
Besöksrapport – Knutsgillet i Laholm 2014-03-08 
 
Beroende på ombyggnad av hotellet i Laholm var årets Knutsgille förlagt till Mellbystrand. 
Tydligen har det gamla strandhotellet varit nergånget väldigt länge, tills en finansiär beslöt 
att totalrenovera hotellet och finansiera det genom att bygga ett antal hus på området med 
fyra andelslägenheter i varje. Dessa lägenheter fungerar som hotellrum när de inte nyttjas av 
ägarna och det var i en sådan här lägenhet vi inkvarterade oss efter lunch inför kvällens 
festligheter. 
 
När tiden var inne möttes vi av en gräsmatta, på framsidan av hotellet, där 100 marchaller 
brann välkomnande. Sen fortsatte allt med samma genuina gästvänlighet och trivsel. Efter 
att ha hälsat på alla övriga gäster inkluderande åldermän från Malmö och Landskrona , 
reprecentanter från Ringsted, Tumatorp, Ystad och Lund samt därefter alla 
gillesmedlemmar, tågade vi in till högtidsceremonin i ett angränsande rum. Den traditionella 
parentationen (4) och receptionen (8) genomfördes ståtligt. 
 

 
 
Därefter presenterades några nya inslag; 
 
Ett kulturstipendie till sånggruppen Voizone som uppträdde i samband med att de fick 
priset, men även till middagen.  
 

 



 
 
Årschrönika i form av tal om aktuellt ämne, vilket dagen till ära var den internationella 
kvinnodagen. 
 

 
 
Medaljer för 10, 25 och 50 års medlemskap och Tapperhetsmedalj för obruten svit av 
deltagande i 5 respektive 10 år delades ut. 
 
Efter avslutad ceremoni var det ny samling i baren där alla bjöds på en Knutsdrink. 
 
Middagen bestod av färskostfylld hjortrulle med lingonvinegrette som förrätt, halstrad lax 
med löjrom, musselsås, grön sparris och potatiskompott som huvudrätt samt creme brulee 
med hallonsorbet som efterrätt. Därtill öl, snaps och gott vin från Sydafrika. 
 
Tacktalet hölls av Percy Liedholm. 
 
Festligheterna avslutades med dans till orkester, där det var ett stort deltagande och en hel 
del buggande! Sist men givetvis inte minst inmundigades lite ”nattamad” innan det var dags 
att dra sig tillbaka. 
 
Ålderman Karl-Fredrik Klinker bjöd in alla gäster till en frukost på morgonen vilket var 
mycket uppskattat, trevligt och glatt. 
 
Evelyn o Peter Jungbeck 
 




