
S:t Knuts Gille i Skanör-Falsterbo

Gilleschrönika 
Anno Domini MMXV (2015) 

Ärade Knutsbröder och Knutssystrar 
Välkomna till en återblick av Knutsgillesåret 2015 med Julinblåsning,  

Gillesstämma, Papegojskjutning och den festliga Adeldrickningen. 

Bröder och Systrar runt  Ålderman Bengt Hansson med Oldfru Ewa framför Rådhuset i Skanör under Adeldrickningen 2015 

Året som gått 
Gillesstämman 
Liksom tidigare år utförde våra marskalkar den sedvanliga kimningen mot klockorna i S:ta Gertruds kyrktorn i 
Falsterbo på Knutsdagen den 7:e januari. Bröder och Systrar mötte upp i det fuktiga kvällsvädret och kunde 
även höra kimningen inne i kyrkan genom högtalare. Rådsmedlemmarna tågade in i procession med 
Ceremonimästaren i spetsen, och Gillescantorn Britta Gustafsson och hennes son, musikpedagogen Sebastian, 
spelade på flygel resp. saxofon. T.f. Skråherre Marianne Fridh Ferm höll en betraktelse på Gillets valspråk ”Fred 
och Endräkt”. Åldermannen tog därefter till orda och önskade alla en god fortsättning på det nya året, tackade 
de medverkande och inbjöd till Gillesstämma i församlingshemmet i Falsterbo.  

Ett 80-tal personer fann vackert dukade bord, och varje hushåll erhöll Årsberättelsen i form av 2014 års 
Gilleschrönika. Åldermannen öppnade Stämman, som godkände Årsberättelsen. Skattmästaren Patrik 
Heimbrand redogjorde för penningarnas hantering och kassans innehåll. Granskarnas berättelse föredrogs av 
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S:t Knuts Gille i Skanör-Falsterbo
Hans Fredin, och Stämman gav Gillesrådet ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och beslutade följa 
Rådets förslag om oförändrad  Knutsgäld för 2016 nämligen 200 riksdaler för Broder och 180 för Syster. 

Sedan Gillet tidigare godkänt att val av Ämbetsmän saxas så, att hälften väljes vartannat år, alla för en period av 
fyra år, så förestod inga ordinarie val av Ämbetsmän. Dock valdes formellt Kyrkoherde Rickard Aspegrén, som 
redan officierat vid senaste Adeldrickning, till Gillets Skråherre. Lars Lindmark utsågs dessutom till ny 
skattmästare genom fyllnadsval.  

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           Lars Lindmark  Skaffare  Krister Hansson 
Övermarskalk  Henrik Lindal  Chrönikör o Custos  Lennart Bendz 

Skråherre:  Kyrkoherde Rickard Aspegrén 

Tjänstemän efter förändring vid årets Marskalksinvigning: 

Gillescantor  Britta Gustafsson Gillesgigare  Arne Gustafsson 

Marskalkar: Mats Ahlberg  Anders Karlsson 
 Leif Wessel  (Vice ämbetsmän hjälper till vid behov) 
   
Till ordinarie Gillesgranskare för ett år omvaldes Hans Fredin och Joh Fredén.  
Som ersättare omvaldes Ingemar Johansson och Gert Lindal.                             

Skaffaren Krister Hansson hade ordnat en utsökt buffé med varmrökt lax, kycklingspett, kallskuret, potatissallad 
och goda frukter. Övermarskalk Henrik Lindal med flinka Marskalkar serverade gott rött eller vitt vin. Till kaffet 
kåserade Anders Palm om Hjalmar Gullbergs tid i Falsterbo, vilket blev mycket uppskattat. 
Slutligen tackade Åldermannen föredragshållaren och förklarade sammankomsten avslutad. 
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Adeldrickningen 2015: 

Lördagen den 5 september skrämde oss med ostadigt väder. Vi samlades traditionsenligt i Rådhuset  för att 
mingla med varandra. Ankomna gäster från syskongillena presenterades av Ceremonimästaren Anders 
Hansson och togs emot av Ålderman Bengt med Oldfru Ewa. Det hälsades och kramades och alla mådde bra 
efter gott ”bubbel”, som serverades av marskalkarna.  

De eleganta knutssystrarna 
Mi Roubert och Jacqueline Abbås 

Därefter ställde vi upp för procession till 
Kyrkan, där årets Recipiendi redan samlats. 
De hade fått  en uppskattad genomgång dagen 
före av 3:e Stolsbrodern Jens Erch. När alla 
övriga satt i kyrkan, tågade Gillesrådet in med 
standar i spetsen och togs emot av Skråherren 
Rickard Aspegren, som höll en fin andakt, väl 
anpassad för Knutsgillet. Gillescantorn Britta 
Gustafsson hade denna gång fått med sig Tove 
Ask, som sjöng jättevackert till Michael Asks 
piano-ackompanjemang. 
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Parentation med ljuständning genomfördes för följande medlemmar, som lämnat vår krets:  
Hans Fredin, Arvid Söderlindh och Gunnar Åstrand. 

Ingvar Skeberg välkomnas som Broder av Ålderman   Bodil Hallenheim Midlöv skriver in sig hos vÖM Lasse Berg 

Recipiendi intogs genom sedvanlig ritual: Anders Lundberg med Lisbeth Granborg, Bengt Lövdén med Kärstin 
Ralmark Lövdén, Erling Midlöv med Bodil Hallenheim Midlöv,  Ari-Matti Nuutila med Christine Andersson samt 
Ingvar Skeberg med Karin Älfvåg Skeberg. 

Silverdufva för 25 års medlemskap erhöll Gillets mångårige Skaffare Broder Alf-Göran Perserot 

Mer om Adeldrickningen   
             
Innan uttåget ur kyrkan framförde Vellinge 
Trumkår rejäla trumkonster, kanske för att 
ingjuta mod i Systrar och Bröder, så att de 
vågade ta språnget ut till bussarna i 
hällregnet. För första gången styrde dessa 
mot Ljunghusens Golfklubb, där det bjöds på 
välkomstdrink inomhus i skydd av snålblåsten. 
Annars har vi varit bortskämda med fint efter-
sommarväder under Adeldrickningen!  

Katarina Hansson, maka till Gillets Ceremonimästare 
Anders, skålar med blivande Marskalken Jonathan Hed 
och maka Caroline 
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110 personer kunde slå sig ner vid vackert dukade bord. 
Ålderman Bengt hälsade välkomna, och vi fick njuta av 
en god festmåltid med Toast Skagen, ankbröst och 
tryffeltårta med goda viner.  Knutskören gjorde sitt fjärde 
bejublade framträdande under Britta Gustafssons 
inspirerande ledning. Talet till Recipiendi hölls av Jens 
Erch och talet från dem av Bengt Lövdén. Tacktalet hölls 
av Ålderman Stefan Lamme. 

Lars Berg, Erling Midlöv och Anders Lundberg i samspråk (ovan) 
Sekreteraren i Lunds Knutsgille Karin Lennartsson med Skattm. Lars Lindmark 

Ålderman Bengt Hansson med Oldfru Ewa går runt och skålar med alla gäster  

Rita Nilsson med Ceremonim. Anders Hansson 
   Chrönikören själv dansar med sin hustru Britta 

Så började dansen till uppskattade melodier av en dansk tvåmans-orkester, och det blev ett väldigt dansande 
ända till halv två för entusiasterna. Officiellt slutade dock festen kl tolv, med att Ålderman som sedvanligt 
uppmanade alla att gå hem och natta sig i sina stolpasängar. Detta åtlyddes dock inte bums, för då serverades 
nattakorv och dansen fortsatte. Man kunde därefter välja mellan buss tillbaka kl. halv ett eller halv två. 
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Representation 
Gillets Ålderman med hustru har under året inbjudits till övriga gillens Högtidsmöten och själv besökt några samt 
representerats av Gillets Ämbetsmän vid samtliga utom Flensborg och Visby.  

Papegoyeskjutningen A.D. 2015 

Vinden spelade runt Skanörs Rådhus, där den tappra skaran samlats inför årets Papegoyeskjutning.  
Anmarschen till skytteängen fick därvid god hjälp av den akterliga vind, som välvilligt påskyndade de ifvrige 
skyttarne. Broder Ålderman hälsade välkomna och avsmakade årets mölska och skanörssill, vilka båda 
gouterades med välbehag.  

Första pilskotten bjöds enligt urgammal tradition till Ålderman, Stolsbröder och Skyttemästaren. Därefter kommo 
de öfvrige 23 skyttarne till vid såväl inskjutnings- som skarppilar. Markeringen gav vid handen, att inte mindre än 
tre skyttar hade samma träffresultat med svårt sargade Goyor. Ålderman, Skyttemästaren och den vid 
särskjutningen mest lyckosamme — Krister Hansson, som således blev årets Fågelkung. Hans goda form skulle 
även ge utslag i Compagnietävlingen.  
Systrarnas skjutning samlade 22 skyttar. Tävlingen avgjordes med ett vackert pilskott levererat av Eva Melin, 
tätt följd av systrarna Eva Holmström och Karin Grevendahl. Eva Melin kunde glädja sig åt att bära symbolen för 
Majdrottningen under kommande år. 
 
Världsmästerskapet i Bågskytte mixed dubbel tog därefter sin 
början. Laget från Landskrona sopade bana fullständigt med 
hemmalaget. Vi knyter våra knutsnävar i fickorna och kommer 
igen nästa år. Detta får inte upprepas!!  

Nils-Erik och Rita Nilsson från Landskronas Knutsgille sopade banan (ovan) 
Årets Fågelkung Krister Hansson med Majdrottningen Eva Melin t.h. 
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Nåväl, vi slickade våra blessyrer och togo nya tag i Compagnietävlingen. 
Följande deltogo med lust och färging stor: 

Compagnie Landet Innanför   Skanör   Falsterbo 
Skytt 1  Mats Ahlberg   Lennart Bendz  Katharina Hansson  
Skytt 2  Marie Ahlberg   Eva Melin  Lasse Berg 
Skytt 3  Krister Hansson   Bengt Ericsson  Leif Wessel 
Det blev en ursinnig kamp mellan tre mästarlag. Dock lyckades Landet Innanför knappt hemföra segern, och 
som bäste skytt däri kunde Krister Hansson även pryda bringan med Den Blodige Vildsvinsbeten. 

Så återstod att utdela Den Gråtande 
Papegoyan till den make vars hustru 
blivit Majdrottning, nämligen den 
motvillige Brodern Lars Melin, som 
förundrat begrundade de bestämmelser 
om värdighetens hanterande, vilka 
upplästes av Skyttemästaren. 

Som brukligt hade de närvarande en 
stor variation av fantasifulla hattar och 
huvor. Vinnare blev Anders Roubert och 
Maria Ahlberg, bilden nedan. 

Nedan t,v, Mi Roubert och Jacqueline Abbås. 
Därunder Inger o Ingemar (Calluna) Johansson 

 

                
Författare till, och ledare av, skyttet uti ängen den siste maj: Skyttemästare       Krister M Berggren                 
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Marskalksinvigning företogs traditionsenligt den 2:e nov. med inval av nye Marskalken Jonathan Hed.  
Nedan ses de flesta Gillesråden samlade runt Ålderman med Höga Rådet på främre raden, fr.v. 3:e, 2:e och 1:e 
Stolsbroder samt Skrivare och Skattmästare. 

Julinblåsningen ägde rum söndagen 
den 7 december 2014, vilket inledde det nya 
verksamhetsåret 2015. Ett 40-tal deltagare fick 
uppleva en stämningsfull tradition i Skanörs 
Rådhus med levande ljus, jättefin hornmusik, 
julsånger, glögg, pepparkakor och choklad. 

Nedtecknat i Skanör                                        den 15 december 2015 

          Bengt Hansson     Lennart Bendz 

                      Ålderman                      Chrönikör 

FIBERANSLUTNING? GLÖM INTE MEDDELA ÄNDRAD TFN O MAIL ! 
Se även Gillets fina hemsida, som vår Skrivare Peter Jungbeck gjort: 

www.knutsgilletskanorfalsterbo.se  

HÄR ÄR HELA PROGRAMMET FÖR 2016, NOTERA REDAN NU!
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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 stämningsfulla träff mitt i vintermörkret med god förtäring och intressant Knutsföreläsning. 

Söndagen den 5 juni kl 13:30  Papegoyeskjutning 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 10 september kl 16:00  Adeldrickning, Gillets Högtidssammankomst. 
Välkomstdrink i Rådhuset, högtidliga ceremonier i Kyrkan och gourmetmiddag med bal på Ljunghusens Golfklubb. 

Söndagen den 4 december kl 15:30 Julinblåsning med Glögg i Skanörs Rådhus.  

Till ovanstående kommer separata kallelser per e-post!   
Hur man klär sig och bär Gillets tecken vid olika evenemang kan Du läsa om på HEMSIDAN ! 

Gillesrådet sammanträder i Skanörs Rådhus kl.19, vid följande tillfällen: 
18 januari  11 april  13 juni 
  1  augusti   19 september  31 oktober (Marskalksinvigning) 

http://www.knutsgilletskanorfalsterbo.se

