
Tale til Kong Niels og Dronning Erla 

 ved Kongefesten i Skyttehuset d. 5. september, 2015. 

 

Kære Kong Niels. 

 

Som din hofjægermester er det mig pålagt at holde tale for dig, nu hvor du er blevet tvunget til at 
abdicere.  Der er som bekendt altid én, som vil være kalif i stedet for Kaliffen, så nu må du trække 
dig tilbage til et velfortjent otium sammen med din smukke Dronning Erla. 

Sidst vi i Danmark havde en konge, som hed Niels, var i 1100-tallet. Kong Niels blev konge i 1104, 
da hans bror Erik Ejegod døde på Cypern under et korstog. Men Erik Ejegod havde også en søn, 
Knud Lavard, som kong Niels søn, Magnus, så som en trussel mod sin egen vej til kongemagten. 
Derfor lokkede Magnus Knud til et møde ved Ringsted, hvor han slog ham ihjel. Det førte til en 
masse ballade og endte i 1134 med et slag ved Fodevig i Skåne, hvor Niels og Magnus tabte til 
Knuds støtter. Kong Niels flygtede ned til Slesvig, hvor borgerne dræbte ham. Så galt gik det ikke 
vores Kong Niels, for jeg ved han har været i Slesvig og er sluppet forholdsvis levende fra det. 

Din regeringstid Herre Konge har været en fredelig tid, men på trods heraf har du oprustet, idet 
Skyttelaugets arsenal er blevet forøget med en drabelig kanon. Den skal nok holde de ydre fjender 
på afstand. Det er straks værre med de indre: Hofsnogene. 

Du har jo måttet erkende, at der her i Skyttelauget er tale om et konstitutionelt monarki. Det er 
ministrene og embedsmændene, eksemplificeret ved Henrik, Kim og resten af ministeriet, som 
kører butikken. Kongen forsøger at regere, som nu i sagen om ålen, men bliver hurtigt kørt over af 
ministrene. Så var det nu alligevel skønnere med enevælde. 

Du vil blive husket som en retfærdig og gemytlig konge, og vi har nydt din regeringstid rigtig 
meget, ikke mindst da vi var inviteret til en formidabel middag på ”borgen” og nu i sidste uge, hvor 
vi var til brunch, og af Dronningen lærte en ny, smuk gammel tradition: En dørsnaps – drukket af et 
horn fra en færøsk vædder, som har ligget i cognac et år – altså hornet, ikke vædderen. 

Kære Dronning Erla og Kong Niels. Vi vil ønske jer alt godt fremover, og så vil jeg med 
forsamlingen gerne udbringe et trefoldigt leve for vor afgående konge og hans smukke dronning. 
De længe leve, 

Hurra! Hurra! Hurra! 

 

Jens Tang Christensen 
Hofjægermester 


