
Besöksrapport S:t Knuts Gille i Landskrona 21/1-17 
 
Vi samlades 15.30 på hotell Östersund. Tillsammans med övriga representanter från övriga 
gästande gillen och medlemmar bjöds vi på en välkomstdryck, samtidigt som vi förevigades 
av hårt arbetande fotograf. Vi skrev också in oss i deras gästbok. 
 
16.30 var det dags för inmarch i en vackert smyckad ”Stora Salen” för att inleda 
Högtidsstämma. 
Man hade 17 recipienter, 8 män och 9 kvinnor. Parentation hölls för två Knutsbröder. 
 
Två ämbetsmän avtackades efter lång och trogen tjänst och två nya invigdes i nya roller. 
 
Det delades också ut 5 silverduvor, 3 bröder (vara en var åldermannen) och två systrar.  
 
Cermonimästaren tilldelades en hedermedalj för 10 års förtänsfullt arbete. 
 
En fantastisk kör av bröder och systrar, Divertimento, förgyllde högtiden. De såg även till att 
höja stämningen under middagen. 
 
Middagen inleddes 18.30  för de 160 gästerna.  Det bjöds en mycket välsmakande meny som 
startade med Gin- och enbärsgravad lax. Till huvudrätt erbjöds en fantastisk rödvinskokt 
oxkind. Till detta serverades ett serbiskt vin som inte nådda samma höjder som maten. 
Avslutningen var en mördegstartellet fylld med citronkräm toppad med maräng och bärmylta. 
Sött och gott, och till detta Moscato, som med sin syrlighet blanserade den söta efterrätten 
perfekt. 
Ålderman Kent Andersson från Malmö höll ett trevligt tacktal.  
Under middagen blev också Landskrons ålderman avtackad av övriga åldermän. 
Talet från recipeiterna hölls av den gamla fotbollsikonen från Landskrona Bois, Claes 
Cronqvist, så nu gällde det att ligga lågt med sina MFF sympatier. 
 
Efter middagen blev det kaffe och sedan en Polonaise och efter det en stunds dans till Edward 
& the Hayriders. Denna orkester var en nyhet eftersom den tidigare orkestern ”pensionerat 
sig” 
 
Efter en stunds dansade blev det promenad Polonaise som ledes av en mycket engagerad 
äldste stolbroder. Efter detta fortsatte dansen och kl 1 halades Knutsduvan och vi vände bilen 
hemåt efter en mycket trevlig dag och kväll i Landskrona. 
 
 
Övriga gästande gillen: 
 
Thumatorp 
Malmö 
Ronneby 
Laholm 
Lund 
Ystad 
 
Glada Gilles hälsningar 
Stefan och Helén Johansson 


