
                                                 
 

  
 
 

 
 
 
 
DAGMAR MUNCK AF ROSENSCHÖLD 1920 – 2012 
 
  
Knutsgillets Hedersmedlem Dagmar Munck af Rosenschöld föddes 1920 i Malmö. 
Hennes föräldrar var överläkaren Dag Carlsten och hans hustru Karin född Kleberg. 
  
Dagmar Carlsten tog studenten i Malmö 1940 och blev filosofie kandidat i Lund 1945. 
Hon träffade den blivande advokaten Claes Munck af Rosenschöld, son till 
borgmästaren i Landskrona, när de båda studerade i Lund och redan vid 
Högtidsstämman 1946 recipierade Dagmar i Knutsgillet där Claes fader var 
Ålderman. 
  
Claes och Dagmar gifte sig 1947 och bosatte sig i Villa Sundöre, familjehemmet vid 
Strandvägen där Claes var född. Barnen föddes i snabb följd, Gabriel 1947, Elisabeth 
1949, Kristina 1950 och Viveka 1953. 
  
De engagerade sig båda djupt i Knutsgillet och förblev livet ut trogna medlemmar 
med sitt aldrig sinande och personliga intresse för Gillet och medlemmarna. De 
svarade personligen för skapandet av Gillets arkiv, som förvarades i hemmet från 
1944 fram till 1996 då allt material överlämnades i dåvarande Gillesskrivarens vård. 
  
Då Gillet 2002 tog fram en Hedersmedalj för att belöna medlemmar som gjort 
omfattande insatser inom eller för Gillet, blev Claes och Dagmar Munck af 
Rosenschöld tillsammans med Ålderman emeritus Eric Kindberg de första 
mottagarna. 
  
Dagmar Munck svarade för all grundläggande information vid arbetet med 
jubileumsboken, som togs fram inför Högtidsstämman 2004, då Sankt Knuts Gille i 
Landskrona firade 60-årsjubileum sedan återinvigningen 1944. Vid detta tillfälle 
utnämndes Claes och Dagmar till Gillets Hedersmedlemmar. Dagmar mottog 
Guldduva 1996 efter 50 års medlemskap i Gillet. 
  
Dagmar och Claes deltog i alla Högtidsstämmor tills deras hälsotillstånd hindrade 
dem och Dagmars sista Högtidsstämma blev 2010. 
  
Vi, som har haft förmånen att verka i Gillet tillsammans med Dagmar och Claes, 
kommer länge att minnas deras helhjärtade engagemang och orubbligt glada och 
positiva inställning. 
  
Dagmar Munck af Rosenschöld avled den 7 november 2012, 2 dagar före sin 92-
årsdag.  
  
Bo W Holmberg 
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