
Mogens Buhl blev den ny majestæt (fuglekonge). Han afløser  Karl Holmer Jensen (t.h.). (Foto:
Martin Ravn)

Det kommende års
majestæt i Horsens Borgerli-
ge Skyttelaug er Mogens
Buhl, der afløser Karl Hol-
mer Jensen. Han blev sidst
pa eftermiddagen i går fug-
lekonge, da Evald
Høgsberg  som skyttekonge
løs-te det skud, der fik den sid-
ste plade til at falde. Også
for to år siden var det
Evald Høgsberg, der var
skyttekonge.

En anden pudsighed ved
årets fugleskydning var i
øvrigt , at den afgåede majestt,
Karl Holmer Jensen, skød den
første plade ned i eget skud.
Det er første  gang i Horsens
Borgerlige Skyttelaugs histo-
rie, at det er sket.

Skyttelaugets fugleskyd-
ning fulgte alle de traditioner,
som har været holdt i hævd  i
laugets 150 årige  levetid. Men
jubilumsåret fik et ekstra
festligt idet man søndag
fik overrakt en ny fane af Dan-
markssamfundet. Med den og
laugsfanen i spidsen marche-
rede laugsbrødrene  søndag
gennem Horsens fra det gam-
le rådhus på Søndergade  til

skydebanen i Lunden. Her
blev der skudt bravt søndag
eftermiddag og det meste af
mandag - kun afbrudt af fug-
leskydningsfrokosten på Lun-
den.

En dejlig start
på skydningen

Laugets formand, Agner
Kvist Rasmussen, bød vel-
kommen til fugleskydnings-
frokosten og sagde, at det var
en dejlig start pa jubil ums-
skydningen at kunne gå gen-
nem byen med en ny fane i
spidsen.

Formanden uddelte i øvrigt
også 25 års tegn til Bent
Edelholt . Tegnet består  af en lille
sølvplade  til at hænge ved
medlemstegnet - papegøjen .
Kvist Rasmussen takkede
brødrene, der er trofaste over
for lauget, og om Bent Edel-
holt sagde han, at han er ud af
gammel skydebroderslægt,
idet hans far, Carl Edelholt,
var mangeårigt  medlem og i
øvrigt også formand for lau-
get.

Traditionen tro er der en
r kke taler ved fugleskyd-
ningsfrokosten, og det var
Poul Sonnenborg, der indled-

te med at tale for lauget ud fra
dets motto: For venskab,
glæde og fornøjelse.

- Fornøjelsen er at komme
på skydebanen, hvor man al-
tid er blandt venner, sagde
Poul Sonnenborg. Glæden
kan være mange ting, bl.a. at
se alle vennerne, at se proces-
sionen til Lunden søndag, at
deltage i kongefrokosten og at
modtage en ny fane. Alle disse
ting er lauget i en nøddeskal .

Willy F. Johansen talte for
majestæten (fuglekongen) og
sagde, at lauget er heldig i at
have en majestæt  med lede-
revner og medmenneskelige
egenskaber. - Du har vist of-
fervilje for skyttelauget, og
det siger vi tak for, sagde Willy
F. Johansen.

Ole Jensen talte for tre
æresmedlemmer , hvoraf Wil-
ly Paulsen og Oluf Christian-
sen var tilstede. - Uden
æresmedlemmerne  havde vi ikke
alle traditionerne, sagde Ole
Jensen, og traditionerne er
med til at gore det sjovt at
komme i Horsens Borgerlige
Skyttelaug.
Jørgen  Kjelgaard talte for
formanden, Agner Kvist Ras-
mussen, og sagde: - Det er en
ære at tale for formanden. Du

er en stor formand i alle hen-
seender, og du har chek pa tin-
gene. Du har evnen til at gå
fuldt og helt ind for vort laug,
og i en tid, hvor mange har
travlt, er det dejligt, at du
stopper op og sørger  for, at
traditionerne holdes i hævd .
Vi håber, du vil bevare glæden
ved at være  formand, så vi
fortsat kan drage nytte af dig.

Gunnar Hansen talte for
gæsterne, der bl.a. kom fra
laug i Alborg, Arhus,
Haderslev og Flensborg. Desuden tal-
te politimester Troels Jorgen-
sen for politimyndigheden og
redaktør Mogens Ahrenkiel
for pressen. Som
repræsentant for de udenbys laug talte
Ole Olsen, Flensborg Skyde-
selskab, og han overrakte
Horsens Borgerlige Skytte-
laug nogle gamle medaljer.

I præger
bysamfundet

Der er ligeledes tradition
for, at byens borgmester taler
ved fugleskydningsfrokosten,
og Henning Jensen takkede
de brave medlemmer af lauget
for at de holder denne tradi-
tion i hmvd.

- Medlemmerne af Horsens

Borgerlige Skyttelaug er an-
svarsbevidste mænd, sagde
Henning Jensen. Her hylder
man venskabet, glæden og
fornøjelsen, men samtidig
sætter  I jeres præg pa by-
samfundet, og I er med til at f
å det til at fungere.

- Det er ikke politikerne ale-
ne, men i høj grad jer, der ska-
ber en god by. Vi bruger demo-
kratiet som redskab, og jeg vil
gerne udbringe et leve for
nærdemokratiet , sagde Hen-
ning Jensen.

Naturligvis blev der også
uddelt bøder af majestæten  -
og det nytter ikke at proteste-
re hverken mod bøden eller
dens størrelse . Der var bøder
til alle, der startede med at ry-
ge, inden de havde fået lov og
der var bøde til toastmaster
for ved en fejltagelse at sige
"ædegilde"  i stedet for adels-
gilde.

Desuden blev en skydebro-
der ikendt bøde for
majestætsfornærmelse , og en an-
den broder for at fumle i det i
sin tale. Politimesteren fik en
bøde, fordi man så sjældent
har mulighed for at idømme
politimyndigheden bode.
(can)
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