
S:t Knuts Gille i Skanör-Falsterbo

Gilleschrönika 
Anno Domini MMXVI (2016) 

Ärade Knutsbröder och Knutssystrar 
Välkomna till en återblick av Knutsgillesåret 2016,och gläds med oss 
åt alla trevligheter under året, samt planera för det kommande året ! 

 Ålderman Bengt Hansson överlåter Åldermannakedjan till sin påg, Riksdagsmannen Anders Hansson, vid Gillesstämman 2016 

Året som gått 
Gillesstämman 
Aftonen tog sin början med den sedvanliga kimningen mot 
klockorna i S:ta Gertruds kyrktorn i Falsterbo på Knutsdagen den 
7:e januari. Bröder och Systrar mötte upp i den torra och kalla 
kvällen. Kyrkan blev nästan fullsatt, och Rådsmedlemmarna 
tågade in i procession med Ceremonimästaren i spetsen. 
Gillescantor Britta Gustafsson hade dagen till ära tagit med sig 
Da Capo-kören med ett 30:tal sångare, som sjöng med en 
imponerande klang. T.f. Skråherre Marianne Fridh Ferm höll en 
betraktelse och ledde Knutsbönen. Ålderman Bengt tog därefter 
till orda och önskade alla en god fortsättning på det nya året, 
tackade de medverkande, inte minst marskalkarna som kimmat i 
det kalla tornet, och hälsade välkomna till Gillesstämman i 
församlingshemmet.  
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Ett 90-tal personer kunde sitta ner vid vackert dukade bord, varje hushåll erhöll Chrönikan över 2015, och 
Åldermannen öppnade Stämman, som godkände Årsberättelsen. Skattmästaren Lars Lindmark redogjorde för 
penningarnas hantering och kassans innehåll. Granskarnas berättelse föredrogs av Joh Fredén, 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. 

Då halva Gillesrådet stod i tur för ny- eller omval företogs följande: 
2:e Stolsbroder Kenneth Parnefjord, som avböjt omval, avtackades efter många år bl.a. som Skattmästare. 
Som ny 2:e Stolsbroder utsågs Peter Jungbeck, som Kenneth kunde behänga med ämbetets kedja. 

Skyttemästare Krister Berggren avtackades i sin frånvaro, 
och går på egen begäran in som Marskalk. 
Sist, men inte minst bland de som valdes till sitt ämbete, 
utsågs Anders Hansson till ny Ålderman, som i sin tur 
kunde avtacka ”Lille Far”, Bengt Hansson, som önskat dra 
sig tillbaka efter 16 år som Ålderman. 
Härefter invaldes marskalkarna Anders Karlsson,   
Mats Ahlberg och Leif Wessel i Gillesrådet. 
Skråherre Rickard Aspegrén omvaldes. Som Gilles-
granskare omvaldes Joh Fredén och nyvaldes  
Ingemar Johansson. Som ersättare valdes Mikael Ström.        
Gillesrådet befattningar efter senare konstituering: 

Ämbetsmän under perioden januari 2016 - januari 2020: 
Ålderman   Anders Hansson  
2:e Stolsbroder  Peter Jungbeck 
Gillesråd  Ivar Modigh                           Skyttemästare  Leif Wessel 
Gillesråd  Lasse Berg                              Klenodbevarare Bengt Persson 
Gillesråd  Alf-Göran Perserot  Gillesråd  Stefan Johansson 

Ämbetsmän under perioden januari 2014 - Januari 2018:   
1:e Stolsbroder              Bengt Ericson 
3:e Stolsbroder Jens Erch 
Skrivare  Krister Hansson Ceremonimästare  Henrik Lindal 
Skattmästare           Lars Lindmark  Skaffare  Mats Ahlberg 
Övermarskalk  Anders Karlsson Chrönikör o Custos  Lennart Bendz 

Skråherre:  Rickard Aspegrén 
Tjänstemän: 
Gillescantor  Britta Gustafsson Gillesgigare  Arne Gustafsson 
Marskalkar: Jonatan Hed  Krister Berggren Lars Holmström (ny) 

    
                      

Skaffare Krister Hansson hade ordnat en utsökt buffé, och 
Övermarskalk Henrik Lindal med flinka Marskalkar serverade gott 
rött eller vitt vin. Till kaffet kåserade församlingens organist Robert 
Bennesh om några kända kompositörer med tonvikt på Edward 
Grieg och exemplifierade med musikaliska avsnitt på piano, vilket 
blev mycket uppskattat. 
Slutligen tackade Åldermannen föredragshållaren och förklarade 
sammankomsten avslutad. 
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Adeldrickningen 2016: 
Lördagen den 10 september, som var en mycket varm eftersommardag, samlades vi traditionsenligt i Rådhuset  
för att hälsa på och beundra varandra och få ett glas ”bubbel”. Anlända gäster från syskongillena presenterades 
av Ceremonimästare Henrik Lindal och togs emot av vårt unga tjusiga Åldermannapar Anders och Katarina. 
Bland gästerna noterades Åldermännen från Lund, Ronneby, Ystad, Laholm och Ringsted. 

Här ses vårt nya Åldpar  Anders och Katarina kantat av Anders Lundberg, Erling Midlöv och Arne Gustafsson samt  Marskalk Krister M Berggren. 
Nedan t.v. Ringredts Ålderman Michael Jensen samt Gert Andersson, Annika Stolz och Carl-Peter Hellberg alla från Ystad. 
Nedan t.h. Knutssystrarna Susanna Heimbrand, Ingela Karlsson och Karin Erch. 

 

Därefter blev det uppställning för procession till 
Kyrkan, där årets Recipiendi redan samlats. De 
hade fått sedvanlig genomgång dagen före av 
3:e Stolsbroder Jens Erch. Så tågade 
Gillesrådet in med standar i spetsen, och 
Vellinge Trumkår bjöd på en imponerande 
introduktion. T.f. Skråherre Marianne Fridh 
Ferm höll en fin andakt, väl anpassad för 
Knutsgillet. Vår Gillescantor Britta Gustafsson 
hade denna gång engagerat Elin Jönsson, som 
sjöng jättevackert till Pontus Lundbergs piano-
ackompanjemang och därutöver spelade 
Sebastian Gustafsson på saxofon. 
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Elin Jönsson och Sebastian Gustafsson musicerar. 2:e  Stolsbroder Peter Jungbeck, Ålderman, !:e Sbr Bengt Ericson och 3:e Sbr Jens Erch. 
Ann-Charlotte Malmros välkomnas som Knutssyster. Krister M Berggren o hustru Christine gratuleras till 25 års Silverdufva. 

Parentation med ljuständning genomfördes för Marianne Johansson, som lämnat vår krets. 

Recipiendi Följande intogs under högtidliga former i koret där Ålderman och Stolsbröderna tog emot: 
Benny o Katarina Ambohm,   Jörgen o Olga Löfstedt,   Per o Lena Berdén,   Ann-Charlotte Malmros 
samt Per Hedenus. 

Silverdufva för 25 års medlemskap  
Denna utmärkelse erhöll Gillets mångårige Skyttemästare Krister M Bergren och hustru Christine. 

Mer om Adeldrickningen  
  
När musiken kl ingat av, tågade 
Gillesrådet, och övriga medlemmar ut ur 
kyrkan till de väntande bussarna, som 
styrde mot Ljunghusens Golfklubb, där 
det bjöds på välkomstdrink, vilken kunde 
avnjutas på någon av terrasserna, för 
dem som så önskade. 
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96 Bröder och Systrar kunde slå sig ner vid vackert dukade bord. Ålderman Anders hälsade välkomna, och vi 
fick njuta av en god festmåltid med laxtartar, lammrostbiff och äppeltårta med goda viner.  

Knutskören gjorde sitt femte bejublade framträdande under Britta Gustafssons inspirerande ledning. Talet till 
Recipiendi hölls av Jens Erch och talet från dem av Benny Ambohm. Tacktalet hölls av Ålderman Jan Alvå, 
Lund, som också tillsammans med övriga tillresta Åldermän passade på att avtacka Emeritus-åldparet Bengt 
och Ewa Hansson för deras mångåriga insatser med extra fin skumpa och vinglas därtill. 

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. 

Nyinvalda Benny Ambohm med hustru Katarina i samspråk med Gillets Systrar.  Det dansades flitigt till härlig musik. 
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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. 2016 

Bröder och systrar samlades i  Skanörs Rådhus försedda med mer eller mindre fantasifulla huvudbonader, vilka 
ställde till vissa problem vid hälsning medelst kindpuss… Stämningen dämpades inte av att ett glas bubbel 
serverades.  

Så anträddes marschen till skytteängen i god ordning till ljudet från Trumlare och Pipare samt med Standar och 
Kompagnifanor i spetsen. Broder Ålderman hälsade välkomna och avsmakade årets Mölska och Skanörsill, 
vilka båda noterades med välbehag. Bröderna inledde skjutningen med blandat resultat, då endast tre Bröder 
träffade Papegoyan. Åtta fick skyttepoäng och 24 blev utan. Ja den Mölskan… Fågelkung blev Gillesrådet 
Stefan Johansson med följe av Ingemar Johansson och Skrivare Krister Hansson, vilka också träffade flygfäet. 
Mest synd var det om Åldermannen, som träffade både goya och röda fältet med sina provskott, vilka dock inte 
räknades. Månne han kommer att verka för en regeländring? 

 Den stolte Fågelkungen Stefan Johansson    Den lissne Åldermannen, som ser glad ut 
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43 Systrar ställde upp i bågskyttet, och fem fick poäng. Av dessa var 
Katarina Hansson bäst, och blev därmed Majdrottning — Och det var 
inte första gången!  Se vilken skjutstil hon har på bilden intill, med 
armbågen i rät linje med pilen!   
Nu blev det ännu mer synd om Åldermannen, eftersom han därmed 
fick nesan av att bära utmärkelsen ”Den Gråtande Papegojan” till nästa 
gång. 
I Compagnitävlingen knep Landet Skanör (Krister Kvist, Ulla-Britt 
Börjesson o Bengt Ericson) segern med 10 poäng. Tvåa kom Landet 
Innanför (Krister Hansson, Ingemar Johansson o Cecilia Lindal) med 7 
poäng, och trea Landet Falsterbo (Anders Hansson, Stefan Johansson 
o Britta Gustafsson) med 5 poäng.  
Förste Stolsbroder Bengt blev bäst individuellt i denna tävling, och 
erövrade därmed ”Den Blodiga Vildsvinsbeten”! Se här hur stolt han 
blev och hur Skyttemästaren Leif Wessel nästan baxnar! 
 

Så följde Landskampen i tävling 
med tillresta gäster från andra Gillen. 
För vårt Gille ställde nykorade 
Fågelkungen Stefan Johansson och 
likaledes nykorade Majdrottningen 
Katarina Hansson upp, 
För Landskronagillet tävlade Rust-
mästare Nils-Erik Nilsson och makan 
Rita, vilka sopade banan med oss 
förra året.  
Vårt Gille var därför obeskrivligt 
revanschsuget, och det psyko-
logiska stödet från de våra full-
ständigt obegränsat. 
Och se — Vi vann med sju poäng 
mot 2!   Välkomna igen nästa år  
Nils-Erik och Rita! 

Som sedvanligt korades mest spektakulära Hatt och Huva med 
anspelning på papegojtemat, och denna gång tillföll denna ära  
Kent Abbås och Kerstin Lövdén, vilka belönades med var sin 
flaska skumpa. 

Benny Ambohm, som tillsam-
mans med sin hustru blev 
intagna i vårt gille vid följande 
Adeldrickning, underhöll med 
trevlig sång till gitarr. 

Ålderman Anders höll sin fars 
tradition vid liv, och framförde 
en spännande variant av 
huruledes Harald Blåtands 
Blodiga Vildsvindbete kom i 
Gillets ägo. 
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Julinblåsningen ägde rum söndagen den 6 december 2015, vilket inledde det nya verksamhetsåret 2016. Ett 40-
tal deltagare fick uppleva en stämningsfull tradition i Skanörs Rådhus med glögg, jättefin hornmusik och julsånger,  

Adeldrickningen: Till höger det obligatoriska fotot av samtliga Gäster och Ämbetsmän på rådhustrappan. 

    
Nedtecknat i Skanör                                        den 15 december 2016 

      Anders Hansson     Lennart Bendz 

                      Ålderman                      Chrönikör 

www.knutsgilletskanorfalsterbo.se  

HÄR ÄR HELA PROGRAMMET FÖR 2016, NOTERA REDAN NU! 
ALL INFORMATION KOMMER ÖVER NÄTET —  MEDDELA ÄNDRAD MAIL O TFN ! 
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Alltid den 7 januari kl 18:00  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 4 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 9  september kl 16:00  Adeldrickning, Gillets Högtidssammankomst. 
Välkomstdrink i Rådhuset, högtidliga ceremonier i Kyrkan och gourmetmiddag med bal. Lokal meddelas senare. 

Söndagen den 3 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 kl.19, vid följande tillfällen i Rådhuset alt.*hos Roddarlaget i hamnen: 
   9 januari *  10 april *   12 juni 
  31 juli  18 september   30 oktober (Marskalksinvigning) 

http://www.knutsgilletskanorfalsterbo.se

