
Besöksrapport från Adeldrickningen i Tumathorp 9 juli 2022 

Jag och min hustru Therese fick äran att med relativt kort varsel representera vårt Gille på 

Tumathorps Adeldrickning 2022.  

Under förberedelserna var Tumathorps nye Ålderman Christer Akej mycket behjälplig med att ordna 

för oss. Inte minst boende på Löderups Strandbad. Mången historia hade nått oss om värmen som 

mött deltagarna vissa år. Och då menar jag inte det fina mottagandet. Gott om vattenflaskor 

medtogs i kylväska. Vi var ute i god tid och hann med ett lite ombyte på vägen till Tomarp och Östra 

Tomarps kyrka.  

Direkt framme vid parkeringen utanför kyrkan, och senare inne på församlingshemmet, träffade vi 

flera tillresta gäster såsom: 

• Annette & Hans (Tolvman) Nordén från Laholm 

• Gudrun & Bengt (Ålderman) L Andersson från Lund 

• Elina & Simon (vice Ceremonimästare) Blixt från Ystad 

• Johan & Caroline (Skattmästare) Stolpe från Malmö 

• Christel & Lars (Ålderman) Malmgren från Ronneby 

• Anja & Henric (Ålderman) Molin från Landskrona 

• Mette & Henrik (Oldermanden) Faarvang från Flensburg 

• Samt representanter från det Broderlige Skydesällskab i Aalborg af 20 maj 1431 

Härold Ola Nilsson tog emot tillresta gästerna parvis i församlingshemmet och presenterade oss för 

Åldfru Ulrika och Ålderman Christer samt redan introducerade gäster på ett föredömligt sätt. Väldigt 

vackert seriöst, och förgyllande med Pager i medeltida kostymer! Mingel med bubbel där 1:e 

Stolsbroder Ingemar Nilsson serverade. Rådsgemåler ställdes upp för intåg i kyrkan. Därefter Råd och 

representerande gäster. Vi mötte en i princip fullsatt kyrka med runt 180 deltagare under dagen. 

Utefter sidan i koret, där jag satt, hade jag enastående överblick. 

Skråherre Mats Hagelin tog först till orda och psalmer sjöngs. Parentation ledd av Ålderman för 38 

Bröder och Systrar som lämnat jordelivet sedan sista förra fysiska Adeldrickningen. En viktig del i vårt 

Gille. De vars minnesord ännu inte publicerats i Tumathorpgillets tidning fanns utdelade i kyrkan. 

Sju Silver- och nio Guldduvor utdelades och gratulerades. Knutsdikt lästes upp av Peter Burman. 

Uttåg ur kyrkan och avfärd mot Bygdegården för kyrkkaffe med fralla. Recipiender fick en stund att 

öva, och trevliga samtal runt bordet för oss övriga. 

Vid avresan mot Glimmingehus hade vi med oss Skattmästare Caroline från Malmö och Gillesråd 

Ellen S från Tumathorp men på parkeringen, som vi lämnade ganska sent, fann vi en akterseglad 

Övermarskalk Björn som snabbt plockades upp han med. 

På Glimmingehus vidtog gruppfotografering av alla 25 Recipiender med flygande fanor på trappan till 

borgen. Inblåsning av två Marskalkar. Intåg i procession och väl inne i riddarsalen kunde vi gäster, 

och några till, se allt live medan resterande fick se det genom TV-skärmar en våning ner. Medeltida 

flöjtmusik spelades och förhöjde den tidstypiska känslan. 

Reception företogs av 25 väldrillade recipiender som leddes fram mellan de motställda raderna 

stilfullt. 

Gillets formella förhandling genomfördes och och vi hyllade Duvan! Tre särskilda ledamöter erkändes 

och gratulerades. Stefan Lamme, Peter Burman och Bo Persson. 



Avgående Chrönicör Margareta Svensson berättade om året. Gärdemannen och Granskarna 

presenterade sina delar vilka alla fick åskådarna gillande. 

Därefter kort bilkörning till Löderups Strandbad, rekordsnabb incheckning, och mingel och fördrink 

på gräsmattan. Kanonsalut med svensk lösen sköts (till slut)! 

Intåg till Gillesmåltiden. Synnerligen trevligt sällskap och samtal kring bordet! 

Gillesmåltiden bestod av: 

• Toast Skagen med löjrom och örtolja. Mineralvatten eller lättöl (snaps eller vin för de 

hågade) 

• Svensk Rapsgris med rostad broccoli, potatiskaka och pepparsås. Vin: Forte Ambrone, syrah, 

merlot, sangiviovese, Italien 

• Glass S:t Knut (hemmagjord vaniljglass med jordgubbar) och till detta serverades Moscato di 

Asti.  

ÅM Ronneby Lars tog till orda och med övriga gästande ÅM kallade de fram ÅM Emeritus Stefan 

Lamme med hustru för avtackning från samtliga Knutsgillen i Sverige och Danmark. Två rosenbuskar 

överräcktes under publikens glädjerop. 

Tacktal och danska hälsningar från Ålderman i Flensburg samt formellt tack för maten av Ålderman i 

Lund. Tiden gick fort. Dansen tog vid och ”Lena Pålsson och Robban” stod för sång & musik.  

”Jägardans” var nytt för mig... En intet ont anande CM från Skanör-Falsterbo gjorde vad han kunde. 

Extra tack till Skattmästare Caroline Malmö och Åldfru Gudrun Lund!  

Formellt avslutade Adeldrickningen kl 02:00. Möjligen kan det ha skett en liten efterfest med 

gratulationer till två födelsedagsfirande tvillingbröder från Tumathorp som bullade upp till riktigt 

kalas efter bryggdans tills solen började gå upp. Möjligen kan vårt Gille varit med en stund på denna. 

Frukost tillsammans med Lund och Laholm därefter avresa hemåt med fina minnen i bagaget. Tack 

Tumathorp för denna gång – vilket fantastiskt arrangemang - vi kommer tillbaka!  

I fred och endräkt! 

CM med hustru Therese 


