
                                                 

 

  

 

 

 

Högtidsstämma med Knutsbal den 18 januari 2003 

 
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 18 januari 
2003. 

”Härmed förklarar jag Högtidsstämman 2003 i S:t Knuts Gille i Landskrona för öppnad. Jag hälsar alla 
Bröder och Systrar varmt och hjärtligen välkomna”. 

Inför en till bredden fylld festlokal hälsade vår Ålderman Inge Stoltz samtliga varmt välkomna och 
fortsatte med att rikta ett speciellt välkommen till gästerna från våra Syskongillen. Inte mindre än åtta 
Gillen fanns representerade denna kväll – Malmö, Ystad, Lund, Laholm, Skanör-Falsterbo, 
Tumathorp, Ronneby och Ringsted. Den 7 januari 2003 återinvigdes Knudsgillet i Ringsted och det var 
naturligtvis extra trevligt att få ha Stolsbroder Anni Böge Jörgensen bland oss denna festkväll. 

Den sång som Divertimento alltid inleder Högtidsstämman med ”Gloria Sancti Kanuti” sjöngs för första 
gången vid den högtidliga skrinläggningen av Knud Lavard den 25 juni 1170 i Ringsted, efter hans 
helgonförklaring av påven Alexander III. 

Vår Ålderman inledde stämman med att utanför protokollet be de Bröder och Systrar komma fram som 
erhållit nya uppdrag i Gillet. Viss förvirring hos de nya befattningshavarna uppstod vid uppställningen 
men Åldermannens lugn parad med en stor portion humor rättade till leden och pompa och ståt följde 
och alla syntes nöjda med sina uppdrag. 

Recipiendernas intåg är något alldeles extra. Spänningen stiger i salen, den där knytnäven i magen 
släpper inte hur mycket Du än andas och tänker att detta är ju bara en vanlig ”promenad”. 
Chrönikören vässar sin penna – kanske går någon fel eller snubblar på mattan!!! 

Men Ceremonimästaren har gjort ett gott förarbete och allt går enligt planerna. Hovnigningarna är 
djupare än på mången dag och Brödernas bugningar är så perfekta att vi på podiet t.o.m. kan skönja 
en och annan begynnande flint… 

Åldermannens högtidstal kretsar i år kring Knud Lavard och invigningen av vårt nya Gille i Ringsted. 
Broder Inges berättarförmåga har inga begränsningar – vi är alla för ett ögonblick förflyttade nästan 
1000 år tillbaka i tiden då Knud Lavard föddes (1096) och därefter följer vi Lavard till han möter sin 
baneman vid Haraldsted den 7 januari 1131, mördad av kungasonen Magnus. Broder Inges 
sammanfattning är väl värd att lägga på minnet; ”för att kunna skapa framtiden måste vi ha förankring i 
historien…” 

Parentation följer och under sistförflutna året har tre Bröder och tre Systrar avlidit (se sidan 8). Vår 
Gilleskaplan Sune Karlsson håller ett vackert och stämningsfullt tal över de avlidna och avslutar; ”så 
länge vi nämner deras namn och minns lever de för evigt hos oss.” 

Som vanligt finns kören Divertimento under ledning av Nadja Eriksson med oss och det ryser av 
välbehag då vi lyssnar till deras sång. Lämna oss aldrig!!! 

 



Det är åter dags för recipienderna att inta scenen. Broder Inge förkunnar för recipienderna hur viktigt 
det är att föra traditionen vidare och på den direkta frågan om de var villiga att gå in i Gillet och verka 
för dess bästa blev svaret inte helt överraskande besvarat med ett ”ja”. 

Från Chrönikörens lösbladssystem finns följande noterat i samband med receptionen; Broder Olle 
drack försiktigt men dock med viss vana att Broder Anders frack satt som klippt och skuren samt att 
skålen av någon underlig anledning togs med bakvänd fattning och att Guldsmedsmästare Dan-Åke 
hade svängt en och annan bägare förr vilket uppmärksammades på ett spetsfundigt sätt av vår 
Ålderman. 

Gillessyster Eva Olssons debut var med mersmak, en djup hovnigning följdes av en stilren skål, och 
detsamma kan sägas om vår nye Stolsbroder Anders Persson första insats som ”smyckepåsättare”. 
Frågan måste givetvis ställas varför vår f.d. Stolsbroder Bengt så ofta fumlade i just detta arbete!!! 

En ny upplevelse fick vi även vara med om då Gillessyster Eva Karling förde fram sin yngsta dotter 
Sara till Åldermannen. Det tillhör inte vanligheterna i vårt Gille att våra Gillessystrar agerar i denna 
position men vi ser gärna framöver mer av detta initiativ. 

Silverduvor överlämnades i år till fyra Bröder och fyra Systrar som bevis på 25-årigt medlemskap i 
Gillet (se sidan 8). Åldermannen betonade vikten av att närvara och att föra Gillets traditioner vidare. 

Två Hedersmedaljer delades ut vid årets Högtidsstämma. Vår Stolsbroder Bengt Rosengren som på 
egen begäran nu lämnar sitt uppdrag erhöll Gillets Hedersmedalj för de ovärderliga insatser Bengt 
gjort för Gillet alltsedan han invaldes i Styrande Rådet 1992. 

Utan förvarning tog så Äldste Stolsbroder Claes över kommandot och riktade sig till vår Ålderman som 
helt ovetande – stort hemlighetsmakeri hade föregått utnämningen i Styrande Rådet – också 
tilldelades Gillets Hedersmedalj. Broder Claes var på ett strålande humör och en stor bukett varma ord 
avslutades talet med att samtliga Bröder och Systrar gjorde raketen och sällan har stämningen varit så 
hög vid en Högtidsstämma. 

Årets recipiender intagna vid Högtidsstämman lördagen den 18 januari; teknisk chef Ingvar 
Andersson, krögare Philip Hallengren, arbetsledare Mikael Karling, studerande Sara Green, 
juridikstuderande Caroline Weibull, studerande Fredrik Weibull, matros Stefan Nordengren Brandel, 
postcenterchef Ola Lilja med sambo studerande Anna Alm, guldsmedsmästare Dan-Åke Nilsson med 
maka gemmolog Helene, research manager Olle Olsson med maka lärare Ewa, ingenjör Anders 
Berglund med maka tandsköterska Eva, civilekonom Christer Hagsund med maka lärare Birgitta, leg. 
tandläkare Peter Nordh med maka leg tandläkare Eva samt arkitekt Leif Arnsby med maka socionom 
Christina. 

Gillets Fredsduva hissas av våra Majestäter Sven Calvén och Gärd Linde och till vacker musik tar vi 
oss en våning ner för att avnjuta en som vanligt välkomponerad 3-rättersmeny designad av vår 
Skaffare Barbro Bodin. Rosépeppargravad hälleflundra retar aptiten och till varmrätten fortsätter vi 
med helstekt hjortytterfilé med shitakesås. Måltiden avslutas med karamellmousse med mandelkrisp 
serverade med hallon- och körsbärssås. 

Chrönikören höll sitt gillestal om året som gått och som alla andra år finns det mycket i vår Herres 
hage som händer… 

Lagom till jul fick vi så årets klapp, 
En sån däringa elektricifierad pick-up 
Med trådar i luften blir vi förda till station 
Jag föreslår här och nu – revolution!!! 

Vår Klenodbevarare och tillika dansledare Rolf Svensson lyckades på ett utomordentligt sätt föra sin 
skuta i hamn, d.v.s. den traditionstyngda francaisen genomfördes helt enligt Broder Rolfs manus. Du 
får nog räkna med att inneha denna post ”for ever”… 

Vår gästande Stolsbroder Anni Böge Jörgensen höll ett fängslande tal om att vara nybörjare bland alla 
andra Gillen och lovade att suga åt sig allt det positiva från respektive Gille och ta med sig hem. Leif 
Arnsby gjorde sig till tolk för recipienderna och tackade för förtroendet att bli invald i Gillet. 



Domnivet såg till att kvällen gick i klaraste dur och som alla andra år gjorde Bertil Edpalm och Co oss 
inte besvikna. Då Duvan halades strax efter klockan ett var alla nöjda och belåtna och precis som 
Chrönikören längtar vi till nästa års stora begivenhet – 60-års firandet av Knutsgillet i Landskrona. 

Chrönikör 
Lennart Söderberg 

 

 


