
Reserapport Knutsgillet i Thumathorp 2018-07-07 

Elizabeth och jag påbörjade vår resa kl. 11:00 på lördagen, en dag som var ännu en 
fantastisk sommardag med blå himmel och sol, faktiskt den 66 dagen i Skanör utan regn. 

Vi ställde in GPS:en på Östra Tommarp och efter 1,5 timmars körning var vi framme. Där 
utanför församlingshemmet, i skuggan av ett stort träd, fann vi vänner från flera andra 
gillen, förväntansfullt väntande i sina högtidskläder. 

13.15 påbörjades presentationen av gästerna som kallades in successivt för att få hälsa på 
Ålderman Stefan Lamme med hustru Eva. Här samlades också alla rådsmedlemmar och 
gäster för att hälsa och bland dessa hittade vi Åldermännen Michael Jensen från Ringsted, 
Per Karlsson från Laholm och Anders Eriksson från Landskrona, Stolsbroder Urban Fast 
från Ystad, Skattmästare Caroline Stolpe från Malmö, Ledamot av kassadirektionen Kurt 
Nilsson från Lund, åtta representanter för Papegojgildet i Aalborg, två för Köpenhamns 
Skydegilde och två för Knutsgillet i Flensburg. 

Efter intåg i kyrkan påbörjades Adeldrickningens första del. Det parenterades 14 tidigare 
medlemmar bl.a. förre Åldermannen Peter Stenkula, allt med vackra minnesbetraktelser. 
Förtjänsttecken för 25 års medlemskap delades ut till 4 medlemmar och 6 medlemmar fick 
för 50 år. Åldermannen framförde en del intressant statistik kring vem som varit med 
längst i gillet, familjer med 2 och 3 generationer mm. 

Efter ett matstopp på Bygdegården fortsatte färden till Glimmingehus och den formella 
delen av Adeldrickningen i Riddarsalen. Här intogs 28 nya medlemmar och invaldes nya 
Gillesråd. Vi hyllade Duvan och därefter fick vi njuta av bilder och betraktelser från det 
avslutade året framfört av Chrönikören.  

Den sista delen av vår resa gick till Löderups Strandbad där vi efter incheckning fann en 
drickbar välkomsthälsning. Mer bubblig dryck serverades framför restaurangen och alla 
minglade och njöt av vädret och utsikten. Strax innan 19:00 tågade honnörsbordet in, 
goyan hyllades och vi fick avnjuta förrätten som bestod av en rödbetsgravad torsk med 
palsternackscreme, brödchips, friterad shiitake och krasse. Dryck bestod av öl och snaps.  
Efter Åldermannens utbringande av S:t Knuts skål och Konungens skål samt gemensamt 
framförande av Kungssången, presenterade Åldermannen gästerna. Här framgick det 
tydligt de starka band som finns med de danska skydeselskapen. 
Varmrätten bestod av ryggbiff med rostad vitlök- & rödvinssås, saltrostad sötpotatis, 
ciderbrässerad spetskål och Hällestadssvamp. Till detta serverades Real Compania de 
Vinos, Tempranillo. I allt en mycket god anrättning.  
Efter desserten som bestod av glass med jordgubbar hölls många tal, men det som speciellt 
utmärkte sig var tacktalet framfört av Ålderman Per Karlsson som ”sjöng” sitt tal baserat 
på Hey Brother (Avicii). 

Taffeln bröts vid midnatt och därefter dansades det livligt fram till 02:00 när festen 
avslutades. 

Tack till Knutsgillet i Thumathorp för en mycket givande och trevlig Adeldrickning! 

Peter Jungbeck 




