
                                                 

 

  

 

 

 

Högtidstal 2012 

 
När alla Knutsbröder och Knutssystrar samlats och Högtidsstämman tagit sin börjanhåller 
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 våra ljuvligt, bedårande till extas hänförande Knutssystrar. 

Låt mig dock börja med att berätta att; 

Vårt Gille består av ett Styrande Råd med nio medlemmar. Tjänstemännen utgörs av tretton Bröder 
och Systrar med varierande arbetsuppgifter. Till att leda Gillet utses en Ålderman och sedan Gillet 
återuppväcktes 1944 har åtta Åldermän verkat. Som Ålderman representerar jag Gillet i olika 
sammanhang och ser till att så lite arbetsuppgifter som möjligt läggs på mig. Av hävd är också 
Åldermannen berättigad till vissa förmåner - Kära Bröder och Systrar - jag kan väl kort säga att det 
sistnämnda är ingen tradition som vidmakthållits!  

Knutsgillenas historia i Skandinavien sträcker sig nästan 1000 år tillbaka i tiden. Att fastställa den 
exakta tidpunkten för det första Knutsgillets grundande är inte möjligt. Första gången det nämns är i 
ett brev från kung Valdemar 1170 - 82. Men en sak vet vi Bröder och Systrar – våra Knutssystrar har 
alltid haft en framträdande och betydelsefull roll i våra Gillen… På 1100-talet där Knutsgillet har sitt 
ursprung, gjorde man ingen skillnad mellan könen. Visserligen var under medeltiden de operativa 
hantverksgillena stängda för kvinnor och då blev kvinnorna för det mesta också utestängda från de 
symboliska logerna. Men inte från Knutsgillena! Medlemmarna i Knutsgillena utgjordes enligt 
stadgarna inte endast av män, utan också av kvinnor.   

Historien är fylld av kända kvinnor; vi har Jungfru Maria och Jeanne d’Arc, Cleopatra och Pamela 
Anderson, Heliga Birgitta och Spice Girls. Men mycket viktigare och än mer betydelsfulla för oss 
Bröder i Gillet är ni Knutssystrar som finns här ikväll, är de Knutssystrar som av olika anledningar inte 
kan delta ikväll och alla de Knutssystrar som lämnat oss för alltid.   

Redan 1944 då Gillet återuppstod tog ni kommandot över Gillet – ni var 92 förväntansfulla och i 
spänning väntande Knutssystrar som recipierade. Idag, nästan 70 år senare är ni i majoritet och Gillet 
har nästan 200 aktiva Knutssystrar! Ikväll är nästan hälften av er här och förgyller vår Högtidsstämma 
och Knutsbal… Jag bugar och saluterar er – ni är vårt livselexir! 

Det är ni Knutssystrar som hjälper oss fram när vi Bröder har fastnat i seg kola, det är ni som med en 
lätt klapp på axeln och ett förföriskt leende får oss att gå i rätt riktning – ja, det är ni som stoppar om 
oss på kvällen och med en viskning i örat får oss att nå nya djärva mål… 

Och kära Bröder nu går vi med snabba steg mot våren och hänrykningarnas tid! Våren är den tid då 
knoppar brister och känslorna spirar i våra hjärtan. Men skam till sägandes – det sägs att våren är den 
tid då pojkarna börjar tänka på det som flickorna tänkt på hela tiden. Vad är det som kan få en stark, 
beslutsam Knutsbroder att så kapitalt förlora kontrollen över sitt eget handlande när vi är i er kära 
Knutssysters närhet? I och för sig – redan de gamla grekerna gjorde det, Shakespeares Romeo 
gjorde det, Julius Caesar gjorde det, Knut Lavard har säkert gjort det och ja, även er Ålderman har 
gjort det. Det kan hända den bäste! 

 



Vi låter oss ledas i band likt ett undergivet kreatur, vi lyfter skrot för er skull, köper svindyra parfymer 
och kan till och med tänka oss att titta på Dirty Dancing! Allt för att få er gunst och få vara i er närhet. 
Varför gör vi Bröder på detta vis? – I 6000 år, således långt innan Knutsgillena såg dagens ljus, har 
vetenskapen funderat över detta. Aldrig har så många ägnat så mycket tid till att komma fram till så 
lite.   

Men Knutsgillet har svaret! – vi skulle helt enkelt inte klara oss en dag utan er! 

Kvinnan är av hävd kallad det svaga könet – det är alldeles felaktigt! I själva verket är det tvärtom. Det 
svaga könet är egentligen det starka könet, för det starka könet är så svagt för det svaga könet. 

Kvinnan är grunden till allt – alltings början och ja, ibland alltings slut. Hon har ett väl utbyggt sjätte 
sinne och den kvinnliga intuitionen är vida känd. Möjligtvis kan vi Bröder invända med att i all 
underdånighet påpeka; att hon pratar för mycket! Tage Danielsson skrev: Tänk om alla flickor vore 
blommor, vilket fasligt tjattrande det skulle vara i rabatterna då!  

Men, utan er skulle ingen av oss Bröder sitta här idag. Hur skulle vi få på oss fracken, hur skulle 
skjortan kunna knäppas och hur skulle vi få den där propellern runt halsen att sitta rätt. Livet skulle 
vara mörkt, trist och innehållslöst och inte vara en tiondel så roligt utan er. Och tänk på alla försäljare 
av smånallar, rosenbuketter och ägare till romantiska restauranger – de skulle gå svältdöden till 
mötes. Tänk er ett Knutsgille utan kvinnor…  

 Ack, du kvinna så ljuv och skön 
Vi Bröder, ja via vår Kaplan har en bön 
Om att ni även fortsättningsvis behandlar oss väl 
Vi vill ju inget hellre än att stå under ert be-fäl…   

Under åren har Knutssystrar kommit och gått 
Det är väl ingen här som undgått, 
att vår äldsta Knutssyster är ett hundra år. 
Mary Nilsson hälsar att hon ser framemot en ny vår…   

Som en av de första tog Mary plats i vårt Gille 
Det framgår inte av handlingarna om hon då hade kille 
Men det hade en annan förtjusande syster 
Fröken Carlsten, alias Dagmar och dé é en Knutssyster som aldrig är dyster. 

 En hälsning till er alla från Dagmar jag härmed vill bringa 
Utan Dagmars insatser hade vi inte för våra recipiender haft en bägare att svinga. 
Många Knutssystrar har vi att tacka för gedigna insatser i det tysta 
Britt Stoltz, Ingegerd Holmberg, Britt Andersson, Gunilla Svensson, Kristina Siggelkow, Christina 
Elbegård m.fl. – ni har alla varit schyssta,..   

…som sett till att Åldermannen kunnat ta ut svängarna med pomp och ståt 
Att vi inte uppmärksammat er mera – jag säger bara förlåt… 
Ljuv musik kan ibland uppstå i Gillet, eller vad säger du Ann 
Med Edpalm vid din sida – du, vår silverjubilar åter kärleken fann!   

Och till alla er systrar som skjuter med båge och pil 
Fortsätt att sikta och rikta er projektil 
Så vi kan beundra er skönhet och prakt 
Ja, nu är väl på det hela taget allt snart sagt…  

Dock vill jag tillägga, till dig min kära Oldfru, som alltid finns vid min sida 
Med ditt sätt att vara och verka lyckas du alltid sprida 
Ny energi, ljuv känsla och varm kärlek i mitt hjärta 
Det är mumma i livet, som håller både Gillet och Åldermannen alerta…   

För bara er kära systrar, har vi Bröder åter klätt oss i frack 
Innan vi gick in i salen hade vi gemensamt ett litet snack 



Att på vårt sätt visa uppskattning och er hylla 
I våra hjärtan brinner det – vi vill så gärna er dag fylla… 

 … med kärlek, värme och en liten hyllningssång 
Bröder lätta på kravatten, om halsen känns för trång  
Nu önskar vi er kära systrar en riktigt härligt sprudlande fest 
Det är ju såhär vi skall ha det när vi har det som bäst…    

Jag ber samtliga Bröder resa sig upp 
Slå upp nästsista sidan som ni finner i er agenda 
och vända er ett kvarts varv åt vänster 
För våra Knutssystrar sjunga vi!  (alla Knutsbörder reste sig upp)                                                          

Mel.: Är du kär i mig ännu Claes-Göran… 
 

Vi står redo för er sköna damer 
vi oss pyntat i frack och kravatt 
tvagat kroppen och stänkt aquavera 
visst vill du följa med hem inatt…" 

Lennart Söderberg 
Ålderman 

 

 


