
                                                 

 

  

 

 

 

Papegoyeskjutning den 16 augusti 1997 

 
I strålande 30-gradigt underskönt varmt sommarväder infann sig denna lördag över 70 glada, 
hattkreationerade och skjutvilliga Gillesbröder och Gillessystrar för att njuta av god mat och dryck, 
men framför allt för att göra upp om den åtråvärda titeln årets Fågelkung respektive Fågeldrottning. 

 Till tonerna av Claes Munck af Rosenschölds snabbt omändrade julvisa ”Fru Söderberg, fru 
Söderberg…” öppnade så vår Stolsbroder Bengt Rosengren de första väl avkylda skumpa flaskorna 
och under tiden denna ljuvliga dryck rann ner i våra strupar formerade vår Ceremonimästare Gunnar 
Bolin sina trupper för inmarsch. 

I lång gåsarad och till trummans ackompanjemang tågade vi så till skjutstation för att med båge och pil 
tävla om att under ett år få bära den vackra papegoyan vid vårt bröst. 

Med mat och dryck i mass 
startade vi skjutningen med ett glas Alcase. 
Här sköts vilt och brett 
Ja, måltavlan såg ut som en lättvispad omelett 
Men, skall sanningen fram var det inte många som sköt rätt 
Flertalet fick liksom pilen att vända tillbaka som en rikoschett… 

Skjutstilarna detta år var i mångt och mycket ”himmalavade” och det konstaterades tidigt från 
tävlingsledningen sida att årets upplaga skulle bli en av de hårdaste. Gillets skjutledare Rustmästare 
Roger Stoltz hade fullt upp att böja rätt pilar, spänna strängar och allt emellanåt rikta in pilskjutaren 
mot rätt väderstreck och tavla. Med utomordentlig god hjälp i detta uppoffrande arbete bistod vår 
ständige och ytterst förtjusande protokollförare Oldfru Britt Stoltz. 

Medan solen sakta men säkert drog sig ut över Öresund och vi som på ett tidigt stadium blivit 
utslagna, njöt av smaskigt god matsäck med jorddoftande rött vin, utkämpades den slutliga striden i 
herrklassen mellan Stolsbroder Bo W Holmberg, Ceremonimästare Gunnar Bolin och Broder Ulf 
Hellström. 

Långt om länge kunde vi utropa årets skräll, 
en Broder intellektuell och professionell, 
använder gärna skalpell. 
Med säker hand 
förde han segern i land, 
Ulf Hellström är årets kung 
endast 44 år ung… 

I damklassen stod striden än hårdare och även om många fått skjuta över 12 pilar utan träff var 
spänningen nästan olidlig! Birgitta Hellström var länge en het kandidat med tre säckträffar, förra årets 
drottning höll stilen med en träff endast 14 cm från mitten och Gillesmarskalk Annika Stoltz såg länge 
ut som segrarinna med en pil bara några futtiga cm från årets Fågeldrottning som blev Helena Bolin. 
Tillsammans med vinnarna i ungdomstävlingen Peder Emond i långa klassen och Niklas Emond i 
korta klassen utropades ett tre gånger trefaldigt leve för de nya majestäterna. 

 



Årets nyhet var hattävlingen, d.v.s. den vackraste och/eller mest originella kreationen bland våra 
systrar. Vinnaren fick motta en vacker brosch ur vår Åldermans hand. Jury saknades för detta 
ärovördiga uppdrag, men snabbt och utan pardon utsågs Äldste Stolsbroder Claes Munck af 
Rosenschöld och Rustmästare Roger Stoltz i denna kommitté och efter en överläggning på 12 
sekunder utropades enhälligt Ingrid Söderberg till årets Hattdrottning. 

Stärkta till kropp och själ begav vi oss därefter hem i den ljuva sommarkvällen och längtan till nästa 
års evenemang var inte att ta miste på… 

Chrönikör 
Lennart Söderberg 


