
                                                 

 

  

 

 

 

Papegoyeskjutning den 19 augusti 1995 

 
Lördagen den 19 augusti var det tid för den årliga och numera traditionella papegoyeskjutningen. Det 
var ett strålande väder med sol, blå himmel och behaglig temperatur som Vår Herre bjöd oss på 
denna dag. 

Sjuttiosju deltagare samlades på Citadellets borggård kl. 1600. Samtliga med hatt såsom kallelsen 
påbjuder och det var många fantasifulla hattkreationer som uppvisades. Det var rekord i antalet 
deltagare, vilket visar att vår fågelskjutning i sin nuvarande form som familjefest har kommit för att 
stanna. 

Efter välkomstord av vår Ålderman Lars Grönvall kallade Ceremonimästaren Inge Stoltz på sedvanligt 
vis, utstyrd i sin 1500-talsdräkt, till uppställning av samtliga deltagare. När Ceremonimästaren fått alla 
på plats efter ”rättning framåt”, ”höger om”, ”vänster om” o.s.v. skedde inspektion av det regerande 
kungaparet. Därefter tågade hela skjutsällskapet till taktfasta trumslag med fladdrande fanor och 
standar till skjutplatsen på Bastion Landescrone. Här vidtog sedan ädel tävlan med båge och pil på 
färggrant målade papegoyetavlor. Under tiden tävlan pågick, avåts antingen innehållet i en beställd 
picknickbox eller medhavd matsäck. Nedsköljt med drycker som vår Gillesskrivare Bengt Rosengren 
tillhandahöll från den tillfälligt öppnade skyttebaren. 

Samtidigt med huvudtävlingarna pågick en tävlan för barn och barnbarn till en del av deltagarna. 
Dessa tävlingar leddes med bravur av Äldste Stolsbrodern Claes Munck af Rosenschöld med asistans 
av hustrun Dagmar. Deras popularitet i det yngre gardet är inte att ta miste på. Alla fick priser allt efter 
prestation så glädjen var stor… 

I huvudtävlingen var kampen hård om poängen. När skjutledaren Gunnar Bolin och protokollföraren 
Britt Stoltz räknat samman resultatet visade det sig att segrare bland bröderna blev Lars Hydbom. På 
delad 2:a plats kom Gustav Drake af Hagelsrum och Nils-Erik Sturesson. Segrare bland systrarna blev 
Bettina Drake af Hagelsrum och på 2:a plats kom Karin Aspegren och Britt Stoltz. Segrare bland 
gäster som sköt utom tävlan blev Bernt-Ove kroon och Ann-Sofie Vernström som förärades var sin 
flaska vin. 

Som avslutning på en både spännande och trivsam papegoyeskjutning förrättade så vår Ålderman 
utnämningen av vår nye Fågelkung Lars Hydbom och Fågeldrottning Bettina Drake af Hagelsrum 
genom att behänga dem med silverpapegoyerna i sina blå band som tecken på deras värdighet. Till 
sist rungade ett kraftfullt fyrfaldigt leve för de nya majestäterna ut under de stora trädkronorna och 
som även förkunnade att 1995 års fågelskjutning var till ända. 

Ceremonimästare 
Inge Stoltz 

 

 

 

 


