
Gildehal i 2. gilde den 20.09.2018 
 
Gildemesteren, Tove Knudsen 
byder velkommen til alle og 
meddeler, at optagelsen af en 
ny gildebror er udsat til næste 
gildehal, hvor der vil blive opta-
get 2 nye gildebrødre. 
Herefter holdt gildemesteren en 
mindetale for Britta Kjærhus, 
som desværre kun nåede at 
være i vort gilde i ca. 2 år inden 
hun efter kort tids alvorlig syg-
dom døde den 29.08.2018.  I 
den tid Britta var i vort gilde, 
havde vi lært hende at kende 
som en meget rar og hjælpsom 
person, der var med til at berige 
vores gilde. Med 1 minuts stil-
hed ærede vi hendes minde. 
Herefter var det gildemesterens 
tale, som havde sit udspring i 
nogle nye arkæologiske fund på 
Bornholm, hvor man havde fun-
det nogle nye guldgubber1 i 
”Guldhullet på Bornholm. De 
har indstemplede figurer, der 
dateres tilbage til 600-tallet eller 
måske senere. 

                                                           
1 En guldgubbe er et lille stykker 

guldblik fra jernalderen. Ordet er 
lånt fra svensk. Guldgubberne er 
10-18 mm høje og som regel 
præget med en eller to menne-
skefigurer. Guldblikket kan være 
tyndt og skrøbeligt som folie. 
Vægten og dermed metalværdien 

Specielt én figur fra guldgub-
berne på Bornholm vækker op-
sigt. Det er en kvindefigur, som 
sandsynligvis er den sagnom-
spundne ”Slattenlangpat”, som 
var en sjællandsk vandgudinde. 
”Slattenlangpat” var ifølge folke-
sagnene en moden elverkvinde, 
hvad de hængende bryster ned 
til bæltet jo også angiver. De 
lange bryster skulle dog ikke 

er ubetydelig. Guldets renhed va-
rierer fra næsten 100% til et stort 
indhold af sølv og kobber. En-
kelte "guldgubber" består af rent 
sølv. Guldgubbernes værdi eller 
betydning har været symbolsk, 
og de menes at høre hjemme 
i kultisk sammenhæng. 

https://da.wikipedia.org/wiki/Jernalderen
https://da.wikipedia.org/wiki/Kult


tolkes som noget negativt men 
symbolisere, at hun gennem sit 
liv havde givet frugtbarhed og 
næring til mange børn. ”Slatten-
langpat” siges at være den vær-
ste af alle elverkvinder. Hun 
skulle have lokket flere mænd 
med ud i mosen end nogen an-
den, have ombyttet bunkevis af 
de elverunger, hun havde fået, 
med menneskebørn til menne-
skeforældrenes store sorg. Hun 
skulle være så afsindig grim, at 
hvis man så hende, ville man 
aldrig mere kunne gå til ro uden 
at få onde drømme.  
Tidligere var ”Slattenlangpat” 
kendt fra Sjælland, hvor hun har 
fået en plads i kirkekunsten. I 
Vejlø kirke på Sydsjælland mø-
der vi hende som en stærk 
skulptur skabt af billedskæreren 
Abel Schrøder fra omkring 
1670. Her bærer hun prædike-
stolen, hvor hun beskrives som 
en bizar, nøgen heks med dyre-
fjæs, hængepatter og kohale, 
og med underlivet dækket af en 
rose. Man mener, at hun er sat i 
kirken som beskyttelse mod 
den dæmoniske Fladså-trold.  
Hvordan ”Slattenlangpat” er 
havnet på Bornholm, hvor hun i 
foråret dukker op fra undergrun-
den, vil kun være gætterier og 
formodninger. Er guldgubberne 
blevet brugt som betalingsmid-
del? Er de blevet brugt som of-
fergaver? Eller er der en helt 
anden forklaring? Det står 
endnu hen i det uvisse. 

Helle havde 5 minutters Sct. 
Georg, hvor hun fortalte om sit 
arbejde som frivillig på Bertram 
Knudsens Have, hvor beboerne 
en dag var på udflugt til Fryden-
borg. Der var ca. 40 tilmeldte 
beboere, som blev transporteret 
i bus ud til vort dejlige sted ved 
Lillebælt. Det tager ca. 1 time at 
få alle beboere i bussen, da 
mange er gangbesværede og 
har andre skavanker, som gør, 
at der er brug for en hjælpende 
hånd. Ude på Frydenborg tog 
Arendt fra 1. gilde imod alle, og 
så blev flaget hejst til lyden af ”I 
østen stiger solen op”. Herefter 
var der almindelig hygge på ter-
rassen med udsigt til vandet, in-
den frokosten blev serveret af 
personalet. Ved 15-tiden var 
beboerne hjemme i Bertram 
Knudsens Have igen efter en 
fantastisk dag med mange nye 
indtryk. Uden frivillige hjælpere 
kan sådan en tur ikke arrange-
res, så Helle opfordrede til, at 
man kunne melde sig til at 
hjælpe en gang imellem og 
være med til at gøre en forskel 
for beboerne.  
Ulla læste gildeloven op, og 
herefter blev gildehallen lukket.  
Musik, der blev spillet ved Gil-
dehallen: 
A perfect day (Roger Whittaker) 
Blueburry Hill (Fats Domino) 
Calypso (Jean Michel Jarre) 
Middagen var I dag: Lasagne, 
æblekage og kaffe 
Bordleder: Bodil  



Efter indtagelsen af en dejlig 
middag, var der afrapportering 
fra de forskellige udvalg: 
Husudvalg: (Bente) Der er en 
fin økonomi og der bliver lø-
bende lavet forskellige småre-
parationer 
Lejrudvalg: (Jette) Der er bevil-
liget en ny varmepumpe, som 
kan styres decentralt, hvilket 
skulle give en varmebesparelse 
på sigt. Der er desuden blevet 
fremlagt en 10 års plan, så man 
løbende får opdateret lejren 
med vedligeholdelse og nyan-
skaffelser, så der bliver et flow i 
økonomien. Godt tiltag.  
Hjælpekomité: (Renate) Der 
efterlyses nye tiltag, så vi kan få 
nogle penge i kassen til at dele 
ud af. Flere af komitéens ind-
tægtskilder eksisterer ikke læn-
gere, så nye ideer modtages 
med glæde. Der er forslag om, 
at hvert gilde skal donere kr. 
10.000,- til Hjælpekomiteen, 
men det skal først godkendes i 
Stadsgildet.  
Banko: (Bente) Der er udsendt 
en invitation til alle gilder via 
vort blad, og det kommer i det 
næste nummer også. Alle har 
fået tilsendt en liste, hvor ar-
bejdsopgaver er uddelt. Hvis 
man vil bytte opgaver, klarer 
man det indbyrdes.  
Intern Hjælpekommiteen: Der 
afholdes kun møder, når der er 
nye ideer, som kræver en be-
slutning 

Distribution: (Else Wraae) Der 
er kalendere på vej.  
 
Gildemesteren lukkede aftenen 
med en opfordring til at deltage 
i Odd Fellow Ship den 
25.10.2018 på Brejning efter-
skole og en stor tak til den ar-
rangerende gruppe.  
 
Aase Jensen                                                                                                                                                                                 
Sub. skriver 
 
 
 


