
Ekskongens tale til Kongen, Restaurant Merlot d. 2./9. 2017 

Kære kong Bjarne og dronning Susanne. 

Det at blive konge, er jo som bekendt ikke alle forundt. Hos nogen skaber 
det stor frustration, som vi har set på det seneste, at man trods guld og 
grønne skove, ikke kan opnå dette ypperste. Jeg skal ikke nævne navne, 
men måske skulle vi gøre den pågældende til æresmedlem af Vejle 
Skyttelaug, da han så ville få muligheden for at opnå kongeværdigheden. 

Konge kan man normalt kun blive, hvis man er født kongelig, men i Vejle 
Skyttelaug kan man blive det, hvis afstanden mellem hofjægermesterens 
position i medlemslisten og ens egen position svarer til antallet af afgivne 
skud til kongefugleskydningen. Nu traf det sig sådan, at Kim blev 
hofjægermester, fordi man forinden havde løsnet brystpladen på fuglen i 
angst for ikke at nå op til de kogte ål i tide, så helt tilfældigt er det ikke, at 
vi i dag kan udråbe dig til konge. 

Du går nu en travl tid i møde, men statsrådsmøder og afholdelse af 
middage for ministrene – et chateau må man selv skaffe sig til lejligheden. 
Jeg vil råde dig til, at trække så meget som muligt på din hofjægermester, 
som jo har pligt til at stå til rådighed 24 timer i døgnet. Lad ham bare 
arbejde for føden. 

Nu overdrager jeg dig så det hele kongerige. Prinsessen havde du jo i 
forvejen, og hun er nu blevet dronning. Jeg håber, at skårene mellem 
lauget og Restaurant Skyttehuset vil blive klinket i din regeringstid, så 
Egon ikke hver gang skal træde hjælpende til. Jeg er sikker på, at du bliver 
en god og gavmild konge, men det er også vigtigt, at du sætter dig i 
respekt og slår hårdt ned på ethvert republikansk tilløb blandt brødrene. 

Lad os rejse os og udbringe endnu et nifoldigt for vor nye konge og 
dronning. 

Eks-kong Jens 


