
                                                 

 

  

 

 

 

Högtidsstämma med Knutsbal den 17 januari 1998 

 
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 17 januari 
1998. 

Den 7 januari – Sanct Knut Lavards dag – eller dag i dess närhet som Styrande Rådet beslutar hålles 
Gillets Högtidsstämma. 

Med varsamma steg, eftersom vi dagen till ära begåvats med ett nylagt parkettgolv, men dock med 
stor auktoriatess och värdighet tågade Styrande Rådet i n i Hotel Öresunds magnifika och till 
bristningsgränsen välfyllda festsal under ledning av vår Ceremonimästare Gunnar Bolin. Efter det att 
vi lyssnat till förtjusande sång av kören Divertimento under ledning av Patrik Andersson öppnade 
Åldermannen Högtidsstämman och installation av nya Gillesbefattningar vidtog. 

Med kärleksfull, varm men ändock stram och hög stämma kallades så de nya befattningshavarna fram 
för att mottaga de regalier som påvisar respektives uppdrag i Gillet. Här sågs; Klenodbevarare Rolf 
Svensson, Övermarskalk Roger Stoltz, Chrönikör Lennart Söderberg, Rustmästare Gustav Drake af 
Hagelsrum, 2:e Granskare Monica Sandell och Gillesmarskalk Jonas Christiansson. Kanske viktigast 
av allt en kväll som denna; 

I år har vi även fyllt på och utökat Gillets skafferi 
Vår nya Skaffare är en Syster full av energi 
Med hjälp av Barbro Bodin tilltar nu Gillets frosseri 
Och det blir med just din hjälp och fantasi 
Vi t.ex. nästa år väljer rätt eau-de-vie… 

Efter det att Styrande Rådet mottagit recipiendernas djupa och vördsamma hälsningar höll vår 
Ålderman ett högst  inspirerande och visdomsmannaaktigt högtidstal om Gillets historia och avslutade 
med att förevisa sigillstampen från år 1425 som aldrig tidigare beskådats av Gillets Bröder och 
Systrar. 

Reception följde så av tio underbart undersköna damer och åtta förväntansfulla om än något nervösa 
herrar. För första gången i Gillets historia erhåll recipienderna skriftligt bevis på sin värdighet och det 
gick inte att ta mista på att det rös till innanför frackskjortan på oss ”erfarne” Bröder då trohetseden 
förestavades och de nyintagne Bröderna och Systrarna fick Duvan på sitt bröst. 

Noteras kan att stilarna vid inmundigandet skiljde sig något. Några drack friskt ur glasen och ett och 
annat fniss kunde uppfattas vid själva sväljandet. Broder Kent Nilsson log i takt med intaget och 
syntes vara nöjd, medan Broder Jac Nepérus visade en aning försiktighet. 

Som traditionen bjuder fumlade vår Stolsbroder Bengt Rosengren åter vid fastsättandet av Duvan på 
våra förtjusande Systrar och förslag kommer att läggas inför nästa års Högtidsstämma att påsättandet 
skall gå runt bland Styrande Rådets medlemmar… 

Ikväll finns ni nyintagne recipieder på denna bal. 
Ni behöver varken vara korpral eller amiral, 
fiskal eller kannibal, 
smal, verbal eller fenomenal. 
Men vi ser gärna att ni är glad, 

 



tycker om mad, 
och är med och sjunger en och annan ballad! 

Knutsduvan hissas så av Fågelkungen och Fågeldrottningen – Fred och Endräkt råder nu i salen – 
och till tonerna av ”Gloria Sancti Kanuti” avslutas Högtidsstämman och vi beger oss alla en våning ner 
där den lättsammare delen av kvällens aktiviteter tar sin början. 

Högtidskvällen förgylldes även av gästande Gillen från Ronneby, Lund, Skanör-Falsterbo, Laholm, 
Tumathorp, Ystad och Flensborg. Av Prins Sven Hansen från Flensborg mottog vi stor uppskattning 
för väl arrangerad Högtidsstämma och uppmanades att skyndsamt boka in 25 och 26 juni för nya 
muntrationer och införskaffa hög hatt… 

Menyn denna afton bestod av en tunnbrödskorg med de läckraste räkor och till varmrätten njöt vi av 
tournedos fylld med gorgonzola. På sedvanligt sätt avslutade vi så måltiden med massor av 
fyrverkerisprutande glassbomber med varma hallon och vispgrädde. Allt i bästa S:t Knutsanda! 

Som årets ”recipiendålderman” tackade vår nyintagne Broder Claes Persson för recipienderna genom 
att ta oss tillbaka till 1500-talet och berätta hur Gillena gjorde på den tiden. Med viss darr på rösten 
och någon tvekan i berättelsen övertygar Broder Claes oss till slut om riktigheten i sin beskrivning. Så 
småningom efter ytterligare utsvävningar i historien – Herman Lindqvist har mycket här att lära – 
hamnar vi i nutid och även vi dagens moderne S:t Knutsbröder och Systrar får ta del av Broder Claes 
verbala beröm. 

Ålderman Per Guldstrand från Ystad gjorde sig till tolk för samtliga gästande Gillen och poängterade 
bl.a. vikten av sammanhållning och gemenskap Gillena emellan. Broder Per avslutade med att önska 
oss all möjlig välgång och glädje framöver och tackade för en av kvällens många höjdpunkter – den 
utsökt goda maten. 

Till Sega Gubbars smäktande rytmiska toner och Anki Nilsson sköna sång fortsätter så kvällen och det 
är en härlig upplevelse att få se våra vackra och färgsprakande Systrar sväva ut på dansgolvet 
tillsammans med oss välbyggda gentlemen i våra skimrande frackar och lätt fuktade frackskjortor. 

Kvällen övergår alltför snabbt i natt och det är med stor tillfredsställelse som Chrönikören även detta 
år beger sig hemåt på något ostadiga ben… 

Chrönikör 
Lennart Söderberg 

  

 


