
                                                 

 

  

 

 

 

Högtidstal 2010 

 
När alla Knutsbröder och Knutssystrar samlats och Högtidsstämman tagit sin början håller 
Åldermannen sitt Högtidstal som för våra gamla medeltida Knutsgilles traditioner vidare till kommande 
generationer, med högtid, glädje och fest, präglat med stil och tradition. 

"Årets Högtidstal har jag valt att ägna åt att presentera våra Tjänstemän i Gillet. 

Vid förra årets Högtidsstämma fick ni en inblick i hur Styrande Rådet fungerar och arbetar och jag lovade 
då att i år berätta om hur Gillets verkliga arbetsmyror tar sig an sin uppgift – det är ingen överdrift att 
kalla dem – Knutsgillets Hjältar! 

Vårt Gille består av ett Styrande Råd med nio medlemmar och Tjänstemän. Idag utgörs Tjänstemännen 
av tretton Bröder och Systrar med varierande arbetsuppgifter. Till att leda Gillet utses en Ålderman och 
sedan Gillet återuppväcktes 1944 har åtta Åldermän verkat. 

I gamla för att inte säga mycket gamla skrå står att läsa; ”Åldermannen i Knutsgillena hade att vara 
bröderna till hjelp och stöd när och var det behövdes, att presidera vid sammankomsterna och var också 
berättigad till vissa förmåner”. Jag kan väl kort säga att det sistnämnda är ingen tradition som 
vidmakthållits! Som Ålderman representerar jag Gillet i olika sammanhang och ser till att så lite 
arbetsuppgifter som möjligt läggs på mig –det är bl.a. därför vi har våra Tjänstemän… 

Sune Karlsson - Gilleskaplan 

De flesta av våra Gillen håller sig med en Kaplan. Det gör vi också – vår Kaplan är speciell, han är go´ 
och glad, spirituell och lättförståelig men han gillar inte att förlora. När vi har vår Papegoyeskjutning är 
träffsäkerheten varierande för att inte säga tveksamt godkänd. 

Vi har sett Broder Sune med pil och båge stå där och fumla: 

Samtidigt kan vi höra honom mumla 
och på den direkta frågan hur det gick,  
vi svaret fick: 
”mitt yrke förbjuder mig att säga ett sådant däringa ord…” 
Broder Sune, hav förtröstan vi är flera så välkommen ombord! 

 
Numera finns det ju en Fågelkung i familjen som säkert kan lära ut ett och annat. 

Vid vår Adventsmässa är Broder Sune däremot Kungen och tänder och släcker ljus i ett rasande tempo, 
hälsar julen välkommen och öppnar inte bara ögonen på oss utan även en och annan pärleport… 

Mel.: Pärleporten 

Sune har så många strängar 
Vår kaplan han är ett riktigt ess 
Mässan får han till att svänga 
För han snackar så alla hänger mé 
Vi hänger me´– halleluja 
Vi hänger me´ – halleluja 
Vi hänger me´ – när Sune han tar ton… 

 



 
Nils-Eric Nilsson- Rustmästare 

Nils-Eric Nilsson, vår Rustmästare, Du står för klokhet och ordning och reda… 

Ja, åtminstone fram till supén är serverad sedan vet vi inte så mycket! Broder Nils-Eric har 
huvudansvaret för att vår Papegoyeskjutning kan genomföras. Han skjuter orderpilar på oss som den 
bäste Robin Hood. 

I Gillet får vi vara glada över att det inte är Amors pilar som skjuts – då hade inte många Bröder och 
Systrar fått en ”träff”… 

Vi tackar ödmjukast för att Broder Nils-Eric fått lite noja  
när det gäller att ta hand om var och en som med lite tur skjuter på sin goja… 

Mel.: Vårvindar friska… 

Broder och Syster alltid är yster 
När de på tavlan söker få prick 
Båge vi spänna 
Nisse får ränna 
Plocka var pil som gojan ej når… 

 
Bertil Hallengren - Skaffare 

Bertil Hallengren – ”Snygge Bertil…” 

Alla föreningar, klubbar och sammanslutningar har en ”Bertil Hallengren” – men vi har originalet… 

Broder Bertil är vår Skaffare i Gillet. Som sådan skall Broder Bertil se till att det finns mat på bordet och 
dricka i den mängd som tillfället anger! Broder Bertil misslyckas emellertid allt som oftast med sitt 
uppdrag – det finns nämligen alltid mer än vi förväntat oss och till råga på allt så är det dessutom gott 
och väl sammansatt! 

Vår Broder är en gamäng, han gillar rock´n roll och allt som gör livet glatt! 

Inget ont finns att säga – ja, det skall väl i så fall vara det där med takt och ton – ja, kanske inte takt 
men… 

Jag vill festa alla dagar 
Festa varje natt 
Festa för er alla 
Göra livet lätt och glatt… 
min sång den alltid klingar klar 
När jag sjunger för dig 
Aoh, aoh, aoh-aoh, aoh 
Sjunger för dig… 

 
Sven Linde - Arkivarie 

Utan historia – ingen framtid… 

Broder Sven är vår arkivarie och ser på ett förtjänstfullt vis till att allt som jag nu sitter och säger blir 
bevarat till eftervärlden. Ja, det kan ju i och för sig vara tveksamt om just detta bör bevaras – tänk när 
gillets medlemmar om 100 år läser om ”snygge Bertil”, vår Kaplan och Rustmästaren och då inte har 
hela bilden klar för sig. Den jubileumsboken skulle jag allt vilja läsa… 

Broder Sven gör ett enastående arbete – ett arbete som inte syns men som vi Bröder och Systrar 
uppskattar och inte kan vara utan. 

I sin anonyma roll kan vi därför ibland höra Broder Sven ropa: 

Mel.: Jag har en telefon 
 
Hallo, hallo, hallo 



Jag står och tittar på 
Hur papper än far hit 
Och papper än far dit 
Sen gömmer jag alla i djupaste valv 
Och ser dem inte mer 
Och ser dem inte mer 
Då blir jag lycklig 
Ja, jag blir lycklig 
Arkivera de´ e´ min passion… 

 
Bertil Persson - Konterfejare 

En Konterfejare eller fotograf kan inget Gille vara utan och definitivt inte numera sedan jag blivit 
Ålderman. 

Broder Bertil dokumenterar allt vi gör – och det hade vi kanske kunnat tänka oss att vara utan i vissa 
lägen men icke desto mindre slår det blixtar kring Broder Bertil. 

Rådet jag kan ge till alla Bröder och Systrar är att se till att bli fotograferade före dansen tar sin början 
– sedan vet man inte hur det blir. 

Ja, jag menar inte att vår Konterfejare på något sätt skulle förändra våra anletsdrag men i dansen hetta 
kan lätt upp bli ner och ner bli upp! 

Mel.: En sockerbagare… 

En konterfejare vi har i gillet 
Han blixtrar till, rena fotosnillet 
Han tar oss här och han tar oss där 
Båd´ våra huvud och våra ”tär”… (ibland måste nödrim användas…) 

 
Annika Svedenborn - Musikansvarig 

Sång, musik och glädje har alltid präglat vårt Gille! 

Bra traditioner skall bibehållas och det gör man enklast genom att tillsätta den bästa för uppgiften – 
Annika Svedenborn, Gillets Musikansvarige! 

Vår Gillessyster Annika skall inte bara se till att rätt musik väljs och att allt som rör sång och musik finns 
på plats. Annika skall även stå ut med en Ålderman som försöker skriva texter som nära nog är omöjliga 
att sjunga men som ändå sjungs. En bedrift utöver det vanliga! 

Annika, jag lägger mina ord i din mun och säger bara… 

Thank you for the music, the songs you´re singing 
Thanks for all the joy you´re bringing 
Who can live without you, I ask in all honesty 
What would life be? 
Without your song and the dance what am I? 
So I say thank you for your music 
For giving it to me. 

 
Roger Stoltz – IT-ansvarig 

Roger “svängdörren” Stoltz – vår IT-ansvarige… 

Ja, svängdörren står inte för något negativt, Broder Roger har nämligen innehaft de flesta befattningar 
i Gillet men lämnat dem återkommit lämnat dem och åter kommit tillbaka. En bedrift utöver det vanliga… 

Om Broder Sven står för vårt historiska arv så står Broder Roger för vår framtida nostalgi. 



Mycket hemläxa skall göras för att få vår hemsida att fungera. Vi har killen som vet hur det skall gå till. 
Under många år har vi tryckt på startknappen men datorsoppa har saknats – tangentbordet har liksom 
inte fått igång di däringa små mackapärerna inne i själva lådan. 

Det är inte bara en gång vi börjat om på nytt, nej Du Roger… 
 
Mel.: Börja om från början… 

Jag har börjat om från början 
börjat om på nytt Roger sjunger solo… 
Sicken jäkla sörja 
Men nu är allting bytt… 
 
 
Dan-Åke Nilsson - Gillesmarskalk 

Dan-Åke Nilsson, Guldsmeden som blev trumpetande Gillesmarskalk… 

I vårt Gille har vi fyra Gillesmarskalkar två Bröder och två Systrar. Broder Dan-Åke ansvarar i första 
hand för den musikaliska delen och ser till att vi håller oss vakna bl.a. under tiden Åldermannen mässar. 

Dan-Åke bistår även vår Klenodbevarare Rolf Svensson med råd och dåd när det gäller små duvor och 
annat Gillesgodis – däremellan är Broder Dan-Åke en riktig drömmare… 

Mel.: Drömmar av silver, drömmar av guld… 

Kören sjunger: 
Han drömmer om silver, drömmer om guld 
Nu ska han spela för bara er skull… 
Dan-Åke spelar trumpet resten av låten… 

 
Anton Söderberg - Gillemarskalk 

Lille Anton - visst har han vuxit till sig och blivit en riktigt stor påg… 

Som Gillesmarskalk skall Anton se till att hålla ordning på er – ingen får sätta sig på fel stol eller rad, ej 
heller ta alltför många egna initiativ – här gäller det att följa manualen! 

Men i generna finns tack och lov en hel del ”rock´n roll och vi skall ju ha det kul” så det där med ordningen 
får helt enkelt komma i andra hand. 

Som sagt pågen har blivit karl men i Åldermannens ögon – tja… 

Mel.: Jazzgossen (och så kommer här en gosse med en byxa som är rakknivvass) 

Åsse har vi här en gosse 
Som har klätt sig i en stilig frack 
stora charmen har han på sig 
Och han gillar festa, ack, ack, ack… 
 
 

 
Anna Lilja - Gillemarskalk 

Gillesmarskalk nummer tre är vår Gillessyster Anna. 

Tillsammans med övriga Gillesmarskalkar ser Gillessyster Anna till att allt finns på den plats vi har tänkt 
oss och ledsagar medaljörerna fram till sin Ålderman! 

För drygt ett år sedan kom vi på den lysande idén att bilda ett ungdomsråd. 

Vem skulle bli ordförande i detta råd – inte svårt att välja… 

Mel.: Vi äro musikanter… 



Jag äro den som ordnar uti vårat råd 
Jag äro den som ordnar uti vårat råd 
Jag kan buga, niga, fylla er glas 
Jag kan fixa till ett bra kalas… 

 
Alexandra Nordengren - Gillesmarskalk 

Sist ut i raden av Gillesmarskalkar är Alexandra Nordengren. 

Med tanke på Alexandras fritidsintresse hundar och jakt så är det allomvittnat att hon skäller och jagar 
oss väldigt sparsamt. 

Tillsammans med Broder Anton – ja, de är ju nästan syskon – ser Alexandra till att vår inledande dans, 
pollenäsen blir genomförd på ett korrekt sätt. 

Att duka till fest är en passion och många av de nyheter ni ser här ikväll bär Alexandras signum. 

Mel.: Blinka lilla stjärna 
 
Alla glasen skall stå där  
Röda mattan ligger här 
Lite glitter på var duk 
Det ger salen mera stuk 
Nu jag höjer glaset skål (Alexandra höjer glaset där hon står) 
Ikväll får alla vad de tål… 

 
Monica Sandell – 1:e Granskare 

Från att ha varit ett ganska fattigt Gille har vi gemensamt byggt upp en kassa som idag ger oss viss 
frihet att spendera, dock med all möjlig försiktighet. 

Ja, till vår Skaffare brukar vi säga att vi inte har så mycket… För att kontrollera att allt går rätt till har vi 
en utomordentlig Granskare i Gillessyster Monika Sandell. 

Med ett ständigt stort leende tar Monica sig an uppgiften och peppar, peppar än så länge har vi inte 
behövt krypa in i kurran… 

Mel.: Brevet från Lillan… 

Papper jag får,  
i oktober varje år. 
Jag kollar P-O så att han sig sköter. 
Jobbet är kul, 
sällan leder det till strul 
Ännu ett år ges mitt älskade Råd… 

 
Niclas Frank-2:e Granskare 

Nu är det som så att ett Gille av vår spänst och karaktär kan inte nöja sig med en granskare. 

I Broder Niclas Frank har vi parhästen och tillsammans med Gillessyster Monika granskar de våra siffror 
och ger oss därefter någon form att tillstånd att fortsätta vår verksamhet. 

Broder Niclas har ett synnerligen gott öga för vänster och höger och kan därmed så att säga sortera 
beloppen där de hör hemma… 

(Hasse Alfredsson) 

Godda på er alla 
Mitt namn de é Niclas 
Och jag kollar siffror 
Är ganska nöjd med dé 
En del är i debet 



Å andra på kredit 
En del är i en korg 
dom skickar jag till Borg… 
Å raj-di-raj-dan-di, hugg i och må! 

Ja, hade jag inte skrivit det här själv skulle man kunna tro att det var skrivit av en journalist på en 
landsortstidning – jag har ju lekt en hel del med sanningen… 

Nu är den stora frågan – vad skall Högtidstalet handla om 2011? 

Sitt inte för säkra i stolarna – det kan bli er tur nästa år… 

Lennart Söderberg 
Ålderman 
 

 


