
Kære Fuglekonge, Formand og skydebrødre! 

Tale for Danmark, Vort vidunderlige land, højt mod nord, og med en 

placering langt fra tsunamier. ødelæggende jordskælv, laviner, 

voldsomme jordskred og tyfoner. En enkelt Bodil kan dog komme 

forbi, synd for dem, det går udover, men i det store og hele: Naturen 

er vort land ganske nådig. 

Vejret er behageligt. Det er omskiftende og aldrig til at stole på. Kun 

en ting er sikkert: Jeg skal aldrig planlægge at holde min fødselsdag 

som en havefest. Jeg er født i november. 

Men vejret giver os altid noget at tale om – og det gør vi så. 

Danmark er et fredeligt land. Vi går ganske vist i krig, som det har 

været nødvendigt, så længe der har været mennesker på jorden. Men 

vi har lært os at føre krigene langt fra vore hjemlige kyster. For som A 

P Møller sagde: ”Den der har evnen - har også pligten”. Og evnen har 

de danske piloter. De kan noget med bombninger. Vore landsoldater 

har også vist deres værd. De kan noget med at udvise myndighed og 

udgyde respekt. De kan noget med at hjælpe civilbefolkningen - og 

bygge op, når andre river ned. Ærgerligt at fjenden er så fej, at han 

placerer vejsidebomber lige der, hvor vore soldater skal gå eller køre, 

når de skal ud for at hjælpe andre.  

Piloterne og soldaterne er sendt ud til krigszonerne for at fjerne 

despoter og skabe fred. Fred - også her hos os. For terrorister, oplært 

af despoterne, truer også vores dagligdag. Derfor er vi taknemmelige 

over den indsats, de øver i det fremmede, som vor dronning  siger - på 

vores vegne. 

Ja, Danmark er et fredeligt land. Vores danmarkshistorie fortæller 

ganske vist om masser af krige. Få har vi vundet, som regel er vi blevet 

en ærefuld nr. 2. Det har kostet: ”En gang du herre var i hele Norden, 

bød over England, nu du kaldes svag”. Det var svært at holde fast på 

England, når kongen af Danmark også skulle holde fast på magten i 

resten af riget. Men i 1066 erobrede Normannerne England fra 



Sakserne, der oprindeligt kom fra Saksen i Tyskland og vist havde 

forfædre, der kom fra Sverige, mens Normannerne kom fra 

Normandiet og havde rødder fra Norge og Danmark. Alt dette har jeg 

fra de udmærkede bøger og film om Robin Hood og Ivanhoe. Og sådan 

kører historien ofte i ring, men det er værd at notere sig at vores 

kronprins Frederik også er arving til den engelske trone – lidt langt ude 

ganske vist - jeg tror det er omkring nr. 160 i arvefølgen. Han må nok 

nøjes med Danmark, når den tid kommer. 

Værre var det, da vi mistede Skåne Halland og Blekinge. Vi tabte de, nu 

svenske, besiddelser i 1658 ved Roskildefreden. Vi havde ganske vist 

tabt krigen mod svenskerne, men den egentlige grund var, at de 

danske konger var for grådige, især når de opkrævede øresundstold. Vi 

fik en række flotte slotte og bygninger betalt af tolden, men mistede 

det meste af riget. 

Efter tabet af Norge og Slesvig og Holsten er Danmark nu et lidet land, 

et lille land, der hygger sig i smug. Ingen stormagtsdrømme – og godt 

for det. Vi lever trygt og godt. Der er ikke den store politiske forskel på 

de forskellige partier i landet. Enkelt går dog stadig ind for 

revolutionen. Men det skal ske på en intelligent måde, siger de. Det vil 

også være svært at få ”sultens slavehær” til at marchere – især hvis 

det regner. 

Vi har lige haft valg til Folketinget. Jeg har sjældent hørt ordet 
”Danmark" blive nævnt så meget i en valgkamp som denne. Det 
Danmark du kender. Grænsebomme om Danmark. Danmark for Folket 
– underforstået for danskere – lyst hår og blå øjne.  Glemt var 
”Internationale” for en stund, selvom et land, som Danmark, lever af 
vor handel med andre og vor velstand er afhængig af vækst og 
arbejdspladser. Nej, de fremmede og så det fæle EU er skurkene. Der 
forstår jeg simpelt hen ikke danskerne. 

I mange år har jeg hørt, at der skal flere kvinder i politik. Det er jeg 

enig i. Kvinder tænker politik på en anden måde end mænd. Kvinder 

har en afdæmpende effekt på mænd i politik og i bestyrelser, siges 

der. Vi må have mere ligestilling, forlanges der. Alt sammen godt nok. 



Vi har nu prøvet det. Er tonen mellem politikerne blevet mere mild? 

Opfører politikerne sig bedre overfor hinanden og giver hinanden 

mere plads? Afbryder de hinanden mindre? Taler de nu et pænere 

sprog? Nej vel. Jeg behøver ikke at nævne navne. I kender dem godt, 

de mange på landets fornemste poster. Måske er det 

begyndervanskeligheder, måske finder kvinderne et passende niveau – 

jeg var lige ved at sige: et passende leje. Kønt har det bestem ikke 

været.  

Jeg går i øvrigt ikke ind for kvinder i vort ærværdige selskab. Bare for 

at I ved det. 

Må jeg slutte denne tale for Danmark med et vers af Grundtvig: 

O dejlige land, hvor glasset ej rinder med tårer som sand, 

Hvor intet man savner, som ønske er værd 

Hvor det ikkun fattes, som smertede her! 

Hvert menneske søger med længsel i bryst. Din smilende kyst. 

Tak for ordet. 


