
S:t Knuts Gille i Skanör-Falsterbo

Gilleschrönika 
Anno Domini MMXVII (2017) 

Ärade Knutsbröder och Knutssystrar 
Välkomna till en återblick av Knutsgillesåret 2017,och gläds med oss 

åt allt trevligt vi haft, samt planera för det kommande året ! 

 Ålderman Anders i ett glatt skyttelag, som verkligen satte pilar i tavlan vid årets Papegoyeskjutning. 

Året som gått 
Gillesstämman 
Knutsdagen den 7:e januari tog sin början med helgmålsringning, varför den sedvanliga kimningen mot 
klockorna i S:ta Gertruds kyrktorn i Falsterbo fick utföras sedan vi väl bänkat oss. Bröder och Systrar mötte upp 
i den kalla fuktiga kvällen. Rådsmedlemmarna tågade in i procession med Skråherren och Ålderman Anders 
Hansson i spetsen. Magnus Larsson på orgel och Malte Larsson på trumpet framförde tjusiga musikstycken, 
och Skråherren Rickard Aspegren höll en betraktelse och ledde Knutsbönen. Detta blev hans avslutande insats 
för vårt Gille, eftersom han därefter fick en kyrkoherdetjänst inom Svenska Kyrkan i Frankrike. 
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Ålderman Anders talade därefter om Gillets anrika historia, tackade de medverkande, önskade alla en god 
fortsättning på det nya året och hälsade välkomna till Gillesstämman i församlingshemmet.  

Ett 70-tal personer kunde sitta ner vid vackert dukade bord. 
Varje hushåll erhöll Chrönikan över 2016, och Åldermannen 
öppnade Stämman, som godkände Årsberättelsen. 
Skattmästaren Lars Lindmark redogjorde för penningarnas 
hantering och kassans innehåll. Granskarnas berättelse 
föredrogs av Mikael Ström, och Stämman gav Gillesrådet 
ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret och beslutade 
följa Rådets förslag om oförändrad Knutsgäld för 2018 
nämligen 200 riksdaler för Broder och 180 för Syster. 
Åldermannen försågs av Skaffaren och Ceremonimästaren 
med en slips från Ringsted i Knud Lavards färger gult och rött, 
och därtill ett pergament med förhållningsregler. 

Val av ämbetsmän: 
Eftersom 2017 är ett mellanår, då inga val skall ske, kvarstår följande: 

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  Lennart Bendz 

Skråherre:  Vakant 
Gillescantor  Britta Gustafsson Gillesgigare  Arne Gustafsson 
Marskalkar: Jonatan Hed  Krister Berggren Lars Holmström  
    

Skaffaren Mats Ahlberg hade ordnat en utsökt buffé från Katarina Theander, och Övermarskalk Anders Karlsson 
med hjälp av flyhänta Gillesråd serverade gott rött eller vitt vin. Till kaffet kåserade arkeolog Sofia Winge om den 
otroligt rika fyndplatsen Uppåkra, kanske Sveriges största, som endast undersökts till en bråkdel. Mycket 
spännande!      Slutligen tackade Åldermannen föredragshållaren och förklarade sammankomsten avslutad. 
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Adeldrickningen 2017: 
Lördagen den 9 september, när regnmolnen hängde över oss, samlades vi traditionsenligt i Rådhuset  för att 
hälsa på 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: ÅM Lennart Söderberg Landskrona med Monika Nordengren, ÅM Per Karlsson Laholm 
med ÅM em Carl-Fredrik Klinker, 1:e STB och Biskop em. Christina Odenberg Lund, Skattm. Caroline Stolpe 
Malmö med make Johan,  CM Louise Raihle Lagnecrantz Ystad med make Carl-Fredrik, Tygm. Björn Persson 
Tumathorp med Helena Svensson och Marsk. Christer Svensson Ronneby med maka Kristin. 

Åldermannaparet tar emot Louise och Carl-Fredrik Lagnecranz fr Ystad       3:e STB Jens Erch med STB Håkan Brodd Ronneby med maka Camilla 

Ingvar Skeberg och Karin Älfvåg Skeberg Marianne och Christer Kvist                   Dorthe Andersen och John Persson 

!3



S:t Knuts Gille i Skanör-Falsterbo

Skattm. Caroline Stolpe M-ö m maken Johan   Marsk Christer Svensson Ronneby m makan Kristin   Ann-Charlotte Malmros m Eva och Kjell Elgstig 

Efter sedvanlig fotografering av Gillesråden med gäster på rådhusstrappan, 
blev det snabb-uppställning för procession till Kyrkan mellan skurarna, där 
årets Recipiendi redan samlats. De hade fått sedvanlig genomgång dagen 
innan av 3:e Stolsbroder Jens Erch och CM Henrik Lindal. Så tågade 
Gillesrådet in med standar i spetsen, och Vellinge Trumkår bjöd på en 
imponerande introduktion. T.f. Skråherren Christina Odenberg höll en fin 
andakt. Vår Gillescantor Britta Gustafsson hade lyckats ordna ett 
imponerande musikinslag med Kulturskolans stråkorkester under ledning av 
Leif Johannesson samt med Ebba Lindell på tvärflöjt. 
Parentation med ljuständning genomfördes för:  
Bengt Abrelius, Lena Manger Roth, Christer Melin och Anders Lundberg. 
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Recipiendi    Följande intogs under högtidliga former i koret där Ålderman och Stolsbröderna tog emot: 
Anders och Therese Filmersson, Elisabeth Frölich, Roland och Annika Karlsson, Ulla Lindal samt Fredrik och 
Florence Jouet Jacobsson. 

Elisabeth Frölich erhåller Knutsdufvan av 3:e stolsbroder Jens Erch,  liksom Anders Filmersson,  vars hustru Therese hälsas välkommen av Ålderman  

Även Ulla Lindal behängs med Knutsdufvan 

Silverdufva för 25 
års medlemskap 
utdelades till:  
Gillets uppskatta-
de Cantor Britta 
Gustafsson med 
l i k a l e d e s u p p -
s k a t t a d e m a k e  
Gillesgigaren Arne 
Gustafsson. 
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Mer om Adeldrickningen  
  
När musiken klingat av, tågade Gillesrådet, och övriga medlemmar ut ur kyrkan för att anträda bussturen till 
Falsterbo Golfklubb, där det bjöds på välkomstdrink, vilken dock fick avnjutas inomhus denna gång.  

Cecilia Lindal, Christina Hansson, Karin Erch och Katarina Hansson,  samt Britta Bendz med Martin och Eva Lindquist Baaz minglar med bubbel. 

96 Bröder och Systrar kunde slå sig ner vid vackert dukade bord i den ljusa och trevliga atmosfären. Ålderman 
Anders hälsade alla välkomna, och vi fick njuta av en god festmåltid med torsktartar, gödalv och kolapudding 
med riktigt goda viner. Här följer en bildkavalkad från festmåltiden: 

 Unga Oldfrun Katarina med Ålderman Lennart Söderberg          Biskopen em. och Stolsbrodern Christina Odenberg med vår Ålderman 
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1:e STB Bengt Ericson o Monica Nordengren,   2:e STB Peter Jungbeck o SM Caroline Stolpe,   3:e STB Jens Erch o CM Louise Raihle Lagnecranz 

Skyttem. Leif Wessel o Danielle Lindmark           Margareta Cappelin o 2:e STB em. Nils-Ola Roth Mi Roubert med Christer Kvist 

Maria Ahlberg med Chrönikören Lennart Bendz Karin Åberg o Martin Lindquist Baaz    Ann-Christine Olsson o Jörgen Löfstedt 

     Karin Erch o Carl-Fredrik Lagnecranz  Gillescantor Britta Gustafsson o Bengt Lövdén             Marianne Kvist o Benny Ahnbom 
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Birgitta Ericson Erch o Ålderman Per Karlsson      Annika Karlsson o 2:e STB em. Kenneth Parnefjord     Helena Svensson o Fågelkung Mats Ahlberg  

Knutskören gjorde sitt sjätte bejublade framträdande med Britta och Arne Gustafssons som solister. Talet till 
Recipiendi hölls av Jens Erch och talet från dem av Anders Filmersson. Ceremonimästare Henrik lanserade ett 
bötessystem för dem, som inte riktigt klarade klädkoder och andra roliga petitesser, och inkasserade böter 
under allmänt jubel.  Tacktalet hölls av Ålderman Lennart Söderberg, Landskrona, i sedvanlig spirituelll stil. 

Så började dansen till uppskattade melodier av en dansk tvåmans-orkester, och det blev ett väldigt dansande 
ända till sena aftonen 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. Hemfärden fick anträddes efter hand i egen regi. 
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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. 2017 

Bröder och systrar samlades efter viss tvekan i Skanörs Rådhus försedda med mer eller mindre regntåliga 
huvudbonader. Den gråmulna dagen livades av alla glada Knutsvänner, och att ett glas bubbel serverades.  

Huvaligen, vilken parad av Hatt och Huva!      Ovan Helén o Stefan 
Johansson med Peter Jungbeck o Elisabeth Frölich, som var den  
som fick pris för bästa Huva. 

Högerut gläds far över att hans töser Emma och Ida 
har så fina Papegojor som huvudbonader. 

Nedan till vänster omgärdar Lena Berdén och Markalk Per  
Berdén Övermarskalkens hustru Ingela Karlsson. Per fick priset  
för bästa Hatt, på vilken det satt en liten måltavla. 

Nedan till höger ses Mi Roubert med den mest spektakulära Huvan 
tillsammans med Skyttemästarens hustru Annika Wessel.  

Så anträddes marschen till skytteängen med Standar och Kompagnifanor i spetsen, trots att det småregnade. 
Tromlaren och Piparen höll takten. Väl framkomna till skytteängen hälsade Broder Ålderman välkomna och 
avsmakade sedvanligt årets Mölska och Skanörsill, vilka båda godkändes med välbehag, och dagen till ära 
utskänktes under tälttak.  

!9



S:t Knuts Gille i Skanör-Falsterbo

Agneta Jönsson serveras Mölska och stekt inlagd sill av Alf-Göran Perserot och slår sig ner i småregnet bland vännerna Persson och Gustafsson 

 Bröderna inledde skjutningen och endast två Bröder träffade Papegoyan, Lennart Bendz och Mats Ahlberg .  
Den senare pressade dock Chrönikören fullständigt respektlöst med två träff i Goyan vid omskjutningen,  
medan jag inte hade någon träff - och bara en pil kvar. Mats blev därmed  årets Fågelkung. 

Sex av Systrarna, som ställde upp i bågskyttet, hade målträff, två i Papegojan, en med en pil och Katarina 
Hansson med två, och blev därmed Majdrottning — Liksom i fjol!  Nu blev det ännu mer synd om Åldermannen, 
eftersom han således fick nesan av att bära utmärkelsen ”Den Gråtande Papegojan” — ett år till. 

!10



S:t Knuts Gille i Skanör-Falsterbo
I Compagnitävlingen blev Landet Innanför bäst, följt av Falsterbo och sist Skanör. Ja, det är mycket man får 
tåla. Skaffaren och Fågelkungen Mats blev även bäst individuellt i denna tävling, och erövrade därmed ”Den 
Blodiga Vildsvinsbeten”. Landskampen uteblev dessvärre, då inga skyttar från andra Gillen voro till städes. Vi 
kunde emellertid trösta oss med medhavd skaffning i Rådhuset, där  Ålderman Anders höll sin fars tradition vid 
liv, och framförde en spännande variant av huruledes Harald Blåtands Blodiga Vildsvins-bete kom i Gillets ägo. 

Julinblåsningen ägde rum söndagen den 3 december 2016, vilket inledde det nya verksamhetsåret 2017.  
Vi fick uppleva en stämningsfull tradition i Skanörs Rådhus med glögg, jättefin hornmusik och julsånger,  
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Nedtecknat i Skanör den 15 december 2017 

      Anders Hansson     Lennart Bendz 

                      Ålderman                      Chrönikör 

www.knutsgilletskanorfalsterbo.se  

OBS Utöver ovanstående hemsida och denna Chrönika sker all  
information per e-mail. Meddela därför ändrad e-mailadress till: 

skrivare@knutsgilletskanorfalserbo.se 

HÄR ÄR HELA PROGRAMMET FÖR 2018, NOTERA REDAN NU! 

  Härtill lite om Gillets klädkoder: 
Adeldrickning: Frack med vit väst och vit fluga. Vita handskar för tjänstgörande. Helst fickur.  
Damernas klänning alltid hellång och festbetonad. Hellång kjol med överdel går, men ej långbyxor. Materialet ej 
vardagstyg, utan gärna siden, sammet, brokad eller spets. Långa handskar kan användas om klänningen är 
kortärmad eller utan ärm. Schal eller cape bäres i kyrkan om klänningen är baraxlad. 
Härtill bäres Knutsgillesdufvan, Gillets Insignier (halsmedaljong/-kedja), 25- och 50-årstecken, halsband för 
Fågelkung o Majdrottning o Blodiga Vildsvinsbeten, Papegojor utvisande att man varit Fågelkung eller 
Majdrottning, den Gråtande (Lissne) Papegoyan  samt jubileumsmedalj men inget vardagsmärke.  
Officiella förtjänsttecken får även bäras. 
Medlem, som representerar vårt Gille i Åldermans ställe vid annat Knutsgille, bär representationskedjan. 
Gillesstämman: Mörk kostym, vit skjorta och slips för broder och anpassad klädsel för Syster. 
Härtill bäres Knutsgillesdufvan och Insignier, men inget vardagsmärke. 
Marskalksinvigning: Mörk kostym och slips samt tjänsteglas och gärna cykel. 
Härtill bäres  Knutsgillesdufvan och Insignier, men inget vardagsmärke. 
Papegojskjutningen: Fri sommarklädsel med spektakulär hatt eller huva för att vinna pris.  
Härtill bäres Fågelkung- eller Majdrottninghalsband, Blodiga Vildsvinsbeten, den Gråtande och vardagsmärke. 
Julinblåsning, begravningar o uppvaktningar: Mörk kavaj och slips för Gillesråd och Marskalkar. 
Härtill bäres Insignier och vardagsmärke men Ingen Knutsgillesdufva. 
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Varje år 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 3 juni kl 13:00    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 8  september kl 16:00    Adeldrickning, Gillets Högtidssammankomst. 
Välkomstdrink i Rådhuset, högtidliga ceremonier i Kyrkan samt därefter avfärd till gourmetmiddag med bal. 

Söndagen den 9 december kl 15:30   Julinblåsning med Glögg i Skanörs Rådhus.  

Gillesrådet sammanträder kl.19, vid följande tillfällen i Rådhuset: 
  15 januari   9 april    11 juni 
  30 juli  17 september   12 november (Marskalksinvigning) 

http://www.knutsgilletskanorfalsterbo.se

