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Chrönika 2010 - 2011

 
Högt värderade och ärade broder Ålderman, 

majestäter, stolsbröder, välfrejdade rådsmedlemmar, 
fredlige bröder och lika fredlige och därtill 

dygdädla systrar, vores danske venner med 
blandt andre ᴁresformanden i 

Det Broderlige Skydeselskab i Aalborg
tillige Särskild Ledamot av vårt Knutsgille, 
Oversekretæren i Knudsgillet i Flensborg, 

Stolsbroderen i Knudsgillet i Ringsted, 
og Fuglekongen i Det Broderlige Skydeselskab

i Aalborg, och inte minst - 
flerhövdade Åldermän och gäster 

från våra svenska systergillen:

Här i Gillet träffs vi alla som gelikar.
Här möts vi med syskon som berikar.
Här bärs vi av en uråldrig tradition. 

Fred och endräkt är vår samstämda ton

Vårt Gille må bågna av gammal vishet
av sån’t vi lärt och sån’t vi sett.

Men snart fördunklas våra minnen
och vardagsmödor upptar våra sinnen

Kanske kan en Chrönika på något sätt 1
väcka sån’t som lagts i glömska.

Den skall handla om det som skett 
och ytterst lite om det drömska

Och för dom av er som inte varit me´
är detta för er - en årslång resumé!

Adeldrickningen 2010
Kyrkan var klädd i blomstrande prakt

Holger sjöng och Monika spelade.
Härolden läste Knutsdikt och andakt 
bjöd Skråherren på - ingenting felade 

I värmen, ja faktiskt i middagshettan
riktade pagerna upp sin andedräkt 

så att den blev till en egen fläkt
som svalkade den heta huvudhättan

Ålderman lyste minne över 14 systrar och bröder.
Minnet av dem alla ännu glöder.

Särskilt minns vi Oldfru emerita Britt
som så mycket för vårt Gille betytt 

En broder och två systrar
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till Jubelhögtidligheten lystrar. 
Duvan av silver fästades på
tolv syskon som gladdes så

Jubelbrodern Börge, vet ni att han satt´ 
på Jubelbroderiet sådant värde

att han flög över öken, hav å gärde.
900 mil kan göra vem som matt

Han lämnade Sydafrikas VM i fotboll
för att blåbandsbehängd bli hedrad!

Han tog risken att återvänd bli förnedrad
men för Börge spela´ Gillet en viktigare roll.

När vi Knutssyskon så var i faggorna
av borgens fasad bortåt Glimmingehus

såg vi vimplarna och inte minst flaggorna
och fylldes vi alla av sommarvindens sus

Härolden stod på trappan till den borg
dit längtan nu fyllde våra tankar

och manade oss på borgens torg
att träda nätt när uppför vi vankar 

Bröderna, uppstagade som pingviner 
tog systrarna i de ljuvaste fodral

och förde dem upp till aftonens högtidssal
där inramningen historiskt fin är

Vår egen syster Anna och Sofie Hall 
de spelade båda så nätt. 

Emigrantvisan med sin eleganta trall 
ljöd flödande fram på klarinett

Syskon i flertal hovsamt recipiera´
De hördes “...och endräkt” skandera.

Med ädel dygd och ljuvt behag
26 in alles, de trädde in i vårat lag

Broder Sune som är van att pilotera
och lyfta högt mot atmosfären,  

han blev marskalk men ville mera
å fann en öppning upp till gillesrådssfären

Väl behängd med pampiga medaljer
från dygder, alls icke från bataljer 

var Peter emeritus bland ärbare män,
den Fredens och Endräktens vän

som denna dag blev Särskild Ledamot.
Se där en Knutsgillets längste patriot!
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Gislövs stjärna
Som Rusthållare, Akej

tog farväl av sig.
14 år på denna post

han klarat utan minsta rost

Denne muntre Akej 
har utan större ståhej
ordnat för dig och mig
som kommit på galej

Är han inte värd en aklej
eller en timotej, så säg?

E´de´nån som säger nej?!
Visst har han varit okay!

Med väl komponerade ord 
han inviterade oss till att mingla 

och sedan i par om par oss ringla 
mot festliga middagsbord 

Först sköt dock Tygmästar´n en ljudlig salut 
och detta med krut av äkta vara.

Om än man mötts av skotten förut
man kunde ha trott att här gällde fara!

Men detta var signalen till att tåga inombords
för att äntligen få sätta sig till bords  

Ålderman önskade pga värmen 
att fracken skulle haft decolletage.

Systrarna varnade för sådan blamage.
“Aptitligare då en fläkt i ärmen!”

Ålderman hade själv räknat ut
att 924 år måtte ha passerat

om nu Ålderman det rätt summerat
se´n Knut Konges liv tog slut

Vi är, sa´ Broder Stefan, ett Gille i tiden
starkt länkade med tider förliden, 

å Gillets gamla värnande om köpmansläktet
 påminner starkt om själva EU-projektet. 

100 kr lade han se’n i bötesbössans springa
och ryckte Chrönikören på 40 daler,

ett belopp som kan tyckas ringa
när man på Adeldrickningsbal är

Till musiken sågs årsringsrika män
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som kände sig unga än  
i dansen med systerlig tärna 

allt närmare natten i Gislöfs stjärna

Gillesutflykt
Det strålade av sol en septemberdag

då ett femtiotal syskon ur vårt Gilleslag
stämde möte på Kiviks Art Center

ett ställe som inte för alla så känt är

Gert Aspelin berättade om verken i detta forum
som byggts i naturens eget sköna rum.
Känslan metafysisk, sensuell, originell.

“Skymmer sikten!”, anmäler plågad Lundell

Från Lilla Stens Huvud kunde vi långt ut blicka.
Tänk er också att se ner på Kiviks by!  

Särskilde Ledamot Peter fick nästan hicka
“Världens vackraste utsikt!” han replikera, smått röd i hy

Färden gick sedan till Stockeberga Gård
som Anders Jonsson med fru håller i sin vård.

Där åt vi pick-nick, lika god som medtagen
å av gårdens öl kunde man ock bli medtagen 

Gillesafton i oktober 
Rolf Gustavsson talade utan koncept

ledigt med kavajen helt uppknäppt
klart och initierat om “die Wende”

när Östtyskland stod vid vägs ände

Det var nättopp på dagen 20 år sedan
Östtyskland som stat gick hädan.

Till detta tema bjöds vi jyst tillagad anka.
Stämmer inte det är detta likväl en anka

Är man vid gåsen fäst
går man på våran fest 
Fast, trist sa’ vår gås 
att man inte är mås. 

Vi härnere i vår kajuta
vet att man gåsen bäst 
för att inte säga mest
i Tommarp skall njuta

Julbön
I en gnistrande knarrande vintermiljö

långt från vardaglig slask och tö 
vi samlades i Tryde kyrka i advent
när det fjärde ljuset just vart tänt

Vi fick höra om fordrande skattskrivning
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om Josef och Maria och Jesu tillblivning. 
Åsa Holmqvist sjöng om Julens budskap

om Stilla Natt och ljusets frändskap

I Tomelilla församlingshems lokal
dracks det sen kaffe och sjöngs sånger
så som vi gjort förr så många gånger 
och Holger hördes här julstämt vokal

Gillesstämma 26 mars 2011
Här skulle vankas den smakligaste spis.
Bäst av allt var nog den läckraste surpris
i rulltårteform med piskefløde oppanpå.
Bättre kan man inte gastronomiskt nå!

Vid följande stämma valdes in i vårt Råd
Monika som Kantor och Holger som Lekare.
Ingen betraktas av den andre som vekare
så av dessa båda väntar vi oss stora dåd!

 
Övermarskalken Ola som gillar struktur
manade fram - med sedvanlig bravur 

alla marskalkar ställda i - storlekshöjd. 
Två nya valdes in och Ola vart nöjd 

Sent omsider skulle utlovat föredrag avnjutas. 
Via en PC och kanon skulle bilder uppskjutas

på en skärm, men det hela fick tyvärr uppskjutas
och tillställningen måtte snöpligen avslutas

Trots en utryckning av vår nye Lekare
som nu såg sig som datakopplingsläkare

han for hem efter ersättnings-PC,
men några bilder fick vi ändå inte se.
Hade nog behövts en Apple för de´!

Lars Jönsson, arkeolog med mera 
som tänkt arkeologiska fakta presentera 

tvingades saktmodigt konstatera
att tekniken - hans föredrag sabotera´

Slå Katten ur tunnan! Barnens fest!
Ålderman som kom direkt från Nissa

hälsades välkommen med ett tjut.
Att larmet gått det kunde ingen missa

och tjutet höll på att aldrig ta slut

Man kan väl inte gossen klandra 
i leken “Denna ringen den skall vandra”,

som stoppade och pekade på en i ringen 
när han trodde att han hittat ringen. 
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Han fick tji, men sa: 
“Ha ha!

Du har ju ringen på fingern!”

Oscar den lille kavate
behövde inte använda karate

när i “Hela havet stormar” han skrek
trots att det hela var en lek

Han höll på att få en flicka i sitt knä
och var ej särdeles förtjust i de´.

Han ropa´ när flickan kom i hans sikte:
“Jag vill inte ha en rumpa i mitt ansikte!”

“Detta är dagens klo!” 
tyckte Åldermannen passande

när alla de små, tassande
kollade om katten kunde glo

Förväntansfulla, som bara barn kan vara
från den busigaste till den lilla rara

de samlades kring buren och gjorde sig klara.
Ni skulle ha sett denna härliga skara!

De längtat så länge efter chansen
 att än en gång, gång på gång

slå slag så att katten drog in svansen
och till slut sjöng sin egen svanesång 

Lilla Annie drämde först till kattaburen 
och näste person i turen

var i denna 10-barnaflock 
Rasmus som ivrig gick på knock

På kraften i slaget han sig förlitar
och - kattaburen gick i tusen bitar!

Han blev Kattakung för andra gången
och för Rasmus sjöngs sen segersången!

De andra blev så hemskt besvikna
en utav dem grät så att han kikna.

“Jag fick ju inte slå” sa´ en och fällde tår
“och vi som väntat i ett helt långt år!” 

Besök hos Systergillen
Besök hos Systergillen är en klädsam plikt
och också för gemenskapen av tydlig vikt,
en ära för vårt Gilles Syster som Broder

att ta del av traditioner och spisa deras foder
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Så var en Gillesbroder på S:t Knutskalas
måhända är det en skröna, men det sa´s

att han drog in andan i nya fracken
och på något sätt så sprack den

och i ett vips den tappar
nästan alla sina knappar. 

Hur vår Broder efter detta kunde sitta rak
det är då rakt obegripligt i sak,

men tyder på en särdeles stark fysik.
Själv hade jag tveklöst hamnat i pik

Chrönikör med fru for till Lund 
höll tal och gav en bakgrund till

hur det kunde komma sig att vårt Sigill
av Gillet härbärgerades i Lund, en stund

Se, det tog två hundra år omtrent
ja, detta är såvitt som det är kent

innan Sigillet vårt faktiskt fördes hit
till oss vid Ålderman Weibulls visit 

Vårt Gille i Österlenmagasinet
Hela Österlens New York Times kan ni ana

att med det Österlenmagasinet förstås!?
De föreslog vår Broder som vant ställer diagnos 

att i bladet diagnosticera vårt Gilles bana 

Vår Ålderman i helfigur, kan ni tänka er det!
Med Knutskedjan vackert behängd
han syntes i bild i hela sin längd.
Detta kan man kalla publicitet!

Ålderman berättade om Gillets historia
om dess tidiga nytta och dess gloria

om dess glädjestunder och dess dygd. 
Artikeln väckte genklang i hela vår bygd!

Brödrastugan på Grosshög 
Här tränades skytte med båge och pil

målet var en goja, som log med ett smil
och vippa på stjärten så där lite’ skälmskt

mot bröderna som missa’ målet nå’t alldeles hemskt 

Men Broder Sven var en bland dem
som innan han gick hem

genomsköt själva kedjan på gojan.
Sven, han tyckte det var skoj han! 

Systerskjutning
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Systrarna for långliga vägar
för att så som Systrarna plägar

få tillbörlig träning i båge med pil.
För det var det värt att åka många mil

Kosan styrdes till Ola och Karna.
Här borde man för Majdrottningen varna

ty gojan prickades visst bara av Ellen
som ånyo kom högst upp i tabellen

Papegoyskjutningen i Simrishamn
Syskonen fick fritt i Rådhuset gå runt´e

hos Borgmästaren, som inte heter Brunte.
Majöl dracks med sedvanlig tradition 
innan musikanterna tog taktfast ton

Så var stunden då äntligen kommen.
Det gällde att få gojan omkommen
med en välriktad pil rätt in i plåten.

“Den som träffa´” sa´gojan, ”må vara förlåten”!

Men, vi fick en Drottning och en Kung
Syster Marie å Broder Björn sköt med schvung

och skall nu båda ett helt år regera
om än de hoppas på många flera

Nu, är det tidsschemat som bestämmer 
och i detta ni säkert instämmer:

Att, nu det är nog!
 Jag förstår med fog

att orden gjort er mätta.
Jag tar till mig av detta 
och gör det enda rätta:

Slutar att berätta!

Så Broder Ålderman: Äska sorti!
Sätt streck, sätt punkt! Gör mig fri,

förhoppningsvis inte i affekt 
utan helst i Fred och Endräkt! 

/Chrönikören Hans Barenthein 
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