
Epilog DJF 2003

Deltagerne til årets DJF var Svante, Gaard, Werner, Heinz, Maage, Chokomanden (som dagen 
forinde havde meldt afbud grundet sygdom, men alligevel – via visse medikamenter – formåede at 
komme på højkant til Dagen) og Franko.

Værten og konceptmageren var Kunstneren.

Deltagerne ankom lørdag den 20. Dec kl. 14, Heinz dog først kl. 14.40.

I god ro og orden udpakkedes juleretterne, folk hilste på og drak den første kølige pils. DJF skulle 
indtages i Kunstnerens bolig’s køkken-alrum, som i løbet af den første time omdannedes til noget 
nærmere beslægtet med et feltkøkken.

Kl. 15 gik vi alle over til Café Solbakken, som mere er en hyggelig spillebule end egentlig café. I et 
lyskryds på vej dertil, formåede Franko og Gaard på forunderlig vis at hægte sig selv ved at overse 
(???) Café Solbakken og vores andres entré til denne, og istedet fortsatte Gaard og Franko såmænd 
deres spadseretur til det nærliggende indkøbscenter – Frederiksbergcentret – førend de opdagede at 
"noget var galt"...

Via diverse telefonopkald lykkedes det at få dem ført tilbage på rette spor, og de ankom nogle 
minutter senere. Ved selve entrancen var Franko med sit skallede hoved tæt på en omgang tæv på 
spørgsmålet fra stamkunde 4: "hva’ så krølle?".
Gaard opnåede 2 minutter senere at blive irettesat af barfatter ("du må ikke lege med telefonen!!!").

Turnering bestående af 2 hold á 4 personager konkurrede i diciplinerne Skomagerpot og Yatsyslag. 
Den samlede vinder blev Chokomanden (og han nåede desværre aldrig at blive udråbt og belønnet, 
grundet en glemsom turneringsleder).

Kl. 17 var vi igen samlet i feltkøkkenet, hvor hektisk sluttilberedning foregik. Folket var meget 
sultne og efterhånden en smule påvirket af alkohol. Så vi satte og hurtigt og forretterne blev serveret 
i en lind strøm (se menuen). Derefter kom hovedretterne afsluttet af ris á la mande. Osten glippede 
delvist, ligesom frikadellerne og sylten. Men alt i alt nogle lækre retter, som stort set var råvare-
indkøbt og tilberedt på fornemmeste vis. MUMS!!!. Snaps var der også rigeligt af, så glassene blev 
da fyldt op ofte.

Frokosten blev ledsaget af div. indlæg, herunder taler, sange, optræden og konkurrence. Dette var 
friske pust, som løftede stemningen til usete højder.

Efterhånden som frokosten nærmede sig sin madmæssige afslutning var visse personager, 
heriblandt Maage og Werner, ramt af indtagelsen af alkohol. Begge herrer var henholdsvis vis ude 
"for ljige at trækkje lidt frisssk luft..." og på sofaen for at "årrhh, jeg ligger lige og slapper lidt a’...". 
Når de var iblandt os, kæmpede specielt Maage for at holde gang I pladespilleren og de medbragte 
Pippi-singler mm. Ligesom han også ihærdigt forsøgte at igangsætte en stemning af mere hærgende 
karakter. Heinz var nem at lokke, og Werner måtte da også lige gøre sig tilkende engang imellem.

Kl. 23 forlod selskabet lokaliteten og fik mirakuløst en Taxi-bus på hånde med det samme. Flokken 
var nu separeret fra Heinz som måtte klargøre "afhentning" af ukendt amerikansk statsborger den 
efterfølgende dag.

De 7 tilbageværende ungersvende drog afsted til et af Storkøbenhavns skønneste 
danseetablissementer: Damhuskroen. Og gensynet var glædeligt. En aften med en tilpas mængde 
besøgende, af en tilpas omgængelig opførsel, og en forholdsvis stor grad af klædelighed og 
tiltrækningseffekt. Så der var ikke gået mange minutter førend at den ukuelige Franko var at se på 
dansegulvet. Vi andre holdt skansen mod udefrakommende jomfruer og andet godtfolk, og stod for 
det meste på vores repro med udsigt og overblik til hele lokalet.



Festen stod på natten lang med dans, snak, henvendelser og nye behagelige bekendtskaber og alle er 
meldt godt i hus dagen derpå.

Næste års vært er Maage, og næste års konceptmager er indtil videre Kunstneren. Vi nåede ikke af 
få fastlagt en dato for DJF 2004.

VÆRTENS EKSTRA KOMMENTARER:

Med DJF 2000 i frisk erindring var det med bange anelser at DJF 2003 igen skulle foregå på 
Frederiksberg. Dette til trods, blev den fornødne forberedelse gjort og en forventningens glæde 
begyndte at gøre sit indtog i ugen op til Dagen.

Min frygt blev dog gjort til delvis skamme; Folks opførsel var generelt eksemplarisk (specielt skal 
fremhæves Gaard, Chokomanden, Svante og Franko for særlig god opførsel!!!). Heinz, Werner og 
Maage skulle der holdes et øje på, men kun i enkeltstående tilfælde skulle der "enesamtaler på 
altanen" til. Så generelt en ros fra værten til deltagerne for deres gode opførsel. Må dette blive et 
fortsat og forbedrende forløb fremover.

Det blev lidt problematisk både at være vært og konceptmager, specielt i en tilstand af alm. 
julestress og permanent søvnmangel gennem halve år. Skarpheden manglede.

Dette kom særligt til udtryk i manglende overblik mht. menu-flow, serviceniveau (der manglede 
bl.a. glas og isterninger til drinks), afrydning og oprydning, etc.).

Jeg vil give mit eget værtsskab 1,5 snapse af 5.
(1 snaps for at påtage sig værtsskabet og en halv snaps for forsøget på underholdning).

KONCEPTMAGERENS KOMMENTARER:

Årets DJF havde enkelte nye positive træk. Dels virkede det forfriskende med div. 
underholdningsindslag under frokosten, dels var timingen for selve frokosten perfekt (vi satte os til 
bords kl. 17.15), og ikke mindst var der en rigtig god opførsel og meget dejlig mad.

Menuen var for omfattende. (8 forretter og 8 hovedretter samt Ris á la mande og osteanretning). Det 
er konceptmagerens holdning at vi næste år reducerer menuomfanget til fx. 4 forretter (incl. 
leverpostejen) og 4 hovedretter. Gerne i en fordeling der indeholder fx. 3 x fisk, 4 x kød, 1 x fugl. 
Derudover selvfølgelig Ris á la mande og osteanretning. Dette selvfølgelig under forudsætning af et 
meget højt gastronomisk og kulinarisk niveau fra alle deltagere.

Det var også svært med en løbende og fornuftig servering, sikkert pga. manglende serveringspiger. 
Disse kan måske udelades hvis menuomfanget bliver reduceret til DJF 2004.

Det dur ikke med selvsamme person som vært og konceptmager – begge opgaver er for omfattende 
for een person (se værtens kommentarer).

Årets valg af danseetablissement faldt på Damhuskroen, hvilket viste sig at være et perfekt valg, 
som formentlig tilfredsstillede alles behov.

Næste års DJF dato ligger på een af følgende datoer: 4, 11 eller 18. december 2004. En mail-
afstemning må igangsættes straks i det nye år.

GODT NYTÅR TIL DRENGENE!!!
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