skadedyrsbekæmpelsen havde gasset
lokalerne.
Jeg kan ellers ikke huske meget fra disse første FDFår.

Kl. ca. 23.30
Dagen slutter – og mange sover godt.
»Jeg spurgte engang ”Manden” som voksen
delingsfører, hvorfor vi skulle bruge al den tid hele
dagen ved alle de scenarier med tale og sang og anden
iscenesættelse ved bordet og til paraderne. Det måtte
kunne gøres hurtigere. ”Manden”smilte og sagde:
”Det lærte jeg som ung fører af Palle Petersen, dels
det
underholdende
for
en
lille
forknyt
sommerlejrdreng, dels det opdragende og samlende,
så dagen ikke blev netop så lang.!!”
Det blev lejrlivets lykke at vi alle var medspillere i det
store spil - tydeligst ved tre dages natteleg: Der var
starten, fund af forbryderne og den tredje dag, den
lange seance, hvor vi beskæftigede os med drøftelse
af, hvordan det ville gå forbryderne, sluttende med
domshandlingen, hvor ”Manden” som den strenge
retsformand afsagde dommen, hvor tanterne også
ofte var sat under anklage for fraternisering med
forbryderne!

Nå jo! Jeg kunne ikke lide det kolde vand i Kattegat,
og prøvede at nøjes med at dyppe tæerne. Men det
opdagede Jørgen Staunsholm (Jønne) hurtigt, fangede mig og bar mig ud i vandet, hvor han tvang mig
ned på bunden og satte foden på min mave. En såkaldt
”sandbobler”. Jeg slugte en del vand og brølede
meget; men resten af lejrens dage var jeg lynhurtigt
ude og beviste det ved at vise Jønne min våde hårtop.

Det var livet…«

Jeg tabte nu ikke modet; men underholdt mig ofte
med Jønne på vej til og fra badet, og det varede ikke
længe, før han døbte mig ”Snak”, og det var nok ikke
helt ved siden af.

Lille dreng på Klintebjerg

En dag stormede vi drenge Førerbiksen, dvs. vi små
var jo bare med; men uheldigvis stod jeg i forreste
række, da optøjerne, anført af de store, blev førerne
lidt for meget.

Jeg har haft mange drenge med i kredsen. En, der
virkede i kredsen både som dreng og voksen, var
Vagn Selmer Sørensen, der fortæller sin historie om
det at komme på lejr:

Jeg stod
med begge arme stukket igennem
gymnastikbuksernes elastik, så hænderne stak ud
forneden, og pludselig kom Jønne farende og gav mig
den største øretæve, jeg nogensinde har fået. Jeg
kunne jo ikke gribe for mig, og trimlede hen ad
græsset, hvor Paul Ejgil, min gode kammerat,
samlede mig op og gik med
mig rundt på
fodboldbanen; medens han trøstede mig.

Min onkel, delingsfører Ludvig Frederiksen, sørgede
for, at jeg kom på Klintebjerg i 1937 - selv om jeg
først fyldte 10 år i august. Man hentede medlemmerne
ind i en noget senere alder end i dag, hvor mit
barnebarn på 5 år går i FDF hver mandag. Og så er
det altså en pige.
Jeg fik en mellemkøje i den gamle so vesal, hvor
køjerne, i 3 etager, var lavet af brædder med en
lærredsmadras i. Jeg kravlede op i køjen og så til min
skræk et par små grå dyr kravle rundt i den. Det var
bænkebidere; men i min barnlige uvidenhed sendte
jeg en stille bøn op, om at det ikke måtte være
kakerlakker, som jeg kendte fra én af de
grøntforretninger, min far havde købt. Der var også

PS: Om aftenen kom Jønne ind til min køje med et
stykke chokolade - og så var vi venner igen.

Tanterne, tanterne……………
Hvor mange gange har jeg ikke hørt dette råb gjalde i
sommerlejrens spisesal, når de mættede drengebuge
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blev efterfulgt af det vigtige tak til lejrens tanter. Dem,
der sørger for, at alle mine drenge fik noget at spise.
Dem, der sørgede for et trøstens ord til drengen med
størst hjemve. Dem, der vaskede hvide bluser. Dem,
der som den usynlige hånd sørgede for, at drenge og
ledere kunne bruge deres tid på alt det andet, et lejr
giver.
For der er det med tanterne,
de tager sig af drabanterne.
Et længe leve tanterne,
De bedste i vort land.

Ikke nok med det. Nogle af dem tog også tørnen på
de legendariske skjoldlejre som Rigmor Bennedsen,
Fru Thor Christensen, Grethe Jensen, søstrene Pauline
og Gudrun Nielsen, fru Lind, Tove Chri-stensen,
assisteret af Fru Jensen oppe fra vores isbod på vejen.
Mange af vore tanter har også taget tørnen med at få
efterårstivoli m.v. op at stå. Og endelig har vi også
haft tanter som Tulle Zehngraff, der ”specialiserede”
sig i at stå for boder og aktiviteter til efterårstivoliet.
Jeg vil dog også tænke tilbage på mine ”onkler” –
fædre, som uden at være ledere også stillede sig til
rådighed for at medvirke til lejrenes drift – f.eks.
Glarmester Helge Jensen, som altid stillede op til en
Skjoldlejr for at hjælpe til.

Fra jeg startede med mine sommerhold på Klintebjerg
2/3 uger, blev vi på det kulinariske område serviceret
af en trofast skare af TANTER. Fast personale i det
store køkken med brændefyret kæmpe hotelkomfur
og gruekedel. Vand hentet i junger fra brønden på
bakken og kølerum i kælderen ude under den gamle
kalkovn.

Nogle af drengene vil sikkert også kalde nogle af
forvalterne for onkler. Forvalterne, som dygtigt tog sig
af min økonomi og forstandige indkøb, så midlerne
slog til, og så der ind imellem kunne spenderes en
rund chokoladeis til drengene. Ja, både Aage
Steenberg (han var ikke forvalter hele tiden, se
billede) og siden John W. Jensen sørgede også for en
velassorteret slikbod, der brillerede med småguf til
billige priser på gallasøndage!

Disse primitive faciliteter blev styret fra den tidlige
begyndelse af Økonoma Marie Jensen, der gennem
mange år blev assisteret af en række damer fra min
omgangskreds i Anna og i førerstaben. Jeg mener at
kunne huske de fleste startende med frk. Lassen fra
Husumgade 2, Anna Nielsen, Frk. Kaja Hansen, Fru
Buch, Fru Ottens, fru Lind, Karen Marie Zwicky (gift
Hauschild), Marie Steenberg, Rigmor Bjarnholt, Inge
Reinhold, Vibeke Tranemose, Rosa Konggaard, Birthe
Witt, Agnete Ottens (gift med Selmer) Kirsten
Christensen, fru Steffensen, Nina Steenberg, Ruth
Sonntag,
Susette Reinhold,
Jette Holmstrøm,
Margrete Jensen m.fl. inkl. de to lønnede damer fra
Klint by! Og nogle af dem tog også yngre tanter
med……..

Klinteborg kalder…………..
Jeg husker, at i 70’erne var det forbi med at komme
på Klintebjerg. Lejren blev lukket og senere solgt op
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til flere gange. Men mine drenge fandt et nyt sted at
holde sommerlejr, Klinteborg ved Fårevejle.

Dagsrytmen på sommerlejren fulgte med fra Klinte bjerg. Men forholdene var større, rummeligere og
nyere – og indbød til mange nye aktiviteter som f.eks.
denne her optakt til sommerlejr……….
”Der var et eller andet, som bevægede sig. Agent 09
gik hen imod værelset. Han stoppede ved døren og
lyttede. Intet at høre. Han tog i Håndtaget – døren gik
op. Da han trådte ind, så han en lidt ældre, fedladen
herre sidde. Det MÅTTE være ham. Agent 09
opdagede, at på hver side af døren pegede et gevær
imod ham fra et par af ”Godfather”s stålansigter.
Agent 09 gik videre, indtil en af de to fyre bad ham
”stikke poterne i vejret.” Han kom næppe levende ud
af dette værelse, når ”Godfather” skulle hævne sig.
”Godfather” bad ham sætte sig, og sagde så med
engleblid tordenrøst: ”Det er på tide, at vi får snakket
sammen!” Han vinkede de to fyre ud. ”Jeg har fulgt
dig temmelig nøje på det sidste, Agent 09.” Lige siden
vort møde i San Francisco for snart mange år siden,
har jeg set, at dig var der krummer i! Du har klaret de
fleste opgaver temmelig godt”, sagde Godfather, og
fortsatte: ”Du har tit været rosende omtalt i
bestyrelsen for vor agentforretning. Jeg har derfor
gjort mig mine tanker. Jeg vil give dig et tilbud, du
ikke kan sige nej til.” Agent 09 sad forundret, usikker,
og hørte på. ”Du skal vide, at du har bestået
agentprøven, jeg har stillet dig. Det hele har været
arrangeret for din skyld. Kun jeg ved det – Du skal
være min efterfølger i agentforretningen.” Han tav et
øjeblik, før han sluttede: ”Du har ikke noget valg. Hvis
du siger nej, så……….”. Og sådan gik det til, at agent
09 regerede i ”Godfather”’s agentforretning i mange
år.
Sådan gik det til, at traditionen fra Klintebjerg
fortsatte i adskillige år på Klinteborg. På siden ser du
kredsens første sommerlejrhold på Klinteborg i 1975.
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Ostenfeld, pastor Waidtløw og fru Anna Friis-Hansen
murede en sten hver.

Anna
Jeg husker, at i starten af mit liv så mit Nørrebro
ganske anderledes ud. Der var for lidt over 100 år
siden bare mark – næsten så vidt det blotte øje rakte.
Havremarken, som området kaldtes, lå uden for
Københavns volde, jernbanen fra Hovedbanegården til
Klampenborg skar sig gennem jordene, Ølunds Mølle
knejsede
ved
Nørrebros
Runddel,
Assistens
kirkegaards mur fra 1760 afgrænsede skarpt
Havremarken mod sydøst, og klokkerne fra Skt.
Stefanskirken
oppe
på
hjørnet
af
Lygtevej
(Nørrebrogade) og Havremarksvej (Stefansgade)
kunne således høres vidt omkring. Mod sydvest kunne
man se de bare marker helt ned til Ladegårdsåen og
Lygteåen fra Lersøen.

Den 27. December 1914 indviedes kirken – netop den
dag, hvor teksten i evangeliet handler om Simeon og
Anna, men næppe en tilfældighed. Det kirkeløse sogn
havde fået sin kirke. Mange Anna’er har medvirket til
bygningen, idet man skrev ud til alle i hele Danmark
med navnet Anna. Det gav virkning, for Anna’erne gav
penge,
bidrog som bidrags-samlere,
og var
støttekredse til gavn for kirken.

Det var mit Nørrebro dengang – dvs. før jeg blev født.
I 1880’erne og 1890’erne fik man travlt med at bygge.
Ejendomme på stribe rejste sig for at huse det
voksende Københavns befolkning.
Sådan blev
Jægersborggade, Kronborggade og Hørsholmsgade
til. Lidt senere dvs. efter århundredeskiftet var der
også opført lange boligkarreer i Husumgade og i Julius
Blomsgade. Så måtte Havremarken også have en
kirke, lige som den havde fået en skole i 1890.

Men du – kære læser – ved du også, hvorfor din kirke
hedder Anna til fornavn – og f.eks. ikke Bjelkes Alle,
som nogle foreslog. Det hedder sig, at kongen ikke
ville godkende dette navn, så i stedet fandt man, at
da Simeonskirken blev bygget et års tid forinden,
måtte Anna Kirken være det naturlige navn på grund
af de to bibelske skikkelsers nære åndelige slægtskab.
Bygningen dengang bestod af den nuværende fløj,
hvor ungdomssal og præsteværelse er. Udvidelsen
med menighedssal kom i 1921, og i 1928 var kirken
færdig, og dens fremtoning som i dag.
I de år, mens kirken skød op, kom der naturligvis flere
sognebørn til i kvarteret omkring Humlebækgade,
Borups Alle og Jagtvej, nye huse skød op, det gamle
bryggeri Hafnia (der hvor Stefansgård nu ligger) blev
nedrevet, og store komplekser byggedes.

I 1912 ved kongelig resolution blev det besluttet at
udskille Skt. Stefans sogns søndre del som et eget
sogn med Anna Sogn som navn. I foråret nedlagde
man grundstenen til opførelsen af Anna Kirken. Der
var opført en lille rødstensmur på pladsen, nogle sten
var muret ind, så de dannede et kort (det findes i dag
under nichen i ungdomssalen), et par hundrede
mennesker var samlet, flere uindbudte hang i vinduer
og oppe på plankeværket til Jægersborggade. Biskop

Selv i de seneste 30-40 år er der bygget nye huse i
Bjelkes Alle og Husumgade på bekostning af ældre
ejendomme.
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Min kreds har i hele sit 100 årige liv haft sit tilhørssted
i Anna Kirken (Vi ser her bort fra de første års pleje
hos
K2).
I
kahytten,
i
ungdomssalen,
i
menighedssalen - og naturligvis i kirken har de hvide
bluser fyldt op som levende bevis på kredsens virke
på det kristne grundlag.

i den tid, hvor en biograftur stadig var for dyr for
mange. Derfor mødte mange K9ere mange første
fredage i måneden tidligt for at få en god plads i Anna
Bio – for så skulle der nemlig ses film, om man så
skulle sidde på gulvet for at kunne få en plads.
Takket være Mandens kendskab til direktør Carl
Bauder, Nordisk Film, er det gennem årene lykkedes
at fremskaffe filmanlæg og film fra Nordisk Film. Carl
Bauder købte i 1920’erne aktiemajoriteten i Nordisk
Film, og lagde grunden til forevisningen af tonefilm på
dansk grund. Det nød kredsen godt af, for hvem
husker ikke ham her…………….

Kredsførerjobbet har hvilet på flere af kirkens
præster: pastor Mads Grue 1915-58 og pastor Svend
Konggaard 1958-68 og sidenhen som formand for
bestyrelsen for K9. Og i dag er en af kirkens præster,
Jonna Dalsgaard, medlem af kredsens bestyrelse som
en understregning af, hvor K9 hører hjemme.
Mange af mine medlemmer er lige som mange andre
Nørrebroere flyttet fra mit kvarter, når der skulle
stiftes familie, eller når den toværelses blev for knap.
Anna Kirken er dog stadig det sted, hvor grundlaget
for troen blev lagt i de unge år, og som man derfor
også ofte vender tilbage til. Anna Kirken er noget
særligt for mine K9ere.

i en af de utallige westerns, en K9er har set i Anna
Bio. Eller Jerry Lewis i ”Den skøre professor”- eller en
dansk film med Ghita Nørby og Ebbe Langberg i
hovedrollerne.

Blev det for hedt, satte alle tiders filmoperatør – og
filmcensor, H.S. Nielsen, eller hans assistent, Victor
Johansen, bare hånden for. Det kunne nutidens
filmcensur måske lige lære lidt af. Det er da billigere
end alle de kloge, der skal finde ud af det og skrive sig
ud af det.

Den går i Anna Bio…..

Ude i skoven kom der et hus…

Jeg ved, at mange K9ere aldrig ville have haft råd til
at gå i biografen så tit som vi gjorde det i K9 – i al fald

Jeg mindes, at engang i 1924 var der nogle
fremsynede K9’ere, der fik erhvervet en grund i
Hareskoven ved Bøndernes Hegn. Kort tid efter gik
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man i gang med at opføre en bygning på grunden. Den
kom til at hedde ”Skjold”. Men, min kære læser, jeg
vil gerne fortælle jer lidt mere om, hvordan Skjold blev
til den livsnerve i K9s liv, den siden blev.
Dengang fik en mand, der oplevede efterårs-solen stå
lavt på himlen stående på en lille høj – og skuende ud
over det dengang værende vildnis, den tanke, at dette
var stedet til en tumleplads for drenge og unge.
Det var imidlertid ikke sådan uden videre at få fat i
Skjold, for arealet var solgt til byggegrunde til høj pris.
På grund af, at byggekonsortiet krakkede, gik handlen
tilbage, og kredsen kunne erhverve Skjold i 1923.
Forud for dette havde kredsen en lejrplads i
Hareskoven mellem Søndersø og Ravnehus. Denne
lejrplads blev opgivet, da skovens ledelse begrænsede
deltagertallet til 20. Man havde brug for en væsentlig
større lejr.

Skjold blev bygget, før der kom elektrificering af
Slangerupbanen. Med dens ankomst kort efter blev
det til hyppigere ture til Bøndernes Hegn, hvor man
marcherede til Hareskov og holdt øvelse rundt
omkring i skovene. Derefter samledes man på Skjold
og tog toget hjem.

I årsskriftet for K9 fra 1923 står der, at ”Vi fandt da
på Kulhus’
Marker mellem
Hareskovene og
Frederiksdal-skovene en ideelt beliggende grund med
skov på de 2 sider….” En indsamling var med til at
finansiere huset.

I 1925 købte min kreds endnu en tønde land –
trekanen, så grundarealet nu var 3 2/3 tønder land.

I samme årsskrift står der, at kredsen købte 2 tdr.
land til en pris af 25 øre pr. kvadratalen – i alt 7.000
kr. Men da grunden var en del bakket, måtte man
planere et stykke til fodboldbane. Det viste sig
derefter, at hvis vi skulle undgå at forulempe
nabogrunden, måtte vi købe 8.000 kvadratalen til!

At Skjold har været en stor del af rammen for min
kreds’ liv, fremgår allerede af Mandens fortælling om
jubilæumsfesten den 19. September 1926 på Skjold.:
”Men det festlige blev dog lejrbålet og samværet
deromkring, illuminationen
og fyrværkeriet og
allersidst fakkeltoget gennem skoven til Hareskoven
Station”.

Først havde man forestillet sig et lille træskur eller en
mindre blokhytte, men ved en murermesters bistand
og mange venners fremragende indsats fik man
bygget et i sin art enestående bindingsværkshus med
rødt tegltag. Men hvor kom pengene fra? Fra en fond
til sommerlejre, som kredsen havde, og som man
skønnede bedre anbragt i Skjold, da man havde
adgang til FDF Københavns Sommerlejre. Og fra
gaver, bidrag og indsamlinger. 5 år senere var Skjold
gældfri!

6 år efter udvidedes Skjold med den del, der rummer
væbnerstue, tidligere køkken, toilet og trappe til
første sal.

Den første del af huset blev færdig i 1924. Manden
fortalte herom, at navnet Skjold dels havde en god
klang i danske ører på grund af sagnkongen med dette
navn, dels også var/er navnet på en østjysk landsby i
en smilende smuk dansk egn.
Her ser du det første Skjold med bl.a. økonoma Marie
Jensen og tante Lassen.

Da kredsen fyldte 25 år i 1936, nåede historien helt til
en af datidens store aviser, Nationaltidende, ”Kl. 14
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startede 8 turistbiler med hen ved halvtredie hundrede
FDFere og venner af kredsen til weekendhytten
”Skjold” i Bøndernes Hegn, hvor udvidelsen blev
beundret og beset. Hovednummeret ved lejrbålet var
en grinagtig udgave af ”Mordet i Finnerup Lade eller
hvad lille Peter drømte natten før sin eksamen i
historie”. For nu var Skjold også blevet udvidet med
den del, som i dag rummer børnehavens lokale,
garderobe, toiletter og køkken.

at de måtte få lov til at komme på hyggestuen på 1.
sal……..
Reglement for hyggestuen på Skjold
1. Hyggestuen er kun for stabsmedlemmer
2. Ophold på hyggestuen må kun finde sted på
de af turens leder fastsatte tidspunkter
3. Personlig bagage og overtøj af enhver art må
ikke medbringes på hyggestuen, men skal
anbringes på hylden udenfor (dog sovepose
om natten)
4. ½ time efter reveille skal stuen være ryddet
og bragt i orden
5. Udendørs
fodtøj
er
forbudt
(Kun
gymnastiksko,
hjemmesko
eller
strømpesokker er tilladt)
6. Rygning kun efter lederens tilladelse
7. Lagen er en betingelse for ophold på
hyggestuen om natten
8. Spisning på hyggestuen er forbudt. Dog er
aftentraktement efter retraite tilladt
9. Hyggestuen skal være aflåset, når den er
forladt. Sidste mand låser og afleverer nøglen
til lederen
10. Skader skal erstattes af skadevolderen
11. Enhver overtrædelse af ovenstående regler,
medfører øjeblikkelig karantæne for samme
week-end
og
næste
week-end,
som
vedkommende deltager på.

Et andet stort dagblad skrev om samme begivenhed,
at ”K9 udmærker sig også ved at eje et enestående
week-end-hus på en stor grund – 4 tdr. land – ved
Bøndernes Hegn i Hareskov. Huset er opført i 3 tempi,
efterhånden som midlerne tillod det. I anledning af
jubilæet er det blevet fuldført nu i efteråret, og det
indvies ved en lille højtidelighed i eftermiddag. Det er
landets fineste lejrhus”.

At få Skjold til at fungere, kræver sin mand. Derfor
har Skjold også haft sine ”direktører” som H. S.
Nielsen, Henning ”Fehår”Andreasen, Sten Wulff og nu
senest Finn Zehngraff og Leif Sonntag i forening.
Hvad der startede som et vildnis af planter, blev til et
åndehul for drenge og piger fra Nørrebro. Et åndehul
med kort afstand til Nørrebro, så det både kunne
bruges til et aften arrangement, en weekend – eller en
hel uge ude i skoven på den dyrebare plet, Skjold er.

Og hvad er der så foregået på Skjold. Hvem husker
ikke en lun indendørs vinterweekend foran pejsen?
Hvem husker ikke S/S ”Skjold” med Staunsholm og
Durland, Fort Skjold med Thomsen, pogelejrene med
Kreller og Torben Nielsen – alle gode tiltag for at skabe
hverdag om til lejr og fest og ballade? Og alle kender
familiedagen sidst i august, hvor alle – store som små
– samles på Skjold. For K9 er Skjold – og Skjold er
K9.
Men mine drenge skulle jo også passe på den fine
gave, Skjold var og er. Lad mig her fortælle, hvilke
særlige regler der gjaldt for dem, der var så heldige,

Bornholm, Bornholm…..
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Jeg husker tydeligt det spændende ved at sende mine
drenge af sted sent om aftenen fra Havnegade med
rygsæk og sovepose, fyldt med forventninger til de
næste ugers rundtur på Bornholm. Mine drenge
startede med at skulle sove på dæksplads på
natfærgen fra Havnegade til Rønne og fra Rønne med
tog (senere bus) til Nexø. Toglinjen er for længst
nedlagt. Den første lejrplads var i det sydlige, ved
Balka Strand eller Dueodde. Efter et par uger med den
stenede strand ved Klintebjerg var det fantastisk for
mine væbnere at komme til de lange, brede
sandstrande med landets fineste sand.

se vores snit til et kik i svinestien eller kostalden. Og
om aftenen løb vi ad stierne til Gudhjem havn, der var
et rent slaraffenland for store drenge. Melstedgård er
i dag et arbejdende landbrugs-museum – stadig med
dyr i staldene. Når vi så kom hjem til teltpladsen, var
det om ikke at vade i en kokasse. Dem var der nemlig
masser af, og man kunne dårligt se dem i mørket. Om
morgenen blev vi vækket ved, at køerne legede
bardunskvat med hinanden. En lidt tung form for
nattevagt.

Ferien sluttede altid i nærheden af Hammershus – ofte
ved fiskerlejet Vang. Der var virkeligt klipper – og den
gamle borgruin var og er spændende. Jeg husker Vang
for den lange løbetur ned til havnen – og selvfølgelig
ned
til
ishuset
med
Krølle
Bølle
Is

For alle K9’ere som væbnere var bornholmerturen
nemlig et af højdepunkterne. 14 dage på Bornholm
var en fast tradition i mange, mange år. En tur, der
for mine drenge var anderledes end de andre
sommerlejre på Klintebjerg og Skjold. De fortalte, at
de lå i telt tre steder på øen, vandrede, tomlede eller
cyklede klippeøen rundt. Så rundkirker, borge,
klipper, grotter og meget andet spændende – og fik
lov til et helt andet liv uden hverken forældre,
søskende eller ”alle de små”.

– og den lange seje bakke, når det gik opad igen. Fra
Vang gik den traditionelle tur ad redningsstien over
klipperne til Hammershus.

Næste lejrplads lå helt fast ved Melstedgård, lidt uden
for Gudhjem. Teltene blev slået op på marken over for
gården, hvor vi hentede vand, mælk, kartofler osv. Vi
boede sammen med gårdens køer, og vi kunne også

Mine fødselsdage……..
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Når jeg tænker tilbage på mine fødselsdage, fyldes
mine øjne med tårer, glædestårer. Læs blot denne her
sang fra min 24 års fødselsdag i 1935 med særlig
skrevet fødsels-dagssang på melodien: Vi er Børn af
Sol og Sommer.

Det har lyst for mange Drenge
Som en Sol på Barndoms Vej,
Det har tændt i Unges Øjne
Lys, som Døgnet slukker ej.
7.
Gid det Lys i Fremtids Dage
Fler og flere drage maa,
Og K.9. med Væbnervagten
Maa som Kristi Stridsmænd Staa!
Vi gaar alle med i felten, og med Ønskers Hær vi gaar,
Og til Lykke vi nu synger
Med de fir’ogtyve Aar.

1.
Her til Fest saa glad vi kommer,
F.D.F. nu fylder Aar
Ret og rank i Ungdoms Sommer,
Saadan Kredsen for os staar.
Og K.9. har mange Venner,
Som med den gør fælles Sag,
Og som den vist ingen husker
Alle andres Fødselsdag

Jeg husker også departementschef J.C. Mo -gensen,
mangeårigt medlem af bestyrelsen for K9, da han
skrev en hilsen til mig i Bavnen i 1951 i anledning af
40 års fødselsdagen:

2.
Stundom kunde Stefansgade
Synes trist i Skumring graa,
Vaade Sten og Blæst om Hjørnet
Ofte Gaden byder paa.
Men se der! Som Smil i Ødet,
Som et Solglimt mellem Skyer,
I sin hvide Forbundsbluse
Traver rask en lille Fyr.

”K9 er altså nu virkelig fyldt 40 år. I løbet af de 40 er
det ene hold drenge efter det andet gået gennem K9s
rækker. Tusinder af Nørrebros drenge har kortere eller
længere tid haft deres gang i K9 og været med i dens
liv og virke, og hundreder af Nørrebros unge mænd
har i løbet af de 40 år ofret fritid og kræfter i kredsens
tjeneste”.

3.
Glad forventning staar i Øjet,
Han paa vej til Kirken er,
Det er Fredag, og snart myldrer
Mange Blusers hvide Hær.
Hele Nørrebro dem kender,
Elsker dem mer end de graa
Som Symbol på kristi rige,
Sejr og Renhed vi dem saa.

Jeg tror, at mine fødselsdage har været lige så festlige
som dem, alle mine drenge har holdt, når de har fyldt
år. Jeg har altid følt stor varme, når flere hundrede
hvidbluser plus forældre og venner af kredsen
samledes. F.eks. til den store 50 års fest i

4.
Festlig glad de hvide Bluser
Med Musik i Gaden gaar,
Den, som hør’ de kendte Toner,
Også Glans i Øjet faar.
”Skjold” og ”Klintebjerg” det skønne
Faar dog først det rette Skær,
Naar de kære, hvide Drenge
Lyser baade her og der.

Disse Mure her blev Ramme
Om et Arbejde’ øvet tro,
Vendt mod Evighedens Højder,
Mens vi i det Lave bo.
Kærlighed var Bærekraften
For vor Førerstab og Chef,
Og med Glæde deres Virke
Gav de her i F.D.F.

Odd Fellow Palæet den 29. Oktober 1961, hvor alle
kunne høre kredsens velspillende orkester, dirigeret af
Preben Jensen, spille både Sousas kadetmarch og
finalen fra 2. Akt af Aida – og ikke mindst solobasunist
Poul Ivan Møller spille ”Im tiefen Keller”. Der var ikke
et tørt øje den aften. Naturligvis var der også
optræden, ved pogeklassen med ”Kejserens nye
klæder” og ved ”Dan & Baxen”, datidens kendte
musikalske klovner. Festtalen blev holdt af domprovst
P. Brodersen, afslutningen af Manden.

6.
Ja, ”Med Gud for Danmarks Ungdom”,
Var det Motto, som dem bar
Under Kamp og Tiders Skiften
Det sin Prøve staaet har.

Til sidst rislede det ned ad ryggen på alle i salen, når
alle istemte ”Langt over lande” med tekst af Rudolf
Bruhn og melodi af H. Th. Rützebech, skrevet til FDF's
15 års fødselsdag i 1917:

5.
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Da jeg blev født, gik jernbanen fra Hovedbanegården
til Klampenborg gennem mit område. Altså en rigtig
jernbane gennem det område, vi kender som
Nørrebroparken. Måske var det det, der gav mange af
mine drenge stor glæde ved at arbejde med tog i
mindre udgave. I al fald har jeg haft en entusiastisk
jernbaneklub i Lundtoftegade, hvor store drenge som
Finn Zehngraff, John Rossing m.fl. hyggede sig med
yngre årgange af FDF'ere ved at bygge og køre med
modeljernbanen. Der var fut i kælderen, skal jeg love
for.

Langt over lande
lyder i natten
uvejrets dumpe
drønen herud.
Tavse vi stirrer
ud over havet:
når vil den nye dag bringe bud?
Danmark som morgenvagt vil gerne vi møde,
være med livet og lyset i pagt.
Øjnene åbne
viljerne vågne
stiller din unge, hvidklædte vagt

Herre, vi beder:
Vær hos vor konge,
vær hos hans mænd
med ansvar og magt!
Vær hos de mange
sjæle, som aldrig
lyset og livets lykke fik bragt.
Herre, lad os få lov at bringe et budskab,
sige de mange, at morgen er nær,
Storsynets stjerner
frem skal os føre,
fremad til dagens dådlyse færd.
Det var en aften i mit K9s ånd. Højtidelig
underholdende.

Jernbaneklubben er et særligt godt eksempel på, at
kredsen har taget mange forskellige aktiviteter op
gennem årene. Klubbens medlemmer gik til den med
at bygge kælderen i Lund-toftegade op til alle tiders
modeljernbane.
Den
samlede
de
forskellige
aldersgrupper om det fælles projekt. Så vidt jeg ved,
er mange af dem fortsat med at være ”togtosset” også
efter deres tid i kredsen.

og

At klubben holdt til i Lundtoftegade skal ses på
baggrund af, at kredsen i en årrække lejede sig ind i
en af de nye boligblokke for på den måde at skaffe nye
medlemmer og samtidig give dem et tilbud i deres
eget lokalområde – også ud over modeljernbanen.

Til min 70 års fødselsdag blev der holdt fest for
medlemmer, familie, venner, gamle drenge m.fl. på
Jagtvej Skole. Startende med gudstjeneste i Anna
Kirke om formiddagen og fest om eftermiddagen med
indslag fra orkester, tambourkorps, fotoshow over K9,
festtale ved Svend Konggaard og forskellige opførelser
af både ”Fyrtøjet” og af ”På hjemmebesøg”
Og nu er det så 100 år. Ikke til at fatte.

Uden penge – intet K9

På sporet

Jeg husker, hvor mange kræfter mine voksne ledere
har lagt i at skaffe det nødvendige indtægtsgrundlag
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for kredsens arbejde. Manden havde et godt blik for
mulighederne i private indsamlinger. I dag ville man
kalde ham en effektiv ”fundraiser”.
Private indsamlinger var nødvendige for at drive en så
stor kreds på Nørrebro, hvor pengene i de fleste
drenges hjem var meget små. Der blev indsamlet
penge og naturalier fra de lokale handlende på
Nørrebro. Der blev også samlet ind på de større gårde
rundt om Klintebjerg og hos de større handlende i
Nykøbing – og når lejrholdene marcherede gennem
Nykøbing til lejren. Ude i Klint havde man et ritual med
både ved ankomsten og hjemmarchen at marchere
rundt til de større gårde bl.a. Østergård og
Klintebjerggård og hilse på.
Jeg husker også, hvordan mine medlemmer skaffede
penge til arbejdet. En af vejene var det årlige
efterårsbasar – senere hen efterårstivoli - i starten af
oktober måned. Så var Anna Kirkens stue og kahyt
lavet om til en fest, hvor man kunne prøve sin lykke i
alverdens tombolaer og få en fed præmie med hjem –
hvis man var heldig.
Man kunne også drikke en kop kaffe eller spise godt
belagt smørrebrød. Det var to dage med højt humør,
fest og farver. Men også to dage med gode penge til
det daglige arbejde, når så mange kom og støttede
den gode sag. Hvem husker ikke Dameboden, Mandeboden, Håndarbejdsboden, Instruktørernes bod,
Lykkehjulet og mange andre muntre indslag……..

Det mest populære var lodsedlen til efterårstivoliet,
som blev solgt af medlemmerne forud for tivoliet. Det
specielle var nemlig, at man kunne se, om man havde
vundet, så snart man havde købt lodsedlen. Det var
da smart.
Havde man vundet, var det bare om at gå hen i
Steenbergs Boghandel. De havde nemlig alle
gevinsterne til uddeling.

Jeg har været på landslejr mange
gange
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Prøv at se dette billede over Hørhaven i Århus, hvor
Marselisborglejrene blev holdt. Whauv – et syn.

Jeg husker tydeligt, når kredsen skulle på landslejr.
Så var der gang i den lang tid før. Marselisborgklubben holdt særlige møder, og drengene
sparede 5 kroner op pr. måned for at have pengene til
lejren til sommer. Og endelig skulle man af sted.

Jeg kan huske, at den første landslejr var i 1926. det
er godt nok længe siden, og svært at huske. Men jeg
husker bl.a. lejren i 1952, hvor vi som Nørrebro
væbnere kom til Jylland og ikke forstod et levende suk
af, hvad de sagde. Men det var nu meget sjovt
alligevel i den K9ske lejr.

Der er mange ting at huske fra en landslejr. De store
lejrbål, hvor vi sad skulder ved skulder, flere tusinde
drenge, en lun sommeraften. Det er alligevel noget,
man husker lang tid efter med den stemning, der er.
Og så kom Kong Frederik som protektor og hilste på –
ikke på mig som kreds, men på alle kredse. Det var
festligt, og så dirigerede han orkestret.
At tænke sig, at man kunne leve af pølser med
kartoffelsalat og sveskegrød i flere dage. Nå, men vi
skulle jo også lave det selv. Ingen tanter her.
10 år senere, i 1962, var vi også med på
Marselisborglejren. Se bare de to her på næste billede
– en lille og en stor, to af kredsens deltagere.
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”Da jeg var rigtig ung,
Meget yngre end i dag
Da savnede jeg aldrig
Nogens hjælp i nogen sag
Nu er den tid forbi
Min selvtillid er svag
Hvordan det så kom
Jeg har bestemt mig om
Jeg har lukket dørene op”
The Beatles
Jo, de prøvede at få fat i de unge. (Du kender
melodien og teksten!).

Et af højdepunkterne på lejren var, at alle deltagere
skulle ud i et århusiansk hjem og spise med kniv og
gaffel og tale med den lokale befolkning. Det mente
landslejrens ledelse, at vi som drenge havde godt af.
Desværre var det ikke alle århusianere, der syntes det
samme. For K9 kom til at spise i Århus Flæskehal. Men
det smagte nu alligevel.

Når man skulle samle hen ved 10.000 drenge på en
gang, skulle der være styr på det hele. Det havde
landslejrudvalget, der startede i ekstra god tid før
lejren. De fortalte også hver enkelt, hvordan lejren
ville forløbe – i al fald på det praktiske plan, samlet i
en lille lejrbog. For at være en rigtig lejrdeltager,
skulle man ifølge denne medbringe:

10 år senere – husker jeg - var lejren rykket til
Sletten, FDF's store grund ved Himmelbjerget.
Rammerne
var
nu
den
skønne
Julsø
og
fodsparkertårnet på Himmelbjerget - og så en hel
masse små kvarterer rundt omkring på Slettens
grund.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Her kom vi tættere på andre drenge fra andre kredse
bl.a. når vi havde morgensamtaler i kvartererne. Det
var en anden form for andagt, hvor vi også selv skulle
bidrage lidt.

Sovepose og lagenpose
Sweater
Vindjakke, regntøj
Ekstra benklæder
Ekstra skjorter
4 par strømper
4 lommetørklæder
Pyjamas
2 sæt ekstra undertøj
Badetøj og – håndklæde
Spisegrej (tallerkener, krus, kniv, ske, gaffel,
teske)
Viskestykke
1 par ekstra sko
1 par lette sko
1 par gummistøvler
Toiletgrejer (sæbe i hylster, kam, tandbørste
og – pasta, neglebørste)
Håndklæde
Skobørste og – sværte
Sygrejer
Lommekniv eller dolk
Notessager
March- og lejrsangbogen 1972
Nefalygte til lejrbålsbrug
Den grå (sangbog)
Reglementeret forbundsdragt og evt. ekstra
udstyr

Så var det muligt at overleve på en landslejr – både
med og uden diamantrender!

Temaet en af morgenerne var ”Gud er ikke død”. Med
spørgsmålet ”Er Gud?”. Det var ledsaget af et af tidens
kendteste omkvæd, som lød:

En helt uundværlig ting på en landslejr var og er
selvfølgelig March og Lejr. Også på årets landslejr her
i 2011 har de sunget efter denne gode gamle sangbog,
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selv om nogle af de gamle numre – se f.eks. denne
her - er blevet skiftet ud undervejs.

Mine orkestre

Det første foto af mit orkester er nok pastor G.C.
Zwickys orkester fra begyndelsen af trediverne. Han
kom til Anna som kaldskapellan i 1932, og blev præst
ved Trinitatis i 39. Jørgen Staunsholm ses som lille
dreng lige bag tubaisten!

Musik har altid været en del af min kreds’ hverdag.
Musik til hverdag, når der skulle øves. Musik til fest,
sammenkomst og march, når kredsen skulle vise sig
frem.
Orkestret har altid haft sit eget liv. Det var særlig
krævende at være med i orkestret. Flere øvetimer,
mange timer med at vise, hvad man havde lært. Men
samtidig også store oplevelser med at skabe glæde og
velklang for andre – ikke mindst på agitationsmarch
op og ned ad gaderne på Nørrebro med en Sousa
march. Så blev der lagt mærke til mig og mit orkester.
Til trompetens klang og trommens bang vi drager på
turne
Et trut i vores trækbasun er sikker på succes
Så hvis I har brug for lidt messingmusik så gi’ os blot
et praj
Ja, vi er en pryd for landet, mit orkester og så mig.
Tra la la la

Det næste foto er så med Staunsholm som dirigent en
gang i begyndelsen af fyrrerne. Her er en kommende
dirigent med på basun, John W. Jensen i midten
øverst – til venstre for ham Hans Tams, Max Ibsen –
til højre for John W. Carl Hønecke, Tuba Knud, Georg
Andersen og Jørgen Beierholm. Ved siden af
Staunsholm til
højre Raymond Nielsen.
Alle
stemmerne havde, når de mestrede deres instrument
elever til undervisning, så man altid havde nye til at
rykke frem på pladserne.

Den kender vi alle (mel. Mads Mathiesen). Men hvad
med musikerne?
Hvis I ser godt efter på det første foto (side 5) af mig
K9 i pleje i Simeon med kredsfører Tollef Nielsen i
midten vil den vakse opdage, at der findes flere
medlemmer med blæserinstrumenter, der sidder
omkring en delingsfører med et stort sort Kejser
Wilhelmskæg – muligvis dirigenten. Dette kunne tyde
på, at der hurtigt blev etableret et orkester og
tambourkorps tidligt også i Anna.
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Det sidste foto er orkestret på march hen over
flagbastionen en festlig søndag i strålende Klintebjerg
vejr. John W. er nu dirigenten. Han tiltrådte efter
Børge Staugaard , der havde ord for at være hård ved
staklerne.

Min tid i K9’s orkester begyndte i midten af 60’erne –
debut ved julefredagsmøde 1964. Omkring der
startede en periode med stabil medlemskreds i
orkesteret, samtidig med at nogle fra generationen
før, fortsat var aktive - Niels Stanius, Freddy Larsen
og Erling Glarø. Erling stod for undervisning af nye
medlemmer, men bidrog også til orkesterets
udvikling, ikke alene ved at holde spillelejr på Skjold
mellem jul og nytår; men i særlig grad ved at
arrangere melodier, så de passede til vor formåen.

Tilbage til fotoet kan vi se Poul Ivan Møller med den
gamle femventilede tuba. Han blev senere en berømt
dansk solobasunist, som jeg også fik glæde af til mit
50 års jubilæum i Odd Fellow Palæet hvor han blandt
andet spillede soloen i Godards ”Beceusen” ledsaget
af det udvidede K9 orkester under ledelse af Preben
”Sovsen” Jensen – John W’s lillebror!

Med tiden blev det til mere end blot K9 interne
spilleopgaver. I efterårsferien 1966 drog K9’s orkester
og tamburkorps med forstærkning fra F5, til
Braunschweig. Her stiftede vi bekendtskab med
”jerntæppet” i sin fysiske form ned gennem Europa.

Et trut for livet

K9 deltog i ”Dansk Amatør Musikforbunds” DM for
Brass Band, dog ikke i 1. division. Under et af disse
mesterskaber fik orkesteret denne bemærkning i
bedømmelsen af helheden: ”Orange sokker skæmmer
helhedsindtrykket”,
heldigvis
sammen med en
bemærkning i retning af: flot at 13 mand kunne spille
et fyldigt piano (stille); men at de sammen kan spille
forte fortissimo (meget kraftigt) og fortsat have fylde
og flot tone, var ikke altid en selvfølgelighed.

En af mine drenge, Leif Brodthagen fortæller: ”Jeg
skal enten gå foran og bære fanen eller spille
trompet”, det var ifølge mine forældre min
bemærkning, da jeg som lille så FDF marchere i
gaderne – det blev kornetten/trompeten. Jeg havde
ikke gennemtænkt konsekvenserne af udsagnet–
hvorledes det kunne influere på min barndom og
ungdom - og senere et fællesskab i voksenlivet. Ej
heller havde jeg bagtanken om at undgå normale
formiddagspligter på Klintebjerg om søndagen for til
gengæld at spille for tanterne, inden den tvungne
badning.

De årlige ”Sydslesvigs årsmøder” var også en del af
oplevelserne, enten med K9’s orkester eller også som
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vikar hos et andet FDF orkester. Landsforbundet s
årlige
tilbagevendende
senior orkesterture til
Sydslesvig i efterårsferien blev også en del af
oplevelserne for mig.
I 1972 blev K9’s orkester opfordret af Landsforbundet
til at repræsentere forbundet ved en ”Ungdoms Kunst
Festival”, Norwich (Norfolk, England), i sommeren
1972 med lidt forstærkning fra Tårnby FDF. Denne tur
blev klimaks, og afsluttede samtidig en længere
periode med et velspillende orkester i K9. Flere
medlemmer spillede allerede andre steder, og havde
andre ambitioner, end de syntes var opnåelige i K9
sammenhæng.

Efter 47 år med kornetten kan jeg vel godt tillade mig
at reflektere – hvorfor bliver du dog ved? At spille i et
orkester, hvor alle har en referenceramme fra
ungdomstidens FDF præger tydelig vore evner til
sociale relationer og fællesskab. Et fællesskab, hvor
sproget er frit, til tider hårdt og direkte; men samtidig
går venskaberne ofte en menneskealder tilbage, så
det er omsorgen for hinanden, der bliver det
toneangivende. Den aldersmæssige spredning i TRUT,
fra midten af halvtredserne til tæt på halvfems, sætter
hos nogle grænser for ydeevnen og tegner behovet for
en hjælpende hånd i en eller anden form.

Efter nogle år måtte jeg erkende, at det nok ikke
kunne blive til noget med et nyt orkester i K9. Jeg
spillede i Anna Kirke til jule- og påske-gudstjenester
gennem 27 år, ofte sammen med andre tidligere K9
orkester medlemmer. Fra 1988 som medlem af TRUT
(Old Boys FDF Brass Band), i forbindelse med et enkelt
arrangement. Det skulle vise sig at blive et
engagement af længere varighed - ja, det varer stadig
ved.

At slå på tromme…….
Jeg husker tydeligt, når tambourkorpset trak op
gennem Bjelkes Alle på en ny marchtur – det kunne
være agitation i nogle af de store ejendomme i
kvarteret eller det kunne være, når der var fest af en
eller anden slags. Så skulle uniformerne vises, fløjter
og trommer og horn gjalde over hele kvarteret. Her
kommer FDF K9.
Jeg har læst, at nutiden kræver synlighed af alt og
alle, for at man bliver set. Vi andre, ved godt, at det
betyder noget, for det har vi altid gjort i kredsen. K9
blev nemlig set og hørt, når man trak op. I
storhedstiden var de første ikke kommet ud af
Nørrebros Runddel, før fortroppen med både orkester
og tambourkorps var i Bjelkes Allé. Så helt uden
opmærksomhed forløb det ikke!

Når jeg tænker tilbage på årene med kornetten, er der
to øjeblikke, der fortsat kan give mig gåsehud, begge
fra K9’s orkester tid: 1.) Åbningskoncerten i Norwich
Katedralen, 18 mand i en kirke, dobbelt så sto r som
Roskilde Domkirke, og alligevel var det ingen
anstrengelse at få ”The Royal Firework” til at fylde
denne
meget
smukke
katedral.
2.)
Afslutningskoncerten i Norwich teater, hvor vi skulle
være sidste programpunkt på festivalen. Uden at
nogen i arrangementskomiteen kendte til det, havde
vi aftalt at afslutte med ”God Save the Queen”, som
traditionelt startes med en trommehvirvel. Fra
trommeslageren slog an og til alle i salen stod op og
var stille, gik der vel 2 sekunder.
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Agitation er stadig et vigtigt led til at kunne samle
børn og unge i FDF. Og ikke mindst til at fortælle
andre, hvad FDF står for. I dag vil mange henvise til
internettet. Men det stærkeste middel til at skabe
synlighed om FDF er stadig at fortælle, hvad FDF
betyder for os, og hvad FDF kan tilbyde.

Til støtte for kvaliteten sendte jeg hele hold af mine
delingsførere på Ollerup gymnastik- og idrætshøjskole
på korte 8 – dages kurser. Det var, hvad de kunne
afse fra de korte ferier dengang i trediverne. Det gav
en enorm aktivitet også på Skjold.
Her kastede man sig ud i at etablere en fodboldbane
med rigtig banestørrelse. Ind mod vort stykke af
Frederiksdal Storskov blev etableret en 100 meter
løbebane, der begyndte med springgrav næsten oppe
ved skråningen op til huset og endte nede ved
væbnerøvelses-grunden bag fodboldbanens hæk.
Det
var
senere
direktør
for
skoleradioen
kommunelærer Valdemar Christensen og senere
overbrandmester Otto Eriksen og pogechefen, tømrer
Villy Christensen, der sammen med den senere
orkesterdirigent Børge Staugård fik knoklet dette på
benene. Kreller lavede på Ottos opfordring et par
rigtige flytbare højdespringstøtter. Mens Valdemar
Christensen startede atletikklubben ”Skjold” blev Otto
Eriksen anerkendt af dansk Atletikforbund, hvor den
kendte idrætsleder Henriksen prøvede at få ”Skjold”
anerkendt som klubnavn. Men den gik ikke, da der
fandtes en af det navn i forvejen. Så vi tog hævn
senere og kaldte min håndbold klub Cetra, der betyder
”lille skjold” som de græske letbevæbnede krigere
brugte! Den klub vil jeg fortælle om senere.

Jeg en multisportsmand
Da jeg i slutningen af trediverne og gennem fyrrerne
var Danmarks største FDF kreds med over 500
medlemmer, hvoraf jeg kun opgav 100 poge til
Landsforbundet – der måtte være grænser for min
rundhåndethed over for dem, der ikke mere holdt af
hvide bluser, var det klart, at der groede mange
forskellige sportsgrene ud af mig.
Det så vi bl.a. på sommerlejrene, hvor der altid var
sportsdag med bl.a. højdespring.

29

FDF K9 fortæller sin historie
Ud af mine øvelsesmøders intense vedligeholdelse af
den grundige folkeskolegymnastik og mine Ollerup –
delingsføreres iver, var det klart, at jeg blev en
gymnastikkreds, man lagde mærke til.
Således havde jeg i 1946 to mand, Carl Hønecke og
Deenis Dreisig med på Landsforbundets elite gymnastikhold under ledelse af Folmer Jensen og
Helge Glarø til opvisning i Londons Royal Albert Hall
hos Boys Brigade. De fik en masse pressedækning dér
i maj!

Det er klart, at jeg som kreds havde mere glæde af
det lille stadion på Skjold, idet nogle af de ivrige unge
ledere i hvert fald her efter 2. verdenskrig lokkede
drengene – selv de små til at cykle ud på Skjold i det
tidlige forår efter aftensmadstid og træne fodbold til
det begyndte at mørkne.
Jeg ved, at en af disse ledere havde en pose citroner
med, som blev udskåret til hver mand, så det kunne
gøre det berømte røde rustvand fra mit vandværk
nogenlunde drikkeligt. Drengene havde det hyggeligt ,
og cyklede gladelig herud onsdag aftener, indtil de
skulle på Klintebjerg. Her blev formen pudset fint af –
og de fortsatte om efteråret til det blev for mørkt i
september.
Som
Edvard
Nielsen
trænede
drengeholdet, trænede den ivrige og flinke Finn Lange
juniorholdet og ynglingene! Derfor kunne de skovle
faneplader hjem til mine seks faner! Jeg kan ikke
huske, om jeg også havde faneplader på det store
banner, jeg kun havde i brug ved de store parader?

Senere på året drog de til de danske årsmøder i
Sydslesvig, og året efter var de på Marselisborgs
landslejr og viste deres fine program!
På det næste FDF landsgymnastikhold 1954 fik jeg
optikerlærling instruktør Edvard Nielsen med på Helge
Glarøs opfordring til Boys Brigades stifters 150 års
fejring i Royal Albert Hall i London. Han, altså Edvard,
var fløjmand på vel nok det første gymnastikhold fra
Danmark, der uden leder og uden musik viste den af
forbundssekretær,
gymnastik-instruktø r,
seminarielektor Frede Knudsens opfundne rytmiske
gymnastik. Det var et øvelsesprogram med fritstående
og liggende øvelser, hvor man ikke havde en
gymnastiklærer a la Kaptajn Jespersen, der førte
kommandoen, men hele holdet blev anført på tælling
af min fløjmand. Efter disse prøvelser med at få
brystvorterne motioneret af Royal Albert Halls
kokosmåtte gulv gik vi over til redskabsøvelserne
uden spring- bræt. Disse hjælpemidler var lige
kommet frem dengang i 1954.
Man sagde nej tak til brug af springbræt, idet lederne
af holdet landsforbundets gymnastik-instruktør Niels
Mølgaard og delingsfører fra K2, lærer Helge Glarø
efter at have ladet min mand prøve et bræt, placeret
foran hesten i 8. hul til indvendigt overspring i Statens
Institut for Legemsøvelser i Nørre Alle, og da han efter
ordre gav den hele armen i tilløb og afsæt –og aldrig
nåede at røre hestens pude – og var ved at lande på

Sidste gang jeg havde seniorhold med i FDF
Storkøbenhavns
fodboldturnering,
slukkede
og
lukkede de denne række med Deenis Dreisig som
leder ved i finalen at banke K 19 11-0 på Frems Baner
i Valby i et rasende stormvejr med shortpassing langs
jorden – der var jo ingen, der gad hente bolden i
Tårnby!!
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balkonen, om ikke Mølgaard havde fået fat i hans
bukser!! Derfor intet springbræt i Royal Albert Hall!

mener han endte på 75 meter, for da var de parate
derude på overdrevet, så de kunne måle nøjagtigt op!

Efter 2 forestillinger i Royal Albert Hall drog holdet
sydpå og gav opvisning i Christchurch på en iskold
fodboldbane hos det lokale Boys Brigade, hvor vi blev
inviteret til kompagniets galla middag og kaptajnen
havde dagen efter taget fri i frokostpausen fra sit
arbejde for at være sammen med os i det gamle
kirketårn.

Jeg véd ikke om de havde lært at kaste af Deenis, for
han kunne kaste en jernølkapsel op over et 5-etages
hus i ”Jærsborggade”. ”Du kan bare gå ind i gården,
så kommer den!”, sagde han! Og det gjorde den! Det
fortalte han nok ikke min direktør ”Manden”. Men jeg
må sige, at denne direktør i mit firma så mulighederne hos de enkelte drenge - også de store. Da
han så, at Deenis Dreisig havde evner og interesse for
håndbold og vilje til at tage over efter Dalsteen,
sendte ”Manden” ham 8 dage på Gerlev Idrætshøjskole ude på Vestsjælland, så han kunne få lært en
håndboldtræners ædle kunst. Det var der mange af
mine drenge og unge, der fik stor glæde af, og vi endte
i Københavnsseriens A – række! Hør mere om det
senere her i mine erindringer!!

De drenge på det gymnastikhold nåede både til
middag hos ESSO i Southampton og til speedway på
Wembley med 24 løb på en aften. Jo, mit FDF tilbud
var i verdensklasse for de heldigste af mine drenge!

Håndbold har gennem årene været et sundt tilbud til
medlemmerne. Preben Dahlsten startede sammen
med Erling Reinhold og Ludvig Frederiksen i 1940'erne
en håndboldafdeling med navnet Cetra. Ønsket var
oprindeligt at få navnet SKJOLD til holdene i KHFturneringerne. Navnet var optaget. Cetra blev derfor
holdenes navn. Cetra betyder "lille SKJOLD" - de let
bevæbnede græske krigeres skjold. Flere spillere fra
den tid og senere er fortsat i håndboldklubben SAGA.

Jeg vender tilbage til mine atletik – folk, for de blev
senere opsuget af SAGA, FDF Samvirkets Atletik og
Gymnastik afdeling på Frederiksberg stadion med folk
som Finn Simmelhack med kuglestød og løb, Bent
Simonsen med løb, spydkast og højdespring, Erik
Johannesen med sine evner som langdistancelø ber,
Henning Erik som spydkaster og løber - og noget
senere Per Bjarnholt i SAGAs håndboldafdeling. Kreller
fulgte også med her som træner for de yngre – han
boede jo i nærheden ovre i Jydeholmen. Her mødte
mine unger også træner Hendriksen, der trænede små
FDFere fra andre kredse. Han fik øje på to af mine små
pilte, Leif og Finn Balck Sørensen, der var ude og
træne hos Kreller. Jeg kan ikke huske, hvem af dem
det var, Henriksen tog med til de uofficielle Danmarksmesterskaber i atletik for drenge i Århus, men han
blev mester i cricket-boldkast med 72 meter i første
kast, hvor måltagerne var ved at gå bagover, fordi ude
40 meter, hvor de stod, steg bolden stadig!!. Jeg

Håndboldaktiviteten fortsatte i idrætsanlægget ved
Nørre Alle i 1960/70'erne under ledelse af Ole
"Lumumba" Olsen.
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livet, så de holdt aldrig op – og de holder formentlig
aldrig op med at fotografere.
En af dem, Flemming Hjort Nilsson, fortæller med
hånden på udløseren om..

I årene efter krigen begyndte interessen for
fotografering at blomstre efter en lang tid, hvor det
kneb med film og apparater. Det var dog først i 195051, at importen blev nogenlunde stabil, og mange
kastede sig over den interessante hobby.

Medio
1970'erne
flyttede
håndbolden
til
Bellahøjhallerne. Bjarne "Lillemor" Jensen og Erik
Nielsen var drivkræfterne. Den ugentlige træning
fortsatte her - med deltagelse i weekend-kampe i
KHFs turnering indtil 1983 under navnet BK9. Herefter
fortsatte en del af spillerne samlet i flere klubber på
"lukkede hold", så samværet er bevaret frem til i dag.
Gennem tiderne har K9 deltaget i mange Københavnsmesterskaber for FDF-hold. Der er vundet mange
mesterskaber. Det seneste blev vundet i Sundbyhallen
1980.
På vinderholdet deltog bl.a.: Kim "Hattenål" Lange
Hansen, Erik Nielsen, Benny "Besser" Svith Hansen,
Bo Dreisig, Gunnar Frikov, René Dreisig, Svend Thor
Christensen, Kim Reinhold Christensen, Kjeld Nielsen.

I klubbens årsberetning fra 1953 fortæller Vagn
Selmer Sørensen: I FDF-K.9 var der i 1951 flere
mennesker, der havde hver sit 4,5-apparat (altså med
focus f:4,5). Det var Kjeld Møller, Preben Hansen,
John Rossing og Vagn Selmer Sørensen. Inden længe
traf vi sammen med Kay Rasmussen og Kjeld
Mikkelsen. På en eller anden måde opstod ordene
mellem os ”fire-fem”, altså en slags løsen. Ligegyldigt
hvor vi færdedes snakkede vi foto, og ordene 4,5
forekom så tit i samtalen, at andre begyndte at opfatte
det som en klub med navnet ”fire-fem”. Nu blev ”firefem” ikke blot noget man sagde, men også noget man
gjorde, idet man viste fire fingre og derpå fem fingre i
hurtig rækkefølge, når man traf en fotokammerat.

Endelig kan jeg også huske 70’ernes basketball klub i
kredsen, som Erik og Flemming Jensen tog initiativ
til. Her fornøjede mange af kredsens daværende
ledere og seniorer med at smide bolden over nettet op
til flere gange om ugen.

4,5
Nogle af mine drenge blev foto entusiaster i deres
unge år. Men interessen er blevet ved igennem hele
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medlem forsømme sig på dette område, vil
bestyrelsen øjeblikkelig gribe ind’. Det kom bl.a. til
udtryk, at hvis man ikke meldte afbud til møderne,
kunne man risikere, at bestyrelsen efter mødet tog
rundt til synderne med overskydende wienerbrød,
som i en kuvert blev smidt ind af brevkassen.

Ved FDF-K9’s førerstævne på Kristi Himmelfartsdag i
1951, var en del af disse amatørfotografer ved at
fotografere Lille Hul sø i en ledig stund, og her traf vi
på en fotoklub, som netop fotograferede samme
motiv. Ved synet af disse blev sammenholdet mellem
kredsens ivrigste fotografer en kendsgerning, og ’4,5klubben var i realiteten dannet.

I løbet af et par år voksede antallet af medlemmer
betragteligt, og der blev på de månedlige møder
arbejdet særdeles seriøst med kameraer, blitzlamper
og andet udstyr, og hjemme i de små køkkener blev
der, efter aftensmad og opvask, arbejdet med
fremkaldevæsker og forstørrelsesapparater. Og nogle
gange blev man lidt træt….

Så kom sommeren 1951 og spredte ’4,5-erne’ over
hele verden, og først i september havde man tid til at
komme sammen. Så aftalte man et stiftende møde d.
24. september med følgende bestyrelse, formand
Vagn Selmer Sørensen, sekretær John Rossing,
kasserer Kjeld Møller, bestyrelsesmedlem Preben
Hansen, bestyrelsesmedlem Kay Rasmussen, og 2
menige medlemmer Jørn Appelt og Knud Nielsen.

I 1954 besluttede man, at FDF K9’s medlemmer, som
på det tidspunkt var oppe på omkring 450, skulle
fotograferes til et kredsalbum, og i den anledning blev
kælderen under Anna Kirken, kaldet ’Kahytten’,
omdannet til fotoatelier, og efter et par anstrengende
dage
med
fotooptagelser samt efterfølgende
fremkaldelse og kopiering af de mange optagelser
kunne klubben overrække ’Manden’ et kredsalbum.

Der blev også udarbejdet love, og i henhold til § 5 var
’klubbens formål gennem møder og ture at styrke
kammeratskabet
blandt
klubbens
medlemmer.
Endvidere på alle måder at være hinanden behjælpelig
med det egentlige i vor klubarbejde, nemlig
fotografiens ædle kunst’.

Utallige møder og arrangementer er i tidens løb blevet
afholdt, og opfindsomheden og kreativiteten har
været stor. Ved særlige arrangementer deltager også
damerne,
f.eks.
ved
fastelavnsfester
med
tøndeslagning,
kegleog bowlingkonkurrencer,
picnicture
om
sommeren
og
de
store
fødselsdagsweekender.

Endvidere fremgår det af § 8 at ’Klubbens gode
renomme må overholdes af ethvert medlem, skulle et
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Ud og trave i det fri –
At vandre –
Rundt på vej og sti
Ja, det er en sport, som vi er mange, der kan li’ –
Lad andre så rokke og rulle –
Vi vandrer i sol, regn og kulde.
Ja, jeg husker, at mine drenge ofte sang denne sang
fra March og lejr, når de skulle ud på vandretur for at
få ret til et vandremærke til at sætte på ærmet på
blusen.

1993-94 opstod ideen om, at klubben burde have sin
egen fane, og man henvendte sig til DanmarksSamfundet med en ansøgning, og den 1. juni 1994
modtog klubbens repræsentant Henning Andreasen et
brev, hvor man meddelte, at klubbens ansøgning om
en fane var imødekommet, og at udleveringen skulle
finde sted i Holmens Kirke den 15. juni under
overværelse af Samfundets ærespræsident Hendes
Kongelige Højhed Arveprinsesse Caroline Mathilde.
Efter højtideligheden formeredes et fanetog med
Danmark Garden i spidsen og man marcherede
igennem byen til Axeltorv, hvor fanerne opstilledes,
mens folkedansere gav opvisning.
Ved særlige arrangementer, bl.a. den årlige tur til
Småland, medbringes fanen og rulles ud under
afskydning af signalkanon.

”Vi vandrer –
Lige ud af landevje’n –
Vi vandrer –
Langs et nøddehegn –
Vi vandrer –
Ser så mange sjove ting i hver en fremmed egn –
Lad andre så…….

Mange medlemmer har forladt klubben, og i 2005
døde desværre klubbens stiftere, Vagn Selmer
Sørensen og John Rossing, men nye medlemmer er
kommet til,
og klublivet
fungerer
stadig
i
overensstemmelse med lovenes § 5. I år kan klubben
således fejre sin 60 års fødselsdag med et større
weekend-arrangement med damer.

Vi vandrer –
Blæser på hver knallerist –
Vi vandrer –
Ler til hver bilist –
Vi vandrer – alle her har godt humør – enhver er
optimist –

At vandre…..
At vandre –
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Lad andre så………

I min lange livshistorie er FDF K9s Gamle Drenge et
forholdsvis ungt fænomen i mit vidt forgrenede virke.
Det er sandsynligt, at det begyndte med Ludvig
Frederiksen som formand, assisteret af Viggo
Grundsøe og Erling Reinhold kort tid, før 2. verdens
krig brød ud. Hvor mange år Ludvig holdt ud, kan jeg
ikke huske, men Reinhold tager over, da han bliver
formand for min bestyrelse efter ”Manden”s afgang
som formand. Reinhold må så have været formand i
mange år, for at blive efterfulgt af Ludvig Frederiksens
nevø, Vagn Selmer Sørensen. Efter ham blev ham, der
bl.a. var min ”udenrigsminister” og hemmelige agent
dér inde i Landsforbundet, valgt til formand.
Gamle Drenge har altid været gode til at lave
arrangementer og møder på Skjold, der med sine
overskud fyldte deres kasse. Gamle Drenge var også
en væsentlig del af kredsens efterårstivoli med egen
bod, mange gode gevinster og fine overskud. I de
senere år har det drejet sig om weekender i efteråret
med god mad og god relevant underholdning.

Vi vandrer –
Li’ så tit vi bare kan –
Vi vandrer –
Rundt i Danmarks land –
Vi vandrer –
Fat nu jeres støvler og kom med os alle mand –
Lad andre så….

I de senere år har de også stået for familiedagen i
slutningen af august på Skjold, hvor de gamle drenge
med deres koner mødtes i stort tal sammen med
kredsen. De holder også deres generalforsamling i
maj, hvor de på sådan en dejlig forårsaften først nyder
et godt måltid og siden afvikler dagsorden i den
sædvanlige FDF – mæssige ret krydrede ”kloge Aagestil” med ofte hvasse ord til hinanden, der blot viser,
at de stadig holder meget af hinanden og holder
sammen. De har også på det sidste arrangeret ture på
Nørrebro og gået rundt og moret sig over alle de
gader, der er opkaldt efter de gamle nordiske Guder.
Morskaben kommer over alle ase - skrønerne om Thor
med hammeren og bukkeforspandet på hans
stridsvogn, Mimer, den første spindoktor fuld af
klogskab fra visdommens brønd, Ægir, med det
uudtømmelige ølkar, Heimdal, der vogtede porten i
valhal og blæste gjalderhornet når jætterne rørte på
sig, Balder der for sin skønhed og godhed dræbes af
Lokes misteltenspil sendt af sted af den blinde rival

Ja, vandre –
Ud og kigge på natur –
Ja, vandre –
Glemme tid og ur –
At vandre –
Er den kur, der du’r, hvis man går rundt og er lidt sur
–
Lad andre så rokke og rulle –
Vi vandrer i sol, regn og kulde.
På den måde er det ingen sag at gå 10 km, 30 km, 50
km, ja sågar 100 km. Prøv det!

Mine gamle drenge – de ka’…..
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halvbroderen Høder, Brage digterkunstens gud og
især Overguden Odin, der måtte ofre og kaste sit ene
øje ned i Mimers brønd for at få alvidens indsigt i
verdens gang – jo i mange år måtte han på Nørrebro
nøjes med en ½ gade mellem Thorsgade og Jagtvej.
Jeg ved, De Gamle Drenge sluttede den dag med en
god frokost i café Lygten.

det stadig er dejligt at komme dér. Jeg håber ikke de
taber gnisten. Tak for det!!

NB Og så er jeg vildt imponeret over at der er kommet
to nye medlemmer i Gamle Drenge. Jeg håber at der
er flere der melder sig ind her efter mit jubilæum, Ja!

Her i år har de haft en lille bytur til Rosenhaven i Valby
med frokost i cafeen, hvorefter Kim Reinhold var vært
i DSBs centralværksted ved Ørstedsværket. Det var
en stærk oplevelse at se et af de få værksteder, man
kunne betegne som sværindustri, hvor teknikerne
baksede rundt med diesel-lokomotiver på 120 tons.
Og eet af dem fik Finn Zehngraff, I ved ham, der har
passet mit dejlige Skjold i mange år, lov til at starte!
Der har undertiden været en del knurren over, at
deres bestyrelse var for smarte til at krasse penge ind
til deres fede skatkiste. Men det er et faktum, at det
har glædet mig, at denne flok af gamle har været i
stand til gang på gang at hjælpe mit Skjold med gode
tilskud til at holde huset i god stand,f.eks. har de
doneret en rund sum til det nye tag på Skjold. Det
glæder min gamle sjæl og fortæller om trofasthed. Så
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FDF K9s gamle drenge forsamlet til generalforsamling
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