
S:t Knutgillets i Tumathorp
Chrönika 2011 - 2012

levererad på Adeldrickningen 7 juli 2012

Högt värderade och ärade Broder Ålderman,
majestäter, stolsbröder, rådsmedlemmar,
fredlige bröder och lika fredlige och därtill
dygdädla systrar, vores danske venner 

Åldermanden i S:t Knuds Gilde i Flensborg,
1:e stolsbrodern fra Ringsted,

Majestätet emeritus i Flensborg och
Majestätet emeritus fra Ålborg;

Vice Ålderman i Knutsgillet i Ystad,
stolsbröder från gillen i Lund och Ronneby,

Ceremonimästaren i Malmö, Övermarskalkarna
i Skanör-Falsterbo och Laholm, samt 

Rådsherren från Laholm 
och övriga gäster från våra danska såväl

som svenska systergillen:

Inledning
Den är Adlig måhända vår drickning idag,

men viktigast är att vi samlat vårt lag,
ty dagen har randats då Systrar och Bröder

i Tumathorps Gille av längtan så glöder!

Hur ljuvligt det känns när dagen är här
då flammorna blommar i strålande klär!

En skönhet så samfälld - å sinnlig också,
pingvinerna här ser lycksaliga på!

Det ångar i luften en samhörigfras
tre ord som på djupaste allvar bör tas:

“FRED OCH ENDRÄKT!” i allvar - och i gamman.
Genom åren har de orden bundit oss samman

Jag frågar försynt, hur är det med minnet?
Säg, minns du vad smått eller stort som skett

i Gillet, som så har påverkat sinnet
att bilder du ser, av vad du hört å sett?

Till Broder och Syster som sällan är med:
Tag chansen, möt upp i vårt Gilles led,

det är skoj och man mår också faktiskt gott!
Hör här en summering av året som gått

Den 63:e Adeldrickningen - 2011
Regna du himmel, regna vad du vill

men undvik att regna när vi har vaudeville!
Så - stängdes himlens portar när vi hade fest
och sen var regnet åter där, en sommarpest!
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Skråherren talte: "I still have a dream!"
Och han citerade Busak, ni vet den afrikan

som trotsade lagen och landets regim
fick många i följe, en hel karavan

De önskade frihet och kärlek och hopp
nå't Skråherren mena' var Guds vision
nå't som jag gärna tolkar i sådan ton

att Endräkt är Fredens spirande knopp

Lekaren sjöng och vår Kantor orgelspelade
Ålderman hedrade de 15 parenterade.

Duvor i silver och guld hängdes på
Jubilarer och 60-åriga så’na, såg på

Hans "mick" föll i golvet till Åldermans skräck
fast Björn fiska upp den och höll den så tryggt

tills blodet i armen vart alldeles väck.
Men Ola grep in, också det var ju snyggt

När Härolden läst vår Knutsdikt till slut
vi drog, efter kaffe, till Glimmingehus.
Ni ser väl framför er hur där såg ut!

Minns själva, första gången - era känslors brus!

Trapporna, tiljorna, gobelängerna, loften,
mattorna, tätheten, närheten, doften,

Ålderman, Gillesstav, gammalt ceremoniell;
att få andas in historia är inte fel

Goyan åkte hiss som vår goya plägar göra
och gammaldags musik tycktes hjärtat väl röra.
Ett varmt välkommen kom från Åldermans röst,

så fästes en duva på de nyas bröst

Till drickning, mat och sång och glam och dans
vi samlades i Gislöfs Stjärnas skans,
en gammal tradition ej värd att bryta

och många vänskapsband man här setts knyta

Mingel med drink gav vinken vad som väntar
men från himlen några regnstänk Eolus hämtar.

 "Tänk, krutet är torrt -  trots att det är vått!",
 skrek Tygmästarn stolt och fyra' av två skott!

Helt skärrad, hörs en flottans representant
ljuda: “Ohoj! Klart skepp! Var beredd, drabant!”,

“Vi är på torra land”, sa’ någon med en blink.
Det ryktades att sailor’n bjöds en extra drink  

På faten serverades det Skaldjurspaté
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och sedan senterades en Lammytterfilé.
Av akvavit tända gick väl ingen på sne’

fast somliga Bröder fick ett sting av apné

Vår Ålderman med ett stort A i matematik
räkna' fel i farten när han drog vår historik,
fick av Broder Björn en vänskapsmenad pik

och bötesbössan blev en sedel mera rik!

Så fyndig har man ofta hört honom förut,
ty när middagen var slut brast Rusthållar'n ut:

"Jag hoppas att ni njutit av middagen som jag har gjort!"
Att han allén gjort maten tror nog Broder Sven alltfort!

Nej skämt åsido, visst njöt vi också mat och dryck
och tackar Broder Sven med övlig huvudknyck!

“Högt ärade oupplyste Ålderman!”
Ja, så började ett tacktal från en likadan,

blott, innanläsningen var självklart en fadäs
en felsägning, som satt på publikum tjofräs!

Française, kadrilj och polonaise på vår baluns 
kan ibland på dansen sätta härlig stuns,

men det räckte i kväll med en fyra Skåne,
fast mången Syster fick om plåster för tån be!

Svårt att med frackar som av värmen var blöta
sig som värdig, ihärdig, gentleman möta

er hellångt beklädda Knutssystrar så söta
och som ett våtvarmt omslag artigt få be er

att bli till våra dansanta moatjéer

Gillesafton i Smedstorp - 1 oktober
Lars Jönsson som i februari fick vända
då ingen fick fart på en krånglande PC
fick vi komna nu ljudligt höra och bese.

Tommarps historia stod på hans agenda

Vi bjöds en spännande resa och exposé,
kring geofysiska mätningars resultat,

syllstenar, medeltidsvägar, invånarstat...,
en storartad arkeologisk odyssé!

Gåsagille - 31 oktober
Särskilde ledamoten Sigvard höll tal

till gåsen, denna ettriga gestalt
som på gården med sin varningssignal

fick objudne gästen att göra halt

"Dum som en gås" är ett talesätt på trakten,
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men, de flyger i V-form och sparar energi
och byter plats när nån är trött och förbi.
Fast till hösten står de inte emot slakten.

Ungefär så sa' Broder Sigvard

Gåsen smaka' gott liksom soppan och såsen.
Mätta gick vi hem, men inte gåsen,

som bad oss läsa detta: 

Så står det här brevé:
"Från en som var mé.

Detta har jag, Mårten, enna
skrivet med min gåsapenna:” 

"Vi gåsar rädes varken fan eller trollen
men vi flyger aldrig via Holmenkollen!

Vi kommer säkert hit till er igen,
jag lovar, som jag är din godaste vän

Men du, ge håken i mina tår!
Över dom, ingen av er rår!

Dom, bland annat, skall tillbaka i marken.
se där, mitt bidrag till kretsloppet i arken

Så, blir jag åter jord. 
Sen, blir jag åter gjord

och hamnar på ert bord. 
De, är mina sista ord"

Jaha, men säg mig: 
Hur mås?” -

“Nyss Gås!”

Julbön i december i Rörums kyrka
Ett solo på trumpet inledde vår Julbön.

Skråherren Mats sådde dessa tankar som frön:
"Hjälp oss, som vandrar i mörkret, att se ljuset."

Utanför var det kulet, kallt och fruset

Vackra levande ljus prydde kyrkans hus.
Mats berätta' med ett vittnes inlevelse
om ett barns rätt märkliga tillblevelse.

Vi sjöng sen högt: "Nu tändas tusen juleljus"

Gillesstämma - februari 2012
Stämmor skall hellre sjungas än hållas.
I båda fallen måste ordningen kollas.

Ålderman skulle väljas - förslaget svaldes.
En föga förvånad Broder Stefan valdes
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Piloten och en Gillets Flygmästare
han avgick nu som våran Tygmästare.

Vem vet om inte Sune själv rår för
att han blitt Gillets nye Redaktör!

Ålderman emeritus Carl-Gustav Andrén
han talte initierat på stadiga ben

om Knutsgillens 800-års tradition,
ett fostbrödraskap där Systrarna tidigt tog ton

Det börja' hos Karl, den store, i Rom
Gillen utan syfte accepterade han.

Hjälp till dem i nöd vars pung var tom
så ämnade Gillen hans gillande vann

Mat och dryck och fest var viktigt redan då.
Vänskapsband fick knytas, det var helt ok. 

En sån historia som vårt Knutsgille haft!
Ett föredrag med spänst och lödig kraft!

Slå katten ur tunnan - mars
Slå katten ur tunnan var inte så lätt.

Det var som om tunnan var gjord av stål,
det hårdaste slag fick på tunnan ej hål.

Katten vart skräckfylld och dansa' piruett

Kattakung blev Emil efter många barnaslag
och innan dess lektes lekar för vardagslag.

Minns Fredrik och Oscar som broderligt gormar
om vem av dem som vann "Hela havet stormar"

Systerskjutningen i maj
Det for pilar hos Sverker och Eva Marie
och goyan den log sitt skälmfyllda smil.
Här gällde att på pilbågen få riktig pli

och daska goyan i plåten med varje pil! 

Men, alla var väl inte lika bra
just denna vårliga pilskjutningsda'.

En sistflugen pil som bommade igen,
blev slutsignal - och man bommade igen!

Brödrastugan i maj
Grosshög, hos Assar och Irene, hans fruga
där hölls, en sista gång, vår Brödrastuga.

Pilar avfyrades av åtta Bröder,
vissa for åt norr, de flesta mot söder

Så väl sågs Bröderna pilarna rikta
att fyra goyor med livet tvangs plikta.

Knutsgilleschrönika 2011-2012 Chrönikör Hans Barenthein Sida 5 av 7



Vi kommer att minnas en skimrande sol,
urgoa kakor, lika goda som i fjol

Vi minns nysådda, vårgröna ängar,
nyss vaknade nyfikna blomstersängar,

det blånande havet i vår horisont.
Tack ni båda för lånet av er tomt!

Papegoyeskjutningen i maj
Ett blåsigt och småskurit, nyckfullt väder
kom en att längta efter varmare kläder.
I Rådhusets sal skulle avnjutas majöl

som ballast för kroppen, som segelbåtens köl

En nyckel som saknas kan ställa till förtret:
Var snibbaskålarna än fanns är en hemlighet.

Snöpligt måhända, så vi drog ut på stan
och marschera' till musik, glada som barn

Broder Holger rammade stilenligt goyan
som ej tyckte detta var särdeles skoj han.

Sven han svarade med dubbelträff i plåten!
Goyan sa': "Som Fågelkung é du förlåten!"

Systrarna våra var inte så alerta,
tyckte goyans former voro alltför smärta.
Men Systrarna tre träffa’ goyan till slut.

De slogs sen i finalen, men goyan andas ut  

Ty måttbandet avgjorde denna envig,
Drottning blev åter vår Eva Marie.

Undras om Systrar kan taga Bröderna fri?
Vi får nog dra lasset om där skulle bli krig!

Hattatävlan hade jag glömt sånär.
Det är märkligt vad folk på huvudet bär!

Utsänd reporter, vår Övermarskalk,
med spejande ögon, liksom en falk

förtäljer att Emerita Gertie vann
Systrarnas tävlan med ett hattdiadem

gjort av "kryllat presentband", så reportern fann.
En kreation förmodligen fäst med gem!

Så till vår Broder Holgers prestation.
Där var det tunnsått med innovation.

Samma hatt tre år i rad gav likväl segern
- för uthållighet. Holger klädsamt förlägen!

Särskilde Ledamot Peter fick inget pris,
men 70-år fyllda han gavs en honnör

och Peter tacka' tacksamt för detta bevis:
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En DVD med Wiwen Nilsson, en kreatör

Likt Peter han må betitlas "Grand-Seigneur",
han, som givit våra kedjor dess silvervalör.

Från skyttefyllt forum i samstämmig kör
sjöngs födelsedagssång som Peter berör

Epilog - Exit
Er Chrönika har nu nått till ända.

Nu är det ni som bladet får vända,
som formar nya minnen till nästa år.
Och vi ses då igen om hälsan rår!

Dagen har kommit då jag deporteras
från denna funktion och slutgiltigt gör halt,

inte för att som en Särimnergalt
vällustigt se på när man konsumeras,

men omväxling vet vi sen gammalt förnöjer
så skälet är givet att jag inte dröjer.
Här behövs vivre och nyladdat krut!

Nöj er ej med mindre, allt annat vore prut!

Återstår då för Knuts-Chrönikören
endast få sekunder i Chrönikefören.

Lämnar nu raskt i Fred och full Endräkt.
Ordet till Ålderman är härmed överräckt

/Nu fd Chrönikören Hans Barenthein
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