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S:t Knuts Gille i Lunds Högtidssammankomst  
 
Lördagen den 12 januari 2019 deltog vi i Lunds Knutsgilles högtidssammankomst. Vi 
samlades i Domkyrkoforum tillsammans med delar av Lunds Råd samt årets Guldduvor. 
Här hälsades vi tillsammans med andra gäster från Thumatorp, Ronneby, Laholm, 
Ringsted och Landskrona, välkomna av Ålderman Jan Alvå. 
 
Efter mingel med bubbel och snittar gick vi i procession över till Domkyrkan där 
ceremonierna avhölls för första gången. Detta gav en mycket högtidlig inramning med 
vacker orgelmusik – däremot saknade jag en Lundensisk Britta som säkert hade kunnat 
göra underverk i Domkyrkan. Inledningsvis tändes två ljus, ett för Hertig Knut och ett 
för avlidna Bröder och Systrar.  En oändlig ström av parentationer och recipiender följde 
därpå, med ett avbrott för förnämligt tal från Christina Odenberg. Därefter behängdes 7 
Bröder och Systrar med Guldduva och 25 med Silverduva. Som avslutning hissades den 
duva som Åldermannen med stor möda burit runt sin hals alltsedan välkomsthälsning 
2,5h tidigare. Ceremonierna måtte vara väl repeterade för så fort de var klara var de två 
ljusen utbrunna. 
 
Festligheterna omfattande 440 deltagare fortsatte på Grand Hotell med 3 rätters middag 
där snaps fick köpas till förrätten om så önskades. En meny bestående av Lammlägg 
med jordärtskocka, Skrei med krabba och morot samt Bakad färskost med hjortron, 
punschgrädde och vit choklad smakade alldeles förträffligt. 
 
Ålderman Jan Alvå höll välkomsttal med historiska inslag. Under middagen talade även 
Bengt Jylland, 50-års jubilar, samt Ålderman Michael Jensen från Ringsted, som tackade 
för maten. 
 
Efter bruten taffel skakades den goda maten ner med hjälp av Polonaise, vals, Fransaise 
samt jullekar. På översta våningen kunde därefter gäster och råd pusta ut en stund och 
umgås under trevliga former.  
 
Efter ytterligare dansande blev det Lundamelle med bröd, som inköptes för egna pengar. 
Festligheterna fortsatte långt in på småtimmarna utan någon formell avslutning, eller 
möjligtvis sen avslutning då jag och hustrun redan somnat i sköna sängar på Grand. 
 
Intressant att fundera över 

 Hissa duvan från Åldermannens hals? 
 Andningspaus för gäster med Råd efter det första ”formella” dansandet? 
 Snaps och nattamat som deltagarna själva betalar? 
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