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Besök	  vid	  S:t	  Knuts	  Gille	  i	  Ystads	  högtidssammankomst	  och	  högtidsfest	  
	  
	  
	  
Lördagen	  den	  10	  januari	  2015	  hade	  vi	  glädjen	  att	  få	  deltaga	  i	  S:t	  Knuts	  Gille	  i	  Ystads	  
högtidssammankomst.	  Vi	  blev	  välkomnade	  redan	  vid	  incheckningen	  på	  Hotellet	  med	  en	  
liten	  flaska	  mousserande	  som	  ombesörjts	  av	  Ystads	  vice	  Ceremoni	  Mästare,	  Sebastian	  
Edlund.	  	  
	  
I	  rådhuset	  blev	  vi	  varmt	  mottagna	  och	  förda	  till	  samling	  i	  rådhusets	  källare	  där	  
ålderman	  Carl	  Peter	  Hellberg	  med	  hustru	  Ursula	  välkomnade	  oss.	  Gäster	  från	  Gillena	  i	  
Landskrona,	  Tumathorp,	  Malmö,	  Ronneby	  och	  Laholm	  var	  också	  närvarande.	  Efter	  
inmundigande	  av	  utmärkta	  viner	  och	  snittar	  var	  det	  dags	  för	  intåg	  i	  Knutssalen	  för	  en	  
högtidlig	  och	  varm	  ceremoni.	  13	  recipiender,	  8	  bröder	  och	  5	  systrar,	  upptogs	  i	  Gillet	  
under	  trevliga	  former.	  Dessutom	  så	  utdelades	  7	  guldduvor	  och	  2	  silverduvor.	  
Parentation	  för	  en	  broder	  och	  en	  syster	  genomfördes	  med	  tyst	  minut	  endast	  i	  skenet	  av	  
ett	  levande	  ljus.	  
	  
Ceremonimästare	  Cornelius	  Löfmark	  avslutade	  ceremonin	  med	  att	  hänvisa	  hela	  
sällskapet	  på	  173	  personer	  till	  ”två	  väntande	  förlängda	  moderna	  droskor	  med	  pager”	  
som	  transporterade	  oss	  till	  Ystad	  Saltsjöbad.	  Där	  bjöds	  det	  på	  en	  förnämligt	  
välkomponerad	  tre	  rätters	  fest	  meny	  med	  matchande	  viner.	  Förrätten	  Mousseline	  på	  
pilgrimsmussla	  med	  variation	  av	  Hällestadsvamp	  följdes	  upp	  med	  en	  huvudrätt	  
bestående	  av	  variation	  på	  ungtupp	  med	  dillglaserad	  morot	  och	  murkelsås.	  
Traditionsenlig	  Glassbomb	  S:T	  Knut	  avslutade	  måltiden.	  Inne	  i	  festsalen	  var	  stämningen	  
hög	  och	  ingen	  märkte	  av	  stormen	  Egon	  som	  ven	  utanför.	  Åldermannen	  från	  Landskrona,	  
Lennart	  Söderberg	  höll	  ett	  uppskattat	  tacktal	  på	  vers	  på	  de	  gästande	  gillenas	  vägnar.	  
	  
Taffeln	  bröts	  och	  polonaise	  dansades	  i	  fyra	  omgångar	  ledda	  av	  Ceremoni	  mästare	  och	  
Vice	  Ceremoni	  mästare.	  Efter	  kaffe	  och	  avec	  var	  det	  uppsluppen	  dans	  till	  levande	  musik.	  
En	  mycket	  lyckad	  tillställning	  avslutades	  med	  nattamat,	  korv	  med	  bröd.	  
	  
	  
Ingela	  och	  Anders	  Karlsson	  (Marskalk)	  
	  


