
Bröder och systrar!

År 2021 är snart slut, ett år där allt skulle bli som förr, men som hittills bara varit alltför likt 
2020. Talet om nya vågor är bara alltför påträngande. Vi har väntat och hoppats att läget skulle 
vara klarare. Med förhoppningen att vaccinering ska vara färdig för många och intygsfrågan 
ska vara löst har vi i styrelsen startat planerna för 2022. 

Vi har för avsikt att genomföra den sedan några år återkommande Knutsringningen fredagen 
den 14 januari 2022, med besök i både Sankt Petri och Rådhuset. Till denna gång skulle vi 
vilja ha anmälan till Åldermannen, kent.andersson@malmo.se, senast 10 januari. Antalet är 
begränsat så först till kvarn gäller.  

Sedan är också planen att genomföra vår Högtidssammankomst den 19 mars 2022, natur-
ligtvis även då traditionsenligt i kyrka och rådhus, med ceremonier, middag och dans. Om 
inbjudan till detta återkommer vi strax efter årsskiftet.

Papegojskjutning kommer att genomföras en lördag under senvåren.

Vi planerar för ytterligare en sammankomst under året, sannolikt en lördag i slutet av augusti 
eller början av september, ett besök i St Petri kyrka med kunskapshöjande föredrag om kyrkan, 
renoveringen, krämarkapellet och med besök i tornet för att se ”vår” klocka från 1533. Sam-
mankomsten avslutas med gemensam lunch på lämpligt ställe på egen bekostnad. 

Gåsagille är bokat på Rådhuset till fredagen den 11 november 2022.

Mer information om anmälan och andra detaljer till dessa arrangemang återkommer vi till, 
men som ni ser har vi ett händelserikt år att se fram emot.  

Under pågående pandemi och när gillets aktiviteter skjuts på framtiden är det lätt att glömma 
att skicka in medlemsavgiften. Den årliga medlemsavgiften är 200 kronor per person och be-
talas till Gillets bankgiro 466-5667. Bankgiroavi kan laddas ner från Gillets hemsida, www.
stknutmalmo.se, se under fliken ”Medlemskap”.

I fred och endräkt

För styrelsen

Kent Andersson
Ålderman

Sankt Knuts gille i Malmö önskar alla bröder och systrar sköna helger framöver!
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Sankt Knuts gille i Malmö – det kungliga gillet

År 2023 är det femtio är sedan kung Carl den XVI Gustaf som kronprins recipierade till 
Sankt Knuts Gille i Malmö. Med detta fullföljde kronprinsen 1973 med detta en tradition 
med långa anor. 

Malmögillet har också ofta genom århundradena benämnts som det kungliga gillet efter-
som så många kungligheter upptagits som Knutsbröder- och systrar.  Och med anledning 
av att Ers Majestät ”blir guldduva” tänkte jag göra några kåserande nedslag i vår mång-
hundraåriga historia.

Den förste kunglige personen som återfinns i vår matrikel , är den danske kungen Frede-
rik den andre. År 1554 erhöll han av sin far, Christian 3, Malmöhus som sitt residens med 
eget hov. Den tjugoårige Fredrik samlade såväl tyska som danska vänner och ryktena om 
festandet lär ha oroat hans allvarligt lagde och djupt religiöse far, som sett kronprinsens 
vistelse på Malmöhus som en väg mot vuxenliv och ansvar. 

Men Frederik deltog också i Malmös sociala 
liv och knöt band till staden. Frederik accepte-
rade 1556, fortfarande som kronprins, att upp-
tas som Knutsbroder. Vid högtidssammankom-
sten 1556 recipierade flera andra prominenta 
malmöbor, som borgmästaren Jens Kielzen och 
byfogden Mathias Kock. Men till historien hör 
att kronprins Frederik fick förhinder att närva-
ra vid recipieringen men förärade istället gillet 
en förgylld silverpokal tillverkad i Antwerpen 
av mästaren Hans de Harms. 

Denna pokal, som finns att beskåda i Knuts-
gillets skåp i Riddarsalen på Malmöhus slott, används fortfarande idag när Åldermannen 
dricker recipienterna till under högtidssammankomsten. Och har så gjort länge, för Wil-
helm Flensburg skriver i sin bok från 1743 ”Kort berättelse om det så kallade S:te Knuts-
gillet, synnerligen det som nu florerar i Malmö” härmed märkes att med denna pokal 
tilldrickas de som skola blifva knuts bröder eller systrar”.

Och den 19 mars nästa år är det dags att återigen hämta denna pokal och Gillets andra 
regalier från muséet till Rådhuset för att de ska vara viktiga delar i vår Högtidssamman-
komst.
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