
Knutsgillets Årschrönika 2009-2010 

Högt värderade och ärade broder Ålderman, majestäter, stolsbröder, välfrejdade
rådsmedlemmar, fredlige bröder och dygdädla systrar, och inte minst månghövdade Ålder-

män och gäster från systergillen:

Här i Gillet möts vi alla som likar.
Det känns helt visst när vi ses.

Och många tillfällen ges
som denna tes

förstärker och berikar

Just i sådan anda har vi mötts.
Som, när pilarna sköts
och kattatunnan stötts

och vänskapsbanden knöts 

Lyssna nu bara 
varför det så kan locka

att ofta mötas i vår skara!
Jag följer våran Gillesklocka

Ett senkommet referat från synoden 2009:
//Tyngda de voro
när hitåt de foro

ej tyngda av ålder, men
likväl Åldermän 

Tyngda de voro
av medaljerade förtjänster.
Starkt lutande åt vänster 

ingav de oro. 

Tyngda de voro
när eden de svoro

att tjäna dagen
och följa Gilleslagen

Tyngda de voro 
tog många beslut
snabbt och resolut

“Gick det bra?” - “Jo rå!”

Det sa’s att:
“Läget är gott i våra nejder
samvaron tom på fejder.

Tryggt, åtminstone på dagen,
kassan ej pungslagen”

 
Tyngda de också voro
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av oro.
För det vore ju en nåd

att få vara med på nästa synod!

Adeldrickningen 2009 - kyrkan           
Att i kyrkan mötas till samling

ung som gamling
är en omhuldad tradition

som värnas i vår jurisdiktion

Skråherren talte om förgänglighetens realitet
men att i vårt hjärta bor en evighet.

Där finns det outsinliga fröet till glädje
till värme, till kärlek, och det kan man väl medge

Parentationer är en del av livet
ty ingenting här i livet är givet.

Döden är en start på något nytt
om än vi inte färdvägen tytt

Ålderman läste parentationer
över femton personer.

Var och en en broder, en syster, en själ
som tjänat vårt Tumathorpska Gille väl 

Här hyllades också Knutsjubilarer av silver och guld
och till dem har Knutsgillet faktiskt en skuld.

Ja också 60-årsjubilarer
är värda fanfarer!

För utan alla dessas mångåriga stöd
hade Gillet vårt säkert tappats på glöd.

Som avslutning lästes Knutsdikten på meter
för första gången av Häroldern Peter

Adeldrickningen 2009 - Glimmingehus                  
Det blev se’n, om än vinden ven 
en somrig färd genom Österlen

mot Glimmingehus där fälten stod gula alla ren
och den värmande julisolen strålade och sken

Så var det flygare Nilsons och broder Ohléns tur
att ljuda 3x3 stötar i var sin långhalsade lur.

Häroldern manade till intåg, ja han nästan rappa’
och bjöd oss börja klättra uppför borgens trappa

I vimlet syntes två Oldpar emeriti lysa
Carl o Britt och Peter o Gertie tycktes mysa.  

Och stornejdens många Åldermen och stand-ins
kom beledsagandes sina Quinns

Mäktig och häftig Härolden i staven ryster.
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Plötsligt, vid en ansats till slag med staven
hängde sigillet i toppen ej med på traven. 

Häroldern vart märkbart dyster 

Sigillkopian skildes från stången mot sin vilja 
och föll som en sten mot riddargolvets tilja,

var ej som duvan försedd med vingar.
Sådana, andra slags gener betingar

Oldfrun, vår allra främsta syster
böjde sig värdigt, men graciös

lyfte sigillet, likt en dansös
och stången återfick sin sigillande lyster 

Härolden log, 
nästan yster

och tänkte nog: 
“Hon Oldfrun bra schysst är!” 

Första gången som Ålderman 
broder Stefan visade att han kan

 som Gillets härförare
och väl görare

måske välgörare
levandegöra

och fram föra 
vår Tumathorpska Knutstradition 

i Knut Lavards och Knut Konges samstämda ton

Manhaftige män och dygdädla kvinner
efter utfrågning inträde vinner

i vårt bördiga vördiga gille.
Och det var väl det dom ville!

Doyo Sol på luta, Emilie Ross på flöjt 
och Christinas ljuva sång 

allt tål att njutas gång på gång
och Knutsfolket lyssnade förnöjt

  
Oldfru emerita
hade själv rita’

en kedja att bäras av gillets Oldfru
Alltså skulle Eva behängas i detta nu

Denna vackert smyckade kedja
hade Gertie framställt i egen smedja.

Ålderman beklädde sin Oldfru med gåvan
och båda tyckte nog att den var över håvan!

Oldfru emerita betonade med emfas
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att denna kedja skall bäras på kalas
när Oldfrun är med och bygger historiska broar.

Sån’t tror jag nya Oldfrun roar!

Adeldrickningen 2009 - Gislöv                            
Vi samlades sedan i en naturens ljuva lokal

i Gislöv där trädkronornas kammar
bildade vidsträckt portal.

Stöttad av präktiga
mäktiga

resliga stammar
blev inramningen den rätta - naturligt sakral

Tygmästaren sköt lös en
två kulors lösen

Fåglarna och en och annan syster hoppade,
bröderna lät sig inte i skålandet bli stoppade

Ålderman hälsade välkomna till Adeldrickningsbord.
Det gjorde han galant med väl valda ord.

Han talte om två helgon med samma namn,
här gällde två- inte treenighet, å det är väl ingen skam

Han talte om synodens viktiga beslut
och citerade broder Carl till slut:

Att kyrkan behandlade dåtid,
borgen framtid och Gislöv nutid 

Här talande Chrönikör beskrev Gillets historia
dess nya födsel, dess mening och gloria.
Framförandet var väl ingen större bravad
men det blev i alla fall en 60-årskavalkad

 
Ålderman Stefan hade givit andra Åldermän besked:

Vårt gille fyller 60 år och om man önska får
skulle en bötesbössa verkligen passa.

En sådan gjordes i masurbjörk, elegant så det förslår
och som Åldermännen var stadda i kassa

lade de alla några bötespengar ned. 

Med en fyra Skåne i västen
och en fyra Skåne: ja, så hette orkestern

stimulerades ånyo viljan
att beträda dansgolvstiljan

 
Ansatsen var en slags Taubesk polynäs

där två och två blev fyra.
Sedan blev de dansanta yra

men här begicks ingen avsevärd fadäs

Jag frångår nu etiketten
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att icke sätta någon på taburetten:
Men en blomster, en aklej

inte bara från mig
går till broder Akej.

Var han inte, säg
som Rusthållare okay!

    Höstlig utfärd till Ringsted
Ett 35-tal Knutssyskon drog på höstlig färd

för att bekanta sig med Knut Lavards vådliga liv,
ett liv där det drogs både svärd och kniv.

För dagen stod Ringsteds Knudsgille värd

När man Haraldsteds prästgård besett
besökte man ruinen och knutskapellet 

som vart byggd på just det stället 
där Knut Lavard vart dräpt 1131

Enligt legenden sprang en helig källa upp
just där Knut Lavards liv kom till ända.

Pilgrimers vallfärder dit blev kända
också nu för vår besökande grupp

Jubileumsafton i Tommarp - Tumathorps Gille 60 år
60 år har gått.
Mycket är sått.
Skörda vi fått  

av stort som smått

En uppochnedvänd jättekastrull
fick duga som talarstol 
och i frånvaron av sol

gav en ljuslåga ledsyn och sken i gull 

En nyklippt Härold tog till orden,
läste gilleshistoria för oss runt borden,

den första i Chrönikornas mångåriga rad
av Åberg, kollega till mig, han dock av högre grad

Så var det dags att våra magar tanka
det bjöds på just och även just lagad anka

allt med sån’t tillbehör
som till ankan hör

63 minuters film hade Margareta “sytt ihop”
alltifrån då Knutsgillet på nytt fick sitt dop.

Tänk att få se sig själv som ung
långt innan ändalykten blev tung,

tänkte väl en och annan
och tog sig för pannan

Många “aha!”,
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“Hon filmar ju bra!” 
Många “oj titta, där é ju ja!”

Härliga minnen som gjorde en gla´
  

Gåsagillet                        
Gåsagillet blev en resa i gourmetik

på smakupplevelser rik.
Höstfest och glam och dans

som ingen annanstans.

Gammelhövdingen Larsson syntes konversera
charmera, bravera och salutera 

damerna runt hans bord
och dessa visste inte ord!

Succén var gjord!

Uti vår fullsatta sal
Rusthållaren bjöd på gåsatal.

Rik på lära och skratt
 han byggde på vår gåsatalsskatt   

Festen var levande livfull, härlig
och gåsen långt mer än begärlig!

Sådan är vår fest med gåsen
här en bit syd om Linderödsåsen

Julbön I Eljaröds kyrka - dec 2009
Vandringen upp till kyrkan, med snöknarrande steg

med marschaller som lyste upp vår väg
gav en barndoms aningar
föra att inte säga baningar

Skönt att komma in i Eljaröds andliga hus,
flödigt strålande av hemstöpta ljus. 

“Välkommen du härliga juletid” sjöngs av Holger Bak
Prästen kyrkoherde Karlsson ställde frågor i sak:

Som “Har julen en plats i ditt hjärta?
Finns andlighet och evangelium

med i ditt julfirarrum?” 
Ja, så’na frågor kan smärta

“Är ditt hjärta öppet?” var ännu en kvällens fråga.
Kanske handlar det om att våga!? 

Så sjöng vi “Nu tändas tusen juleljus”
och vi lät “Stilla natt” stilla våra inre brus

Oldfru emerita, Britt  Lindholm med sin väna, rara blick, lämnade oss i januari 2010.
Vi minns henne med vördnad, tacksamhet och glädje.
 

Gillesstämma 27 februari
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På dansk heter det Slesvig och Flensborg sa’ broder Carl
som berättade historien om Slesvig.

Knut Lavard var gillesbroder och Slesvigs gränsjarl
och så sent som 1864 kom det till en envig 

1920 gick Nord- och Sydslesvig olika vägar
men till skillnad från hur det plägar

gå så är grannsämjan nu total
och detta betonade broder Carl

Slå Katten ur tunnan      
Detta Gilles marskatt är ej av äkta vara

en sådan skulle inte livhanken klara!
Så var i och för sig den gamla seden

men här har vi brutit med de forna leden

Detta är de riktigt ungas fest
men det finns mer än dom som kan:

Åldfru emerita Gertie och vår Ålderman 
syntes leka som allra bäst

Men leken var också av allvar fyllt
ty vinnarens pris var visst något förgyllt.
Pågar och töser gjorde vad dom kunde

härligt att se att ungdomen sund é

Rasmus gav katten i alla fall en
kyss så den blev yr i skallen.

Brädorna flög som flis
katten skulle få ris!

Stackarn blev allt mer utmattad
“Nu!”, sa’ Rasmus “är manegen kattad nej, krattad!”

Fram steg en vinnare
en riktig stigfinnare.

Här handlade det bara om victory
för det var Viktor i

dag som fick kattan på fall
Viktor tyckte det hela var ball!

 
Han höll om katten, som nu var huld

å såg på priset: ”Det är av guld!”
Så glad som någon kan vara

när man en uppgift bäst avklara’!

København
Knutssyskon i en skara om halvviers
hämtades upp både kors och tvärs
på Österlen och for till Köpenhamn

som tog emot med öppen famn

Byens Bymuseum spelade tidigare en roll
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som det Kongelige Kjøbenhavnske Skydeselskabs ursprungliga tillhåll.
Skydebanemur och sköldar finns kvar ännu.

Här fick vi höra om Absalons bravad
som grundare av København år 1167 
långt efter det att Tumathorp blev stad

Sen åt och drack vi gott
och alla ökade på sina mått.

Vi drog så till slottet Amalienborg
och började köandet på dess torg 

Se, Klovnprins Frederik skall ha sig ett Palæ
og dansken syns det är noget specielt ved det.

Så dom öppnade upp för allehanda turister
men mest för Byens, ja landets royalister

Också vi ville insupa dessa lokaliteter 
som skulle bebos av danska kungligheter.
Vakterna ropade: “Nu er svenskerna her!”

och vi gled in, helt utan besvär!

Brödraskjutning                  
 I Grosshög sköts pilar från båge

och gojan blev av träffarna nästan sliten.
Förväntningarna överglänstes med råge

och själv blev jag nästan biten

Men först förplägades vi med kaffe och mången kaka
nybakade av Irene, ni vet, Assars rara maka

Systerskjutningen i Klippan
hos Carna som pola’ 

me´ Ola.
Systarna sköt visst “sisådär”

men jag var inte där

Papegoyskjutningen 2010 i Simrishamn
Vi möttes och blöttes med Majöl i rådhusets sal.

Härinne dvaldes både hattar och mössor
iförda möjligen koger, men alls inga bössor

samtliga beredda på pilbågsskyttekval

Vi tågade genom Simrishamn
nedför Storgatan, förbi dess hamn.

Musikkåren tutade taktfast
trummisen bar på en präktig last!

Pilar skulle skickas
mot Papegojan som skulle prickas.

Stilen spelade alls ingen roll
bara man på riktningen hade koll.
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Vår reslige förste Stolsbroder,
som normalt tämligen god är

fick något så skjutglatt i sin blick
att det sa’ tjong när gojan fick sitt stick  

Systrarna kämpade men med alltför stor spridning
så Övermarskalken utvalde via seedning

Birte och Ellen att så länge duellenera
tills vi för en Majdrottning ånyo fick paradera

Vi började ana kvällen
när plötsligen Ellen
med bågen spänd

vart så tänd!
Och som hon, unga systern log

efter två träff i gojans bog! 
 

Så vi fick en Kung och en Drottning
utan att behöva gå till lottning.

Dom båda visade sig lämpade för denna envig
dom prickade båda fågeln - som tacka’ för sig

Övermarskalken Ola 
började på kvällen gnola 

nå’t om en tävlan om bästa hatt:
Syster Ollén och en systerkandidat fick båda pris

medan Ola framkallade kvällens största skratt
när han diskvalificerade bröderna och gav dem ris!

Chrönikan har nu nått sitt mål - Adeldrickningen 2010 .....

Nu ni alla säkert längtar, broder som syster
efter glam och mera lyster

och äskar: Vidare i programmet
nu räcker det med minnesdammet! 

Men innan dess jag manar
ja, följande förmanar:

Njut av att få uppleva denna dagen!
Njut att från hjärtat få höra slagen.
Carpe Diem! Fånga denna stund!

Tids nog väntar er John Blund,
och hoppas att när han i morgon er väckt

ni vaknar mjukt i Fred och Endräkt!

/ Hans Barenthein - Chrönikör
-----------------------------------------------------------------
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