
Bröder och Systrar i
S:t Knuts Gille

Gaudeamus omnes in
Domino, dium festum
Celebrantes in honore
Sancti Kanuti, Gloria
Sancti Kanuti – Låt oss
glädja oss I Herren, med
att fira festdagen till ära för
Sankt Knut, ära vare Sankt
Knut. Så inleder vi
Högtidstalet vid Högtids-
stämman i januari varje år.
Och att ställa till fest är
något som vårt Gille kan!
Uttrycket ”att slå klackar-
na i taket” får väl närmast
betraktas som ett under-
statement. Årets Högtids-
stämma och Knutsbal var
den 67:e sedan Gillet åte-
ruppstod 1944. Tänk att
över 200 Bröder och
Systrar deltog i festlighe-
terna och vi hade den
stora glädjen att välkomna
25 nya Gillesmedlemmar! 

Att arrangera en Gillesfest
som år efter år bär succéns
stämpel är inget som låter
sig göras utan engage-
mang. Som Ålderman har
jag förmånen att få sola
mig i glansen över vad
andra bidrar med och des-
sutom få njuta av alla
superlativer. De som bör
lyftas fram för sina förnä-
ma insatser är Styrande
Rådet, våra Tjänstemän

och inte minst vårt sedan
två år tillbaka nybildade
Ungdomsråd. Tack alla, ni
är underbara att samarbeta
med!

I Gillet strävar vi ständigt
efter förbättringar och
nyheter. De av er som var
med på Papegoyeskjut-
ningen i augusti fick ta del
av Skaffarens och Rust-
mästarens nytänkande. Väl
på plats bland tälten och
piltavlorna på Bastion
Wrangel bjöds vi på gril-
lad korv med tillbehör,
nytt stort tält med bänkar
och stolar, ytterligare lite
mat,och som pricken över
”I:et”, levande musik.
Danseskor saknades på
många fötter men trägol-
vet fylldes ändå snabbt
och till smäktande toner
och en vacker solnedgång
avslutade vi årets Pape-

goyeskjutning på bästa
sätt.

Under året har Monika
och jag åter haft förmånen
att besöka några av våra
Syskongillen. Ett kärt upp-
drag som jag på det var-
maste kan rekommendera.
Det står var och en
Gillesmedlem fritt att
besöka andra Gillen. Ett
mycket trevligt exempel
på detta är Siw och Axel
Gustafsson och Kerstin
och Sven Gustafsson som
för 15:e gången fanns på
plats i Tumathorp.

Tumathorp firade sitt 60-
årsjubileum och från
samtliga Gillen hade vi
lagt samman till en gåva i
form av en bötesbössa. En
present som uppskattades!
Ålderman Stefan Lamme
såg snabbt till att bössan

fylldes med mynt.
Intresset att få vara med
och stoppa i pengar var så
stort att mynten övergavs
till förmån för pappers-
sedlar…

Årets kanske mest intres-
santa resa gick till Wisby.
Samtliga Gillen i både
Sverige och Danmark har
under ett flertal år försökt
knyta kontakter med
Wisbygillet utan större
framgång. Vi blev därför
mycket glada när inbjudan
från Wisby att närvara vid
deras Högtidsdag damp
ner i brevlådan. Monika
och jag, tillsammans med
Åldermannaparen från
Laholm, Tumathorp och
Lund, åkte och fick vara
med om en synnerligen
trevlig helg. Nu hoppas vi
att Wisby hörsammar vår
önskan att besöka oss.

Vi kan åter konstatera att
Knutsgillet i Landskrona
lever och mår bra!

Monika och jag önskar er
alla en skön, mysig och
avkopplande sommar.

I Fred och Endräkt,

Lennart Söderberg
Ålderman
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om kröningen till årets
Fågelkung och Fågeldrott-
ning. Om skjutandet förra
året nästan tycktes sekun-
därt, låg det seriös tävling i
luften i år. Kanske var det
införandet av en fjärde pil
som underblåste tävlingsin-
stinkten och gjorde att det
för många verkade vara en
tävling på blodigt allvar. Det
viktigaste är tydligen inte att
delta, utan att vinna! Hur
som helst var den för i år
nyinförda korvgrillningen
ett tacksamt inslag för att
sällskapet inte skulle lida
hungersnöd under tiden täv-
lingen pågick.

Trots en fjärde pil och full
koncentration, fick många
deltagare dock erkänna att
det är allt annat än enkelt att
med båge och pil träffa den
målade gojan. Till och med
att ens få iväg pilen överhu-
vudtaget.Två som dock viss-
te hur det ska gå till var
Fredrik Broström och
Margareta Persson som med
lätthet tog hem segern och
därmed kunde krönas till
Fågelkung respektive Fågel-
drottning.

För dagen anmodad klädsel
inkluderade i vanlig ordning
huvudbonad och även i år
hade ovanligt många damer
antagit utmaningen om att
bära den allra mest fantasi-
fulla hatten. Lycklig segrare i
denna prestigefyllda tävling
blev för andra året i rad Anna
Lilja med en synnerligen
kreativ skapelse innehållande
både fågel, rede, pil och
båge!

Papegoyeskjutningen i
Landskrona är ett familjear-
rangemang och de många
deltagande barnen gick med
liv och lust in för sina täv-
lingar. Dopning förekommer
visserligen inte, men vi får
väl erkänna att ett stort mått
av ”extern assistans” före-

Lördagen den 15 augusti
ordnade Sankt Knuts Gille i
Landskrona för 25:e gången
Papegoyeskjutning på Cita-
dellområdet. Inför denna
övning var vi verkligen ute i
riktigt blåsväder, åtminstone
bokstavligt talat. Regnet öste
dessutom ner och vi hade
fullt sjå att få upp tälten på
morgonen och förankra
dem i marken. Allt verkade
till slut vara frid och fröjd,
men Gillets Rustmästare är
begåvad med ett sjätte sinne
och kände sig manad att
kontrollera tälten vid 14-
tiden, dvs. en timme innan
evenemanget skulle inledas.
Då låg de i spillror, utspridda
över skjutfältet. Till råga på
allt hade ett mindre vatten-
drag bildats i det stora tältet,
som dock fortfarande stod
upp. Men, skam den som ger
sig! Nya tält införskaffades,
restes och förblev faktiskt stå-
ende under resten av dagen.
Dessutom hände det osan-
nolika att regnet upphörde,
vinden mojnade och mol-
nen skingrades.Vi kunde allt-
så som vanligt genomföra
Papegoyeskjutningen i sol-
sken. Det var nästan magiskt.

Drygt 100 Gillesmedlemmar
och gäster hade samlats på
borggården och hälsades
välkomna av Åldermannen
som i vanlig ordning hade
en massa underfundigheter
för sig. Så var det dags för
visitationsuppställning och
intagande av stärkande, des-
tillerad dryck. Regerande
Fågelkung Roger Stoltz
kunde efter noggrant
genomförd visitation god-
känna sällskapet och sam-
manfattade läget med: Det
var ett farligt hattande, det är
så man bågnar. Med många
strängar på sin lyra är det nu
dags att pila vidare!

Därefter gick alla deltagare i
procession till de uppställda
tälten för att delta i striden
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kommer för de allra minsta.
Värdig segrare i barn- och
ungdomsklassen blev till slut
Elin Bergh.

Korvgrillning och en fjärde
pil var inte de enda nymo-
digheterna detta år. Efter
genomförd tävling kunde vi
dessutom njuta av middag
med helstekt gris och däref-
ter dans till levande musik i
stora tältet medan mörkret
sänkte sig över Bastion
Wrangel. Det var med andra

ord en dag med både histo-
riska vingslag(!) och hög
stämning.

Camilla Christerson
Chrönikör

För 60:e gången var det
Adeldrickning med Knuts-
bal i Tumathorp, således
stor jubileumsfest! I sam-
band med Gillesfestlig-
heterna hölls även Ålder-
mannasynod dagen innan
under ledning av förre
Åldermannen i Tumathorp,
Peter Stenkula.

Vi kunde också hälsa en ny
Ålderman välkommen i
”gänget”. Stefan Lamme
valdes tidigare i år till
Ålderman och ansvarade
således för första gången
för festligheterna. Ingen
nervositet här inte, Stefan
genomförde uppdraget med
bravur! 

Adeldrickning i Tumathorp
är en flerstegsraket.Vi bör-
jade med en drink i för-
samlingshemmet och tåga-
de därefter i procession till
kyrkan som dagen till ära
var mycket vackert smyck-
ad. Över 300 deltagare
fanns på plats och fyllde
därmed kyrkan. Samtliga
Gillen med Åldermän,
förutom Wisby, var repre-
senterade.

Gilleskaplanen höll en lätt-
sam predikan och med en

smula självironi berättade
han historien om pappan
som hade svårt att få sonen
att gå i kyrkan. När histo-
rien gick mot sitt slut fick
vi klart för oss att sonen var
Biskopen i stiftet.Vi njöt av
solosång som fick kyrkta-
ket att lyfta – vilken bas-
röst! Trumpetsolot gick
inte heller av för hackor.
Efter parentationen lyssna-
de vi i stillhet till klock-
ringning - mycket stäm-
ningsfullt!

I år kunde Guldduvor delas
ut till 6 systrar och 2 brö-
der och bland systrarna
märktes Oldfru emerita
Gertie Stenkula som nume-
ra är Marskalk i Gillet.
Dessutom delades Silver-
duvor ut till 6 systrar och 6
bröder.

Ett trevligt inslag är att
”Härlig är jorden” sjungs
på danska - ”Dejlig er jor-
den”. Det hela avslutades
med trumpetsolo och när
sista tonen klingat ut åkte
vi i rask takt till Tommar-
torps hundkapplöppnings-
bana för intagande av kaffe
och kaka.

Stärkta av denna gudomli-
ga dryck blev det därefter
ny transport, denna gång
till Glimmingehus för
reception och övriga hög-
tidligheter. Vi samlades på
borggården för mingel
innan vi i samlad tropp
marscherade upp till hög-
tidssalen. Någon hade räk-
nat fel på antal stolar, var-
vid visst kaos uppstod. Alla
ville ju ha en stol och
”slagsmål” utbröt.

Under ceremonin recipie-
rade 11 systrar och 14 brö-
der. Tempot var nu högt
och i sin iver att hänga
med i svängarna slog
Ceremonimästaren sönder
sin stav. Chrönikören höll
ett fantastiskt tal på vers,
lysande, elegant och stän-
digt retande till skratt.

Slutligen fick vi vara med
om något ovanligt i
Gillessammanhang. Oldfru
emerita överlämnade en
silverkedja, som hon själv
tillverkat, till Gillet att
bäras av Oldfrun. Applåder
följde och Oldfru Eva tog
på sig kedjan. Mycket trev-
ligt!

Så var det återigen dags för
förflyttning och med gasen
i botten tog vi oss till slut-
målet, Gislövs Stjärna där
vi avnjöt bakelse på havets
läckerheter,marinerad rygg-

biff och slutligen glass-
bomb med jordgubbar. Det
blev ovanligt många tal
denna jubileumskväll. Det
näst sista talet fick jag som
representant för samtliga
Gillen hålla då vi överräck-
te Bötesbössan. Ålderman
Stefan Lamme sken som ett
barn på julafton då han tog
emot gåvan. Jag hade med
gamla mynt från 1949 som
vart och ett av Gillena stop-
pade i bössan. Det hela var
mycket uppskattat och
varma applåder följde.
Efter måltiden arrangera-
des polonaise och därefter
”kasedans”.

Tumathorp är ett trevligt
Gille. Stämningen är god
och det är lätt att få kontakt
med övriga bröder och
systrar. På söndagen var vi,
som traditionen bjuder i
Tumathorp, hembjudna till
Åldermannen och Oldfrun
på brunch. Ett mycket trev-
ligt inslag som avslutade en
Gilleshelg i glada vänners
lag!

Knutshälsningar,
Lennart Söderberg
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Den 5 december samlades
74 för väntansfulla deltaga-
re för Gillets elfte Advents-
mässa. Det var med andra
ord 10-årsjubileum. Efter
ett sjungande intåg av
sångkören Divertimento,
ledd av Johanna Erlings-
son, hälsades alla välkomna
av Åldermannen som i år
till och med lyckats
komma ihåg Åldermanna-
kedjan! Ett speciellt väl-
komnande fick Heders-
medlemmarna Inge och
Britt Stoltz och Dagmar
Munck af Rosenschöld.
Även Gillets Skaffare upp-
märksammades i välkom-
nandet eftersom han,
enligt Åldermannen, för
första gången lyckats ta sig
till Adventsmässan och
dagen till ära dessutom var
tomteklädd.

Gillets evenemang är tradi-
tionsrika och det är ju all-
mänt känt att man inte ska
ändra på ett vinnande kon-
cept! Därför har Diverti-
mento varit med alla gång-
er sedan starten, liksom
kantor Ingmar Nilsson.
Stig Laurenius har visserli-
gen inte varit med alla
gånger, men hans ”Tom-
ten” av Viktor Rydberg
räknas numera som en
institution.

Ända sedan 1999 har Sune
Karlsson hållit sin julbe-
traktelse, dock inte från
början i egenskap av
Gilleskaplan. Vi har bland
annat fått höra om resor,
sifferlekar och betydelsen
av de fyra ljusen i advents-
staken. En del av det har vi
till och med förstått, tror
vi, annat har vi fått fundera
på en stund, som till exem-
pel ”objektiv sanning” och
”ensam i gemenskapens
sammanhang”.

Årets upplaga av julbetrak-
telsen var fokuserad på

ord, inte siffror, som ju
varit nuvarande Ålderman-
nens stora skräck under sin
tid som Chrönikör. Jag är
dock inte helt säker på att
ordlekarna är så mycket
lättare…

Ordet för dagen var
”Inkarnation” som i kyrk-
liga sammanhang har bety-
delsen ”Guds människobli-
vande i form av Jesu födel-
se med en vilja och en
dödlig kropp.” Och hur har
man nu fått till denna bety-
delse, kan man undra?

Med lite god vilja och fan-
tasi går det att se ordleken
”kött farväl” i latinska
(carne = kött) och (vale =
gå iväg), dvs. fastan. Och,
vad gör man före fastan?
Jo, rumlar runt ordentligt i
en Karneval! I sanningens
namn gäller visserligen för
många snarare ”Vett far-
väl”, men det är en annan
historia.

I 1:a Moseboken, 3 kapitlet
står det berättat om Adam
och Evas hyss i Paradiset,
där allt är tillåtet, utom att
äta frukten från kunska-
pens träd. Och vad gjorde
de, jo rumlade runt på det
där äpplet. Förbjuden frukt
smakar ju bäst!

Namnet Adam kommer
från substantivet ”ada-
man”, dvs. människa och
Eva från det hebreiska ver-
bet ”att leva”. Tillsammans
blir det ”mänsklighet”,
dvs. fjärmande från Gud.
Något gick alltså riktigt
snett den där gången i
Paradiset. Och, i stället för
att fixa det på distans, ”för-
nedrar sig” Gud och kom-
mer som människa i Jesu
kropp som en brobyggare
mellan gudomligheten och
mänskligheten. ”Oss är en
frälsare född” – inkarnatio-
nens djupaste mening! Lätt

som en plätt att förstå, eller
hur? Undrar om vi kan få
tillbaka de där siffer-
konsterna…?

När det så var dags för
”Tomten” upptäcktes det
att manuset inte kommit
med. Men, vad gör väl det
när man har med proffs att
göra? ”Lite nervös ska man
allt vara”, menade Stig och
allt gick så klart utmärkt.
Åldermannen avslutade
Adventsmässan med ”Tänk
att det är någon som vakar

över oss och vill oss väl!
Vilken behaglig eftermid-
dag – nu är julen äntligen
här!”

Helt slut var dock inte eve-
nemanget. Utanför kapell-
salen väntade glögg och
Christina Siggelkows 100
bullar som hon bakat
samma morgon - ett inslag
som vi också gärna gör till
tradition!

Camilla Christerson
Chrönikör

Adventsmässan
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Högtidsstämman
Inför en fullsatt festsal tåga-
de Styrande Rådet med gäs-
ter in till tonerna av Da
pacem Domine”. Över 200
medlemmar och represen-
tanter från de sju Syskon-
gillena i Malmö,Tumathorp,
Skanör-Falsterbo, Ronneby,
Flensborg och Ringsted
hade i år hörsammat kallel-
sen. Det var med andra ord
fullt hus!

Åldermannen hälsade i van-
lig ordning alla välkomna
och riktade bland annat ett
speciellt välkomnande till
sångkören Divertimento
med körledare Karolina
Larsson. I år var det nämli-
gen 25 år sedan de för förs-
ta gången förgyllde vår
Högtidsstämma och Knuts-
bal med skönsång och var
därför egentligen silverju-
bilarer! Nu går det ju inte
att dela ut Silverduvor till
alla, men samtliga deltagare
reste sig upp och gav hela
kören en varm applåd.

I år valde Åldermannen att
ägna Högtidstalet åt Gillets
Tjänstemän - Knutsgillets
hjältar och arbetsmyror!
Självklart hade han även
detta år skapat små nytolk-
ningar av gamla kända
melodier för att hedra
Tjänstemännen. De såg
aningen spända ut då de
uppmanades att resa sig
upp inför presentationen.
Vad kan nu hända – jo pre-
cis vad som helst!

Sune Karlsson - vår Kaplan
är speciell, glad och spiritu-
ell men han gillar inte att
förlora. När vi har vår
Papegoyeskjutning är träff-
säkerheten varierande, för
att uttrycka sig milt. Men,
numera finns det ju en
Fågelkung i familjen som
säkert kan lära ut ett och
annat.Vid vår Adventsmässa
är Broder Sune däremot
kung, han hälsar julen väl-

kommen och öppnar inte
bara ögonen på oss utan
kanske även en och annan
pärleport… 

Mel: Pärleporten
Sune har så många strängar
Vår Kaplan han är ett riktigt ess
Mässan får han till att svänga
För han snackar så alla hänger me'
Vi hänger me´– halleluja
Vi hänger me´ – halleluja
Vi hänger me´ – när Sune han tar
ton…

Nils-Eric Nilsson - vår
Rustmästare, har huvudan-
svaret för att Papegoye-
skjutningen kan genom-
föras. Han verkar till och
med ha kontakt med väder-
gudarna, även om det vid
senaste evenemanget verka-
de ha varit lite knaster på
linjen till att börja med…

Mel: Vårvindar friska…
Broder och Syster alltid är yster
När de på tavlan söker få prick
Båge vi spänna
Nisse får ränna
Plocka var pil som gojan ej når…

Bertil Hallengren -”Snygge
Bertil…”, för att citera
Åldermannen. Alla före-
ningar, klubbar och sam-
manslutningar har en”Bertil
Hallengren” – men vi har
originalet! Broder Bertil är
vår Skaffare i Gillet och som
sådan ser han till att det
finns mat och dryck på bor-
det. Och, det finns alltid
mer än vi förväntat oss!
Bertil är en glad gamäng
som gillar rock´n roll och
allt som gör livet glatt…

Mel: Jag ska hoa hela natten
Jag vill festa alla dagar
Festa varje natt
Festa för er alla
Göra livet lätt och glatt…

Min sång den alltid klingar klar
När jag sjunger för dig
Aoh, aoh, aoh-aoh, aoh

Sven Linde - utan historia,
ingen framtid! Broder Sven
är vår arkivarie och ser på
ett förtjänstfullt vis till att
allt som sägs blir bevarat till
eftervärlden. Ja, det kan ju i
och för sig vara tveksamt
om precis allt bör bevaras…
Broder Sven gör i alla fall ett
enastående arbete som inte
syns men som vi Bröder
och Systrar uppskattar och
inte kan vara utan. I sin
anonyma roll kan vi därför
ibland höra Broder Sven
ropa:

Mel: Jag har en telefon…
Hallo, hallo, hallo
Jag står och tittar på
Hur papper än far hit
Och papper än far dit
Sen gömmer jag alla i djupaste valv
Och ser dem inte mer
Och ser dem inte mer
Då blir jag lycklig
Ja, jag blir lycklig
Arkivera de´ e´ min passion…

Bertil Persson - en
Konterfejare måste varje
Gille ha och speciellt vårt
med nuvarande Ålderman
som ju alla vet är en riktig
linslus. Broder Bertil doku-
menterar allt vi gör och det

hade vi kanske också kun-
nat tänka oss att vara utan i
vissa lägen, men icke desto
mindre slår det blixtar
kring Broder Bertil.

Mel: En sockerbagare…
En konterfejare vi har i Gillet
Han blixtrar till, rena fotosnillet
Han tar oss här och han tar oss där
Båd´ våra huvud och våra ”tär”…
(=nödrim, reds anm.)

Annika Svedenborn - sång,
musik och glädje har alltid
präglat vårt Gille. Bra tradi-
tioner skall bibehållas och
det gör man enklast genom
att tillsätta den bästa för
uppgiften – Annika
Svedenborn. Gillets emi-
nenta Musikansvarige ser
till att rätt musik väljs och
hon står dessutom ut med
en Ålderman som totar
ihop texter som är mer eller
mindre omöjliga för kören
att sjunga. Det var kanske
därför ingen tillfällighet att
make Jeff fick äran att fram-
föra hyllningssången till
Annika…

Thank you for the music, the songs
you´re singing
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Thanks for all the joy you´re
bringing
Who can live without you, I ask in
all honesty
What would life be?
Without your song and the dance
what am I?
So I say thank you for your music
For giving it to me.

Behöver det tilläggas att
inget öga var torrt efter
denna trudelutt?

Roger Stoltz - har innehaft
de flesta befattningar i
Gillet och är sedan ett antal
år vår IT-ansvarige. Mycket
hemläxa skall göras för att
få vår hemsida att fungera
och vi har killen som vet
hur det skall gå till. Men,
icke desto mindre har vi
mer än en gång fått börja
om på nytt…

Mel: Börja om från början…
Jag har börjat om från början
börjat om på nytt
Sicken jäkla sörja
Men nu är allting bytt…

Dan-Åke Nilsson - Guld-
smeden som blev trumpe-
tande Gillesmarskalk.
Broder Dan-Åke ansvarar i
första hand för att vi håller
oss vakna, bland annat
under den tid Åldermannen
mässar. Dan-Åke bistår även
vår Klenodbevarare Rolf
Svensson med råd och dåd
när det gäller små duvor
och andra dingelidonger.
Däremellan lär han vara en
riktig drömmare…

Mel: Drömmar av silver, drömmar
av guld…
Han drömmer om silver, drömmer
om guld.
Nu ska han spela för bara er
skull…

varvid Dan-Åke spelade
trumpet resten av stycket.

Anton Söderberg - Ålder-
mannens egen ”Lille
Anton” har vuxit till sig och
blivit en riktigt stor påg!

Som Gillesmarskalk skall
Anton se till att hålla ord-
ning på oss alla så att ingen
sätter sig på fel stol eller tar
alltför många egna initiativ.
Här gäller det att följa
manualen! Men, i generna
finns det också en hel del
”rock´n roll”. Som sagt
pågen har blivit karl men i
Åldermannens ögon – tja…

Mel: Jazzgossen 
Åsse har vi här en gosse
Som har klätt sig i en stilig frack
Stora charmen har han på sig
Och han gillar festa, ack, ack,
ack…

Anna Lilja – är Gillesmar-
skalk nummer två som till-
sammans med övriga
Gillesmarskalkar ser till att
allt finns på den plats vi har
tänkt oss och ledsagar
medaljörerna fram till sin
Ålderman! För drygt ett år
sedan kom vi på den lysan-
de idén att bilda ett ung-
domsråd. Vem som skulle
bli ordförande i detta råd
var inte så svårt att välja…

Mel: Vi äro musikanter…
Jag äro den som ordnar uti vårat råd
Jag äro den som ordnar uti vårat råd
Jag kan buga, niga, fylla era glas
Jag kan fixa till ett bra kalas…

Alexandra Nordengren
– är sist ut i raden av
Gillesmarskalkar. Trots att
Alexandras fritidsintresse är
hundar och jakt så skäller
och jagar hon oss väldigt
sparsamt. Tillsammans med
Broder Anton – ja, de är ju
nästan syskon – ser
Alexandra till att vår inle-
dande dans, polonaisen,
genomförs på rätt sätt. Att
duka till fest är en av
Alexandras passioner och
många av de nyheter som
införts för middagen i år
bär Alexandras signum.

Mel: Blinka lilla stjärna
Alla glasen skall stå där 
Röda mattan ligger här
Lite glitter på var duk

Det ger salen mera stuk
Nu jag höjer glaset skål
Ikväll får alla vad de tål…

Monica Sandell - från att
ha varit ett ganska fattigt
Gille har vi gemensamt
byggt upp en kassa som
idag ger oss viss frihet att
spendera, dock med all
möjlig försiktighet. För att
kontrollera att allt går rätt
till har vi en utomordentlig
Granskare i Gillessyster
Monika Sandell. Med ett
ständigt stort leende tar hon
sig an uppgiften och tack
och lov har vi ännu inte
behövt krypa in i kurran…

Mel: Brevet från Lillan
Papper jag får,
i oktober varje år.
Jag kollar P-O så att han sig sköter.
Jobbet är kul,
Sällan leder det till strul
Ännu ett år ges mitt älskade Råd…

Niclas Frank – ett så formi-
dabelt Gille som vårt kan

naturligtvis inte nöja sig
med endast en granskare. I
Broder Niclas Frank har vi
Monicas parhäst och till-
sammans granskar de våra
siffror och ger oss därefter
någon form att tillstånd att
fortsätta vår verksamhet.
Broder Niclas har ett syn-
nerligen gott öga för väns-
ter och höger och kan där-
med så att säga sortera
beloppen där de hör
hemma…

Godda på er alla
Mitt namn de é Niclas
Och jag kollar siffror
Är ganska nöjd med dé

En del är i debet
Å andra i kredit
En del är i en korg
dom skickar jag till Borg…
Å raj-di-raj-dan-di, hugg i och må

Det var Gillets alla eminen-
ta Tjänstemän. Frågan är nu
vem som ska ”drabbas” i
nästa högtidstal? 
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I år var intresset för inträde
i vårt Gille ovanligt stort
och inte mindre än 25 nya
medlemmar kunde hälsas
välkomna. Åldermannen
konstaterade stolt att samtli-
ga recipiender gjorde ett
prickfritt inträde för att
hälsa på Styrande Rådet.

Stolsbroder Anders Persson
har ett av Gillets mest åtrå-
värda uppdrag, nämligen
det att fästa duvan på nyin-
tagna medlemmar. Intrikata
urringningar och minimala
eller obefintliga axelband
ställer dock till det emel-
lanåt och ett visst fnitter
utbryter då och då – var ska
han nu sätta den? En som
tycker uppdraget verkar
extra spännande är Klenod-
bevarare Rolf Svensson som
lycklig utropade ”Äntligen
är det min tur!” när han
fick byta av då Broder
Anders skulle agera fadder.

Medlemskap i Gillet är ett
engagemang som går i arv.
Det märktes inte minst i år
bland recipienderna. Hillevi
Nordengren infördes av sin
faster och tillika Oldfru
Monica Nordengren och är
barnbarnsbarn till Gillets
andre Ålderman sedan åter-
invigningen 1944. Dess-
utom var undertecknad och
Äldste Stolsbroder inte
bara Rådsmedlemmar utan
(framförallt!) stolt mamma
respektive morfar till recipi-
erande Louise och därmed
var faktiskt tre generationer
från samma familj repre-
senterade.

Så var det då äntligen dags
för årets Fågelkung Fredrik
Boström och Fågeldrott-
ning Margaretha Persson
att hissa Knutsduvan i
taket. Kroken tycktes för ett
ögonblick sitta fast och viss
oro spreds i salen. Så nära
har det aldrig varit att vi
behövt ställa in en Knuts-
bal!

På uppmaning av Cere-
moniemästaren tågade vi så
ut ur salen och begav oss en
våning ner för supén. Inget
hade varit sig likt utan
Åldermannens kåseri på
vers och inte heller i år blev
vi utan. Dessutom under-
hölls vi under middagen av
Divertimentos sång och
föredömligt korta och
kärnfulla tal av gästande
Gillesrepresentanter.

Efter många timmars sittan-
de är polonaisen ett väl-
kommet inslag och festsa-
len fylls snabbt till brist-
ningsgränsen. Dansmästare
Rolf Svensson kunde också
nöjt konstatera att förra
årets införda regel att ställa
upp parvis även detta år gav
utdelning och möjliggjorde
en ovanligt bra utförd
française. I likhet med de
senaste 50 åren spelade så
klart Domnivet upp till dans
och dansgolvet var om
möjligt ännu mer fullt än
vanligt.

Prick klockan ett halades
duvan och Åldermannen
förklarade årets Knutsbal
för avslutad. Men, för det
dryga hundratalet gäster
som anmält sig till nattma-
ten var kvällen ännu inte till
ända. De kalorier som even-
tuellt gått förlorade i dan-
sens virvlar togs med råge
igen genom framdukad
pyttipanna med ägg och
tillbehör. Stärkta av nattma-
ten fick vi till slut ändå kon-
statera att ännu en högtidlig
och festlig kväll med
Landskronagillet var till
ända. En välbehövlig stund
av värme och ljus i denna
mörka årstid som skulle
visa sig bli både längre och
kallare än i mannaminne.

Camilla Christerson
Chrönikör
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Menyn

Välkomstdrink
Rotari Brut Reserva,Trentino, Italien

Pata negra med hyvlad melon, dressad sallad,
balsamicovinäger och olivbröd

Öl och snaps
alt. Josef Ehmoser, Österrike

Halstrad gös med smörad sås och buljongkokt salladspotatis
samt en ljummen fänkåls- och rödbetscrudité

Baron de Ley Reserva, Rioja, Spanien

Klassisk glassbomb med hallonkompott
och lättvispad grädde

Bricco Quaglia, Italien

Kaffe och avec

Pyttipanna
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Årets recipiender

Nya Gillesbröder 2010, från vänster bakre raden: Löjtnant,
systemingenjör Rolf Cordes, posttjänsteman Karl-Erik
Mineur, försäkringsmäklare Per Larsson, teknisk direktör
Mikael Wendel, högskoleingenjör Peter Holmberg, senior
project manager Göran Karlsson, studerande Erik
Thomasson, entreprenadingenjör Ted Lindberg, entrepre-
nör Boris Johansson, åkare Kenneth Bengtsson och dataut-
vecklare Viktor Olsson.

Nya Gillessystrar 2010, från vänster bakre raden: Butikschef
Anette Johansson, frisör Jessica Bengtsson, enhetschef
Ingrid Jerlsten, specialpedagog Annette Cordes, studeran-
de Louise Christerson, studerande Emilia Andersson, djur-
vårdare Karolin Fällman Karlsson, redovisningsassistent
Ann-Christin Centervall-Wendel, verksamhetsutvecklare
Anita Mineur, butiksbiträde Eva Lindberg, sandwichartist
Jonna Alm, sjuksköterska Anna Holmberg, studerande
Hillevi Nordengren och IT-konsult Janet Forslund.

25-årsdekoration, Silverduva
Till vårt Knutsgilles 25-årsjubileum 1969 beslöt Styrande
Rådet att instifta en 25-årsdekoration. Med glädje kunde vi
konstatera att utdelandet av Silverduvan kunde ske även
detta år till två Knutsbröder och en Knutssyster:

Henriette Karling,Anders Eriksson, Jonas Christiansson

Åldermannen:
”Kära Silverjubilarer!
1985 intogs ni i Gillet tillsammans med fyra andra
Gillesbröder och fem Gillessystrar. Ni har på ett förtjänst-
fullt sätt bidragit till Gillets fortlevnad. Med Styrande Rådets
stora tacksamhet och lyckönskan vill vi nu till er överläm-
na beviset på ert 25-åriga medlemskap i vårt Gille.”

Hedersmedaljer
Vid Gillesstämman 2001 beslöts att instifta en hedersme-
dalj. Medaljen förgylld med präglad bild av S:t Knut och
med texten ”Convivii Sancti Kanuti in Landskrone” och
bärs i medaljband med färgerna rött-gult-rött. I år kunde
två stolta Gillesbröder motta Hedersmedalj:

Gilleskaplan Sune Karlsson, Skaffare Bertil Hallengren

Åldermannen:
”Ni skall få detta förtjänsttecken med ett stort tack för de
insatser ni lägger ner för Gillet.Vi är mycket glada över att
ni på ett synnerligen aktivt sätt är med och bidrar till Gillets
fortlevnad. På något sätt är ni varandras motsatser men
ändå inte. Broder Bertil tror på rock´n roll och Broder Sune
tror på Gud, men vad är det som säger att det inte är
samma sak? Fortsätt med oss och fortsätt att sprida den
glädje som ni är så innerligt bra på. Det är med stor glädje
jag överlämnar medaljen till Er och Ni är väl värda den.”



Margaretha och jag besökte
Skanör-Falsterbo den 5
september och fick upple-
va en stämningsfull paren-
tation och reception samt
en musikandakt av fantas-
tiskt duktiga unga musiker
i Skanörs kyrka. Det var
extra festligt denna gång
med anledning av att det
var Gillets 60-årsjubileum.

Efter avslutning i kyrkan
blev vi bussade till det
nybyggda Falsterbo Strand-
bad för intagande av en

god måltid med lämpliga
drycker därtill. Kvällen till
ära underhölls vi av
”Knutskören” som gjorde
ett bejublat framträdande.

Kvällen avslutades med
dans och så småningom
drog vi oss tillbaka till vårt
trevliga boende på Hotel
Norregård. Gillet med
Åldermannen i täten skall
ha all heder av kvällen.

Knutshälsningar,
Anders Persson
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Högtidssammankomst i Skanör
5 september, 2009

Åldermannasegling 12 augusti, 2009

Dikt från nyblivna medlemmarna 
Rolf och Annette Cordes

Sankt Knuts Gille i Landskrona har kallat till fest

Bröder och systrar kom från norr och syd, öst och väst
En del kom med bil, någon med båt och någon kanske till och 
med till häst
Vi recipiender utsattes av Åldermannen för ett litet test
Vem av alla dessa damer och herrar kunde bocka och niga bäst
Skaffaren hade sett till att det fanns mat och dryck till varje gäst
I disken gick det sedan lätt för på tallrik fanns ingen rest
Vid dansen fanns många skratt och mycket glädje vid varje gest
Att detta förkunna behövs av Skattmästaren ingen attest
Än en gång tack för denna underbara fest

Vem kunde ana att vårt Gille skulle begåvas med två
poeter? Det kanske rentav kan bli ett nytt ämbete –
Gillespoet?

Om än inte i strålande
solsken så i varje fall med
glada skratt tog vi oss med
segelbåtar för nionde året i
rad över Öresund till
Rungsted. Vår Ålderman
emeritus, Inge Stoltz, tog
för nio år sedan initiativet
till en årlig träff med samt-
liga Åldermän på temat
hav, segling, god mat och
gemyt. En förträfflig kom-
bination som ytterligare
har svetsat samman våra
Gillen.

I årets träff deltog samtliga
Gillen förutom Lund,
Ystad, Flensborg och
Wisby. Klockan 09:30
samlades vi som traditio-
nen bjuder i Borstahusen
Segelsällskaps klubblokal
för att njuta av nybryggt
kaffe och frallor.

En rak västlig vind skulle
ha tvingat oss till alltför
tidsödande kryssegling,
varför vi istället med putt-
rande motorer tog oss till

Danmark, där vi på den
lille kroen njöt av bland det
bästa våra grannar i väst
kan bjuda på, det danska
smörgåsbordet. Det hela
intogs till tonerna av några
snapsvisor med tillhörande
akvavit och öl. Stärkta av
dessa ädla drycker begav
oss därefter i maklig takt

åter till båtarna och med
vinden nu i ryggen gick
hemfärden galant.

Den uppsluppna stäm-
ningen förstärktes ytterli-
gare under seglatsen hem
och vi var alla överens om
att nästa år åter träffas, då
för att fira 10-årsjubileum

med hembakad tårta! En
trevlig dag var därmed till
ända.

Knutshälsningar,
Lennart Söderberg



Förbindelserna till Gotland
är inte klockrena så Monika
och jag fick redan på fredag
eftermiddag ta flyget till ön
och hem kom vi inte förrän
söndag kväll. Men, trevligt
hade vi!

Vi var inte ensamma på
denna utflykt. Tre andra
Gillen med sina Åldermän
– Lund, Tumathorp och
Laholm – fanns även med
på resan. Vi bestämde
snabbt (jag, Stefan Lamme
och Arne Mårtensson),
utan Lunds vetskap, att det
med traditionens starka
makt utan tvivel var Jan
Alvå som borde tacka för
maten. Så skedde också…

Wisby är vacker även under
vintern. Lördagen ägnade
vi åt diverse upptåg så som
god mat och dryck, foto-
grafering och så lite god
mat och dryck igen.

Ålderman Torsten Gisle-
stam med Oldfru Gerd tog
informellt emot oss några
timmar före festen och
bjöd på förfriskningar - ett
trevligt initiativ! Vi kunde
redan då märka att nerver-
na hos Åldermannen satt
utanpå kostymen. Inte nog
med att detta var Torstens
första ceremoniel som
Ålderman, han skulle även
behaga sina gäster från de
södra delarna av riket!

Gudrun Schyman skulle
inte ha gillat starten på
kalaset.Vi välaktade gästan-
de Åldermän blev nämligen
inbjudna till festlokalen för
att njuta dryck och prata
”man-to-man” medan våra
dygdädla Oldfruar vackert
fick sitta på hotellet och
avvakta vidare ”order”.

Högtidsstämman inleddes
på samma sätt som hos oss
med intåg av Styrande Råd
med gäster. Våra Oldfruar
fanns då redan på plats i
Odd Fellow-salen. Under
stämman delades tre
hedersmedaljer ut till tidi-
gare Åldermän och nya
medlemmar togs in. Under
Högtidsstämman lyssnade
vi till skön orgelmusik.

Gillesskrivaren höll ett
mycket trevligt tal och
berättade om Åldermannen
och hans resa till Gillet i
Skanör-Falsterbo i septem-
ber. Trots GPS hamnade de
ständigt fel och lär ha snur-
rat runt i Kävlinges rondel-
ler ett antal gånger innan
kosan kunnat ställas mot
näset.

Efter stämman fortsatte
festligheterna i matsalen
där vi ca 100 deltagare njöt
av Västerbottenbakelse med
löjrom, kalvkotlett och
ingefärspäron med vaniljg-
lass – dock inte samtidigt!
Ett mycket trevligt inslag
under middagen var att
Fågelkungen och Fågel-
drottningen höll tal till
kvinnan respektive man-
nen. Skall bli intressant att
införa denna sed i vårt
Gille!

Kaffe och dans kom så
småningom igång till trev-
lig orkester. Det roliga tog
slut runt kl. 01.00 och med
en snäll taxichaufför tog vi
oss till hotellet och efter
god sömn njöt vi av ännu
en dag i Wisby. Jag kan
rekommendera ett besök!

Knutshälsningar,
Lennart Söderberg

För 51:e gången var det
högtidssammankomst med
Knutsbal i Laholm och i år
hade 88 Bröder och Systrar
hörsammat kallelsen. Samt-
liga Gillen var representera-
de förutom Malmö, som
höll egen stämma.

I år var det åter dags för 50-
årsjubileum i Laholm,
denna gång för Gillessyst-
rarna som inte fick vara
med det året Gillet invig-
des. Stolta kunde tre Systrar
motta 50-årsdekoration i
form av Guldduva.

Med på kalaset fanns våra
f.d. Landskronamedlemmar
Elna och Jan Jerre, som
dekorerades med varsin
Silverduva. Dessutom dela-
des tre 10-årsmedaljer ut,
liksom utmärkelse till
Fågelkung och Majdrott-
ning. Stipendiet som delas
ut vid varje Högtidsstämma
gick i år till konstnären
Maria Johansson.

Även Laholm har numera
en IT-ansvarig som installe-
rades under stämman då
också Gästchrönikör Lars
Larsson från Ystad berättade
om Laholms vackra kyrka.
Vi fick också njuta av vack-
ert pianospel av Laholms
Gilleskantor.

Vid middagen höll Vice
Ålderman Karl-Fredrik
Klinker och Vice Stolsbro-
der Christina Nordin tal till
de fyra recipienderna -
mycket trevligt, lättsamt
och roligt. En annan upp-
skattad sed är att de som
recipierade förra året och
som finns med på festen
hälsas alldeles speciellt väl-
komna.

Laholm är ett trevligt Gille
med god stämning och vi
känner oss alltid välkomna.
Jag fick den stora äran att
hålla tacktalet för gästande
Gillen och kunde med viss
svårighet hålla mig till skri-
vet manus. Men, allt kan ju
inte vara så välplanerat så
jag la in en liten extra visa
mitt i talet. Slutet gick dock
enligt upplagd plan och
Monika och jag avslutade
med ytterligare en sång:

Mel: Bacchus spelar på gitarren
Ert Gille är en riktig pärla
Åldermannen, han är eran kung
Oldfrun fixar, donar, skapar
Ja, hit kommer vi för att ha det
bra…
Här mår vi bra – Laholm-hurra
Vi ses igen – Laholm-hurra
Tack för att vi får vara med
ikväll…

Efter middagen underhöll
en tvåmannaorkester. Natt-
mat avslutade festen och
denna kväll blev det inget
efterkalas. Vi kunde med
andra ord vakna hyfsat frä-
scha efter ett riktigt trevligt
gille!

Knutshälsningar,
Monika Nordengren 
och Lennart Söderberg

Högtidsstämma i Wisby
23 januari, 2010

Högtidssammankomst i Laholm
6 mars, 2010
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Eric Gustaf Kinberg föddes
i Sjöbo den 9 juni 1917
som son till landsfiskal
Gustaf Kinberg med
makan Ebba.

Eric Kinberg studerade
juridik och tjänstgjorde
som tingsnotarie  när han
ingick äktenskap med
Ulla-Britt Petersson 1944.
De fick tre barn, Made-
leine, Jan-Eric och Johan.
Eric blev snart rådman i
Landskrona och tjänst-
gjorde här som sådan även
flera år efter sin pensio-
nering.

Eric var reservofficer vid
Infanteriet. Han var en
hängiven medlem i Fri-
murarna under drygt 70
år och innehade flera
betydande poster inom
Svenska Frimurare Orden.
Han var även medlem i
Rotary under många år
och president i Lands-
krona-Citadell Rotary-
klubb 1977-1978.

Eric Kinberg blev medlem
i Knutsgillet 1945. Ulla-
Britt, som var höggravid
då, fick vänta till 1946.Vid
Högtidsstämman 1965
tog Eric Kinberg plats i
Styrande Rådet som
Stolsbroder och tjänstgjor-
de som t.f. Ålderman
1982 och 1983 då Ålder-
man Arne Bengtson var
sjuk. Det var således natur-
ligt att Eric av Styrande
Rådet vid Gillesstämman
1983 blev föreslagen som
ny Ålderman och blev vid
Högtidsstämman 1984
installerad i ämbetet.

Eric Kinbergs period som
Ålderman kännetecknas
framför allt av hans många
intressanta Högtidstal som
ofta var djuplodande åter-
blickar på Gillenas mång-
facetterade historia från
1170-talet. Hans Ålder-
mannaperiod präglades
även av alla de problem
som de nya arrendatorer-
na av Hotel Öresund ska-
pade genom att ”Gillets”
lokaler gjordes oanvänd-
bara för Högtidsstäm-
morna. Eric hanterade
problemen med sin vanli-
ga beslutsamhet och tap-
pade aldrig humöret. Han
ledde med bravur
Styrande Rådet under de
åtta Högtidsstämmor som
genomfördes i alternativa
lokaler med stämman i
Landskrona Rådhus och
busstransport till festlighe-
ter på Strandpaviljongen
eller Örenäs slott.

Sångkören Divertimento
påbörjade under Högtids-
stämman 1986 på Örenäs
slott sin bejublade och all-
tjämt pågående verksam-
het som underhållare vid
Gillets Högtidsstämmor.

Eric Kinberg medverkade
under åren 1986-1988
aktivt tillsammans med
intresserade personer i
Blekinge för att återuppli-
va S:t Knuts Gille i Ronne-
by.Vid den första Högtids-
stämman i Ronneby 1989
blev han i egenskap av
Ålderman i Landskrona-
gillet inbjuden att förrätta
invigningen. Vid Ronne-
bygillets 20-årsjubileum
2009 uppmärksammades
hans förtjänstfulla insatser.

Inför Gillesstämman1991
meddelade Eric Kinberg
Styrande Rådet att han, när
75-årsdagen närmade sig,
ansåg sig vara berättigad
till pension från ämbetet.
Han hade då varit Ålder-
man i tio år med hustrun
Ulla-Britt som Oldfru vid
sin sida, och varit medlem
i Styrande Rådet under 26
år. Vid Högtidsstämman
1992 överlämnade Eric
Åldermannakedjan till Lars
Grönwall, som framförde
Gillets varma tack för hans
mångåriga och värdefulla
insatser för Knutsgillet.

När vårt Gilles Heders-
medalj 2002 för första
gången delades ut var Erik
Kinberg en av mottagarna.

Eric Kinberg avled i sitt
hem den 20 april 2010 i
sitt 93:e levnadsår.

Bo W Holmberg
Äldste Stolsbroder

Ålderman emeritus Eric Kinberg
RNO, R CXIII O
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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 läm-
nat vår krets. Under det sistförflutna året har en Broder
avlidit

Gert Skanert

Lev en sekund i taget
Gårdagen kommer aldrig mer igen
Den här sekunden är allt du har
Tiden är din dyrbaraste gåva
Tid kan aldrig återkallas när den väl är försvunnen
Tid kan aldrig sparas
Detta ögonblick är den enda tid som existerar…

Åldermannen erinrade också om att Tor Hultman, Ålder-
man emeritus i Ystad, avled den 10 mars, 76 år gammal.



För 21:e gången var det
Högtidsstämma med ban-
kett i Ronneby, till vilken
84 Bröder och Systrar hade
hörsammat kallelse. Samt-
liga Gillen, förutom Ring-
sted och Flensborg, var
representerade.

Det var premiär för
Ronnebygillets nye Ålder-
man Lars Malmgren och
han fixade det hela på ett
utmärkt sätt. Under Hög-
tidsstämman togs fyra
Bröder och fem Systrar in i
Gillet. Det hölls parenta-
tion över en avliden
Gillesmedlem samt några
ord om Eric Kinberg, som
avled den 21 april. Den 22
april 1989 var Eric nämli-
gen med och invigde
Ronnebygillet.

I kyrkan kunde vi njuta av
vacker musik med trum-
pet, slagverk, piano och
solosång.

Vid middagen serverades
färsk sparris med citron-
hollandaise och hyvlad
parmesan, därefter tim-

jansgrillad lammytterfilé
och slutligen vaniljchee-
seecake med hallon och
smultronsås. Under mid-
dagen hölls tal till recipien-
derna som i sin tur tackade
med ett trevligt tal av en
nybliven Gillessyster. Själv
hade jag den stora äran att
få Landshövding Gunvor
Engström till bordet och vi
fann varandra väl och hade
det lättsamt och roligt!

Efter avslutad måltid såg en
jazzorkester till att ”danse-
benen gick som lärkeving-
ar” och i vanlig ordning
lämnade vi kalaset som
sista par.

Dagen efter, med väckning
kl. 07.30 (fy för den lede),
var vi bjudna på golf och
middag hos Åldermanna-
paret. Vi fick en mycket
trevlig dag och kom inte
hem förrän det var dags att
gå och lägga sig…

Knutshälsningar,
Monika Nordengren 
och Lennart Söderberg

Sponsorer
Vi tackar våra sponsorer som bidragit till Chrönikebladets utgivning.

www.stibb.se

www.tryckhuset.nu

www.hanssonzander.comwww.betongfabriken.nu

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

www.taltmastarna.se

www.saxtorp.com

Högtidssammankomst i Ronneby
24 april, 2010

Gillesfoto

Kontakta Bertil Persson
0418-588 50

bpfoto@landskrona.net

Medlemsavgift

150:-/person
Postgiro 49 84 70-4

Adressändring

Kom ihåg att anmäla eventuell adressändring till 
Bo W Holmberg, 0418.18595@telia.com

PAPEGOYESKJUTNING

Lördagen den 14 augusti, Landskrona Citadell

GILLESSTÄMMA

Onsdagen den 17 november

ADVENTSMÄSSA

Lördagen den 4 december, Borstahusens kapell

HÖGTIDSSTÄMMA

Lördagen den 15 januari 2011, Hotel Öresund
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