
S:t Knuts Gille I Skanör-Falsterbo

Gilleschrönika 
Anno Domini MMXIV (2014) !

Ärade Knutsbröder och Knutssystrar !
Välkomna till denna nostalgitripp genom ett trevligt Knutsgillesår 2014 med Gillesstämma,  

Papegojskjutning och den festliga Adeldrickningen i finaste sensommarväder.   

Duktiga ungdomar i en Brassensemble från Vellinge Kulturskola blåser in Julen i Skanörs Rådhus den 1:e december 2013 !
Året som gått 

Gillesstämman 
Gillets Marskalkar stod, som sig bör denna kväll, den 7 januari 2014, i toppen av 
S:ta Gertruds kyrktorn, där de utförde årets kimning för de glada Bröder och 
Systrar, som mött upp i det behagliga kvällsvädret. Gillescantorn Britta 
Gustafsson och musikdirektör Agnetha Jönsson spelade på flygel och cello resp. 
trumpet och flygel. T.f. Skråherre Marianne Fridh Ferm gav oss därefter några 
tänkvärda ord på temat ”Fred och Endräkt”. Ålderman Bengt Hansson tillönskade 
alla en god fortsättning på det nya året och tackade de medverkande samt inbjöd 
till Gilles-stämma i församlingshemmet i Falsterbo.  !
85 personer bänkade sig vid de dukade borden, och varje hushåll tilldelades 
Årsberättelsen i form av 2013 års Gilleschrönika som denna. Åldermannen 
öppnade Stämman, som godkände Årsberättelsen. 2:e Stolsbroder Kenneth 
Parnefjord redogjorde för Skillingarnas hantering och Penning-kistans innehåll. 
Granskarnas berättelse föredrogs av Hans Fredin, och Stämman gav Gillesrådet 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och beslutade följa Rådets förslag 
om Knutsgäld för 2015: 200 riksdaler för Broder och 180 för Syster. 

!1



S:t Knuts Gille I Skanör-Falsterbo
!
Sedan Gillet genom två tidigare Stämmor godkänt en förändring angående val av Ämbetsmän, nämligen att de 
saxas så, att hälften väljes vartannat år, alla för en period av fyra år, så genomfördes ett fyllnadsval av dem som 
får börja om på en ny fyraårsperiod från 2014 till 2018: !
Ämbetsmän under perioden januari 2012 - januari 2016 enligt tidigare: !
Ålderman   Bengt Hansson  
2:e Stolsbroder  Kenneth Parnefjord !
1:e vice Ceremonimästare Ivar Modigh                           Skyttemästare  Krister Berggren 
1:e vice Övermarskalk Lasse Berg                              Klenodbevarare Bengt Persson 
1:e vice Skaffare Alf-Göran Perserot  1:e vice Skyttemästare Stefan Johansson !
Ämbetsmän under perioden januari 2014 - Januari 2018 efter fyllnadsval:   !
1:e Stolsbroder              Bengt Ericson 
3:e Stolsbroder Jens Erch !
Skrivare  Peter Jungbeck Ceremonimästare  Anders Hansson 
Skattmästare           Patric Heimbrand Skaffare  Krister Hansson 
Övermarskalk  Henrik Lindal  Chrönikör o Custos  Lennart Bendz !
Skråherre:  Vid årets Adeldrickning utsågs  Kyrkoherde Rickard Aspegren !
Tjänstemän efter förändring vid årets Marskalksinvigning: !
Gillescantor  Britta Gustafsson Gillesgigare  Arne Gustafsson !
Marskalkar: Mats Ahlberg  Lars Lindmark  Anders Karlsson 
 Leif Wessel  Carl-Johan Servin 
 (Vice ämbetsmän medhjälpande vid behov) 
   
Till ordinarie Gillesgranskare för ett år omvaldes Hans Fredin och nyvaldes Joh Fredén.  
Som ersättare omvaldes Ingemar Johansson och nyvaldes Gert Lindal.                              !
Skaffaren Krister Hansson hade ordnat en utsökt buffé med marinerad fläskfilét, kallskuret, potatissallad och 
goda frukter. Övermarskalk Henrik Lindal med flinka Marskalkar serverade gott rött eller vitt vin. Till kaffet 
kåserade Gillesgigaren Arne Gustafsson om skånska orter genom egna sånger. Ett bejublat inslag! !!!!!!!!!!!!
Slutligen tackade Åldermannen föredragshållaren och förklarade 
sammankomsten avslutad. 
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Adeldrickningen 2013:    
Lördagen den 6 september sken upp med sitt allra soligaste leende för att hedra S:t Knuts Gille i Skanör-
Falsterbo. Dagen före och efter regnade det till och från. Vi samlades extra tidigt i rådhuset, redan halv tre på 
eftermiddagen, om man ville vara ute i god tid. Trivselträngseln och sorlet i Rådhuset var som sig bör intensivt. 
Ankomna gäster från Syskongillena presenterades med ljudlig stämma av Ceremonimästaren Anders Hansson 
och togs emot av Ålderman Bengt med Oldfru Ewa. Det hälsades och kindpussades och alla blevo glade 
speciellt efter gott ”bubbel”, som serverades av marskalkarna. 15.20 ställde vi upp i procession till Kyrkan, där 
årets Recipiendi redan samlats och fått en genomgång av 3:e Stolsbrodern Jens Erch. Marskalk Anders 
Karlsson klingade i Knutsklockan, så det stod härliga till. 

!
När alla övriga anlänt till kyrkan tågade 
Gillesrådet in med standar i spetsen och 
togs emot av församlingens nye Kyrkoherde 
Rickard Aspegren, som höll en fin andakt, 
väl anpassad för Knutsgillet, beledsagad 
med trumpetsolo av Bo Nilsson och 
skönsång av Therese Erch, till 
ackompanjemang av Gillescantorn Britta 
Gustafsson. !!!
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!
Parentation med ljuständning genomfördes för 
följande medlemmar, som lämnat vår krets: Per 
Stenmark, Gösta Svensson, Gudrun Grönwall och 
Lilian Arndt. !
Recipiendi intogs genom sedvanlig ritual: Göran 
och Jane Brändemar, Jonatan och Caroline Hed, 
Lars Melin och Eva Jonasson-Melin samt John 
Persson och Dorte Andersen.  !!

Gulddufva för 50 års medlemskap tilldelades Syster Ulla 
Bökwall och Syster Karin Dufberg. !
Silverdufvor för 25 års medlemskap fick Broder Bengt 
Ericson och hustru Syster Birgitta Ericson Erch. !
Mer om Adeldrickningen               
Efter uttåg ur kyrkan väntade bussar för transport till 
Strandbaden, där bubbeldrink väntade på takterrassen. Över 
hundra personer fick nu tillfälle att mingla och bekanta sig 
med varandra tills Ceremonimästaren stötte staven i golvet 
och annonserade att festmåltiden vankades i stora salen på 
bottenplan. !!!!!!!!!!!!!
Rolf Skagerborg, Vice ÖM Lasse Berg o Magdalena Blidberg  Ålderman kramar om  Maj Svensson Ronneby o Birgit Bender Malmö
   !
Det blev en utsökt måltid med överdådig 
dessert och goda viner, och alla lät sig väl 
smaka. Under denna fick vi höra sång av 
Martine Granat och Johan Wallenborg, vilket 
var mycket uppskattat. Knutskören 
återkommer förhoppningsvis nästa år.  
Ålderman Bengt Hansson höll välkomsttalet.  
Talet till Recipiendi hölls av Jens Erch och 
talet från dem av Lars Melin.Ett bejublat 
tacktal hölls av Klenodbevararen Rolf 
Svensson från Landskrona. 
Marianne o Lasse Berg m John Persson o Mi Roubert  
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Ann-Britt Parnefjord o Henning Bender Mö, CM Charlotte Strömstedt Lund o 3:e Sbr Jens Erch, Kb Helen Nilsson Ystad o 2:e Sbr Kenneth Parnefjord
              
Så började dansen med en gemensam ring-vals, där det gällde att byta partner efter några takter, vilket var 
roligt men under stundom förorsakade visst tumult. Så släpptes dansen fri till uppskattade melodier av en dansk 
tvåmans-orkester, och det blev ett väldigt dansande ända till kl två för entusiasterna.  !

!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Officiellt slutade dock festen kl 12 med nattakorv, varefter bussen avgick kl. halv ett.  
Ålderman uppmanade slutligen och sedvanligt alla att gå hem och natta sig i sina stolpasängar. 
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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.  !
Papegoyeskjutningen A.D. 2014 
Årets upplaga av Papegoyeskjutningen föregicks av en ovanligt stark diskussion om flytande eller sjunkande 

pilar var bäst mot mini u-båtar. Tyvärr fick vi inse att denna utredning inte nått landets 
försvarsmakt. Efter ÖB:s konstaterande att 
Sverige endast kan försvara sig med 
underrättelse-verksamhet, avser vi att ställa 
våra styrkor till förfogande, om det skulle bli 
aktuellt. Våra egna stridskrafter förbereddes på 
bästa sätt genom Broder Åldermans 
avsmakning av Mölska och Skanörssill. När 
bespisningen var avklarad stirrade vi alvaret i 
vitögat och tävlingarna inleddes sedan med 
Bröders uppvisning med bågkonster. Matglada, 
som vi alla äro, nallade vi understundom i 
medhavda matkorgar.  !

Broder Hans Fredin avnjuter sill o Mölska,        -vilken serveras av Övermaskalk Henrik Lindal o Skaffaren Krister Hansson !
Första pilskotten (se baksidan) bjudes nu Bröderna som i årets upplaga samlat 27 deltagare. Skyttemästaren 
hade vilat sig under året och lyckades därvid behålla den goda fjolårsformen. En vacker seger kunde därför 
inkasseras. Anders Hansson och Lars Lindmark delade andraplatsen och följdes hack i häl av Broder Ålderman.  
 Nu steg våra 26  Änglar in i handlingen och visade ryssligt god form. Blekna månde den lede, som vågar sig in 
på svenskt farvatten i fortsättningen. Damerna förvirrade fienden genom att skickligt dölja vad man siktade på. 
Stor förvåning uppstod när Goyan blev genomborrad.  Slutlig segrare blev Syster Maria Ahlberg tätt följd av 
Åldfrun med aldrig sviktande säkerhet.  

Oldfru Ewa Hansson med som oftast vinnande stil.         Årets Majdrottning  Maria Ahlberg, Fågelkung och Skyttem. Krister Berggren o Mats Ahlberg !
Nu var tid att formera Compagnierna enligt följande: 
Compagni  Skanör   Falsterbo   Landet Innanför 
Lagledare  spontanlösning  Anders Hansson  Jens Erch 
Skytt 1   Lennart Bendz  Leif Wessel   Lars Hammar 
Skytt 2   Joh Fredén  Anders Roubert   Maria Ahlberg 
Skytt 3   Evelyn Jungbeck Kristina Fredin   Christine Berggren 
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Överlägset segrande lag blev Skanör där bäste skytt var Lennart Bendz,      Maria Ahlberg i vinnartagen under påhejande av Marskalk Lars Lindmark. 
som får bära Den Blodiga Vildsvinsbeten under året.                  !
Övriga Gillen tränade på hemmaplan denna dag, så VM i mixed dubbel får anstå till nästa år - om dom vågar sig 
hit!   Näset, längst fram och längst nere vid Europa, visar sig som en formidabel motståndare. Storsinta, som vi 
alltid är, lovar vi dock att inte göra vårt allra bästa, om dom kommer nästa år. Välkomna!!  

Vi fick detta år glädja oss åt modeparaden av årets hatt och huva. Lysande prestationer av många, men segrare 
blev Björn Djurfeldt (som vi tackar för årets fina skyttebilder) och Maria Ahlberg. !

Tiden är slagen och Broder Åldermans 
redovisning av Harald Blåtands Blodiga 
Vildsvinsbetes öden och äventyr, enligt den 
senaste forskningen, föredrogs.  !
Det finns nu så många Blodiga 
Vildsvinsbetarhistorier i omlopp, att man 
frågar sig hur stort garnityret är på ett 
vildsvin! !

Lars Hammar undrar just        medan barnen är fullt upptagna 
           !
Skanör uti den sköna första junidagen 2014 
Skrivande Skyttemästare:                Krister M Berggren           och Fågelkung 2013 och 2014  !
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Pågar och bågar spännes med fr.h. Ålderman i spetsen, Skyttemästaren och 3:e Stolsbroder medan 2:e redan skjutit !!
Nedtecknat i Skanör den 15 december 2014 !

          Bengt Hansson     Lennart Bendz 

                      Ålderman                      Chrönikör !!!!!
OBS HELA PROGRAMMET FÖR 2015 nedan, att bokas in redan NU! 

Se även Gillets fina hemsida, som vår Skrivare gjort: 
www.knutsgilletskanorfalsterbo.se 
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Alltid den 7 januari kl 18:30  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, med god förtäring och Knutsföreläsare. !
Söndagen den 31 maj kl 13:30  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 5 september kl 16:00  Adeldrickning, Gillets Högtidssammankomst. 
Välkomstdrink i Rådhuset, högtidliga ceremonier i Kyrkan och gourmetmiddag med bal på Strandbaden. !
Söndagen den 6 december kl 15:30 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 kl.19, vid följande tillfällen: 
12 januari  13 april  8 juni 
  3  augusti   14 september  2 november (Marskalksinvigning) 

http://www.knutsgilletskanorfalsterbo.se

