
                                                 

 

  

 

 

 

Högtidsstämma med Knutsbal den 19 januari 2013 

 
Som traditionen bjuder samlas vi till Knutsbal på Sanct Knut Lavards dag - eller dag i dess närhet som 
Styrande Rådet beslutar. Årets Högtidsstämma med Knutsbal firades lördagen den 19 januari 2013. 

Till tonerna av ”Da Pacem Domine” tågade Styrande Rådet med gäster in i högtidssalen för 
Landskronagillets 70:e Högtidsstämma. Åldermannen hälsade de 225 församlade Bröder och Systrar, 
gäster och majestäter välkomna. Vid dagens begivenhet var åtta av våra syskongillen representerade; 
Lund, Malmö, Ystad, Skanör-Falsterbo, Tumathorp, Laholm och Ronneby och Ringsted. 

Alexandra Nordengren som nu lämnar uppdraget som GIllesmarskalk avtackades av sin 
bonuspappa Ålderman Lennart Söderberg. 

Som nya befattningshavare installerades sedan Ewa Olow som Gillets Arkivarie, Oldfru Monika 
Nordengren som Webmaster och Martin Christiansson som ny Gillesmarskalk. 

Årets Högtidstal ägnades åt alla "muskel-lösa - förlåt muskulösa urstarka, dyrkade om än något 
ordkarga Knutsbröder. Högtidstalet finner du genom att klicka på Högtidstal 2013. Gillessystrarna 
visade sedan sin uppskattning genom att sjunga en hyllningsvisa till Bröderna. 

Efter Högtidstalet lyssnade Bröder och Systrar till uruppförandet av Knutsgillets Jubileumssång till ära 
både för Gillet och vår underbara stad. 

Efter parentation över våra tre Gillesmedlemmar som lämnat oss, Dagmar Munck af Rosenschöld, 
Lennart Matérn och Anne-Sofie Christerson, följde intagning av 16 recipiender, sju män och nio 
kvinnor.  

Gulli Johanson mottog Guldduvan för 50årigt medlemskap och avtackades med tal och en längre 
trumpetfanfar. Fem Silverduvor delades ut till två Knutsbröder och tre Knutssystrar - Gunnar Bolin, 
Sven Linde, Ulla-Britt Bolin, Gärd Linde och Maj-Britt Ekelund Kymle.  

Så var det slutligen dags för utdelning av hedersmedaljer, i år till Rustmästare Nils-Eric Nilsson, 1:e 
granskare Niclas Frank och Knutssyster Ingegerd Holmberg.  

Åldermannen uppmanade så Fågeldrottning Britt Stoltz och Fågelkung David Olow att hissa 
Knutsduvan i taket med önskan att ”Fred och Endräkt” må råda i Gillessalen. Ceremonimästaren 
ordnade för utmarsch till matsalen där supén väntade. 

Efter måltiden fortsatte kvällen till Domnivets orkester som i vanlig ordning fyllde golvet till sista dans 
innan det var dags att hala duvan och bege sig en våning ner för nattmaten. 

Webmaster, Oldfru Monika Nordengren 

 

 


