
                                                 

 

  

 

 

 

Papegoyeskjutning den 14 augusti 1999 

 
Nytt rekorddeltagande, sammanlagt 118 Gillesbröder och Gillessystrar samlades denna underbara 
augustidag på Citadellets borggård för att åter göra upp om titeln årets Fågelkung respektive 
Fågeldrottning. 

Inte ett öga var torrt efter vår Åldermans lysande tal – ja, han är oerhört verbal så ej heller strupen där 
den lilla supen i sakta mak rann ner till allas förtjusning och välbehag. Denna nypåfunna idé med en 
stärkande sup innan tävlingen tar sin början tillkom 1998 och får härmed anses ha uppfyllt villkoren för 
att bli kallad tradition. 

Visitation följde så av vår Fågelkung Bengt Rosengren som detta år var extra på alerten och gav våra 
Systrar mängder av komplimanger för deras magnifika hattkreationer medan vi enkle Gillesbröder fick 
nöja oss med på sin höjd en förströdd blick. 

Med fladdrande standar och till trummans ackompanjemang tog vi oss så över Citadellbron och fram 
till skjutstation. I främsta ledet som sig bör gick vår Granskare P-O Bodin dragande på trossens 
limousine som till bredden var fylld med skumpa och porslin. 

Under tiden som skjutningen pågick njöt vi av god mat och sommarsvalt vin från de böljande dalarna i 
USA alternativt en försvinnande god Zingo från Pripps. Årets upplaga av papegoyeskjutningen skilde 
sig avsevärt från tidigare år och då menar jag inte själva skjutstilarna – de är alltid svårfångade, 
obegripliga och på gränsen till omöjliga – nä, det är tävlingsformen och utformningen som har tagit sig 
ny skepnad. 

Vår Ålderman hade under de mörka vintermånaderna tillverkat nya moderna och färgglada måltavlor 
och spelreglerna var så utformade att största möjliga spänning fanns kvar ända till sista pilen var 
skjuten. Vår skjutledare och tillika Rustmästare Gustaf Drake af Hagelsrum hade en besvärlig men 
intressant eftermiddag att hålla ordning på alla oss yra tuppar och höns och som inte det var nog 
uppenbarade sig en livs levande kalkon på skjutområdet och i mångas ögon såg man att nu var 
söndagsmiddagen räddad. Rädd blev dock kalkonen och med ett tjut försvann han virrande på 
huvudet och undrade säkert vad som pågick… 

Själva tävlingen med de nya reglerna blev en spännande historia. Efter det att alla skjutit sina 3 pilar 
bänkade vi oss som inte hade så bra tumme med båge och pil i gröngräset för att istället njuta av den 
gastkramande finalrundan. 

Till final i Herrtävlingen gick Lars Hydbom (20p), Lars Bonthron (15p), Gustaf Drake af Hagelsrum 
(10p) och Sven Calvén (8p) och i Damtävlingen gick Linda Nilsson (10p), Annika Stoltz (8p), Lena 
Gustafzelius (6p) och Bettina Drake af Hagelsrum (6p) till final. 

Varje deltagare fick i finalrundan skjuta 3 pilar och poängberäkningen var så finurligt utformad att 
lägsta poäng gavs vid träff i papegoyevingen och högsta i bröstet. Vem skulle vinna??? 

Som en tyrolare klädd till Robin Hodd steg han fram, tätt följd av sin väpnare i stor-brettad hatt, vi har 
sällan sett något näpnare och sköt utan pardon i grön/röda glasögon hem årets vinst med 2 fullträffar i 
gojans bröst. Tack vare sin väpnare, sonen Bror-Gustaf, som med sitt lugn sporrade och peppade 
pappa kunde segern bärgas. Till ny Fågelkung utropades Gustav Drake af Hagelsrum. 

 



I Damklassen gick det betydligt lugnare tillväga och redan då första pilarna var skjutna misstänkte vi 
vartåt det lutade. Med eleganta träffar i gojans bröst punkterade Linda Nilsson finalen och utropades 
till Årets Fågeldrottning. 

Vi lyfter på våra hattar och utbringar ett stort leve för våra nya Majestäter. 

Ett familjedrama utspelade sig utom tävlan. I klassen icke Gillesmedlemmar (intagna vid 
Högtidsstämman 15 januari) stod striden hård mellan vår nye Gilleskaplan Sune Karlsson och hustru 
Kerstin. 

Undrens tid är ej förbi 
Har man läst teologi 
Så vet man hur att göra  
För att sin publik förföra 
Då vår Gilleskaplan sitt pris gick för att hämta 
Ja, då hördes klockorna i Sofia Albertina klämta… 

Till sist var det så dags att kora Gillets Hattdrottning. Inspiration till årets utgåva hade med all säkerhet 
hämtats från vårt underbara Karlslund. Stolt(z) passerar en kreation innehållande en gul och vit 
sköldpadda, en påfågel kommer skrattande förbi och se där en ruggande papegoja och så hönan 
Agda utklädd till sjukvårdare. En strålande föreställning! Juryns beslut var som alla andra år enhälligt 
med följande motivering: 

Experimentell, en helt ny modell, ser ut som en karusell, en riktig karamell… ett stort Grattis Fru 
Fritzell! 

Chrönikör 
Lennart Söderberg 

 

 


