
 

Sankt Knuts Gille  

   i Skanör & Falsterbo 
 

Reseberättelse från Högtidssammankomst i Lund  

lördagen den 12 januari 2012 på Grand Hotell 

___________________________ 

 
Grand Hotel stod i alla sin prakt efter jul- och nyårshelgerna när det var dags för 
högtidssammankomst för S:t Knuts gille i Lund. Katarina och jag infann oss enligt 
inbjudan kl. 16.00 och blev inbjudna till Piratensalen för vidare presentation. 
Ceremonimästare Charlotte Strömstedt stötte i staven och gjorde ett tappert försök att 
överrösta de övriga närvarande gästerna vid sin presentation av oss inför ålderman Jan 
Alvå. Tillsammans med närvarande inbjudna gäster från Ronneby, Laholm, Ringsted, 
Landskrona, Malmö och Thumatorp, varav de tre förstnämnda representerades av sina 
åldermän, försåg vi oss av mousserande vin och njöt av den fina atmosfären. 
 
Kl 16.20 ställde systrarna upp för intåg till den Stora salen och kl. 16.30 intågade 
bröderna till ljuv musik i samma sal. Därefter följde traditionsenliga ceremonier vilka 
inleddes med parentation av avlidna medlemmar. Ett tiotal medlemmar parenterades av 
åldermannen, där den sista personen som parenterades var åldermannens egen hustru 
Karin som hastigt avled i maj 2012.  
 
Mer glada ceremonier inleddes därefter då 1 person fick 75 års- tecken (!), 3 personer 
fick 50 års- tecken och 7 personer fick 25 års- tecken. Alla avtackades av åldermannen 
och med stor respekt av de övriga närvarande. Därefter vidtog reception. Vid denna 
sammankomst önskade 64 nya bröder och systrar att gå med i gillet. Dessa upptogs en 
efter en där de blev behängda av åldermannakedjan, drack ur den vackra silverbägaren 
som framräcktes av biskop Christina Odenberg, fick sitt Knutstecken och erhöll sitt 
Knutsbrev. Efter en icke oansenlig tid var samtliga upptagna i gillet och festligheterna 
kunde gå vidare. 
 
Middagen avnjöts ca kl. 19.45 i den till bredden fullpackade matsalen, Lukassalen och 
Piratenfoajén. Samtliga 408 närvarande systrar och bröder avnjöt en välkomponerad 
meny vartill god snaps och öl, vin och efterrättsvin inmundigades. Under middagen höll 



åldermannen, 75-års jubilaren och åldermannen från Ringsted (tacktal) tal med vissa 
tekniska svårigheter.  
 
Middagen avslutades ca kl. 23.45 och därefter dansades julen ut medelst ringdans kring 
inhämtad gran. En trevlig kväll var slut och Katarina och jag begav oss hem till vår egen 
”stolpasäng”. 
 
//Ceremonimästare Anders Hansson med maka Katarina   
    
 

 
 

 


