Talen for Hendes Majestæt Dronning Margrethe

Det er skydekongens privilegier eller opgave, at holde en tale for vor mangeårige
Majestæt, som har siddet på tronen i snart rigtige mange år, helt nøjagtigt siden 1972
og af alder er hun jo heller ikke nogen vårhare længere.
Men vor Dronning har vel aldrig været mere populær og afholdt, end det vi oplever
hende nu, nu hvor hun også, er ene om at promovere kongehuset på øverste niveau,
nu da hendes mand Prins Henrik igennem de sidste halvtreds år, har valgt, at trække
sig tilbage fra de officielle pligter, for at indlede en aktiv pensionist tilværelse, med
alle de interesser, han nu engang har. Det er efter min mening fuldt berettiget at han
med den alder han har, tænker lidt mere på sig selv, personligt hører jeg ikke til de
mennesker , som igennem tiderne har kritiseret ham for næsten hvad som helst og
mest, at han ikke har lært at tale et ordentlig dansk.
Men han har dog en væsentlig andel i, at vor Dronning har født et par dejlige knægte
og at disse knægte også har formået at finde sig nogle søde og meget kloge koner,
som igen har givet vor Dronning nogle dejlige børnebørn. Vor Dronning har dermed
sikret at arvefølgen går videre til næste generation, som er Kronprins Frederik som
tager sin smukke og meget kloge hustru Kronprinsesse Mary med som sin kommende
Dronning.
Jeg er sikker på, at vi er mange, der allerede ser frem til den dag hvor de unge skal
føre vort kongedømme videre og de er et yderst præsentabelt par, som allerede er
velholdet både herhjemme og i udlandet. Det er altså ikke, fordi vi ikke er tilfredse
med vor Dronning nej tværtimod, men jeg tror også, at vi alle under Dronningen en
aktiv pensionisttilværelse, så hun kunne tilbringe mere tid med Prins Henrik og også
så hun kunne få mere tid, til udførelsen af sine kunstneriske evner. Men denne
afgørelse er helt op vor Dronning at afgøre og som vi ser, er tiden ikke inde endnu,
men vi har da også bemærket, at hun lader de unge overtage nogle af sine pligter, ved
besøg fra den store verden, som vi er en del af og hvortil vi også sender delegationer
til handelsfremstød etc. Heri deltager de kongelige gerne og med stor succes.
Men tilbage er kun, at vi må glædes over, at vi har verdens bedste regent og også en
af de længst regerende og mest afholdte.
Så lad dette blive mit sidste ord inden, jeg vil bede mine skydebrødre rejse sig op og
udbringe et nifoldigt leve for Hendes Majestæt Dronning Margrethe Den Anden.
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