Högtidsstämma med Knutsbal den 17 januari 2009
Som traditionen bjuder samlas man till Knutsbal på Sanct Knut Lavards dag - eller dag i dess närhet
som Styrande Rådet beslutar. Årets Högtidsstämma med Knutsbal firades lördagen den 17 januari
2009.
Festklädda och förväntansfulla gjorde 180 deltagare i årets Högtidsstämma med Knutsbal entré på
röda mattan i bästa Hollywood-stil, däribland gäster från sex Syskongillen: Skattmästare Sven Rüter
med maka Viveca från Malmö, Skattmästare Kurt Nilsson med maka Sonja från Lund,
Klenodbevarare/Gillesråd Sven Andersson med maka Ann från Tumathorp, Övermarskalk Henrik
Lindal med maka Cecilia från Skanör-Falsterbo, Övermarskalk Hans Nordén med maka Annette från
Laholm samt Stolsbroder Jan Friberg med maka Ulla från Ronneby. Ystads Knutsgille hade också
Högtidsstämma denna dag och representerades därför inte hos oss. Bland festdeltagarna fanns också
Hedersmedlemmarna Gillessyster Dagmar Munck af Rosenschöld, Ålderman emeritus Inge Stoltz och
Oldfru emerita Britt Stoltz.
Åldermannen hälsade alla Bröder, Systrar och gäster välkomna till årets Högtidsstämma, den 65:e i
ordningen sedan återinvigningen 1944. Årets högtidstal valde Åldermannen att ägna det
gemensamma arbetet i Gillet med organisation och arbetsfördelning samt det nyinrättade
ungdomsrådet. Åldermannen ”varnade” för att det kunde bli litet torftigt, men det visade sig vara en
helt ogrundad oro. Självklart gjordes det med både sång och spex. Högtidstalet finner du genom att
klicka på Högtidstal 2009.
Landskronagillets Styrande Råd består idag av nio medlemmar. Till att leda Gillet utses en Ålderman
som tillsammans med Styrande Rådet ska leda och fördela arbetet – en uppgift som visserligen kräver
lite arbete men, enligt Åldermannen själv, mest är glamour.” - Som Ålderman representerar jag Gillet i
olika sammanhang och ser till att så lite arbetsuppgifter som möjligt läggs på mig”, varvid delar av
kören Divertimento stämde upp med en något modifierad ”Vår bästa tid är nu”:
”Din bästa tid är nu,
tänk så bra du har
det här hos oss,
din bästa tid är nu,
så njut av livet och ha kul
med oss, med oss…”
Åldermannen fortsatte presentationen med Äldste Stolsbroder. Denna roll står för klokskap och
erfarenhet och ska verka för att Gillet förvaltar historien och tillåter förnyelse efter kritisk granskning.
Få, om någon, gör det bättre än vår nuvarande Stolsbroder Bo W Holmberg, en ordningsman i ordets
bästa betydelse! Kören gav en nytolkning av ”Vi klarar oss nog ändå…”
”Du är petig och noggrann
i Gillet men ack
Utan dig skulle balen
ej bliva ett smack
Kan hända det retar en del

Men i så fall är det deras eget fel…”
Enligt Åldermannen har Landskronagillets Stolsbroder det bra. Stolsbroder blir man efter lång och
trogen tjänst och har som en av de tyngre uppgifterna att vara Gillets ”påsättare”. Av duvor. Vår
nuvarande Stolsbroder Anders Persson sköter denna syssla med bravur och ser till att Gillet föryngras
i takt med tiden. Efter denna presentation sjöng kören en variant av ”Mors lille Olle”.
”Stolsbroder Anders
han sätter på
Duva på Syster
och Duva på Bror
När han är färdig
han njuta då får
Slitit han har,
nu till baren han går...”
Vår Högtidsstämma hade inte blivit vad den är utan vår alldeles specielle Klenodbevarare - han sätter
inte bara ut bägarna, han tömmer dem också! Med sin mångåriga erfarenhet från Skatteverket vet
Broder Rolf dessutom bättre än andra hur Gillets dyrgripar åter hamnar inom lås och bom efter att vi
bland Styrande Rådet och Tjänstemännen har burit dem under Högtidsstämman. Efter Knutsbalen
kan han ses irra omkring med alla regalier runt halsen sjungande till melodin ”Rosen”…
”Till Gillet idag så köpte jag
En liten Duva av ädlaste sort
Till Syster och Bror
Som eden nu svor
Ett första minne jag nu ger bort…”
I Gillet råder det i alla fall ingen finanskris och det är tack vare vår utomordentlige Skattmästare P-O
Bodin. Det blir alltså inte barkbröd på nästa Knutsbal heller! Det lär inte vara helt ovanligt att i lampans
sken, febrilt kontrollerande debet och kredit, höra P-O nynna till ABBAs välkända melodi, dock i
nytolkning…
”Money, money, money,
Must be funny
For our big success
Money, money, money,
I always do my best…“
För att hålla reda på vad vi sagt och inte sagt under våra Rådsmöten för vår Gillesskrivare Thor-Leif
Hansson noteringar om allt. Med (gås?)pennan i högsta hugg för han protokoll och sjunger nästan
som en liten gåsapåg…
”Jag är en gillespåg ifrån Landskrona
Som skriver ner så mycket som jag kan
Ibland så blir det si och så
Men ingen läser ändå på
Protokollen ifrån Gillet
i Landskrona…”
Åldermannen kunde konstatera att Gustav Vasa och vår Ceremonimästare Jonas Christiansson har
minst en sak gemensamt – båda tar sig fram med stav! Med en bestämd stöt i golvet ser Broder Jonas
till att vi alla vet när vi ska stå upp eller sitta ner, lika bestämt som i melodin ”August och Lotta”…
”Stå upp och sitt ner
Och sitt ner och stå upp
Klappa och hurra
Och sjung så och sitt ner…

Så ska det vara när staven du stöter
Låt oss nu höra när golvet den möter…
Ålderman och Cermemonimästare i all ära, under själva Högtidsstämman är vår Övermarskalk Jeff
Svedenborns insats av avgörande betydelse. Med fast hand och pondus leder han oss genom
ceremonielet och osökt kommer vi att tänka på en välkänd låt…
”Han går som en karl
Han ser ut som en karl
Med en kropp som en karl
Och han kysser som en karl ska…”
För att en gång om året kunna ge ut Gillets Chrönikeblad behövs det som bekant en Chrönikör, en
befattning som undertecknad fått den stora äran att överta efter vår nuvarande Ålderman med orden…
”Du skall skriva för oss alla
Du ska kolla allt vi gör
Du skall skriva så att
pennan nästan glöder
Du har glimten i ditt öga
Tänk att ordet är din makt
När du präntar ner allting
som bliver sagt…”
Åldermannen utlovade ”fortsättning följer” vid nästa Högtidsstämma år 2010 då alla Gillets Tjänstemän
kommer att presenteras. Vi är redan alla nyfikna på hur denna presentation kommer att framföras.
I spänd förväntan på sin entrésatt de 13 recipienderna längst bak i salen. Repetitionerna kvällen innan
hade gått lysande och nu var det upp till bevis. Eventuell nervositet visade sig dock helt onödig.
Åldermannen var mycket nöjd med ”uppvisningen” och gav alla nya medlemmar med beröm godkänt
och ett varmt välkomnande.
Gösta Carlsson mottog Guldduvan för förtjänstfullt medlemskap under 50 år medan Gillets
Konterfejare Bertil Persson och Arkivarie Sven Linde tilldelades var sin hedersmedalj.
Chrönikören är i år inte bara Chrönikör utan även Fågeldrottning och hade det hedersamma
uppdraget att tillsammans med Fågelkung Roger Stoltz hissa duvan.
På Ceremonimästarens uppmaning och under marskalkarnas ledning tågade vi så ut ur salen för att
inta våra platser vid borden en trappa ner. Medan vi avnjöt menyn underhölls vi av skön körsång och
många tal. Stolsbroder Jan Friberg från Ronneby tackade för maten och Magnus Lindahl höll
recipiendernas tacktal och avslutade detta med sång – både modigt och mycket uppskattat!
En av kvällens stora utmaningar är Françaisen som i år faktiskt gick som en dans, om uttrycket tillåts.
Samtliga deltagare uppmanades av marskalkarna att från början ställa upp parvis och att hålla ständig
ögonkontakt med sin danspartner. Det låter ju inte som den mest revolutionerande idén, men icke
desto mindre var denna nya ”regel” nödvändig att införa och gav omedelbart utdelning. En påtagligt
nöjd dansmästare kunde i alla fall konstatera att betydligt färre än normalt syntes rusa över golvet i
förvirrad jakt efter den rätta platsen.
En något mindre utmanande, men minst lika uppskattad, dans är den till Gillets eget ”husband”
Domnivet. Som alltid lyckades de fylla dansgolvet till sista dansen innan det var dags att hala duvan
och avsluta ännu en både högtidlig och festlig Knutsbal i Landskrona.
Camilla Christerson
Chrönikör

