Högtidsstämma med Knutsbal den 20 januari 1996
Som traditionen bjuder samlas man till Knutsbal på Sanct Knut Lavards dag - eller dag i dess närhet
som Styrande Rådet beslutar. Årets Högtidsstämma med Knutsbal firades lördagen den 20 januari
1996.
”S:t Knuts Gille i Landskrona, som har sina rötter i stadens äldsta historia, avser att sammanföra och i
endräkt förena dem, som i kraft av blodets och vänskapens band känna samhörighet med varandra
och med den stad, som varit deras barndomshem eller blivit deras verkningskrets”.
Under stor pompa och med en ”stoltz” Ceremonimästare i spetsen tågade Styrande Rådet in i Hotel
Öresunds pampiga festlokal till tonerna av Da Pacem Domine framfört på ett synnerligen elegant sätt
av sångkören Divertimento under ledning av Kristina Nilsson.
I nejlikorött, sommarblått, kastanjebrunt, åsksvart och pippigult satt våra bejublade Systrar och
tillsammans med oss bildsköna gossar i frack tog vi emot våra nya recipiender till tonerna av Händels
Ljuset Skimrar. Förväntansfulla om än något nervösa tågade tio damer och tio herrar fram till
Styrandet Rådet och förestavades den trohetsed som gäller oss alla.
Med Duvan vid bröstet och något stärkta innanför västen lyssnade så våra nya Bröder och *Systrar till
Vänskap av Haydn. 1996 års nyantagne Systrar och Bröder äro: chefskronofogde Sven Gustavsson
med maka lågstadielärare Kerstin Gustavsson, vaktmästare Rolf Andersson med maka platschef
Rose-Marie Andersson, verkställande direktör Nils-Erik Zackrisson med maka förskollärare Karin
Zackrisson, Regionchef Bengt Tengwall med maka receptionist Lena Tengwall, exportchef Patrick von
Ille med maka sekreterare Agneta von Ille, köpman Lars Jonvén med sambo servitris Katarina
Andersson, säljare Christer Eriksson med sambo AD-assistent Ingela Stenqvist, servitör Bo Giliusson
med sambo förskollärare Ann-Sofie Magnér, ingenjör Ulf Öhrwall med maka fru Marianne Öhrwall och
civilekonom Mats Persson med maka sångpedagog Lilian Persson.
Två Guldduvor överlämnades till Dagmar Munck af Rosenschöld och Ulla-Britt Kinberg. Här har
dansats många pollenäser under ledning av vår Äldste Stolsbroder Claes Munck af Rosenschöld. Vi
lyfter på hatten och gratulerar!
Till tonerna av Gloria Sanci Knuti beger vi oss så värdigt men dock skyndsamt en våning ner till den
hägrande supén. Supen och sången låter ej vänta på sig och med

ett som vanligt spirituellt och till skratt retande tal från vår Ålderman njuter vi av allt det goda.
Ålderman Heinz Rodebeck från Flensborg talade för sitt Gille, nyintagne recipienden Bengt Tengwall
tackade för recipienderna och Åldermannen Bengt Hansson från
Skanör-Falsterbo gjorde sig till tolk för alla gästerna från gillena i Ystad, Laholm, Ronneby, Lund och
Tumathorp samt tackade för den utsökta maten.

Innan så Sega Gubbar spelade upp till dans och vår Stolsbroder Claes förvirrade in oss i francaisens
premiera och seconda turer tog vår Chrönikör till orda och bedyrade heligt gällande alla nyintagne
befattningshavare;
Med Duvan vid vårt bröst
Lovar vi och svär
Att göra vårt bästa
Ty S:t Knuts Gille
Är för tjej och kille
Hedrande och fint…
Med fuktig frackskjorta och hatten lätt på sné begav sig så denne man hem i den kalla, men ack så
uppfriskande vinternatten…
Chrönikör
Lennart Söderberg

