
                                                 

 

  

 

 

 

Papegoyeskjutning den 15 augusti 2009 

 
Lördagen den 15 augusti ordnade Sankt Knuts Gille i Landskrona för 25:e gången Papegoyeskjutning 
på Citadell området. Inför denna övning var v verkligen ute i riktigt blåsväder, åtminstone bokstavligt 
talat. Regnet öste dessutom ner och vi hade fullt sjå att få upp tälten på morgonen och förankra dem i 
marken. Allt verkade till slut vara frid och fröjd, men Gillets Rustmästare är begåvad med ett sjätte 
sinne och kände sig manad att kontroller tälten vid 14-tiden, d.v.s. en timme innan evenemanget 
skulle inledas. Då låg de i spillror, utspridda över skjutfältet. Till råga på allt hade ett mindre vattendrag 
bildats i det stora tältet, som dock fortfarande stod upp. Men, skam den som ger sig! Nya tält 
införskaffades, restes och förblev faktiskt stående under resten av dagen. Dessutom hände det 
osannolika att regnet upphörde, vinden mojnade och molnen skingrades. Vi kunde alltså som vanligt 
genomföra Papegoyeskjutningen i solsken. Det var nästan magiskt. 

Drygt 100 Gillesmedlemmar och gäster hade samlats på borggården och hälsades välkomna av 
Åldermannen som i vanlig ordning hade en massa underfundigheter för sig. Så var det dags för 
viitationsuppställning och intagande av stärkande, destillerad dryck. Regerande Fågelkung Roger 
Stoltz kunde efter noggrant genomförd visitation godkänna sällskapet och sammanfattade läget med; 
”det var ett farligt hattande, det är så man bågnar. Med många strängar på sin lyra är det nu dags att 
pila vidare!” 

Därefter gick alla deltagare i procession till de uppställda tälten för att delta i striden om kröningen till 
årets Fågelkung och Fågeldrottning. Om skjutandet förra året nästan tycktes sekundärt, låg det seriös 
tävling i luften i år. Kanske var det införandet av en fjärde pil som underblåste tävlingsinstinkten och 
gjorde att det för många verkade vara en tävling på blodigt allvar. Det viktigaste är tydligen inte att 
delta, utan att vinna! Hur som helst var den för i år nyinförda korvgrillningen ett tacksamt inslag för att 
sällskapet inte skulle lida hungersnöd under tiden tävlingen pågick. 

Trots en fjärde pil och full koncentration, fick många deltagare dock erkänna att det är allt annat än 
enkelt att med båge och pil träffa den målade gojan. Till och med att ens få iväg pilen överhuvudtaget. 
Två som dock visste hur det ska gå till var Fredrik Broström och Margareta Persson som med lätthet 
tog hem segern och därmed kunde krönas till Fågelkung respektive Fågeldrottning. 

För dagen anmodad klädsel inkluderande i vanlig ordning huvudbonad och även i år hade ovanligt 
många damer antagit utmaningen om att bära den allra mest fantasifulla hatten. Lycklig segrare i 
denna prestigefyllda tävling blev för andra året i rad Anna Lilja med en synnerligen kreativ skapelse 
innehållande både fågel, rede, pil och båge! 

Papegoyeskjutningen i Landskrona är ett familjearrangemang och de många deltagande barnen gick 
med liv och lust in för sina tävlingar. Dopning förekommer visserligen inte, men vi fåt väl erkänna att 
ett stort mått av ”extern assistans” förekommer för de allra minsta. Värdig segrare i barn- och 
ungdomsklassen blev till slut Elin Bergh. 

Korvgrillning och en fjärde pil var inte de enda nymodigheterna detta år. Efter genomförd tävling kunde 
vi dessutom njuta av middag med helstekt gris och därefter dans till levande musik i stora tältet medan 
mörkret sänkte sig över Bastion Wrangel. Det var med andra ord en dag med både historiska vingslag 
(!) och hög stämning. 
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