
                                                 

 

  

 

 

 

Papegoyeskjutning den 17 augusti 2002 

 
Om ni tänker er vår vanliga augustisol - gör den dubbelt så stor och förnimm hur strålarna skjuter ner 
på oss. Lägg därtill vinden som är så stilla att den nästan blåser baklänges – då har ni kommit rätt, det 
är åter dags för papegoyeskjutning hos Knutsgillet. Vädret missar vi aldrig men däremot är det 
betydligt besvärligare med ”di däringa” pilarna som skall träffa måltavlan…. Vi skriver lördagen den 17 
augusti och kvicksilvret närmar sig 30 gradersstrecket!!! 

Denna – de skjutgladas dag – startar med tältresning tidigt på morgonen och vad passar väl bättre till 
detta arbete än nybakade danska wienerbröd, en härligt god kopp kaffe och som pricken över ”i:et”, en 
lille en… Spelen kan börja!!! 

På slaget kl. 15.00  var alla på plats på Citadellets borggård förutom Chrönikören själv. I vanlig 
ordning tog han fel på visarnas storlek och trodde att uret endast var kvart över två. Nog om denna 
fadäs, den kommer att upprepa sig, var så säkra…. 

Stämningen var som vanligt på topp redan från första stund och inte undra på dé, ovanligt många 
Gillesbröder kom i kortbyxor, finskjorta och rolig hatt. Skratten blev många och när vi så småningom 
marscherade till skjutstation såg vi Gillesbröder ut som förvuxna barn som var på årets första 
skolutflykt. 

Inte mindre än 108 Gillessystrar och Bröder hade samlats för att både njuta och tävla på Citadellet. 
Det var också glädjande att så många nya medlemmar hade hörsammat vår kallelse och nu för första 
gången fanns på plats tillsammans med oss lite mer erfarne. 

Trummornas dån förkunnade Styrande Rådets inmarsch och i år gick promenaden till Borg-gårdens 
nordvästra hörn. Kan ni tänka er, Åldermannen letade efter skugga!!! 

På sitt personliga och helt charmanta sätt förflyttade Broder Inge oss 600 år bak i tiden och berättade 
hur det kunde ha gått till just då. Vi var nog alla överens om att pil och båge på den tiden s a s inte var 
att leka med. 

Uppställning och visitation följde så av vår Fågelkung Sven Calvén och precis som tidigare år var det 
total oordning i ordningen!!! Glädjen stod dock högt i tak, sorlet var öronbedövande, minerna glada 
och skratten smittande… 

Efter det att den traditionsmättade supen intagits begav vi oss alla i gåsarad till Bastion Landescrone. 
De manliga hattkreationerna blir djärvare och djärvare. Vad sägs om Broder Kurt i fransk polishatt eller 
Broder Anders i fes. Någon kom med penslar i hatten och hade därtill matchande målardräkt 
(åtminstone fanns det prickar på skjortan) och tro´t om ni vill, en barnmössa fanns även med på ett 
hörn….. 

Våra Gillessystrar skämmer bort oss! Monica Sandell kom med dansk goja och tjusiga fjädrar i sin hatt 
som passade utmärkt till hennes svarta klänning med lila kavaj. Syster Britts storbrättade vita hatt med 
rosa inslag var som klippt och skuren till hennes klänning i rosa och vitt. Eller Camilla med blå liten 
”tårta” på huvudet, klänning i samma färg och till allt detta söta guldskor. 

 



Skjuttävlingen blev åter en rafflande tillställning i både dam och herrklassen. Både upp-ställningar och 
skjutstilar är unika för Knutsgillet i Landskrona så inget förvånar mer än 

möjligtvis då Ingrid Holmberg i år krävde lägesförbättring. Margaretha Persson går från klarhet till 
klarhet och fick 0 poäng med mersmak! 

  

Hans-Ingvar Schöld, för dagen klädd i somrig gladslips, konstaterade glatt att hade måltavlan bara 
stått en halv meter åt höger så hade jag haft 15 poäng. Två f.d. Fågelkungar sköt samtidigt på samma 
tavla och hur de klarade ut att den ene fått 9 poäng och den andre 0 är fortfarande en gåta... 

Till final i damklassen gick; Iva Engström, Ingrid Söderberg, Gärd Linde och Britt Stoltz och i 
herrklassen; Claes Jonsson, Ulf Hellström, Kurt Boström, och Sven Calvén. I herrklassen gjorde Sven 
Calvén vad som på honom ankom och vann överlägset före tvåan Claes Jonsson. Det slitna uttrycket; 
”gammal är äldst” passar i detta sammanhang utmärkt – det är nämligen inte första gången Broder 
Sven blir Fågelkung. 

Damerna fick det betydligt tuffare och det var först i sista skjutomgången som Gärd Linde fick till det 
med en riktig fullträff. Pilen bara satt mitt i Gojan och Chrönikören kunde i sitt lösbladsystem notera att 
en sensation av stora mått inträffat. På hedrande andraplats kom Ingrid Söderberg med en pil i foten 
(alltså på tavlan). 

Broder Sven höll ett inspirerat och till skratt retande tacktal och avslutade med att önska alla förlorare 
bättre lycka nästa år… Sven Linde som för dagen utsetts till pilhämtare in-stämmer nog i 
Fågelkungens önskan eller som han uttryckte det; ”det är sämst med de pilarna som går över 
staketet”. 

Hattävlingen är alltid en jämn och spännande tillställning. Inför årets tävlan hade Styrande Rådet 
utsett Ceremonimästare Bolin och Skattmästare Persson till domare. Liksom tidigare år var domslutet 
enhälligt och med myndig stämma förkunnades att till årets Hattdrottning utsetts Inger Bengtsson. 

Barn- och ungdomstävlingen under lättsam ledning av familjen Rosenschöld är alltid lika trevlig. Årets 
upplaga var indelad i två för året helt nya klassifikationer; ”näst största” och ”största”. Segrare i näst 
största blev Anders Brandt för dagen klädd i tuff rutig hatt och fräsig rutig skjorta. I största klassen 
vann Martin Christiansson efter hård batalj mot i första hand Martin Emond. 

Måtte det snart vara augusti igen!!                                            

Chrönikör 
Lennart Söderberg 

 


