
Högtidsstämma, supé med knutsbal 

Lördagen den 11 juni 2022 i Landskrona 

 

Anlände till Landskrona med hotande regnmoln. Checkade in på anvisat hotell Öresund.  KL 14 var 

det samling på hotellet för recipiender och inbjudna gäster från andra gillen. Det bjöds på ett mycket 

varmt välkomnande och lite bubbel i glasen. Tillresta gäster var Ålderman Kent Andersson med 

hustru Monica Blomberg samt ceremonimästare Stefan Ersson med hustru Eva Ersson från Malmö, 

skattmästare Kurt Nilsson med hustru Sonja Nilsson från Lund, övercermonimästare Christer 

Svensson med hustru Kristin Svensson från Ronneby, stolsbroder Urban Fasth med hustru Ann-Marie 

Fasth från Ystad, övermarskalk Björn Persson med hustru Helena Sturesdotter Olén från Tumatorp 

och syster Karin Alm från Laholm. 

Efter en något ordnad procession och intåg i den vackra Sofia Albertina kyrka hölls högtidsstämma 

medan regnet skvalade ner. Nya systrar och bröder utgjordes av sju recipiender. Därtill erhöll fem 

gillesmedlemmar från Landskrona silverduva och tre erhöll guldduva. Under högtidsstämman fick vi 

också lyssna till sångkören Divertimento som bland annat framförde Gloria Sancti Kanuti ur 

Knutsmässa från 1170. 

När den stämningsfulla högtidsmässan avslutats upphörde regnet och en skön kvällssol ledsagade oss 

till Slottet Landskrona Citadell. De som ville fick åka buss. 

Knutsbalen inleddes med välkomstdrink med mousserande vitt vin i Drottningens sal och 

fågeldrottningen Mia Liseth Hagerman och fågelkung Mats Nyström hedrade duvan. Därefter 

serverades middagen i riddarsalen. Menyn bestod av förrätt – tartar på rökt och gravad lax, varmrätt 

– kalvryggbiff, rödvinssås, betor och smörad potatispuré samt dessert – mörk choklad ganasch, brynt 

vit choklad, saltkola glass, syltade bär. Till maten bjöds väl utvalda drycker. 

Middagen var mycket trevlig med glad och uppsluppen stämning. Kören Divertimento, som till stor 

del bestod av gillesbröder och systrar, underhöll spontant under middagen och bjöd in till allsång. 

Kära studentminnen väcktes till liv när vi gemensamt sjöng ”Fritioff och Carmencita” och ”Bort allt 

vad oror gör”. 

Ålderman Kent Andersson höll tacktal. Efter middagen blev det dans till Ågrens Orkester. Kl 01.00 

halades duvan av fågeldrottning och fågelkung och nattmat serverades. 

Det var ett stort nöje att få besöka våra bröder och systrar i Landskrona. Högtidsstämman och 

Knutsbalen var till lika delar högtidliga och varmt personliga. Särskilt rörde mig de tal över 

bortgångna bröder och systrar som åldermannen Anders Eriksson höll i kyrkan. Fågeldrottningen 

visade mig också stor vänlighet och förtroende i det att hon delade med sig av det goda rådet att ett 

bra sätt att bli en framgångsrik fågeldrottning kan vara att besöka High Chaparall och träna med 

indianerna.  

 

 

Syster Christine Andersson 

 


