
                                                 
 

  
 
 

 

 

 

 

INGE STOLTZ 1927 – 2013 
 
 
Knutsgillets Hedersmedlem och Ålderman emeritus, arkitekt Inge Stoltz föddes i 
Helsingborg den 9 oktober 1927. Broder Inges föräldrar var Evert Stoltz och hans 
hustru Anna.  
 
Efter sin utbildning till arkitekt verkade Inge Stoltz i Helsingborg på Erik Wihlborgs 
Byggnads AB i en chefsbefattning. År 1969-1982 arbetade Broder Inge på AB 
Landskronahem som arkitekt och byggnadschef. Som tack för uppdraget med 
stadens nya Stadshus som han ritade tillsammans med professor Sten Samuelsson 
erhöll Broder Inge kommunens hedersmedalj i guld 1977. 1982 startade Broder Inge 
sitt egna arkitektkontor med arkitektuppdrag, besiktningar och kontrolluppdrag som 
specialitet. 
 
År 1973 ingick Broder Inge äktenskap med Britt, född Åström och de har två barn 
som också de engagerat sig i gillet – Roger som har haft olika befattningar och 
Annika som Musikansvarig. 
 
Broder Inge med hustru Britt intogs 1975 i S:t Knuts Gille i Landskrona. Broder Inge 
blev invald i Gillets Styrande Råd 1985, Ceremonimästare 1991 och Ålderman 1996. 
Han lämnade uppdraget på egen begäran i samband med Gillesstämman i 
november 2007. Ålderman emeritus Inge Stoltz erhöll liksom sin hustru, Oldfru 
emerita Britt, Silverduvan år 2000 samt Gillets hedersmedalj i guld 2003 respektive 
2008.  Båda utnämndes till Hedersmedlemmar för sina insatser för Gillet 2008.  
 
En ny tid randades för vårt Knutsgille när Broder Inge tillträdde som Ålderman. Den 
stoltzska lejonklon strukturerade och organiserade med en påfallande stringens i 
tankar och anvisningar. Broder Inge var initiativtagare till många förbättringar och 
nyheter - nytt ceremoniel, det vackra flaggarrangemanget ni ser bakom mig, Kunga- 
och drottningstandaren skapade tillsammans med hustrun Britt. Chrönikebladet såg 
dagens ljus 1996, Adventsmässan tillkom 1999 och boken om vårt Gille, 
Jubileumsboken, skrevs 2004. 
  
Broder Inge älskade musik, sång och teater. Han var med och startade sångkören 
Divertimento och var aktiv både som körsångare, manusförfattare, scenograf, 
regissör och som ordförande. Förutom körsång har familjen sedan 1975 seglat med 
sin segelbåt Jasmine II. Enligt uppgift slutade Broder Inge med skidåkning 2007 i den 
aktningsvärda åldern av 79 år. 
 



Ja, Broder Inge älskade allt som bidrar till att göra livet till en glädjeresa. Han var en 
person som berörde och då på det positiva sättet. Alltid beredd att hjälpa till, alltid 
med ett värmande ord och alltid till stöd för våra Knutsbröder och Knutssystrar.  
 
Broder Inges avslutningsord vid våra sammankomster ”kom väl hem och var rädda 
om varandra” visade på en Knutsbroder och medmänniska som bryr sig… 
 
Inge Stoltz insomnade lugnt och stilla i sitt 86:e levnadsår den 5 juli 2013 efter en 
kortare tids sjukdom 


