
Gilleschrönika
Anno Domini MMXII (2012)

Ärade Knutsbröder och Knutssystrar
Gillesstämman inledde året, Papegojskjutning i försommarväder och Adeldrickning med Knutskör 
och dans på Strandbaden följde. Läs om detta och VÄLKOMNA till det nya årets sammankomster.

 

Christer Melin och Gillerscantor Britta Gustafsson med pris för bästa hatt och huva

Året som gått
Gillesstämman
Gillets Bröder och Systrar mötte upp till Knutsbön i S:ta Gertruds kyrka i Falsterbo, den 7 januari 2012, på den 
Helige Knut Lavards dag ledsagade av marskalkarnas kimning i kyrktornet. Höga Rådet, med 
Ceremonimästaren i spetsen och Skråherren i kön, tågade in i sedvanlig procession. Gillescantor Britta 
Gustafsson och Gillesgigaren Arne Gustafsson spelade på flygel och cello resp. tvärflöjt. Thomas Ekelund gav 
oss några tänkvärda ord, och Ålderman Bengt Hansson tillönskade alla ett Gott Nytt År och tackade de 
medverkande samt inbjöd till Gillesstämma i församlingshemmet i Falsterbo. 

74 personer hade kommit, och varje hushåll tilldelades 
Årsberättelsen i form av  en Chrönika som denna, samt 
en nytryckt Längd över Gil lets medlemmar. 
Åldermannen slog ordförandeklubban i bordet och 
öppnade Stämman. Vi fick höra Skattmästaren Kenneth 
Parnefjord redogöra för Skillingarnas hantering och 
Penningkistans innehåll. Granskarnas berättelse 
föredrogs av  Hans Fredin, och Stämman gav 
Gillesrådet ansvarsfrihet för det gångna verksam-
hetsåret och beslutade följa Rådets förslag om 
oförändrad Knutsgäld för 2013: 180 riksdaler för Broder 
och 160 för Syster.
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Härefter vidtog val till Gillesrådet för fyra år. Gert Lindal hade avböjt omval 
som Förste Stolsbroder och avtackades efter 25 år i Gillets tjänst, och 
Bengt Ericson valdes in i hans ställe. Som nya Gillesråd intogs Peter 
Jungbeck och Patric Heimbrand. Övriga omvaldes.
Till ordinarie Gillesgranskare för ett år omvaldes Hans Fredin och Hans E 
Johansson, och som ersättare Ingemar Johansson och Joh Fredén. 

Befattningar under fyraårsperioden januari 2012 - januari 2016:
Ämbetsmän som väljes vid Gillets Stämma:
Ålderman   Bengt Hansson 
1:e Stolsbroder              Bengt Ericson
2:e Stolsbroder Nils-Ola Roth       Gert Lindal avtackas med 12 årig dryck         
3:e Stolsbroder Jens Erch
Ämbetsmän efter konstituering:
Skrivare  Peter Jungbeck Skattmästare  Kenneth Parnefjord
Ceremonimästare Anders Hansson 1:e vice Ceremonimästare Ivar Modigh
Övermarskalk  Henrik Lindal  1:e vice Övermarskalk Sven Lerning
Skaffare  Alf-Göran Perserot 1:e vice Skaffare Krister Hansson
Skråherre  Thomas Ekelund  
Skyttemästare  Krister Berggren                      1:e vice Skyttemästare           Patric Heimbrand
Chrönikör   Lennart Bendz  Klenodbevarare Bengt Persson
Tjänstemän:
Gillescantor  Britta Gustafsson Gillesgigare  Arne Gustafsson
Custos för Längden Lennart Bendz    
Marskalkar sedan tidigare:
Sven Lerning     Börje Nilsson  Lasse Berg  Patric Heimbrand
Ivar Modigh    Carl-Johan Servin  Bill Hansen (bildhuggare) Krister Hansson 
    Stefan Johansson Karl Magnus Hansson
Stadgeändringar: Ålderman presenterade en lista på önskade ändringar av Gillets Skrå, varav den viktigaste 
är, att val av ämbetsmän saxas så att hälften väljes vartannat år,  samtliga som tidigare för en period av fyra år. 
Ålderman väljes som tidigare. Listan godkändes och kommer att upptagas för slutligt fastställande vid 
kommande Gillesstämma. 
Övermarskalken efterlyste Bröder som vill bli Marskalkar, en tjänst som kan öppna vägen till högre 
befattningar. Åldermannen avslutade Stämman och önskade välkomna till bords.

Skaffaren Alf-Göran Perserot hade som 
vanligt ordnat en utsökt buffé med lax, 
rostbiff, fläskfilé, Parmaskinka, ostpaj 
och potatissallad mm. Övermarskalk 
Henrik Lindal med flinka Marskalkar 
satte fram buffén och serverade gott rött 
eller vitt vin. Till kaffet berättade Marcus 
Andersson om de 5.500 år gamla 
arkeologiska fynd, som gjorts från 
utgrävningar vid byggandet av  motor-
vägen mellan Vellinge och Maglarp. 
Slutligen tackade Åldermannen före-
dragshållaren och förklarade samman-    
komsten avslutad.

Papegojskjutningen
Ett synnerligen trevligt arrangemang i fint väder och med god uppslutning, som hölls den 27 maj. För detta
så viktiga evenemang, hänvisas till Skyttemästarens egen redogörelse på sidan 6 och 7.
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Ålderman Lars Malmgren m hustru Christel      Katarina Hansson, Karin Erch, Christina Hansson, Cecilia Lindal, Martin och Eva Baaz Lindquist 

Sven o Karin Åberg i sällskap med Gunilla o Kjell Högberg                                                            Monica o Lars Berg

Adeldrickningen 2012        Bröder och Systrar ankommer till Skanörs rådhus den 8 september, för att mingla 
med ett glas bubbel och hälsa på varandra. Ceremonimästare Anders Hansson presenterar tillresta Gäster från 
åtta övriga Knutsgillen. Åldermannen hälsar Gäster och egna Bröder och Systrar, 127 personer, välkomna med 
en skål. Därefter ställde Bröder och Systrar upp och avtågade i ordnad form till kyrkan. Huvudprocessionen med  
Gillesråd och Gäster följde därefter, varvid Knutsklockan klämtade med Marskalk Krister Hanssons hjälp.   

Skråherren Thomas Ekelund tog emot och 
ledde tillsammans med Gillescantorn Britta 
Gustafsson musikandakten. Tove Ask 
sjöng underbart till Jesper Nordberg på 
piano och Agnetha Jönsson framförde 
tjusig musik på trumpet.

Parentation med ljuständning genom-
fördes för följande medlemmar, som 
lämnat vår krets: Lars Dufberg, Brita 
Svensson, Nils-Erik Andersson (Ålderman 
Emeritus), Anna-Stina Ahlström, Inga-Lisa 
Börjesson och Ebbe Bonning.

Recipiendi intogs genom sedvanlig ritual 
under ledning av Ålderman Bengt Hansson,    Ålderman med Andre, Förste och Tredje Stolsbroder beredda för intagningsceremonin
nämligen:  Ebbe och Elisabeth Jönsson samt Åsa Ollermark.
Silverdufvor för 25 års medlemskap utdelades till Hampus och Gun-Yvonne Fahlström samt Mikael Ström 
och Eva Tildborn-Ström. Dessutom per post till Lennart Engholm.
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Mer om Adeldrickningen  Efter uttåg ur kyrkan färdades de flesta med buss till Strandbaden där drink 
serverades på takterrassen och där vädret tillät trevlig samvaro i kvällssolen.  

                     Nils-Olof och Karin Lavesson  Ålderman Bengt med Åldfru Ewa Hansson
Så kunde vi tåga nedför trappan till matsalen, där Anders Hansson ledde ceremonierna och Gillets stora Dufva 
hissades i tak. Åldermannen önskade alla välkomna till bords, berättade om päronträdets skomakare i gamla 
Falsterbo och utbringade Knutsgillets skål. Det blev  en härlig stämning och en välsmakande middag med goda 
viner, med personal som ansträngde sig till det yttersta. 

       Mi Roubert och Tommy Collin på väg nedför trappan                                      Vice Övermarskalk Sven Lerning hissar den stora Dufvan                          

Knutskören gjorde sitt tredje framförande 
under Gillescantor Britta Gustafssons 
inspirerande ledning, vilket synbarligen 
blev uppskattat,och i samband härmed höll 
Övermarskalk Henrik Lindal talet till 
kvinnan.
Andre Stols-
brodern Nils-
Ola Roth höll 
tal till Recipi-
endi, vi lket 
besvarades 

av  nyintagne 
Brodern Ebbe Jönsson. Ålderman Percy  Liedholm, Malmö Knutsgille, höll ett 
trevligt tacktal. Därefter vidtog dansen med Bosse och Eskil, som spelade blandad 
dansmusik i danslokalen intill.  
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  Brigitta Lagergren Falk o Svante Falk                                 Lena och Gärth Jönsson      Chrönikör Lennart Bendz o Titti Hansen

Kaffe och ytterligare förfriskningar kunde hämtas i baren, och senare bjöds på varm korv  med bröd. Kl. 01 
tackade Åldermannen orkestern och uppmanade alla att styra kosan hemåt. Hemfärden företogs bekvämt med 
buss.

Representation
Gillets Ålderman med hustru har under året inbjudits till övriga gillens Högtids-möten och själv besökt några 
samt representerats av Gillets Ämbetsmän vid samtliga utom Flensborg och Visby. 

Gillesrådets möten
Gillets Ämbetsmän har under året som 
vanligt samlats i Rådhuset sex gånger, och 
där planerat  kommande evenemang och 
diskuterat hur de genomförda förlupit.

De fina bilderna
Gillets Bildhuggare Bill Hansen har  förevigat 
Gillets högtidsstunder med digitalkamera, 
varav  en del bilder valts till denna Chrönika. 
Samtliga bilder kan beses på www.dmp.se > 
Fotoalbum > Username:Bill > Password:Titti 
> login > I goda vänners lag > Fler bilder 
klicka här > välj evenemang.

Ceremonimästaren Anders Hansson förser sig med nattakorv,, medan Inger
och Ingemar Calluna Johansson ävenledes fröjdas över utspisningen 

Julinblåsningen 2011 
Det nu redovisade verksamhetsåret, som egentligen 
började den förste november 2011, inleddes söndagen 
den 4 december genom att vi önskade varandra God Jul 
vid ett glas glögg i Rådhuset. En mässingsgrupp ur 
Kommunala Musikskolan blåste in Julen, och Karl Magnus 
Hansson höll spontant en tänkvärd betraktelse. Som 
vanligt en stämningsfull tradition

Välkomna till Adeldrickning nästa år
önskar den glade Marskalken Lasse Berg !
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Papegoyeskjutningen A.D. 2012

Inskrivning före skjutning hos Marskalk Lasse Berg i Rådhuset                        Mot skytteängen med Tromlaren Britta och Piparen Arne Gustafsson  
       

Normalväder rådde inför dagens drabbning, alltså inte svenskt normalsommarväder utan det väder Gillet 
bortskämts med sedan urminnes tider = strålande!! Små vita gulliga 
moln jagade makligt över den blåa  himmelen. 

Lägg därtill att skjutängen var nyfriserad och vår speciellt inbjudne  
gäst Bengt Fredriksson från Fotevikens Museum var på plats för att 
ge ytterligare spetskompetens åt våra skyttar. 

Skyttemästaren gladde sig även åt möjligheten att få överantvarda 
”Den Gråtande Papegoyan” till någon – vem som helst – annan. 
Sålunda voro förutsättningarna inför dagens dont. Inte illa! 

Våra gäster från S:te Knuds Gilde i Ringsted omhuldade av Ålderman
Vår Ålderman Bengt Hansson hälsade oss alla välkomna. Speciellt välkomnade han våra gästande skyttar;   2:e 
Stolsbrodern Nils och Syster Birthe Skovgaard fra Ringsted samt mästerinstruktören Bengt Fredriksson.
Nu skulle mölskan proberas, och en glad min spred sig över Åldermannens fryntliga anlete, när han 
konstaterade att Skaffaren Alf-Göran Perserots ansträngning även detta år förtjänade högsta betyg från den 
kräsna hopen. Årets upplaga av Papegoyeskjutningen hade lockat 60 vuxna samt ett antal trevliga glyttar. 32 
förväntansfulla bröder kände sig som deltagare i ”Idol”. Ni vet själva; alla tro sig kunna vinna! Nåja, till slut blev 
det som det brukar – Anders Hansson blev  slutsegrare. Kaxigt? Javisst, men vi skickar honom till 
huvudkommunen som vanligt. Någon rättvisa skall väl råda... 
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Före systrarnas tävling ursäktade sig Övermaskalken Henrik Lindahl med att han var tvungen att avvika, på 
grund av annat angeläget ärende. Han påstod sig vara ledsen över detta.  Det är nog inget emot den ledsnad 
som kom honom till del vid hemkomsten. Hustrun Cecilia blev nämligen Majdrottning och kunde därmed ta hem 
”Den Gråtande Papegoyan” till honom. En härlig triumf efter att ha besegrat 21 vilt kämpande systrar. 

 Britta Bendz och Evelyn Gandrup Jungbeck kämpar hårt under Bågmästaren Bengt Fredrikssons överinseende
VM i långbågsskytte med våra vänner från Ringsted och vår Majdrottning Cecilia Lindahl och Fågelkungen 
Anders Hansson avgjordes till hemmalagets fördel, trots god kamp av deltagarna från andra sidan sundet.

Årets Majdrottning Cecilia Lindal och Fågelkung Ceremonomästaren Anders Hansson    Leif Wessel som vann Den Blodiga Vildsvinsbeten

Compagnitävlingen avslutade såsom övligt långbågstävlingarna.
 Compagni Skanör Compagni Falsterbo Compagni Landet Innanför
Lagledare: Bengt Hansson Gert Lindahl  Krister M Berggren
Skytt 1 Susanne Heimbrand Lars Lindmark  Cecilia Lindahl
Skytt 2 Anders Hansson Leif Wessel  Christine Berggren
Skytt 3 Kenneth Parnefjord Börje Nilsson  Inger Hammar
Compagni Falsterbo hemförde segern och Broder Leif Wessel blev innehavare av ”Den Blodiga Vildsvinsbeten”.

 Även de yngre kämpade i diverse tävlingsgrenar, i vissa fall med hjälp av Mölskestyrkta bågskyttar

Innan dagen gått till ända utsågs dagen bästa hatt och huva med inriktning på Papegoyan. Stolta segrare blev 
Broder Christer Melin och Gilleskantorn Britta Gustavsson, vilka framvisa sina osannolika kreationer på 
framsidan av denna Chrönika.
Skyttemästaren präntade sina förvirrade hågkomster på sid 6 och 7 med arkivbeständigt bläck på pergament.
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  Eleganta Bröder på Östergatan inför avtågande till kykan

Skanör den 20 december 2012 

Bengt Hansson      Krister Berggren         Lennart Bendz
          Ålderman                    Skyttemästare                Chrönikör

Gillesprogram för år 2013 att inbokas redan nu !
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Alltid den 7 januari:  Gillesstämma med festbuffé och Knutsföreläsning. 
Kvällen inleds med Knutsbön i Falsterbo kyrka och därefter Gillesstämma i Falsterbo församlingshem. 
Missa inte denna trevliga stämningsfulla träff mitt i vintermörkret.

Söndagen den 2 juni:  Papegojskjutning uti Fyrmästarängen bakom Skanörs kyrka. 
Samling i Skanörs Rådhus och därefter procession  med Compagnifanor och klingande spel till skytteängen. 
Medtag gärna barn och intresserade vänner samt stolar eller filt och egen korg med lite gott att förtära. 

Lördagen den 7 september:  Adeldrickning, Gillets Högtidssammankomst.
Välkomstdrink i Rådhuset, högtidliga ceremonier i Kyrkan och middag med dans på Strandbaden.

Söndagen den 1 december:  Julinblåsning med Glögg i Skanörs Rådhus. 

Till ovanstående kommer separata kallelser att utsändas!  Hur man klär sig och bär Gillets tecken 
vid olika evenemang framgår av Gilleslängden, som utkommer vart fjärde år. Spar den !

Gillesrådet sammanträder i Skanörs Rådhus vid följande tillfällen:
14  januari   22 april   10 juni
  5  augusti (med Marskalksinvigning) 16 september     4 november




