
                                                 

 

  

 

 

 

Papegoyeskjutning den 14 augusti 2010 

 
Nu är det bevisat. Medlemmar i och gäster hos Landskronagillet tillhör ett segt släkte som aldrig ger 
upp! Det var en synnerligen tapper skara som trotsade vädrets makter denna dag och tapprast av 
dem alla var Rustmästare Nils-Erik Nilsson och Övermarskalk Jeff Svedenborn. Oförtrutet, men 
aningen sammanbitet, hämtade de i det oändliga pilar på villovägar. Ja, man kan ju inte bli mer än 
blöt, eller?   

I sitt välkomsttal till de 110 deltagarna påpekade Åldermannen att vi inte sedan 1996 haft regn under 
Papegoyeskjutningen och att vi säkert skulle klara oss i år också. Men, det uttalandet skulle han snart 
få ångra. Bakom borggårdens murar samlades molnen och skulle inom kort släppa ifrån sig oanade 
mängder.   

Efter sedvanlig visitation och snabbt intagande av ”en lille en” för att inte riskera oönskad utspädning 
medelst regn, tågade så sällskapet till Bastion Wrangel för den väntande tävlingen och helstekta 
grisen.   

Första utmaningen i tävlingen bestod i att ta sig från stora tältet till skjutfältet. Det kan låta enkelt, men 
i tropiskt ösregn är det ett veritabelt riskprojekt. Väl framme gick det nästan inte ens att hålla i bågen, 
än mindre att spänna den. ”Skulle det möjligtvis gå för sig att få kasta pilen i stället”, frågade en 
ovanligt kreativ deltagare, medan en annan fick frågan ”Vilken tavla är det egentligen du försöker 
träffa?” Nej, under dessa förutsättningar var det verkligen en bedrift att ens få pilen att lämna bågen. 
Långt ifrån alla klarade ens detta.   

Resultatlistan blev också ett kapitel för sig – aldrig har så många nollor synts. Ja, förstås med 
undantag för familjen Kurt ”Tumlaren” Nilsson, som i vanlig ordning stod för en formidabel utklassning. 
Som tur är deltar gäster utom tävlan…   

Efter omskjutning och trots påstått brytningsfel kunde så Klenodbevarare Rolf Svensson och Gillets 
Musikansvariga Annika Svedenborn utses som vinnare med blygsamma 5 poäng vardera och därmed 
koras till årets Fågelkung och Fågeldrottning. I barntävlingens yngre grupp vann Wilmer Frendéus och 
bland de lite äldre barnen tog Alma Jinnestål hem segern med imponerande 76 poäng. 

Vi fick en fin, glad och stämningsfull dag med många skratt, god mat och bra skjutresultat när den 
27:e upplagan av Papegoyesjkutningen gick av stapeln. 

 

 


