
Tale til hendes majestæt Dronning Margrethe den 2. 
 
Det er mig en stor ære, i egenskab af fuglekonge i 
Roskilde og Omegns Fugleskydningsselskab, at skulle holde 
talen til Deres kongelige højhed, Dronning Margrethe den 
II. 
 
De er født den 16. april 1940. Allerede i en alder af 32 år, 
i 1972, blev De dronning af Danmark. 1972 er dt ganske 
særligt år idet også årets fuglekonge kom til verden det 
år. Deres regeringstid har altså dækket hele fuglekongens 
liv så langt. De har i år været monark i 50 år og den næst 
længst siddende monark, alene overgået af Christian den 
4. med sine godt 59 år.  
 
Til forskel for deres lange og beundringsværdige 
regeringstid kan jeg omvendt skuffes over at min tid som 
fuglekonge alene har varet under 11 måneder.  
 
De har i deres regeringstid oplevet 9 statsministre og 24 
regeringer. Den første var Jens Otto Kragh som også var 
den statsminister der fik æren af at udråbe deres 
majestæt til dronning af Danmark den 14. januar 1972. 
Jeg har altså aldrig oplevet andre majestæter end Dem.  
 
Deres valgsprog er 
 
”Guds hjælp, folkets kærlighed og Danmarks styrke” 
 
Dette mener jeg så bestemt at Deres majestæt også har 
gjort og stadig styrer så fint efter. Når man har oplevet 
Dem, godt nok på fjernsyn, været med danske 
delegationer i udlandet, når De har holdt Deres nytårstale 
eller når De fra tid til anden har åbnet Deres døre for os 
på Deres slotte eller kongeskibet, så har man fået et 
indtryk af en vidende, begavet og målrettet majestæt som 



vil Danmark (og verden) det bedste. Det bevises også ved 
at dronningen er dekoreret med 50 udenlandske 
dekorationer.  
 
At De har formået at holde Dem nysgerrig hele livet er 
noget jeg beundrer Dem for. Det er jeg sikker på er en at 
de ting som gør at De stadig er i fuld vigør, i hvert fald set 
i forhold til Deres alder som nu altså er 82 år. Dette til 
trods er De stadig en statelig person for Danmark.  
 
Jeg er sikker på at også Deres søn, når den tid kommer, vil 
blive Danmark en værdig majestæt. Hans Kongelige 
Højhed kronprins Frederik har også i mange år udviklet sig 
og udvist store bedrifter. Vi er helt trygge ved at De har 
lært ham til en dag at overtage posten som Danmarks 
majestæt.  
 
Vi vil så til gengæld love, her fra vores selskab, at passe 
godt på vores lille herlige del af dit rige, Roskilde og 
omegn, således at De forhåbentlig vil være både stolt og 
tilfreds med vores indsats for området og for Dem. Vi vil 
gøre det efter Deres valgsprog ”Guds Hjælp, folkets 
kærlighed og Danmarks styrke”. Og så i øvrigt forsøge at 
holde vores skydefærdigheder så skarpe som muligt.  
 
Når vi om lidt vil råbe et hurra for hendes majestæt vil 
det være et nifoldigt hurra. Jf. Hoffet skulle det nifoldige 
hurra været opstået i gamle dage hvor man for at ære 
majestæten tredoblede det almindelige trefoldige 
hurraråb i Treenighedens navn. Det har De bestemt 
fortjent. 
 
Hendes kongelige højhed, Dronning Margrethe den II 
længe leve. 

 


