
                                                 

 

  

 

 

 

Högtidstal 2013 

 
Förra årets Högtidstal ägnades åt våra ljuvligt, bedårande till extas hänförande Knutsystrar! 

För att våra Knutsystrar skall fina behag i att bli beskådade krävs någon som tittar och det är därför vi 
Bröder kommit till världen. Årets Högtidstal har jag därför valt att ägna åt dessa muskel-lösa – förlåt, 
det skall vara muskellösa – urstarka, dyrkade om än något ordkarga Knutsbröder… 

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. 

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. 

Det vi med säkerhet kan fastställa är att år 1413, den 20 mars stod Erik af Pommern någonstans här i 
närheten och skrev under stadsprivilegierna. Landskrona var därmed grundat och planerna för staden 
var stora, ja riktigt stora. Utan att göra en alltför djup analys av det som passerat under 600 år har väl 
inte alla mål som sattes upp av kung Erik uppfyllts. 

Det vi också känner till är att redan år 1256, således mer än 150 år tidigare än själva staden 
grundades fanns ett Knutsgille på den mark som numera heter Landskrona. 

En sak vet vi emellertid med säkerhet - Kungar kommer och går – ja, det gäller förresten numera även 
för stadsdirektörer – men Knutsgillena, de be-står! 

Med tanke på Knutsgillets ålder har Landskrona stad beslutat att skänka stadens jubileumsfana till 
Gillet. Ett enhälligt beslut som togs självsvåldigt av stadens Borgmästare…  Från Åldermannen 
framför Gillet ett stort tack till Landskrona stad och dess Borgmästare! 

Som Ålderman följer också förmånen att delta i olika uppdrag. Förra året hade jag den stora lyckan att 
få vara en av ”skådespelarna” i 2012 års julkalender på webben. Ja, skådespelare är kanske att ta i 
men jag fick i alla fall agera – ja, agera är kanske en överdrift men jag fick i alla fall synas i ett antal 
avsnitt. 

Därför skall vi nu, kära Knutsystrar, syna Knutsgillets Bröder och se vad de döljer i rockärmen eller var 
de nu kan vara utrustade med hemligheter. 

Vi skall öppna lite luckor i just Gillets herrkalender och jag kan redan nu lova att där finns det många 
luckor… 

Första luckan vi öppnar är lucka ett. 
Vi finner en riktig Tomte som sig klätt, 
i luva och skägg, 
här behövs inget leg. 

 



Att orera utan mick är hans trick, 
och att rosa Knutsystrar – ja, då är han kvick. 
Att du fyllde 90 i förra veckan vi lyckats registrera 
Stig Laurenius, vi bockar och niger och skall dig nu salutera… 

För vår Tomte utbringar vi ett trefaldigt leve. Tomten leve… 

I luckorna 2 till 7 tar vi oss an Bröder som är bra på ett skjut 
När de står där med båge och pil är de bra lika Sankte Knut 
Får jag be er sex Fågelkungar som är här just nu 
Res på er, våra systrar vill er beundra – inte bara er fru… 

  

Nästa lucka att öppna blir med automatik nummer åtta 
Käre recipiender, snart skall ni era kunskaper om gillet här framme blotta 
I vårt gille finns allt från pomp och ståt till skratt och lek 
När ni sedan kommer hem kan ni öppna ert lilla apotek 
För att lindra den egenkomponerade smärta 
Som ibland uppkommer då vi varit extra alerta… 

I ruta nio tar vi på Stefan och Jerry en liten titt 
Ja, alltså han Carlsson, där kan jag lova, helt skuld-fritt 
Och cykelandersson, ja, här måste jag nog säga 
Och på läpparna jag orden väga 
Men han syns mest vara ute och cykla 
Annars en bra påg – om det ska vi inte hyckla… 

I lucka tio öppnar vi en stor, vacker och mäktig Dörr. 
Ja, han Axel minns vi alla från förr. 
Killen som kunde rocka runt och festa 
ses i baren, Åldermannen vill gärna testa 
om knycken i armen sitter kvar 
ja, du Axel på det vill jag gärna ha ett svar… 

Stenhård Broder finns i lucka elva och det är en till-gång 
Tänk att få Christer Olsson gjuten i den bästa be-tong 
Vi gillar att du alltid vill vara med och ha kul just här 
Att du dessutom sponsrar – är för Gillet en god affär... 

Tolvans lucka rymmer en stor och färgstark man 
Alltid glad, och mycket vi vet att han kan, 
som att dra en låt på sin egen lilla trumma. 
Positivt han förvånar oss och gör oss stumma, 
när han t.ex. bjuder på ett och annat glas 
TG, har du någonsin sagt nej, till ett kalas? 

Nu har vi kommit till ett riktigt klipp 
Eddy, hade jag fått bestämma hade du ikväll varit VIP 
I ruta tretton finner vi också Anders Persson som numera har beslutande-rätt 
Ja, det är han som är ny VD på Para-jett! 

Begravningspersson, han gillar att gå bort 
Ja, det har liksom blivit en sport. 
Och Claes Rydén är en fena på tal 
I lucka fjorton får ni båda samsas på denna bal… 

I nummer 15 finner vi honom, vår egen general 
Med nål och tråd syns han i marinens sjukhussal 
sticka hål och tråckla, öppna och sy igen 
Magnus Lindahl är numera för gillet en kär gammal vän… 



I tröja 16 sitter Boris, ja det är han som gillar den där lilla runda 
På gränsen till idrottsstjärna får Du Boris, stå för Gillets sunda 
I BoIS röjer du och får ibland bollen ömt smeka 
Var dock försiktig när du med Gillessystrarna skall leka… 

Arne Bergh är ju glad för att i tand fylla i en och annan tom lucka 
Med borr, klämma och tuss hör man honom sucka 
På Lavards tid drog vi bara ut  
och lämnade en tom trut 
Ära vare Sankte Knut… 

Lucka 18 tillägnar jag alla de Bröder till dem jag inget sagt 
Det har helt enkelt inte stått i min makt 
Att klämma in er i luckorna och mitt tal 
men till er alla Bröder – stor, liten, tjock eller smal 
just ni, är garanterade att hos våra Gillessystrar få extra tröst 
bland smycken och juveler i djupa dekolletage väntar ett värmande bröst 
som lovar att smeka er ömma hud 
Kära systrar, om detta skickar vi Bröder nu redan bud… 

Slutet på denna saga är nu nära 
Till våra gästande gillen – det är en ära 
Våra Knutssystrar väntar med spänning när ni bjuder till första dans 
Var bara försiktiga så ni inte tappar vett och sans 
Våra damer är kända för att vara både heta och alerta 
Bröder, för just er slår och bankar deras varma hjärta… 

 I lucka 20 finner vi honom så till slut 
Gillessystrar, dé é bara å njut 
Ålderman emeritus har gjort mer än någon ann 
Ja, vi skulle kunna fylla den störste spann 
Med alla godsaker du för gillet gjort 
För mig och alla andra – att känna dig Inge, är stort… 

…stort var också året förtifyra 
Trots kriget var hela staden i festyra 
August, men inte Lotta, hade återuppväckt vårt gille 
Många trodde att han fått dille 
Men 68 år senare sitter vi här 
Bröder ser er omkring – sicka klär! 

Klädsam var dock inte han Erik stans nye kung 
År 1413 kom han hit som ung 
Och grundade det vackert belägna Landskrona 
Sedan dess har vi ju betalt en och annan skattekrona. 

Nej, vi tar istället i lucka 23 på Knut Lavard en liten titt 
Allt han åstadkom var väl inte helt fel-fritt 
Men gillen förstod han sig på 
Synd att han med ett hugg så tidigt behövde av-gå! 

Nu är spänningen stor 
Syster och bror 
Lucka 24, tomtens egen högtidsdag 
här i salen sitter Brödernas världslag 
Vi Bröder önskar bara en sak att få 
Era hjärtan, kära systrar, allt annat får an-stå… 
Och att ni även fortsättningsvis behandlar oss väl 
Vi vill ju inget hellre än att stå under ert be-fäl… 
 



Tänk på kära Systrar, hos oss Bröder finns så mycket mer än vår kropp 
Vi är lojala, trygga, envisa och visst dräglar vi ibland – men än finns det hopp 
Grottmännen tog ju visserligen på jorden de första stegen 
och nog är det så att än idag har några fastnat på den vägen 

Och att vi Bröder inte alltid lyssnar den saken är helt klar 
Men det är Moses fel – envishetens far 
40 år i öknen han syntes vandra 
Istället för att fråga om råd om vägen av andra 

Men, vi Bröder är nog ändå bäst på det mesta 
Att t.ex. bara kunna gör en sak åt gången – det Systrar, borde ni testa… 
Ja, nu är väl på det hela taget allt snart sagt… 
Bröder, vänd er åt vänster och beundra våra Systrars skönhet och prakt 

För nu skall våra Gillessystrar på sitt sätt visa uppskattning och oss Bröder hylla 
I era kvinnohjärtan brinner det – ni vill ju så gärna vår dag fylla… 
…med kärlek, värme och en liten hyllnings-sång 
Bröder lätta på kravatten, om halsen känns för trång 

För våra Knutsbröder sjunga vi till melodin 34:an 

För er bröder vill vi damer  
våra hjärtan lätta nu. 
Natt på natt vi ständigt väntar 
men då snarkar hellre Du. 
Eran kropp är helt förändrad 
sen vi första gång er såg, 
lilla magen blivit rund, 
på hjässan saknas nu en våg. 

Refr: 

Att er kropp den är förändrad 
de´ betyder ej ett smack 
när ni kommer med ert plastkort 
 ja då säger vi ju tack. 
Men vi älskar er och vill ju gärna 
ha er som ni är. 
Nu är det slut på våran klagan 
Broder Knut, jag har dig kär... 

Med Duvan vid mitt bröst 
lovar jag och svär  
att göra mitt bästa 
ty S:t Knuts Gille 
är för tjej och kille  
hedrande och fint… 

Låt oss gemensamt föra våra gamla medeltida Knutsgilles traditioner vidare till kommande 
generationer och låt oss göra det med högtid, glädje och fest, präglat med stil och tradition. Och låt 
oss söka nya vägar, aktiviteter och nätverk och få våra ungdomar att trivas i vårt gille. Det är ni 
ungdomar som är framtiden – och det är faktiskt ni som ska hålla 100-årsjubileum 2044… 

… Allt under Knutsgillets valspråk ”I Fred och Endräkt”. 

Bröder och Systrar! Nu skall vi få vara med om något alldeles speciellt! För ca ett år sedan bad jag vår 
Musikansvarige Annika Svedenborn om hjälp. Landskrona stad firar i år sitt 600 års jubileum och 
banden och inte minst historien mellan staden och vårt Knutsgille är stora. Uppdraget var lätt att 
lämna – svårigheten ligger i att skapa… Men nu finns den här rykande färsk – Knutsgillets 
jubileumssång till ära för både gillet och vår underbara stad. Musiken har Daniel Gunnarsson stått för 



och Gillets musikansvarige Annika Svedenborn har gjort texten.  
 
Kära Bröder och Systrar! Låt oss nu lyssna till uruppförandet av ”Till Landskrona Gille” av Daniel 
Gunnarsson och Annika Svedenborn. 

Lennart Söderberg 
Ålderman 

 


