
FORORD
Da jeg blev pensioneret, opdagede jeg pludselig alle de stakke af udklip, noder, VHS-bånd, 
kassettebånd, medaljer, og så videre ‒ som jeg havde samlet gennem de mange år, hvor Kibæk 
Tambourkorps og Kibæk Pipeband havde været en stor del af mit liv fra 1975 til 1995 og lidt fra 
1995 til 2000.
Alt dette materiale samlede støv og kom ingen ‒ ikke engang mig selv - til gode. Det skulle der 
gøres noget ved!
Jeg skulle så have fat i én, der vidste noget om IT & digitalisering, og der var hjælpen nær, da 
min fætter Arne Hansen (som tidligere har fungeret som instruktør i en årerække) netop har de 
egenskaber. Vi mødes nu hver tirsdag til kaffe, hygge og arbejde.
Det første, der blev gjort, var at samle alle de gamle film og VHS-videoer, og få dem digitaliseret 
til DVD. Derefter blev de forsynet med et omslag og diverse ekstra-oplysninger som f.eks. 
indholdsfortegnelse, tattoo-opstillinger og deltagerlister. Men for, at alle kan få glæde af dem, 
er de også udlagt på youtube.com - Brug søgeordet #kibtbk, og du vil finde samtlige film. Husk 
at tjekke links ved de enkelte videoer for ekstramateriale - Se filmoversigten i de følgende 
afsnit. De første film var stumfilm, der arbejdes på at lægge lyd på filmene. 
Der findes også flere musik-CD & LPʼere ‒ se oversigten i de følgende afsnit. Vi planlægger at 
lægge billeder på enkelte, relevante udgivelser.
Selve kernen af ”Sagaen om ..” er jo scrapbogen som består af masser af udklip fra aviser og 
masser af billeder opdelt efter år, primært fra mit arkiv; men godt suppleret med ting og sager 
fra gemmerne i kredshuset og donorer udefra. 
Sagaen indeholder også et kapitel med en komplet uniformsbeskrivelse, instrumentoversigt, alt 
om mærker og emblemer.
Alle noder er samlet i et omfattende nodearkiv ‒ over  1.300 stk. Disse er nu digitaliseret. Se 
nodeoversigten i de følgende afsnit.
Endelig vil der udkomme et medlemskartotek med alle kendte oplysninger om medlemmerne i 
perioden, således at det vil være muligt at udsende nyheder og eventuelle indbydelser til 
fremtidige jubilæer og f.eks. en musikalsk weekend-samling for gamle og nye medlemmer.

Hele Sagaen er samlet i kapitler, som vist nedenfor:
01 Forord
02 Historie
03 Uniform Tambourkorps
04 Uniform Pipeband
05 Uniform Mærker
06 Instrumenter
07 Film
08 Musik
09 Noder
10 Medlemskartotek
11 Scrapbog

Selvom sagaen nu bliver udgivet, er den ikke fyldestgørende og vil løbende blive suppleret med 
indkommende bidrag ‒ hvis du har film, udklip, billeder, noder, ting og sager m.m., som vi ikke 
har i ”Sagaen” allerede, opfordrer vi dig til at give lyd, så vi kan få det kopieret.
Til slut en tak til alle foreløbige donorer af materiale.
God ”sening”, ”lytning” og læsning
Ole Behrmann

Øvrige kilder: Kibæk og Herning Lokalhistoriske arkiver, Herning Folkeblad, Ugeposten, FDFʼs
historiske samling, Tambourkorpsets og Pipebandets arkiv og depot i FDF-huset samt 
forskellige private ‒ mest tidligere medlemmer og forældre.
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