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En hälsning från ditt Gille 
Bröder och Systrar i S:t Knuts Gille i Landskrona. 

Jag hoppas att detta brev finner er vid god hälsa, fyllda med livslust och sprudlande energi; i fred och endräkt. 
Nu väntar midsommar runt hörnet och vi kommer förhoppningsvis njuta den med allt vad som hör till; god 
mat och dryck, dans, glädje och trevligt umgänge. 

Vi hade den 11juni vår Högtidsstämma på mer eller mindre traditionsenligt sätt. Vi fick avtacka avgående 
ämbetsmän och tjänstemän och installera de som valdes på förra Gillesstämman. Vi hade glädjen att recipiera 
nya medlemmar och fick möjlighet att minnas de som inte finns med oss längre. Vi hade även en fin middag på 
slottet ledd med den äran av vår nyinstallerade Ceremonimästare Jerker Rangström. Därtill dans och musik. 

Utan att vila på hanen avhandlade vi årets Gillesstämma (vårt årsmöte) den 16/6. Där avhandlade vi de 
ärenden som vi enligt vårt skrå skall behandla. Bland annat vår verksamhetsberättelse, bokslut och 
granskarnas revision. Glädjande och föga förvånande, beviljades rådet ansvarsfrihet. Vidare behandlades 
avgående ämbeten och val förrättades. Slutligen beslutades om datum för de närmaste evenemangen. 

På gillesstämman valdes jag som nästa Ålderman, att efterträda broder Anders Eriksson. Jag vill självklart 
tacka för det förtroende som ni har gett mig och övriga ämbetsmän, tjänstemän och granskare i vårt gille. 

Det är en stor ära kopplat till ansvar som ni gett oss. Det tar vi oss an med allvar och vill förvalta med respekt 
och varsamhet. Det är härligt att nu känna framtidstro när vi verkar kunna lägga pandemin bakom oss. 

Jag vill uttrycka ett stort och djupt tack till broder Anders och hela ämbetsmannakåren för ert arbete under 
den gångna perioden. Ni har haft en oerhört stor utmaning med både pandemi och andra oförutsedda 
händelser att hantera, det har ni klarat på ett fint sätt. Vi är tacksamma för er flit och ihärdighet. Ett särskilt 
tack vill jag rikta till broder Lars Karlsson som verkligen gjort allt och mer därtill för att få gillet att fungera. 

Nu har vi ämbetsmän en grannlaga uppgift att forma det nya laget och revitalisera vårt gille. En del i detta är 
att förstärka kommunikationen med er medlemmar. Det kommer ske genom kontinuerliga utskick och genom 
att återuppta vårt medlemsblad där Monika Nordengren som ny Chrönikör är full av energi och idéer. 

Vi har många utmaningar framför oss, som både jag och ämbetsmännen är medvetna om. Vi är förberedda på 
att hantera dessa på bästa sätt. Målet är att modernisera Gillet utan att göra våld på traditionerna. 

Vi kommer börja med att återstarta de arbetsgrupper vi initierade under broder Anders ledning. 

Här gäller det att med varsam hand och med respekt för traditioner, ritualer och ceremonier föra in vårt ärade 
S:t Knuts Gille i en ny tidsålder. Vi vill attrahera en ny generation av medlemmar, samtidigt som det skall 
fungera med en befintlig medlemskår som är konservativ till förändringar. Vi har en del av våra befintliga 
medlemmar som genom åren har förändrat sina levnadsmönster och därför har andra förväntningar och krav 
på Gillet. Vi måste noga fundera över vilka justeringar vi kan, och bör göra för att få vårt gille attraktivt och 
passa in i en annan form av livspussel än vad som var aktuellt när gillet startades. 

Det är en grannlaga uppgift som kräver stort omdöme. Både från ämbetsmän och medlemmar. En anledning 
till att våra gillen överlevt genom åren är att man haft respekt för traditioner. Samtidigt lever vi idag i en 
annan tidsålder där vi har andra krav, förväntningar och levnadsregler. 

Det är förhoppningsvis få av våra medlemmar som vill gå tillbaka till en ordning där rösträtt är beroende av 
kön eller börd. Förhoppningsvis vet alla våra medlemmar idag, att kunskap och förmåga att bära ett ämbete 
väldigt sällan är kopplat till om utföraren är man eller kvinna, ung eller gammal, fattig eller rik. 

Idag har vi en väsensskild ordning för hur gruppdynamik skall och bör hanteras än för bara några år sedan. 

Min klara åsikt är om man skall få en organisation att fungera, växa och förbättras så måste alla få höras. Alla 
måste få uttrycka sin åsikt och bli hörda. Alla måste få försöka och även tillåtas att fela ibland. 

Med det sagt kommer jag aldrig under min ledning tillåta att någon inom vår organisation misskrediteras, 
hotas, behandlas respektlöst eller åsidosättas på grund av tillhörighet, av vilket slag det än må vara.  

Det kommer säkert fortsatt hända att vi har olika åsikter om hur traditioner och ärenden skall behandlas men 
då hanterar vi dessa som kloka, nyktra och rationella människor. 
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Under den närmaste tiden kommer jag att koncentrera mig och ämbetsmannakåren på följande 
fokusområden: 

• Min erfarenhet från yrkeslivet och min personliga övertygelse är att oftast fungerar en platt och 
transparent organisation bäst. 

o Det är viktigt att man har en tydlig delegationsordning så att alla vet vem som är ansvarig. 
o Detta är viktigt dels så att den som skall utföra uppgiften vet hur, varför och när den skall 

genomföras. Det handlar även om att få ett förtroende och att leva upp till det. 
o Genom att ha en tydlighet i arbetsfördelning är det även enklare att bistå, hjälpa och stödja de 

som har ansvaret för frågan. 
o Ett mål med arbetsgrupperna är att skapa/vidareutveckla en förenklad arbetsbeskrivning för 

respektive ämbete. Detta inkluderar även ritualer och ceremonier. 
• Målet är att vi skall öka vår synlighet både intern och externt framöver. Det kommer ske genom ökad 

synlighet i medier, medverkan i sociala engagemang samt aktivering av egna medlemmar. 
• Vi skall utöka medlemsantalet och öka närvarofrekvensen. Detta genom att bli än bättre på att erbjuda 

våra medlemmar det man vill ha. Bra arrangemang, fina ceremonier, inspirerande och trevliga 
sammankomster. Därtill, tydlighet och transparens i vår verksamhet och en positiv extern verksamhet. 

• Att vi redan har en alldeles utmärkt fungerande verksamhet med vår Rustmästare och Skaffare som 
ser till att våra arrangemang fungerar magiskt bra, det är vi glada och tacksamma för. Det gör att 
ämbetsmannakåren kan fokusera på andra frågor. Med de sagt så måste dessa roller få det stöd och de 
verktyg de behöver för att kunna fortsätta att excellera i sina uppgifter. Vi skall vara lyhörda för deras 
utmaningar. Får ni som syskon en fråga om att hjälpa till vid något tillfälle så tveka inte. 

• Till detta kommer självklart många andra frågor som vi kommer arbeta kontinuerligt med såsom till 
exempel revidering av vårt Skrå (våra stadgar), vår grafiska profil, aktivering av vårt ungdomsråd, 
medlemsvård, Caritas, åldermannasynoden och samarbete med andra gillen. 

Det finns mycket att ta sig an och ambitionsnivån är hög. Vi är inspirerade och entusiastiska inför våra 
uppgifter. Dock kommer vi behöva er hjälp för att göra det så bra som möjligt. 

Nu är det dags att rulla upp ärmarna. 

Vårt närmaste gemensamma arrangemang är självklart Papegoyeskjutningen på Citadellet. Den kommer att 
avhållas den 20 augusti. Boka upp kalendern redan nu, vi lovar ett fantastiskt arrangemang. 

Om ni behöver, så är min dörr, telefon och e-post alltid tillgänglig för den syster eller broder som önskar prata 
eller på annat sätt kommunicera tankar, idéer eller utmaningar. Oavsett om detta rör personliga frågor eller 
rör gillets agerande. Jag är öppen för förslag, tankar och förbättringar. Tveka aldrig att söka kontakt. 

Jag vill avsluta med att åter tacka avgående stab för ett fantastiskt arbete, samtidigt åter tacka för det 
förtroende ni gett mig och övriga ämbetsmän. Vi är stolta och fyllda av framtidstro och tillförsikt. 

 

Med broderliga hälsningar i 
Fred och Endräkt 
 

Henric Molin 
Ålderman 
S:t Knuts Gille i Landskrona 
 
e-post: alderman@knutsgilletilandskrona.se 

mobil: +46-706 200 999 
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