
Deltagande i Landskronagillets Högtidsstämma 18 jan 2014!!!
Hustru Britta och jag, representerande vårt Knutsgille, i sällskap med betalande Joh och Elisabeth 
Fredén, styrde kosan till Landskrona i snålblåst med lätt pudersnö på marken, och tog in på hotell 
Öresund, där Gillet ordnat fördelaktiga rumspriser, och har sin Högtidsstämma.!!
Vi välkomnades på rummet med en flaska bubbel med vidhängande ros. Klockan kvart i fyra togs 
vi och våra gäster emot i Kungsrummet av Ålderman Lennart Söderberg och Monika Nordengren, 
varvid undertecknad passade på att överlämna vår nytryckta Chrönika, i vilken Lennart finns med 
på bild på två ställen. Det bjöds på mera bubbel och goda snittar, och vi kunde bekanta oss med 
övriga inbjudna representanter från de andra gillena. !!
Från Malmö kom Sekreteraren Lars Berkesköld, från Lund Stolsbroder Lars Bruzelius, från 
Tumathorp Lekaren Holger Bak, från Ystad Skattmästaren Ulrika Guldstrand, från Laholm Vice 
Stolsbrodern Brita Lundh och Klenodbevararen Sara Paulsson samt Ålderman emeritus Arne 
Mårtensson med Oldfru emerita Eva, från Ronneby Regaliebevararen Cecilia Sjögren och från 
Ringsted 1:e Stolsbrodern Michael Jensen. !!
Efter procession in i Stora salen tog den välsjungande kören Divertimento upp den traditionella 
sången Gloria Sancti, från Knutsmässan 1170, med imponerande kraft, och fortsatte med ett flertal 
fina inslag under ceremonierna.!!
Åldermannen hälsade alla välkomna, installerade några nya befattningshavare och höll trevligt 
högtidstal med historiska återblickar. Därefter vidtog parentation för tre medlemmar med betoning 
på Inge Stoltz, vars hustru var med. Fyra bröder och åtta systrar recipierade, och fick dricka  
intagningsskål ur silverbägare. Tre gulduvor med blått axelband och en silverduva utdelades. En 
broder belönades med Gillets Hedersmedalj för 10 års arbete.!!
Salen var vackert draperad med svenska och danska flaggor med de styrande på ett podium 
framför, och Åldermannen genomförde alla punkter med både humor och värdighet, och hade en 
trevlig dialog med Ceremonimästaren. C:a 180 personer fick uppleva en härlig stämning.!!
Vid den efterföljande middagen serverades hummersoppa, kalvrygg och glassbomb med utsökta 
viner, och trevliga tal hölls, inte minst av Holger Bak, som dessutom sjöng en Bellmanvisa.!!
Sedan vidtog dansen i Stora salen med kaffe i smårummen intill. ”Domnivet” öppnade med 
Wienervals, som alla tydligen uppskattade, för dansgolvet blev packat. Därefter spelade orkestern 
traditionell dansmusik med kraft - för 52:a gången !!! Även en något amatörmässig Francaise 
troddes med under kvällen.!!
Klockan ett halades Knutsduvan, och det inbjöds till nattamat, bestående av pytt-i-panna med ägg.  
Snaps och öl kunde köpas därtill. !!
Stämningen var fortsatt hög, så vi bröt upp med de sista runt halv tre…!!!
Skanör 20.1.2014!!
Lennart Bendz!!
Chrönikör och Custos!!!!


