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Reseskildring: Sankt Knuts Gille i Skanör Falsterbo – Adeldrickning 

Lördagen den 3 september 2022 tog Landskrona Knutsgille sig den härliga vägen söderut mot Skanör. I bilen ner 
njöt jag tillsammans med Oldfru Anja och Monika Nordengren, Oldfru Emerita, tillika Chrönikör, av perfekta 
vägförhållanden, trevliga diskussioner och vackra omgivningar. 

Väl framme i Skanör blev vi glatt emottagna av Övermarskalken, från Tumathorp, Björn Persson med sambo, och 
ett fantastiskt entourage som bjöd på eminent förplägnad och champagne i en vacker miljö med underbart väder. 

Därefter följde en högtidlig reception till gästernas ära i Skanörs Rådhus. Här erhölls en formell presentation 
genom Ceremonimästare Anders Filmersson, självklart åtföljd av välkomsthälsning från Ålderman Anders 
Hansson med hustru Oldfru Katarina. 

Adeldrickningen tog sedan sin högtidliga början med en kort promenad från Rådhuset över till S:t Olofs kyrka. 
Under den korta marschen med strikt ordning och raka led åtföljdes vi av välljudande klanger från Knutsklockan 
på Skanörs Rådhusplats, putsad och stämd särskilt för dagens begivenhet. 

Väl på plats i Kyrkan vidtog en fin musikandakt blandat med kloka och tänkvärda ord från Ålderman Anders 
Hansson. Det förrättades parentation av brustna länkar i vår gemenskap och det utdelades både Silverduvor och 
Guldduvor. Framför allt var det glädjande att följa receptionen av ett stort antal nya syskon i Gillet. 

En stor eloge till Skanör-Falsterbos samarbete med den lokala musikskolan som framförde eminenta stycken med 
både sträng, blås och slagverk. Det var inte utan att publiken fick gåshud av njutning. Det surrade viskningar om 
den lokala förankringen av både musikaliska talanger och vackra fåglar med egna övergångsställen. Fantastiskt. 

När den fina stunden i Kyrkan avslutats, tog sig det drygt 130 personer starka sällskapet över till Strandbaden, där 
det i fortsatt fantastiskt väder och underbar miljö bjöds på välkomstdrink på strandterrassen. 

Därefter följde en alldeles utsökt måltid som hade fått den kräsnaste gom att fröjdas. För oss gemene, var det ett 
enkelt himmelrike. Det var dessutom snillrikt anordnat med glada, kloka och inspirerande brytpunkter under 
middagen. Allt från intressanta inlägg i historiskt perspektiv till dagsfärska anspelningar på deltagarnas styrkor och 
svagheter. Skanör-Falsterbo knutsgilles manskör imponerade speciellt med styrka och inlevelse i sitt program. 

Landskrona Knutsgille hade äran att vara det gille som i rangordning var lämpad att hålla tacktalet för middagen, 
vilket gladde oss extra. Härigenom gavs vi möjlighet att belysa hur eminent och inspirerande dagens högtidligheter 
genomförts. Ävensom hur väl vi gäster blivit omhändertagna och hur mycket vi alla uppskattar vår gemenskap. 

Därtill hade vi tillfälle och orsak att tillfoga en del historiska fakta, känslomässiga kopplingar och eloger. 

Middagen övergick efter sedvanlig kaffe med avec till dans. Denna satte sällskapet i sådan total rörelse att 
uppenbar risk förelåg för alla de goda kalorier som förskansats under middagen, helt sonika skulle förbrukas i 
dansrörelser. I dessa tider av energikonservering kan ju detta synas som slöseri, men vi ansåg oss i det befintliga 
läget befordrade at ge avlat för denna energisynd. Det skall förtäljas att det blev långsammare dans framåt natten. 

Det var en sann glädje att få bevista Adeldrickningen i Skanör-Falsterbo, vi ser redan fram emot nästa högtidsdag. 
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