Högtidsstämma med Knutsbal
i Lund 2014-01-11
Denna mycket regntunga lördag i januari begav vi oss, min hustru och jag, till Högtidstämma
med Knutsbal hos S: t Knuts Gille i Lund på Grand Hotel. Vi anlände efter en tids
parkeringletande strax innan 16.00 och där vi samlades i Piratensalongen i foajen för
välkomstdrink. Här var Ålderman från Tumatorp, samt representanter från gillena i Laholm,
Malmö, Ringsted, Landskrona och Ronneby. Här fanns också representanter för Aalborg och
det Kongelige Köbenhavnske Skydegilde. Tyvärr kunde inte representanter för gillena i Ystad
då de har högtidsstämma samma dag. I år slog de rekord med 425 deltagere till denna
adeldrickning.
Högtidsstämma hölls i Stora salen med 12 st parentationer och 46 receptioner, med fanfar
samt utdelande av 5 guldduvor för 50 års medlemskap och 7 st silverduvor för 25 års
medlesmskap. Det hela ramades in med mycket vacker klarinettspel. Direkt efter
högtidsstämman dansades det Francaise.
Knutsmåltiden bestod av en Laxterrine till förrätt, vartill det servareades vinteröl och snaps.
Huvudrätten bestod av ungtupp med rotselleri och smålökar från Ugglarp med Temperanillo
att dricka till. Till dessert bjöds det mjölkchoklad med citronsorbet och havtorn. Tacktalet från
gästerna hölls av Ålderman Stefan Lamme och talet från 50 års duvorna hölls av Bodil
Schrewelius. Direkt efter serverades kaffe med avec innan taffeln bröts för promenadpolonäs
23.30.
Polonäsen följdes av en vals och därefter vidtog jullekar och man slängde ut grannen.. Efter
denna begivenhet var det dags att vandra hemåt i natten då timman var ganska sen och den
avslutades i den egna sängen. Dansade gjorde man till Pergis orkester, samma orkester som
alltid men med nytt namn. Dansen avslutades 01.30
Denna Högtidsstämma med Knutsbal var mycket välbesökt och trevlig med många varierande
diskussioner vid middagsbordet. Väldigt roligt att se att många av recipienderna var av den
yngre sorten.
Jens Erch med hustru Karin

