
Talen for Hendes Majestæt, Magrethe den anden, Danmarks Dronning 

 

Kære skydebrødre, Som afgående (og ikke afdankede som nogen vittige sjæle har fundet på) 

fuglekonge, er talen for Hendes Majestæt mit sidste hverv, hvor jeg kan kræve nogenlunde ro i 

salen. 

 

Men er det nu en tale jeg skal holde for eller til Majestæten, for holder man noget for nogen gør 

man det jo på nogens vegne, i dette tilfælde for Hendes Majestæt .…. siger jeg f eks. noget til dig, ja 

så er det mig der snakker og dig der holder mund, men siger jeg f.eks noget for dig til andre, er det 

jo fordi du ikke er til stede …. og vil have mig til at tale for dig …… Nå, som Fuglekonge har man 

selvfølge det privilegie, selv at kunne bestemme hvad det her vås betyder. 

 

Så her får I talen fra Hendes Majestæt til jer … ærede skydebrødre. 

 

Kære skydebrødre i Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, Vi blev meget glade, da Frank 

…. undskyld Fuglekongen ringede og spurgte om Vi ville holde en tale ved selskabets årlige 

fugleskydning …. Så Vi forberedte Os, indtil Vores Kongelige Fugleskydnings …. sludder 

Hofjægermester, fortalte at Vi ikke var velkommen, fordi Vi sidder ned og tisser … vor herre 

bevares…. tænkte Vi og tjekkede om det var rigtigt … ja, det var jo ikke Os der tjekkede det …. 

Det har Vi jo folk til, men Vi tjekkede alligevel. 

 

Så lad Os se, den 16. april 1940 blev Vi automatisk Hendes Kongelige Højhed Prinsesse 

Margrethe af Danmark, det var fordi Vi var lidt hurtigere end Benedikte og Anne Marie, Vi har jo 

også altid været let til bens. Den 27. marts 1953: Ændrede de i grunden loven så Vi tøser kunne 

blive Dronning, så nu var Vi, Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Margrethe til Danmark, 

Tronfølgeren. 

 

Den 15. januar 1972 – da Papa gik bort, blev det så til Hendes Majestæt Margrethe II, 

Danmarks Dronning, men ingen steder står der at Vi IKKE må komme til Fugleskydning …. Vor 

herre bevares. 

Pokkers .. men pyt med det, Frank …. Undskyld Fuglekongen har lovet at klare den for Os, hvilket 

også nok er bedst …. I kan jo ikke både ryge og spise samtidig der hvor i er…. Det kan Vi… 

næsten. 

Kære Skydebrødre, 

Det er Os en stor ære at sige et par ord til forsamlingen, I har i dag igen været ude og træne jeres 

skydefærdigheder, ligesom det har været tradition siden i stiftede selskabet den 28. august 1787. 

Det var dengang for at I kunne værne og beskytte det Danske Kongerige (hvorfor hedder det 

egentlig det, når det er Os .. Dronningen der bestemmer nu), vor herre bevares, det skulle Vi jo have 

sagt til hende den nye med næsen, da hun alligevel var forbi den anden dag, ja … tænk hun kom og 

spurgte om det var ok, at hun nu bestemte over mit Kongerige … vor herre bevares (der var det ord 



Kongerige igen), nå! Vi valgte at sige ok, man sover så forfærdeligt dårligt i de stole på Vores 

gamle slot, som min tip-tip tip ….. ja, Christian den 6 lod bygge i 17 – hundrede hvidkål. 

Men tilbage til jer, Som jeres Dronning vil Vi lige give jer et par ord med på vejen, det er jo Os der 

bestemmer …. I kan selv spørge Frede og Jokke … det kunne børnebørnene for øvrigt godt lære lidt 

af, forleden da jeg skred ned igennem gemakkerne, med et par kilo Kronjuveler og en kjole på 

størrelse med orange scene, hørte Vi lige før Vi rundede hjørnet, den ene sige …. Christian … pas 

på, der kommer den gamle hejre … vor herre bevares, havde deres Farfar været her, havde de fået 

en royal ørefigen, Vi rører ikke børnebørnene, Vi bliver så nassede på fingrene, og ja .. tænk Vi må 

ikke ryge i gemakkerne når børnebørnene er til stede … ha. Ha, så nu spiser vi udenfor, det kostede 

Os næsten en royal lungebetændelse sidste jul. 

Nå, men det var jer vi kom fra, som I ved er Vi meget traditionsbundne i Vores familie, derfor er 

det også med glæde Vi ser at I her i jeres selskab værner om traditionerne. På det punkt har I alle en 

pligt, som består i at sikre bevarelsen af jeres selskab, og ikke mindst videreføre det værdigrundlag 

som blandt andet står i jeres love for selskabet … har I alle læst dem, nej selvfølgelig ikke, men det 

syntes Vi at I skulle. Blandt andet hører Vi at der er blevet strammet op på jeres dress code … ens 

bukser, jakke, slips m.m. (og her må Vi komme med en lille tilføjelse, Vi har hørt fra pålidelig 

kilde, at flere skydebrødre er blevet set med slipset om hovedet, skjorten uden på bukserne, og 

jakke over skulderen, slingre rundt i nattelivet senere på aften … dress code … vor herre bevares) 

men der kan sikkert strammes op på meget mere, udover jeres skyde færdigheder. For eksempel 

kunne I alle forpligtige jer til, indenfor de næste 2 – 3 år, at få ind balloteret et yngre medlem, så vi 

sikre det Danske Kongerige (der var det ord igen) og Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskabs 

historie for eftertiden, gennemsnitsalderen er jo snart højre end Vores. 

Vi er jo selv en stor fan af fortiden, Vi faldt for det arkæologiske .. specielt i Gypten (ja, faktisk 

faldt Vi også ned af trapperne …. så tænder og smøger fløj om ørene på Os. 

Derudover har Vi jo også lavet julemærker, (tænk at så mange har slikket Os på ryggen), og 

kostumer til teater og ballet, découpager, messehagler og ikke mindst malerier, som nogen uvidende 

klat malere har tilladt sig at kritisere … vor herre bevares. 

Nå, men nok om Os det er jo jer det drejer sig om i dag (og også de andre 364 dage), 

Slutningen bliver sådan nogenlunde: 

Så er det på tide mine små fugleskræmsler thi-hi, ja, I må undskylde Vi sludre lidt, Vi er ved at 

tømme vinkælderen for al det s… gamle vin, det smager jo ad … ikke så godt, men den holder 

procenten thi-hi, nå, men I får lov til at skylle halsen, inden Kongesangen skal afsynges, og husk nu 

man kan godt more sig uden spiritus …. gud ske lov en misforståelse der ikke sker ret tit … vor 

herrer bevares. 

Så mangler I bare at udbringe et leve for Os og Vores familie …..SKÅL og resten i håret. 

Hendes Majestæt Margrethe II, Danmarks Dronning, længe leve …. 


