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Reseskildring: Sanct Knuts Gille Tumathorp – Adeldrickning 

Lördagen den 9 juli 2022 avhöll vårt syskongille i Tumathorp sin traditionsenliga Adeldrickning. Efter ett långt 
pandemiuppehåll var det en glädje och inspiration att åter få träffas och glädjas tillsammans. 

Som nyvald ålderman i S:t Knutsgille i Landskrona hade undertecknad, med hustru Oldfru Anja, äran att 
representera vårt gille på plats. Till trygghet för alla och för att säkra flankerna hade vi god assistans av Äldste 
stolsbroder Lars Karlsson med hustru Anne och Chrönikör Oldfru Emerita Monika Nordengren som även de 
deltog i den fina begivenheten. 

Totalt var vi drygt 180 deltagande i festligheterna. Vi gästande fick kunglig välkomst och omvårdnad med glatt 
umgänge och bubbel i församlingshemmet när vi anlände. 

Traditionsenligt så började sedan gillet med en högtidlig samvaro i Östra Tommarps Kyrka. Där fick vi ritualenliga 
förmaningar, ceremoniella inspirationer och en vacker parentation av hädangångna medlemmar. 

Sedan följde kaffe med förstärkning och kolhydratpåfyllning i bygdegården. 

Nästa punkt på agendan var de högtidliga Gillesförhandlingarna på Glimmingehus. Det märktes att det fanns en 
viss ringrost på gamla ämbeten och att man putsat upp en del nya inslag. Stämningen var hög och god. Alla 
deltagande klarade de mörka och skräckinjagande trapporna med alla lemmar i ursprungligt skick. 

Den oerhört magnifika tillställningen fulländades med en magnifik middag på Löderups strandbad. 

Under Adeldrickningen fick inte mindre än nio medlemmar tecken för 50 års medlemskap och sju stycken för 25 
års medlemskap. Dessutom togs 25 nya medlemmar in i gillet. 

Som protokollstillägg kan vigas, att under middagen avtackades forne åldermannen i Tumathorps Sanct Knuts 
Gille, Stefan Lamme på vederbörligt sätt av närvarande åldermän och inte minst sin efterträdare Christer Akej. 
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