
Reseberättelse - St Knuts gille i Lund den 11 jan 2020 

Festligheterna startade med samling och drink på Domkyrkoforum precis 
bredvid domkyrkan i Lund. Där presenterades vi inför ålderman Jan Alvå och 
övriga gäster som vid detta tillfälle var inbjudna gäster från andra gillen, 
gillesråd med respektive samt dem som var berättigade till gulddufva. 

Sedan blev det uppställning och intåg i en fullsatt Lunds domkyrka. 
Efter välkomstord av ÅM Alvå inleddes ceremonierna där ett 20-tal medlemmar 
parenterades, 4 gulddufvor utdelades, 25 personer behängdes med silverdufva 
samt 63 (!) nya bröder och systrar togs in i gillet. Ett stipendium inrättades också 
efter donation av en medlem. Musiken under ceremonierna framfördes av den 
för oss inte helt okände, Robert Bennesh, som till vardags arbetar som kantor i 
domkyrkan. 

Efter ceremonierna fick alla 450 personer (!) för egen hand ta sig till Grand 
hotell för Gillessupé och Knutsbal. Efter viss oreda med vart alla skulle gå, då 
festligheterna genomförs på olika våningsplan samlades vi i matsalen och gick 
till bords. Någon välkomstdrink serverades inte innan utan var och en fick sörja 
för eget välbefinnande. 

Välkomsttalet hölls av ÅM Alvå. Närvarande från övriga gillen var Tumathorp 
(ÅM), Ronneby (ÅM), Visby (ÅM), Malmö (viceÅM), Landskrona (CM) och 
Laholm (SM) samt representanter från olika danska skydegillen. 
Guldduvorna tackad med ett bra tal och ÅM Stefan Lamme tackade för övriga 
gillens del. 

Vi serverades en annorlunda meny med goda viner: 
- Förrätt; Rostad pumpa med vinteräpple, kastanj och skogssvamp 
- Huvudrätt; Kryddstekt hjort med rödkålspuré och Hällestadssvamp 
- Efterrätt; Mörbakad rödbeta (!) med torkade blåbär och färskostglass 

Därefter blev det både polonaise och francaise vilket övergick till långsam 
musik av femmannabandet som spelade. 

Kring småtimmarna erbjöds knake med bröd till försäljning och sedan tog en DJ 
över med mer taktfast musik. Vid detta laget började dock den ålderstyngda ÅM 
med hustru att känna av dagens festligheter, tackade för sig och drog sig sakta 
tillbaka till sin stolpasäng på Grand. 

// ÅM Anders Hansson 


