
Kära Knutsbröder och Knutssystrar

Så lägger vi åter ett gillesår till
handlingarna. För min egen del
har det varit både ett omtumlan-
de och ett spännande år. I maj/
juni förra året planerade jag för
den 12:e utgåvan av Chrönike-
bladet för att sedan sex månader
senare utses till Ålderman. Ett
uppdrag som är hedrande och
fint och som endast sju personer
haft sedan Gillet återuppväcktes
1944. Jag tackar för förtroendet.

Jag vill börja med att tacka vår
Ålderman emeritus Inge Stoltz
för ett utomordentligt gott ledar-
skap. Under Broder Inges 12 år
som Ålderman har Gillet vuxit i
popularitet och omfång. Vi som
har arbetat nära Broder Inge i
Styrande Rådet och bland
Tjänstemännen har fått ta del av
Broder Inges nybyggarkraft och
inspirerats att utföra arbetsupp-
gifter som aldrig tidigare före-
kommit i Gillet.

Papegoyeskjutningen i augusti
med Hattparad har utvecklats till
en riktig Gillesfest och
Adventsmässan i december
under ledning av vår Kaplan
Sune Karlsson är ett kärt nytill-
skott. Chrönikebladet som kom
ut första gången 1996 har
genom åren förädlats till en
utomordentlig informationskälla
för våra medlemmar och så har
vi jubileumsboken som kom ut i
samband med vårt 60-årsjubi-

leum. Lägg därtill den varsamma
förfining vi gjort av Högtids-
stämman och Knutsbalen så för-
står ni säkert att Broder Inge för
alltid står inskriven som förnya-
ren och förädlaren av vårt fantas-
tiska Knutsgille.

Nu skall nya kapitel skrivas. Som
Ålderman får jag både en lätt
men samtidigt svår uppgift! Lätt
såtillvida att grunden är lagd.
Ekonomin i Gillet är god, likaså
medlemsantalet som ligger runt
350 Bröder och Systrar. Gilles-
arrangemangen är populära och
väl spridda över året. Det svåra
ligger i att vidmakthålla, i att för-
valta arvet och på samma gång
utveckla och förnya inom ramen
för det befintliga.

Jag ser tre huvuduppgifter som
jag vill förverkliga inom de
närmsta åren. Den första uppgif-
ten är att fokusera på att få fler
nya Bröder och Systrar som
medlemmar i Gillet. Prioritet ett
bland dessa nya är fler unga tjej-
er och killar som vill uppleva
något spännande och annorlun-
da med pompa och ståt blandat
med skratt och lek – en oslagbar
kombination…

Den andra uppgiften som vi
redan påbörjat är arbetet med
smärre förändringar av Högtids-
stämman och Knutsbalen. Vi
kommer att utveckla ceremonie-
let samtidigt som vi arbetar på att
begränsa tiden för själva stäm-
man. Dessutom kommer midda-

gen och balen att effektiviseras
utan att kvaliteten blir lidande.

Den tredje uppgiften är adminis-
trativ. Styrande Rådet och
Tjänstemännen har delvis tillde-
lats nya arbetsuppgifter med
större ansvar, vilket kan innebära
lite grus i maskineriet till en bör-
jan. Slutresultatet lär dock utan
tvekan bli bra!

Jag önskar er alla en härlig, av-
kopplande och skön sommar!

I Fred och Endräkt

Lennart Söderberg
Ålderman
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I strålande väder och utan stö-
rande inslag av andra arrange-
mang hade inte mindre än 136
medlemmar och gäster med
barn samlats den 18 augusti till
2007 års Papegoyeskjutning på
Citadellet.

Till det mäktiga ljudet från trum-
man tågade vår Ålderman Inge
Stoltz och Oldfru Britt med upp-
vaktning av fan-, standar- och
vapenbärare upp på den gamla
upphöjda talarplatsen i borggår-
dens nordöstra hörn med god
överblick över ”havet” av sina
undersåtar för att hälsa alla väl-
komna. Som vanligt gav Ålder-
mannen en historisk återblick på
Knutsgillets månghundraåriga
tradition att öva sina medlem-
mars skjutskicklighet genom ”att
skjuta efter fågeln på S:t Knuts
papegoyestång” som det står i ett
dokument från Gillet i Lands-
krona den 17 november 1516.

På Åldermannens uppdrag gav
Ceremonimästaren Gunnar Bolin
strax order om uppställning på
två led för de regerande majestä-
ternas Fågelkung Svante Grönvall
och Fågeldrottning Camilla
Christerson sedvanliga inspek-
tion av skjutsällskapet som så
småningom fick godkänt.

Under denna procedur hade
Gillets Skaffare med assistans av
flera frivilliga handräckare för-
berett intagandet av ”en lille en”
som Åldermannen enligt sin
1997 införda vana bjuder alla
skyttar på med den fromma
önskan att allas nervositet skall
försvinna och att skjutningarna
därmed skall kunna genomföras
med stadig hand och blick.
Barnen förskonas naturligtvis
från denna manipulation med
övertygelsen att de kommer att
genomföra sina spännande täv-
lingar drivna av naturlig ung-
domlig entusiasm.

På Ceremonimästarens kom-
mando formerades därefter

skjutsällskapet inför avtågandet
mot skjutplatsen i Bastion
Wrangel för ädel tävlan och
samtidigt intagande av god mat
och dryck som Skaffaren arran-
gerat.

Inte mindre än 54 herrar och
exakt lika många damer ställde
upp i seniortävlingen och kam-
pen blev en tidsmässigt långt
utdragen historia som frestade
hårt på skjutledaren Broder Nils-
Eric Nilsson och hans assistenter
Bröderna P-O Bodin, Rolf
Svensson, Jeff Svedenborn,
Anders Persson och Roger Stoltz.

Den som gav sig tid att närmare
studera skjutstilarna under täv-
lingen fick bekanta sig med
många verkligt personliga försök
att uppfinna unika metoder att
hantera vapnen och skjutledarna
fick ingripa många gånger för att
undvika pinsamma incidenter
och i något fall för att lösgöra
skytten från bågen. Antalet iväg-
skjutna bågar i stället för pilar var
liksom under de senaste åren
anmärkningsvärt låg och tyder
på viss vana och att andelen
verkliga nybörjare var låg.

Efter första skjutomgången ståta-
de bland herrarna regerande
Fågelkung Svante Grönvall med
inte mindre än 23 poäng i
ensam ledning. Olof Böiers hade
16 poäng och Anders Löfgren
15. Göran Karlsson, Bertil
Persson och Lars Brandt hade 10
poäng, medan två gästande her-
rar, utom tävlan, hade fått heder-
samma 3 poäng vardera.

Vid herrarnas andra skjutom-
gång sorterades de flesta tävlan-
de bort. Svante Grönvall och
Olof Böiers hade båda 10 poäng
och en 3:e skjutning fick tillgri-
pas för att skilja dem åt. Vid
denna höll Svantes nerver bäst
och han kunde ensam ståta med
poäng (5) och erövrade därmed
titeln Fågelkung för 3:e gången.

Damernas första omgång resul-
terade i att en gästande dam
utom tävlan drog iväg med 9
poäng medan Systrarna Barbro
Bodin och Margaretha Persson
ledde tävlingen med 6 vardera.
Inte mindre än 8 damer, bland
andra regerande Fågeldrottning
Camilla Christerson, hade 5
poäng vardera som goda 2:or.

Papegoyeskjutning på Citadellet



Vid damernas andra skjutning
hade Lisbeth Svedenborn övat
upp sig och åstadkom 9 poäng
medan de övriga 8 damerna i
denna omgång som mest åstad-
kom 5 poäng och därmed eröv-
rade Lisbeth titeln Fågeldrott-
ning.

För första gången ordnas en sär-
skild tävling i Papegoyeskjutning
för ungdomar 13-17 år gamla.
Här placerade sig Andreas
Christiansson på första plats med
5 poäng följd av Jonathan Böiers
och Carl Christerson med 4
respektive 1 poäng.

Dokumentationen av ungdoms-
tävlingarna är bristfälliga, men
enligt obekräftade uppgifter
segrade Anders Brandt med 96

poäng bland framtida (?) Knuts-
bröder och Alma Jinnestål bland
framtida(?) Knutssystrar med
111 poäng.

Fågelkung Svante Grönvall och
Fågeldrottning Lisbeth Sveden-
born dekorerades under folkets
jubel av Åldermannen och mot-
tog med sänkta huvuden majes-
täternas magnifika silverduvor
som symboler för sina tillkäm-
pade värdigheter.

Ålderman Inge Stoltz och
Stolsbroder Anders Persson hade
efter stora svårigheter lyckats ena
sig om vem som skulle avgå som
segrare i tävlingen om dagens
mest storslagna och dekorativa
huvudbonad men Åldermannen
kunde avslutningsvis kora årets

Hattdrottning, Gunilla Svensson.
Denna titel har hon erövrat
åtminstone 2 gånger tidigare,
1998 och 2001.

Avslutningsvis tackade Ålderman
Inge Stoltz för alla deltagarnas
ansträngningar och glada humör

som gjort 2007 års Papegoye-
skjutning till ett minnesvärt
arrangemang i vårt Gille. Som
vanligt tillade Inge ”tag väl vara
på er”!

Bo W Holmberg
Äldste Stolsbroder 
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Tumathorp
Festligheterna i Tumathorp den 7
juli 2007 tog sin början i ett
varmt men något regnigt som-
marväder. Alla gäster bjöds på
drink i församlingshemmet och
därefter vidtog högtidlig paren-
tation i Östra Tommarps kyrka.

Under eftermiddagen avnjöt vi
kaffe i hembygdsgården och
kunde tacksamt konstatera att
vädret avsevärt förbättrats. Vi
begav oss därefter till Glimminge-
hus där nya medlemmar recipie-
rade och 25- och 50-årsduvor
utdelades. Deltagarantalet var så
stort att alla inte fick plats i den
gamla borgen utan ett stort antal
fick följa ceremonin på storbild-
steve – medeltid mötte nutid! 

Ceremonierna var mycket värdi-
ga och inramades av medeltida
musikunderhållning. Kvällen
avslutades på ”Gislövs Stjärna”
där vi bland annat avnjöt kalvfilé
Oscar och dansade till ”En fyra
Skåne”. Mätta och trötta begav vi
oss fram på småtimmarna tillba-
ka till fantastiska Karnelund
Krog och Rum i Gislöv, en
ombyggd lanthandel som för-
vandlats till en mycket charmig
restaurang med möjlighet till
övernattning. Restaurangen har
fått mycket fina omnämnanden i
ett flertal mattidningar.

Knutshälsningar
Anders och Margaretha Persson

Adeldrickning

Lund

Den 8 september 2007 deltog
Barbro och jag i Sankt Knuts
Gille i Skanör-Falsterbos Hög-
tidssammankomst som repre-
sentanter för vårt Gille.
Högtidssammankomsten starta-
de med samling för samtliga
Bröder och Systrar från det egna
och sex gästande Gillen i Skanörs
Gamla Rådhus, där vi välkomna-
des av den alltid glade och älsk-
värde Åldermannen Bengt
Hansson.

Efter avslutat mingel med tillhö-
rande vin och tilltugg, ställde
Styrande Rådet och representan-
terna från gästande Gillen upp
sig för att i procession tåga till S:t
Olofs kyrka. Där genomfördes
en musikandakt med parentation
och reception. Det var glädjande
få parentationer och glädjande
många recipiender, vilket lovar
gott för Gillets fortlevnad. Under
musikandakten framförde Da
Capo-kören underbar sång
under ledning av Gilleskantor
Britta Gustafsson.

Samtliga Bröder och Systrar för-
flyttade sig därefter till det när-
liggande Hotel Gässlingen, där
Adeldrickningen avhölls. Mingel
med vin inledde även denna
samling innan vi satte oss till
bords. Vi var 124 personer som
satt vid 16 bord, vilket gjorde att
vi fick mycket god kontakt med
våra bordsgrannar. Barbro och

Denna vackra vinterdag, den 12
januari, gick färden till Lund och
när vi närmar oss ser vi
Lundadomens två torn stå som
svarta siluetter mot den grå him-
melen, som två väktare vakande
över staden och dess Knutsgille.

Målet är som alltid Grand Hotel
där vi i Lukassalen blir mottagna
av Åldermannaparet Anders och
Hild Svenningsen.

Knutsklockan i Domkyrkan ring-
er in Knutssammankomsten och
Ålderman Anders inleder cere-
monin med välkomsttal följt av
parentation över 32 avlidna
Bröder och Systrar. En kvartett
studentsångare framför lämpliga
sånger och därefter sker recep-
tion av ett 30-tal recipiender.
Sedan är det utdelning av
Hederstecken för 50-årigt och

25-årigt medlemskap. Hela cere-
monin präglas av stämning och
högtid.

Sedan är det förflyttning till mat-
salen där vi avnjöt en formidabel
supé kryddad med trevliga tal.
Eftersom det var min och Britts
sista representation som Ålder-
mannapar, så blev jag förärad att
hålla tacktalet och framföra gäs-
ternas tack.

Efter måltiden blev det förflytt-
ning till festsalen där, det enligt
tradition i Lund, julen dansas ut,
följt av Françaisen och moderna-
re takter. Som alltid en minnes-
värd kväll tillsammans med
många gamla och nya vänner.

Inge och Britt Stoltz 
Ålderman emeritus och Oldfru emerita 

jag blev mycket väl omhänder-
tagna av vårt bords värdpar
Skattmästare Kenneth Parnefjord
med hustru Ann-Britt.

Menyn bestod av halstrad pil-
grimsmussla och scampi, mari-
nerad hjortfilé och desserttallrik
med säsongens bär. Fantastiskt
gott!

Till skillnad från vårt eget och
flera andra Gillen, kunde Prome-

nadpolonäs och Française inte
genomföras, då lokalen inte tillät
detta. Men dansa gjorde vi kväl-
len lång!

En mycket glad och trevlig efter-
middag och kväll, som alltid i
Knutsgilles-sammanhang!

P-O Bodin
Skattmästare
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Den 8 december hölls den nion-
de Adventsmässan i Borstahusens
kapell sedan starten 1999. I år
hade 80 Bröder och Systrar hör-
sammat kallelsen och som alla
andra år var stämningen god
denna vackra decemberdag.

För vår Ålderman Inge Stoltz var
det sista gången som han höll
välkomsttal och kan det ha varit
därför Broder Inge såg extra nöjd
och glad ut. I sann ”Inge-stil”
togs vi i hälsningsanförandet till-
baka till 1100-talet och åkte där-
efter med några nödstopp i rask
takt fram till nutid. Broder Inges
berättarkonst när det gäller histo-
riska betraktelser har inga grän-
ser.

Att sedan få luta sig tillbaka, så
gott det går i pinnastolarna, och
lyssna till kören Divertimento när
de sjunger Sköna Advent och
Stilla Natt är en lisa för kropp och
själ. Tänk, så underbart att bara
för en stund blunda och försvin-
na bort i en dröm… Kören
Divertimentos ordinarie dirigent,
Ingrid Kvelde, hade förhinder
och ersattes på ett magnifikt sätt
av en av körsångarna, Agneta
Carlsson. Tack Agneta och kören
för underbar sång!

Stunden var nu kommen för vår
Kaplan Sune Karlsson att inta sce-
nen. Spänningen stiger alltid
bland åhörarna och inte minst
Chrönikören vässar pennan inför
det som komma skall. Broder
Sune har förmågan att med sin
berättarkonst fängsla oss och inte
heller i år blev någon besviken.

I år hade Broder Sune bestämt sig
för att ljuga och ljuga så rejält att
julen försvinner och därmed
också Jesus. Undrar vad Dom-
kapitlet tycker! Tankeexperimen-
tet går ut på att vi kapar 35 år från
mänsklighetens historia – fem år
före vår tideräknings början och
trettio efter. Det vi kan konstatera
är att när år 30 följer direkt efter
år –5 så märker vi på det här tids-
avståndet ingen större skillnad.Vi
förlorar inga av världshistoriens
större gestalter, inga märkvärdiga
författare och inga större härföra-
re eller kungar. Bortsett från den
där betydelsen som Jesus kan ha
haft så gör de där 35 åren ingen

större skillnad i världshistorien.

Broder Sune lägger ut texten;
”vad kan en enkel snickarson
egentligen åstadkomma, han
skrev aldrig något som blev beva-
rat till eftervärlden, han reste
aldrig mer än trettio mil hem-
ifrån och han gjorde ingen revo-
lutionerande uppfinning. På det
här tidsavståndet var han helt
enkelt en ”Mr Nobody”. Men
ändå gör han en sådan skillnad!
Idag, tvåtusen år efter Jesus måste
vi resa långt och leta länge innan
vi hittar kulturer som kan upple-
vas som opåverkade av kristendo-
men.”

Broder Sune fortsätter sin betrak-
telse och som den skickligaste
deckarförfattare hålls vi på sträck-
bänken ända till sista sidan i
boken. ”En sak är säker, utan
Jesus hade världen sett annorlun-
da ut. Med Jesusbarnet fick vi en
slags bruksanvisning och det var
när änglarna sjöng utanför
Betlehem – idag har en frälsare
fötts, han är Messias, Herren. En
frälsare, en befriare. Det är det
Gud vill vara när han kommer till
jorden! Han vill inte vara någon
stämningsfull juldekoration, ej
heller distributör av god moral
eller någon docka uppspikad på
ett kors. Nej, han vill vara en fräl-
sare, en räddare, en befriare…”
De där 35 åren var kanske de vik-
tigaste i mänsklighetens historia.

Även detta år läste Broder Stig
Laurenius ”Tomten” av Viktor
Rydberg. Det har skrivits tidigare
men tål att upprepas, elva verser
deklameras utantill som ett rin-
nande vatten och med en känsla
för språkets takt och ton som är
imponerande. Broder Stig över-
raskade oss dock i år med att
börja läsa en dikt av Gabriel
Jönsson, ”Julstallet”.

Broder Inge avslutade Advents-
mässan med att önska alla en
fridfull jul och konstaterade med
ett litet leende och längtan i
blicken; ”Nu är julen nära…”

Chrönikör 
Lennart Söderberg 

Adventsmässa i Borstahusen

KALENDER 2008-2009 

Papegoyeskjutning Lördagen den 16 augusti
Landskrona Citadell

Adventsmässa Lördagen den 6 december
Borstahusens Kapell

Högtidsstämma Lördagen den 17 januari
Hotell Öresund

Åldermannasynod i Lund Lördagen den10 januari

Parentation
En fast tradition i S:t Knuts Gille är att Åldermannen vid
Högtidsstämman med några ord erinrar om de Bröder och
Systrar, som under det föregående året för alltid lämnat vår krets.
Under det sistförflutna året har tre Bröder avlidit och Ålderman-
nen tände tre ljus, och nämnde dem i den ordning de inträtt i
Gillet.

Sven Munke
Lennart ”Jipe” Andersson

Hellmuth Berndt

Gilleskaplanen avslutade parentationen med några tänkvärda ord.
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Det var utfärdad stormvarning
och nog blåste förändringarnas
vindar denna kväll då flera nya
befattningshavare installerades.
Gäster från nio Syskongillen i
Sverige och Danmark hade trot-
sat vädrets makter för att inte
missa LandskronagilletsHögtids-
stämma och Knutsbal och ännu
ett år var maxantalet 196 delta-
gare uppnått.

Ålderman Inge Stoltz hälsade
samtliga Bröder, Systrar och 
gäster välkomna till Landskrona-
gillets 65:e Högtidsstämma. En
aning vemodigt eftersom det
också var hans sista som Ålder-
man, ett ämbete han skött med
den äran.

Nya befattningshavare, invalda av
Styrande Rådet, installerades. Jeff
Svedenborn, Roger Stoltz, Anna
Lilja och undertecknad fick mot-
taga regalierna som bevis på våra
nya uppdrag som Övermarskalk,
IT-ansvarig, Gillesmarskalk res-
pektive Chrönikör.

Med ett stort och varmt tack och
berömmande ord från Ålder-
mannen ”befriades” Gunnar
Bolin efter 12 år från uppdraget
som Ceremonimästare och Jonas
Christiansson kunde installeras
och dekoreras med regalierna –
kedjan och staven.

Så var det då dags för det som
bara inträffat sju gånger tidigare
sedan Gillets återuppväckande
1944 – Åldermannaskifte. Förste
Ålderman i det uppväckta
Landskronagillet, August Munck
af Rosenschöld, var borgmästare
och efter 64 år tar en ny borg-
mästare vid. Ålderman och
Oldfru Inge och Britt Stoltz tack-
ade för den fantastiska tid de haft
i och med Knutsgillet ända sedan
de recipierade 1975. För alla
trevliga fester och sammankom-
ster, givande samarbete och allt
stöd från Knutsmedlemmar i all-
mänhet och mentorerna Claes
och Dagmar Munck af
Rosenschöld i synnerhet. Många
år i Gillet som lett till livslång
vänskap. I enlighet med ceremo-
nielet tog Inge av sig kedjan och
hängde den om halsen på den
blivande Åldermannen och
önskade honom lycka till i detta

”uppdrag som förpliktigar. Och
det är ett av de finaste uppdrag
man kan få.”

Iklädd Åldermannakedjan inled-
de Lennart sitt allra första tal som
Gillets Ålderman med en kort
introduktion av Knutsgillenas
speciella vokabulär. Vi fick också
en liten historisk tillbakablick
från Gillets återinförande 1944.

Lennart påminde om allt Inge
och Britt gjort för Gillet –
Adventsmässan, Papegoyeskjut-
ningen, Knutsboken och upp-
fräschningen av högtidsstäm-
man. ”Aldrig har så få gjort så
mycket för så många. Ja, detta
uttryck kan användas med styrka
och kraft på båda dig Inge och
Britt. Ni har gjort en fantastisk
insats och fört Sankt Knuts Gille i
Landskrona in i 2000-talet.” Vår
nye Ålderman lovade att föra
dessa tankar och visioner vidare
och samtidigt utveckla Gillet uti-
från rådande förutsättningar.

Självklart uppmärksammades
också Gunnar Bolin av den nye
Åldermannen för sina insatser
som Gillets femte ceremonimäs-
tare sedan 1944.

Under ledning av Ingrid Kvelde
sjöng Divertimento ”Ave Verum
Corpus” och därefter följde
parentation.

Längst bak i salen satt 15 förvän-
tansfulla, blivande medlemmar
och väntade på sin reception. De
kvinnliga recipienderna impo-
nerade stort med ovanligt ele-
ganta hovnigningar. Det hade
nog övats en hel del, tisslades
det. Åldermannen konstaterade
nöjt att successionsordningen
tycks säkrad inför 800-årsjubi-
leet 2056 av Åldermannasyno-
den tack vare unga Martin
Christiansson och Jonathan
Böiers inträde i Gillet.

I år kunde både 4 silver- och 2
guldduvor delas ut. Den nyblivne
Åldermannen hade dessutom det
stora nöjet att dela ut flera
hedersmedaljer och utnämna en
alldeles speciell hedersmedlem -
Oldfru emerita för hennes ovär-
derliga bidrag till Knutsgillet i
Landskrona.

Högtidsstämma på Hotel Öresund

Vårt Gilles meste Fågelkung,
Svante Grönvall, hissade för tre-
dje gången duvan, i år tillsam-
mans med Fågeldrott-ning
Lisbeth Svedenborn och
Knutsbalen kunde inledas efter
Ceremonimästarens uppmaning
till alla att bege sig till matsalen.

Åldermannen kunde så klart, till
allas glädje, inte hålla sig borta
från kåserierna från sitt förra

ämbete, utan framförde sitt väl-
komsttal på vers. Sorlet låg som
en kompakt ljudmatta under
hela middagen och avbröts
endast av skön körsång och kväl-
lens många talare från de gästan-
de Gillena som fick utrustas med
mikrofon för att göra sig hörda.
Bland talarna märktes bland
andra Dagmar Munck af
Rosenschöld som tackade Gillets
avgående Ålderman och Oldfru
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Meny
Soppa på rökta räkor serverad med 

halstrad pilgrimsmussla och örtyoghurt

Öl Gambrinus och snapsbrickor med Hallands Fläder,
Läckö Slottsaquavit och Svart Vinbär

Alternativt vitt vin, Nottage Hill Riesling,Australien 2005

*****
Ölmarinerad gödkalvsentrecôte med mille-feuille gjord på potatis och spetskål,

med rostad palsternacka och demiglace 

Rött vin, Cacadu Ridge Bin 4, Cabernet Sauvignon Petit Verdot 2006 
Alternativt vitt vin, Engel Tokay Pinot Gris Reserva 2005,Alsaçe 

*****
Färsk frukt gratinerad med champagnezabaione

Mousserande spanskt vin, Castillo Perelada Reserva Cava

*
Kaffe och avec

Inge och Britt och så förstås
Ålderman Percy Liedholm från
Knutsgillet i Malmö som tackade
för maten.

Efter middagen tog Gillesmars-
kalkarna Anna Lilja och Anton
Söderberg täten ut ur salen för
den stundande Polonaisen, vilken
som i ett trollslag var genomförd
innan alla ens hunnit lämna den
långa pudra-näsan-kön.

Inför nästa stora utmaning tog
Gillesmarskalkarna åter snabbt
täten och inledde Françaisen
med i princip alla gäster närva-
rande. Och då är det trångt!  Trots
detta genomfördes den med
ovanligt stor elegans och med en
påtagligt nöjd dansmästare. Även
detta år sågs dock en och annan
springa över golvet i förvirrad
jakt efter sin rätta plats, men det
hör liksom till och är en del av
charmen. Tack och lov finns det
alltså fortfarande utrymme för
förbättringar innan vi behöver
riskera att takkronan faller ner,
vilket Claes Munck af Rosen-

schöld förutspått kommer att ske
den Knutsbal alla är på rätt plats i
rätt tid under Françaisen.

Anders Persson påstods ha tagit
danslektioner och uppvisade stor
skicklighet då han med grace tog
sig fram över golvet. Detta impo-
nerade naturligtvis på oss andra
och redan på måndagen rappor-
terades alla dansskolor i södra
Sverige vara fullkomligt nerring-
da. Vi väntar med spänning på
nästa års dansuppvisning.

Domnivet fortsatte oförtrutet att
spela så inspirerande att tiden
helt glömdes bort. Oldfru emeri-
ta fick påminna Åldermannen
om att det var hög tid att hala
duvan och förklara 2008 års
Knutsbal avslutad. Ut i den stor-
mande vinternatten strömmade
vi lika nöjda och glada som all-
tid. För vad är väl en Knutsbal i
Landskrona, om inte alldeles, all-
deles underbar…

Camilla Christerson
Chrönikör

Yrkeslärare Ingvar Andersson
med maka barnsköterska Gunilla
Andersson, företagare Per-Ove
Persson med maka Karin Witzell
Persson, trafikledare Bernt
Magnusson med maka Annika
Magnusson, kriminalkommissa-
rie Stefan Bengtsson med maka
analyschef Ingrid Bengtsson-

Rijavec, aukt. revisor David Olow
med maka bibliotekarie Eva
Olow, civilingenjör Peter Jinnestål
med maka civilingenjör Camilla
Jinnestål, gymnasielärare Fredrik
Broström, studerande Martin
Christiansson samt studerande
Jonathan Böiers.

Årets recipiender

.Åldermannen:
”Kära Guldjubilarer!
En gång i tiden var även ni recipiender 
1958 – det finns en del som hänt i just er kalender.
Till er båda jubilarer med utmärkelse i ädlaste guld 
står vi Gillets Bröder och Systrar i stor tacksamhetsskuld.
Ja, det är faktiskt genom er förtjänst 
som Gillet formats och funnit sin karaktär och spänst.
Det är genom er som vårt kära Gille lever kvar
Vi bugar och tackar och höjer för er en alldeles speciell fanfar”.

50-årsdekoration, Guldduva
Med glädje konstaterade vi att det
i år kunde delas ut två Guld-
duvor, nämligen till Knutsbroder

Sven Hernnäs och Knutssyster
Ulla Hernnäs.
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I år kunde Silverduva delas ut  till
två Knutsbröder och två Knuts-
systrar: Wilhelm Christerson,
Camilla Christerson, Olof
Christerson, Boel Andersson.

Åldermannen:
”Kära Silverjubilarer!
Ja, det här kunde vi ha klarat av
hemma vid ert köksbord. En ren
familjeangelägenhet således –
här står tre syskon och så vår
egen Chrönikör som är gift med
Broder Wilhelm.

Jag tror att vi skriver Gilleshisto-
ria! Ni är för mig riktiga gilles-
medlemmar – alltid med på våra
tillställningar och du Camilla har

också erövrat några skyttemedal-
jer.

När Gillet kallade till 40-årskalas
1983 då intogs ni i Gillet till-
sammans med en annan Gilles-
broder och fyra Gillessystrar.Två
Bröder och två Systrar erhöll
detta år sina silverduvor.

Ni har på ett förtjänstfullt sätt
bidragit till Gillets fortlevnad.
Med Styrande Rådets stora tack-
samhet och lyckönskan vill vi nu
till Er överlämna beviset på Ert
25-åriga medlemskap i vårt
Gille.”

25-årsdekoration, Silverduva
För att kunna dela ut två av årets
hedersmedaljer fick Ålderman-
nen ta över Ceremonimästarens
arbetsuppgifter och be Jonas
Christiansson att stiga fram.
Samtidigt förde Gillesmarskalken
fram Granskare Monica Sandell.

Åldermannen:
”Ni har båda två uppdrag i vårt
Knutsgille.Våra statuter säger, att
man efter 10 år, om man fortfa-

rande är verksam, kan erhålla
Hedersmedalj och Ni båda har
uppnått denna gräns.

Styrande Rådet har därför beslu-
tat att Ni skall få detta förtjänst-
tecken med ett stort tack för de
insatser Ni lägger ner för Gillet.

Det är med stor glädje jag över-
lämnar medaljen till Er och Ni är
väl värda den.”

Hedersmedaljer

Mitt under ceremonierna gjorde
Domnivet överraskande entré
och alla undrade naturligtvis vad
vår nye Ålderman nu hittat på.
Jo, 1958 var inte bara året då
Ulla och Sven Hernnäs för första
gången deltog i Knutsgillet.
Under detta nådens år gör även
Little Gerhard succé med ”Buona
Sera” och Domnivet spelar just

här på Hotell Öresund för första
gången. Sedan dess har det lik-
som bara fortsatt. En varm
applåd utbröt som bevis på vil-
ken stor betydelse deras musik
haft genom åren för stämningen
på Knutsbalen i Landskrona!
Domnivet tågade ut, spelande –
ja just det, ”Buona Sera”!

Domnivet

Under trumpetfanfar förde
Gillesmarskalkarna fram Inge
och Britt Stoltz.

Åldermannen:
''Det har hänt en gång tidigare
och det var 2004. Styrande Rådet
har beslutat att ni från och med
nu skall vara Gillets Hedersmed-
lemmar, inga avgifter skall mera
betalas till Gillet och framöver
äter och dricker ni på Gillets
bekostnad vid alla Gillets arran-
gemang. Styrande Rådet har
dessutom beslutat att Broder
Inge i Gillessammanhang i fort-
sättningen skall kallas "Ålderman
emeritus" och Gillessyster Britt
"Oldfru emerita" och med detta
befriar jag er från alla tidigare
uppdrag i Gillet.''

Åldermannen delade också ut en
alldelas speciell hedersmedalj till
Oldfru emerita Britt Stoltz.

Åldermannen:
”Ett av mina och, om jag får
uttrycka det så här, nya Styrande
Rådets första beslut var att just
besluta om att överlämna Gillets
hedersmedalj till dig. Det var det
lättaste och snabbaste beslut jag
varit med om att fatta under
mina år i Styrande Rådet.

Du har vid sidan av din man Inge
gjort insatser för Knutsgillet som
går utanpå det mesta. Och jag vill
för ett ögonblick att ni alla ser er
omkring i salen.

Gillesstandaret med S:t Knut
Lavard, standar för Fågelkung,
standar för Fågeldrottning,Gilles-
skrin i trä för förvaring av vår
Sigillstamp från 1425, 4 st ljuss-
stakar av tenn till Åldermanna-
bordet, 18 st flaggor och vimplar
till papegoyeskjutningen.

Allt bär vår Oldfru emeritas sig-
num!

Detta är så att säga hårdvaran
som jag nu berättat om, men Du
får även utmärkelsen för ditt fan-
tastiska engagemang och stöd åt
vår Ålderman emeritus och jag
vågar påstå stöd åt alla oss som
har uppdrag i Gillet. Ja, vi kan väl
alla vara överens om att utan dig
hade Inge inte haft det så lätt…

Jag är mycket glad över att det är
jag som får överlämna heders-
medaljen till dig! Du är väl värd
denna hedersbetygelse!

Hedersmedlemmar



Laholm
Den 3 mars 2008 var det för
49:e gången högtidssamman-
komst med Knutsbal i Laholm.
Nästa år är det alltså 50-årsjubi-
leum. I år hade 93 Bröder och
Systrar hörsammat kallelsen till
festligheterna. Laholm är ett trev-
ligt Gille med god stämning och
varmt välkomnande. Inte undra
på att alla Gillen denna kväll där-
för var representerade, utom
Malmö som tyvärr fått sjuk-
domsförhinder.

Under ceremonielet togs 17 reci-
piender in och 4 Knutsmedlem-
mar fick 10-årsmedalj. Utmär-
kelser gick till Fågelkung och
Fågeldrottning och det årliga sti-
pendiet delades ut. Efter parenta-
tionen av de under året 6 avlidna
spelades ”Härlig är jorden” i ny
tappning med basen som
huvudinstrument - underbart!

Ceremonimästaren höll under
middagen ett trevligt tal till reci-
pienderna – lättsamt, roligt och
ständigt retande till skratt. Jag
fick för första gången tacka för
maten i egenskap av Ålderman
och i Laholm skall detta göras på
vers! Detta innebär ju normalt
sätt inga större problem, men
denna dag var jag något försva-
gad av magsjuka och hade egent-
ligen tänkt avstå från att resa.
Men, med kort förberedande tid
för tal vi körde till Laholm, tack-
ade för utsökt måltid trots att jag
varken ätit förrätt, varmrätt eller
dessert. Samtliga runt omkring
mig kunde dock intyga att såväl
mat som dryck smakade förträff-
ligt. Så kan det gå!

Redan runt midnatt tvingades
jag i säng och det är säkert första
gången jag lämnat ett kalas som
förste man…

Lennart Söderberg
Ålderman

Sponsorer
Vi tackar våra sponsorer som bidragit till Chrönikebladets utgivning.

www.stibb.se

www.huhnseal.sewww.tryckhuset.nu www.hanssonzander.com

Britt Stoltz 0418-232 42
www.speakerscorner.se

Göran Persson
Förrådet 5 i Landskrona

0418-226 06

Advokatfirman
Anders Persson AB

www.la-law.nu

Ingegerd & Bo W
Holmberg

Gillesfoto
Kontakta

Bertil Persson
0418-588 50

bpfoto@landskrona.net

www.taltmastarna.se

Minnesord över Ålderman Anders W Svenningsen 
* 17 februari 1937   

Lunds S:t Knuts Gilles avhållne Ålderman avled hastigt den 26 april
2008 och det var med stor förstämning vi mottog dödsbudet.

Anders Svenningsen, domprost emeritus, född i Esbjerg i Danmark
kom till Lund för att läsa teologi. Han prästvigdes i Skara 1962 och
verkade som präst i olika församlingar fram till sin pensionering i
Lund.

Anders blev Ålderman i Lundagillet den 14 januari 2000.
Härmed blev han också Åldermännens Ålderman, eftersom Gillet i
Lund är det äldsta och i rangordning det förnämsta Gillet. I denna
egenskap var det han som ledde Synoder och andra gemensamma
sammankomster av Gillena.

Den Gillesbok som utgavs 2006 och där alla Gillen medverkade,
var Anders idé och han ledde också redaktionskommittén i dess
arbete.

Oavsett om det gällde Gillesfrågor, festligheter eller personliga
samtal var Anders alltid en god lyssnare, vänlig, positiv och klok
med stor humor och glimten i ögat. Det var en stor förmån att få
ha honom som vän.

Anders och hans maka Hild var trogna gäster i andra Gillen och
hos oss gjorde de många besök genom åren, som vi minns med
glädje inte minst genom hans spirituella tal.

Våra tankar går idag till Hild och hela hans familj, samt till
Lundagillet som mist sin avhållne ledare.

Anders, Du har för alltid skrivit in Ditt namn i Knutsgillenas histo-
riebok och vi saknar Dig.

Inge Stoltz
Ålderman emeritus

Högtidssammankomsten den 2
februari 2008 lockade 160
Bröder och Systrar. Åtta Gillen
fanns representerade, varav två
Åldermän. Vi samlades kl. 17.00
för mousserande vin innan vi i
procession förflyttade oss till S:t
Petri kyrka där parentation och tal
av Åldermannen och Gilleskapla-
nen följde. Inte mindre än 42
recipierade, varav 4 redan före
själva högtidssammankomsten,
s.k. kammarreception.

Under middagen avnjöt vi rökt
lax med pepparrotscheesecake,

Cirka 100 Bröder och Systrar
hade hörsammat kallelsen till
denna 19:e högtidsstämma med
Knutsbal i Ronneby den 19 april.
Samtliga Gillen var representera-
de, varav Åldermännen från
Ringsted och Landskrona.

Redan på hotellrummet bjöds vi
på skumpa och godis. Dagens
evenemang inleddes med sam-
ling i församlingshemmet för
ytterligare ett glas skumpa - trev-
ligt! Högtidsstämman hölls i
kyrkan, detta år med bland annat
parentation följd av en stunds
eftertanke med stämningsfull
orgelmusik och sång. De 18 reci-
pienderna hälsades välkomna
med att Åldermannen sade
”Fred” och recipienderna svara-
de ”och Endräkt”.

Den goda stämning som alltid
råder i Ronnby Gille bidrar inte
minst Ålderman Harald Anders-
son och Oldfru Karin till och det
händer alltid något roligt under
gillesbesöken. Denna gång var
det Ceremonimästaren som vid
ett flertal tillfällen fastnade med
staven i hållaren - paniken lyste i
ögonen och skratten blev
många…

Lennart Söderberg
Ålderman

Medlemsavgift
150:-/person

Postgiro 49 84 70-4

Ronneby

Malmö
lamminnerfilé med tranbärssky,
crème brûlée med moccamousse
och havtornscoulis samt härliga
viner. Därefter följde kaffe och
avec och sedvanlig Polonaise.

En varm hälsning skickades från
många Gillen till oss efter att ha
varit gäster vid vår högtidsstäm-
ma. De trivs i Landskrona! En spe-
ciell hälsning skickades även till
vår Ålderman emeritus Inge.

Lennart Söderberg
Ålderman
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