
                                                 

 

  

 

 

 

Högtidstal den 20 januari 2018 

 
Årets Högtidstal kommer att handla om… Anders Eriksson. 

Jag heter Anders Eriksson och är född här i Landskrona 

Jag är gift med Gudrun sedan ett och halv år tillbaka och vi bor ute i Norra Möinge som ligger mellan 
Asmundtorp och Billeberga Längs väg 110.  

Jag kan också nämna att vi blev vigda av Lennart Söderberg. Så vi kanske inte är gifta. 

När jag växte upp här i Landskrona kunde man en gång om året läsa om S:t. Knuts Gille i 
Landskronaposten om den fina fest som kallades för Knutsbal, en fest som hade allt, man jämförde 
den med nobelfesten i min värd. Man visste inget om vad det var man firade, men i dag vet jag bättre. 
Någon gång under 1100-talet kan man läsa om dom första Gillena, så detta med S:t Knuts Gille är en 
gammal företeelse men det tänker jag inte ta upp här och nu , utan jag vill mer hålla mig till S:t Knuts 
Gille i Landskrona som återuppväcktes efter sin törnrosasömn efter 400 år. Detta Hände år 1944. Jag 
var inte född på den tiden. 

De främsta initiativtagarna till att S:t knutsgillet återuppstod var Borgmästare August Munck af 
Rosenschöld och Direktör Sven Nordengren, bägge var medlemmar i S:t Knutsgille i Lund. Dessa 
herrar visste att det hade funnits ett gille i Landskrona. Så Dom tänkte, att varför återupplivar man inte 
detta Gille i Landskrona så efter en del möten med andra människor kom man fram till att 1944 var ett 
lämpligt år trots att Europa stod i brand, 2:a världskriget rasade för fulla krafter. 

I första kallelsen till Knutsstämman stod det följande kostnader för att anmäla sig till högtidsstämman i 
knutsgillet: 
Gillesavgift 5:-  gäller alla deltagare 
Receptionsavgift 10:- för herrar och 5:- för damer 
Herre från 18-21 år 5:- 
Avgift för gillesdekoration, miniatyrsilverduva 9:- 
Supè-Pris 8:- och då blev man serverad delikatessandwich 
Varmätt ( Kupongfri ) samt efterrätt.  
Ja, som man kan förstå efter den prissättningen var det ett antal år sedan. Ja, tänk detta var År 1944 
vid återinvigningen av S:t Knuts Gille i Landskrona och sen har det bara rullat på. 

År 1990 recipierade jag och min fru Kerstin och blev medlemmar i gillet men tyvärr så gick Kerstin bort 
1993. Så efter det blev det ett långt uppehåll för min del. Men år 2000 träffade jag min nuvarande fru 
Gudrun på dans i Malmö vi dansade hela kvällen tillsammans. Efter dansen bestämde vi oss för att vi 
skulle träffas igen och det blev mitt livs lycka, livet kom tillbaka. Vi träffade, vänner som vi umgås med 
även idag. På en resa till Polen med våra vänner kom vi att prata om S:t Knuts Gille i Landskrona när 
en av damerna med drömmar i sina ögon utbrast: ”Ja, det är få förunnat . Då svarade jag vill du gå på 
Knutsbalen? Hon svarade: ”Ja!” Då sa jag: ”Det kan jag ordna för jag är medlem i gillet så första året 
gick vi 3 par, dom som gäster. Nu är dom själv medlemmar sen 15 år tillbaka. 

Jag har aldrig varit verksam i gillet här i landskrona men för två år sedan fick jag en fråga av Äldste 
stolsbroder Rolf Svensson om jag kunde tänka att arbeta som någon sorts tjänsteman i gillet och jag 

 



svarade ja nästan direkt. Jag tänkte att det handlar om en enklare tjänst och det var det jag blev. Jag 
blev Stolsbroder under ett år och sen blev jag Ålderman. 

År 2016 gifte jag mig med Gudrun, det var den 29 oktober. Vi ville ha en enkel ceremoni med lite folk 
så vi frågade Tina S och Bertil H om dom ville vara vittne och Lennart Söderberg omhan ville vara 
vigselförättare och han var lätt att övertala. Vi blev vigda hemma hos Bertil och Tina och det blev en 
mycket fin högtid Lennart vigde, Monika sjöng och Bertil och Tina vittnade. Efter vigseln bjöd Bertil och 
Tina på bröllopsmiddag. Vilken underbar kväll. Detta kommer Gudrun och jag alltid att minnas. 

Detta var en kort version av mitt liv. Det sista jag vill säga er att jag är djupt ärad för mitt uppdrag som 
ålderman här i gillet i Landskrona. 

 

Anders Eriksson 
Ålderman 


