
Besöksrapport S:t Knuts Gille i Laholm 9/3-13 
 
Tillsammans med övriga gäster, samlades vi 15.45 på Restaurang Pärlan (Stadshotellet i 
Laholm) för drink och att hälsa på övriga representanter från övriga gästande gillena. 
 
16.30 började sen högtiden i Teatersalongen på hotellet. En mycket trevlig och avslappnad 
högtid som hade sin inriktning på 400-års jubileet av freden i Knäred. Vi fick en uppfriskande 
historielektion från tiden före och efter freden samt ta del av skönsjungande sång från en av 
Gillesmedlemmarna. Det tändes 2 st ljus för bortgångna och det delades ut 2 st 25-års tecken. 
Till detta intogs 5 st nya medlemmar i gillet. Av tradition delades det även ut ett stipendium till 
en lokal förmåga, denna gång vara mottagaren en 26-årig operasångare som dock tyvärr inte 
kunde närvara pga generalrepetition på Köpenhamnsoperan, komiskt nog hade han i denna opera 
en roll som stum…. Detta till trots fick han inte ledigt för att närvara vi ceremonin. 
 
Efter högtiden väntade en stunds mingel innan vi intog restaurang Gröna Hästen. Samtliga gäster 
placerades med god spridning vid såväl runda som fyrkantiga bord med 8 vid varje. Totalt 78 
gäster var närvarande. Samtliga gillen förutom Flensburg och Visby var närvarande. 
 
Även maten gick i Knäred fredens tecken men en blandning av danskt och svenskt (halländskt). 
Till förrätt serverades smörrebröd, öl och snaps för att sen efterföljas av en ungsbakad laxfilé 
med tillbehör, till detta serverades gott vitt vin. Måltiden avrundades med en fläderparfait och 
färska bär. Under middagen avhölls de traditionsenliga talen och några snapsvisor. Tacktalet från 
oss gäster hölls av Åldermannen i Ronneby Lars Malmgren. 
 
Efter 3 timmar till bords bröts taffeln och vi förflyttade oss in i Teatersalongen igen, nu för kaffe 
och avec samt stundande Knutsbal med Pollonaisse. Musiken stod ett 9 man starkt storband för. 
Dansen bestod sen under kvällen av mycket jägardanser som gjorde att dansgolvet nästintill var 
fullt hela tiden.  
Tillsammans med Ålderman Arne Mårtensson och ett par gäster till var vi kvar tills musiken 
upphörde strax efter 01.00. 
En mycket trevlig och uppsluppen tillställning avslutades sen nästa morgon med för de gästande 
gillena gemensam frukost tillsammans med Åldermannen och hans hustru Eva. 
 
 
 
Övriga gäster: 
 
Lars Malmgren med hustru Christel   Ålderman i Ronneby 
Lars Bruzelius med hustru Margaretha Bruzelius  Stolsbroder i Lund 
Urban Fasth med maka Anne-Marie   Stolsbroder i Ystad 
Lars Berkesköld    Sekreterare i Malmö 
Sune Nilsson med maka Lisbeth   Redaktör i Thumatorp 
Per-Olof Bodin med maka Barbro   Skattmästare i Landskrona 
Jens Böggild med Polly Danneskjold-Samsoe Oldermand Emeritus i 

Ringsted 
 
Glada Gilles hälsningar 
Henrik o Cecilia Lindal 


