
 

Chröniketal vid Högtidsstämman 2023-01-28 
av Chrönikör Monika Nordengren 

 

Högt vördade och upplyste Ålderman, Bröder och Systrar, 
recipiender, gäster… 

Tack kära farfar för att du bidrog till att återuppväcka Sankt 
Knuts Gille i Landskrona_1944 trots att det var krig och hela 
världen stod i lågor. Ni var några stycken som var 
medlemmar i gillet i Lund. Ni forskade i gamla arkiv Ni 
arbetade hårt och ni hade stor hjälp av Lauritz Weibull, som 
var professor i historia, tillika Ålderman i Sankt Knuts Gille i 
Lund. När det var dags var ni nio stycken Landskronabor 
som hjälptes åt med alla arbetsuppgifterna inför den första 
Högtidsstämman.  

Ni hade förberett er noga, gjort listor på tilltänkta 
medlemmar, inbjudan var underskriven av er alla. Många 
personer tackade ja till inbjudan. Vilket gensvar. 263 
personer recipierade 1944. Jag undrar hur alla fick plats på 
Hotell Öresund? Det var ett under att ni kunde genomföra 
det. Jag är dock tveksam till att er tidsplan höll. 

Pappa har berättat att de som inte fick plats på receptionen 
1944 var välkomna 1945 i stället. Det året recipierade totalt 
107 personer. Man kan verkligen säga att Gillet fick en 
rivstart. 

Tack kära farfar och farmor. Tack kära föräldrar. Tack för att 
ni har sparat alla gamla papper, fotografier och saker i lådor 
på vinden. I en av lådorna fann jag för flera år sedan en 
gammal guldfärgad duva i trä med ljusblått sidenband som 
hänge. Jag visste att den hade varit din duva farfar och att 
du hade den på dig på Knutsgillet. För 3 år sedan när jag 
fick min guldduva för 50-årigt medlemskap skänkte jag den 
gamla träduvan som minne till vårt Gille. Idag ska vår äldste 



 

recipiend bära duvan på sitt bröst. Snälla - ta väl hand om 
denna ömtåliga klenod och känn historiens vingslag.  

För inte så länge sedan hittade jag ett fotografi från 1944 
från Högtidsstämman. Det visar att Ålderman August Munck 
av Rosenschöld och de två stolsbröderna Gösta Lund och 
du farfar alla hade en sådan guldfärgad träduva på bröstet. 
Det var också en av dessa som hissades upp i taket för att 
fred och endräkt skulle råda i salen. 

Kära farfar – jag tror att du hade varit stolt om du hade sett 
oss alla här nu. Och särskilt stolt när två av dina äldsta 
barnbarnsbarn tar emot silverduvan senare idag. Jag vill 
också tala om för dig att jag forskar på när våra 
högtidsmedaljer togs i bruk. Jag är i kontakt med en 
medaljforskare och det finns fortfarande många ”nya” gamla 
lådor att gå igenom från en av mina kusiners vind. Kära 
farfar - jag är tacksam om du ger mig en liten fingervisning 
hur jag hittar mer information om gamla knutsgille 
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