
Til fest hos dronningen

U n d e r v i s n i n g s f o r l ø b  t i l  7 . - 1 0 .  k l a s s e  u d a r b e j d e t  a f  Tr i n e  M a y

Til fest på slottet blandt prinser og prinsesser. Det har du sikkert hørt om i utallige eventyr. 

Men gennem tv-dækningen af et selskab i anledning af Dronning Margrethes 50-års Regentjubilæum 

fik du mulighed for at opleve en sådan fest fra første parket. 

Altså hjemme foran skærmen.

Det var der mange, der gjorde, og efterfølgende fik især tre indslag fra festen 

stor opmærksomhed: En tale, en sang og en kjole.  

I forløbet her kigger vi alle tre indslag efter i sømmene.

FORLØB
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INTRO

I 2022 havde Dronning Margrethe 50-års Regentjubilæum, og det skulle selvfølgelig 

fejres med manér. 

Der var forskellige arrangementer, og et af højdepunkterne var et selskab for Re-

geringen, Folketinget og medlemmer af udenlandske kongehuse – og dronningens 

egen familie, selvfølgelig. 

Selskabet blev holdt i Riddersalen på Christiansborg Slot, hvor gæsterne og den 

kongelige familie, ud over en middag, også kunne opleve taler og underholdning af 

forskellig slags. 

Og selvfølgelig havde gæsterne pyntet sig efter alle kunstens regler. Det her var galla 

A, så mændene kom i kjole og hvidt og kvinderne i lange, flotte kjoler.

En tale, en sang, en kjole
Af aftenens mange indslag var der i særlig grad tre, der efterfølgende fik stor op-

mærksomhed i medierne – både på de sociale medier, hvor alle og enhver jo kan give 

sin mening til kende – og i de store mediehuse, hvor eksperter og journalister kunne 

kommentere aftenens program. De tre indslag var:

Kronprins Frederiks tale til sin mor

Malte Eberts sang til dronningen

Helle Thorning-Schmidts kjole, skabt af designer Soeren Le Schmidt.

Udover at de tre indslag fik mange mennesker tasterne efter festen, var det fælles for 

dem, at de alle – både talen, sangen og kjolen efterfølgende blev behæftet med ord 

som vovet og modig.

I forløbet her stiller vi skarpt på talen, sangen og kjolen. Vi begynder med kronprin-

sens tale.
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Under middagen holdt Kronprinsen en tale til sin mor. Se talen sammen i klassen. I 

finder den nemt på YouTube. 

 
Mens du ser talen
Tænk selvfølgelig over, hvad talen handler om, mens du ser den, men overvej også, 

hvordan kronprinsen leverer sin tale:

- Hvordan fremstår han? Er han fx afslappet? Overskudsagtig? Anspændt? Nervøs?

-  Hvordan er hans stemme? Rolig? Hektisk? Rusten? Klar? Eller hvad?

- Hvordan er hans artikulation? Taler han meget ty-de-ligt? Mumler han? Eller hvad? 

Og hvad gør han, hvis han siger en fejl – bliver han ‘hylet ud af den’?

 
 
Tanker om talen
Skriv dine tanker om talen i tænkeboblen på næste side. Brug ti minutter. 

Kom ind på, hvad du i særlig grad hæftede sig ved – både hvad angår talens indhold 

og kronprinsens levering af den.

KRONPRINS FREDERIKS  TALE

EFTER DU HAR SET  TALEN
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Del dine tanker
Del dine tanker om talen med en makker, og saml bagefter op i klassen.

Læs med lup
Nu skal du læse talen. Du finder den på næste side. Læs talen sammen med en mak-

ker, og hav en blyant i hånden, mens I læser. Understreg de steder, hvor I synes, 

sproget er særligt opfindsomt.
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Kære mor

I 1953 blev du med danskernes opbakning tronfølger og siden hele Danmarks dron-

ning i 1972.

Fra da af overtog du roret i et rige, som du havde lært at kende fra dets kyster. For 

du gik mere i land end kørte omkring som barn. Var der en havn, så kendte du også 

byen bag. Og du var søstærk fra start som din far. Det skulle vise sig værdifuldt med 

Kongerigets skæbne hvilende på dine skuldre. For det er vitterlig lidt som at føre et 

skib.

Det handler om at kunne læse vind- og strømforhold.

Det handler om at kende sit fartøj og sin besætning.

Det handler om at finde sine holdepunkter på åbent hav.

Du har om nogen holdt kursen.

Ikke bare ved at stirre stift frem, men ved at orientere dig i det tilbagelagte. Du har 

troligt mindet om, at fortiden rummer kimen til forståelsen af nutiden. Du har ikke 

bare interesseret dig for vores historie, men som det vise menneske, du er, værnet 

om den som et afgørende afsæt for at træde begavet ind i fremtiden.

Men lad mig lige vende tilbage til det med at være søstærk. For du står, når andre 

går i knæ i høj sø. Du har modet til at skifte skibet ud med en hundeslæde, når ha-

vet er frosset til. Og der skal mere end lidt blæst til at ryste dig. Måske fordi du har 

sømandsblod i årerne. Måske fordi du står solidt og værner om dine rødder. Måske 

fordi du har ladet dig lede af noget større.

Du er et alsidigt menneske. Dine evner favner bredt. Og dit videbegær og din even-

tyrlyst har bragt dig vidt omkring. Som skibschef har du mødt verden med interes-

se, åbenhed og et fast blik. Fra statsoverhoveder til kongelige til kunstnere. Selv da 

du for mange år siden mødte The King himself, Mr. Elvis Presley, gjorde du det i 

vanlig uimponeret stil.

Du er dig selv uden at være dig selv nok og møder mennesker oprigtigt, nysgerrigt 

og begejstret. Du har med andre ord ikke ladet kasketten skygge for udsynet. Så at 

sige.

En livslang sejlads vil byde på både smulte vande og høj søgang. Det kan ikke und-

gås. Du har for kun få dage siden mistet en nær veninde på den anden side af Nord-

søen. En fortrolig støtte gennem mange år. Det er livets gang.

>
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Trods havets luner står du stærkt på broen, du har udsyn og styrer ufortrødent mod 

nye eventyr og destinationer. Men ved milepæle som i dag, mærker vi også den sær-

lige glæde ved at søge egen havn, det er som at have Kronborg om styrbord.

Hav eller havn, næstkommanderende melder skib og besætning klar. Maskinen er 

smurt. Moralen er høj.

Og må jeg tilføje; chef og næstkommanderende udgør et særdeles udmærket 

team. Et inspireret parløb med bredde og en del år på bagen. Så mange, at du 

kan være forvisset om, at når tiden kommer, så vil jeg føre skibet videre med det, 

vi har delt, som ballast. Jeg vil føre det videre med ære, med omhu og med blik 

for, at stjernerne altid vil lyse og lede mig, som de har ledt dig og andre før os. 

 

Vi to har altid suppleret hinanden.

Du er kvinde. Jeg er mand.

Du maler. Jeg motionerer.

Du graver efter fund fra fortiden. Jeg gravede mig ned for ikke at blive opdaget i min 

tid i forsvaret.

Du skaber billeder. Jeg danner makkerskaber.

Du svinger den fine pensel. Jeg kom under den store bjælke.

Du mestrer ordet. Jeg mangler det af og til.

Du er til klassisk. Jeg er til rock.

Du er søstærk. Det har jeg arvet. Og gud ske lov for det.

For skibet, det deler vi, det er vores ansvar. Jeg følger dig, som du fulgte din far, og 

som Christian vil følge mig. På den måde overlapper vores liv – heldigvis – men ro-

ret, det har man alene. Kommandoen har kun én ejer på broen mellem generationer 

med samme mission.

Så du kan være vis på, at jeg som din næstkommanderende står lige bag dig. Loyal 

og fuld af respekt for den rejse, du har taget og stadig tager os alle med på. 

Jeg vil bede alle rejse sig og sammen med mig udråbe et nifoldigt leve for chefen, 

vores dronning.

Hendes Majestæt, længe leve!
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Firemandsgrupper
Gå sammen med et andet makkerpar, så I er en gruppe på fire, og drøft, med afsæt i 

jeres understregninger, hvad I især lagde mærke til ved sproget.

Del bagefter jeres pointer i klassen.

Retorikkens værktøjskasse
Her skal vi undersøge nærmere, hvordan kronprinsen har brugt sproget. Når man 

skriver en tale, bruger man tit nogle greb fra retorikkens urgamle værktøjskasse. Og 

dén værktøjskasse har Frederik også haft fingrene i.

Heri er nemlig nogle tricks, som er gode at bruge, når man holder en tale, for det 

gælder selvfølgelig om at give tilhørerne – og ikke mindst den person, talen er rettet 

mod – den bedst mulige oplevelse. Og måske også noget at tænke over. 

Direkte tiltale 

I en tale er det en god idé at tale direkte til den, talen er skrevet til. Også selv 

om der er mange andre til stede.

 Nogle taler, fx politiske taler, er rettet mod en større flok af mennesker, 

mens andre, fx lejlighedstaler, er rettet mod én person.

 Kronprinsens tale var begge dele. For selvfølgelig var dronningen modta-

ger, men samtidig talte kronprinsen til hele Danmark.

Humor

Du kender det godt. Hvis en taler er sjov, fanger han eller hun sine tilhørere. 

Det er bare virkningsfuldt, hvis man kan få folk til at smile eller måske endda 

grine – også selv om situationen er alvorlig. Men humoren skal doseres, og 

den skal passe til situationen.

 Humor er et vidt begreb: Det kan fx være i form af overdrivelser, (selv)iro-

ni, anekdoter eller opfindsom leg med sproget. Men uanset hvad, letter brug 

af humor stemningen og kan gøre det hele mindre højtideligt.

 
Metaforer

At skabe billeder med sproget er også noget, der virker! En metafor skal ikke 

forstås konkret, men i overført betydning. Hvis du fx siger, at din mor er en 

rose eller din klippe, er hun jo hverken en rose eller en klippe, men med de 

sproglige billeder kan du fortælle, at hun er smuk, eller at hun er stabil og 

altid står bag dig. 
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Gentagelser

At have gentagelser i en tale er ikke udtryk for, at man ikke kan finde på ord. 

De kan derimod være et godt virkemiddel, fordi de kan forstærke budskabet. 

Det kan være enkeltord eller (dele af) sætninger, der gentages. Gentagelser 

kan også give en rytme i sproget. Især når du gentager noget tre gange. Det 

hedder et trikolon.

 
Trikolon

Trikolonet er en tretrinsraket, hvor der nævnes tre eksempler. Der er bare no-

get særligt ved tretallet, og det benyttes heftigt – ligefra de gamle folkeeventyr 

til jokes i et standup-show. Og så kan de give en sætning rytme og sproget 

dynamik. 

 
Kontraster

Det er altid virkningsfuldt at stille modsætninger op over for hinanden. Når 

to ting kort og kontant stilles op mod hinanden, bliver de en form for sam-

menligning, der er let at forstå.

 
Firemandsgrupper
Gå igen sammen i firemandsgrupperne, og prøv, om I kan finde nogle af de retori-

ske greb i kronprinsens tale. 

• Hvilke eksempler på de forskellige retoriske greb kan I finde i talen?

• Hvordan virker de?

Klassesamtale
Saml op på retoriske greb i klassen. Kom også ind på:

Som en rød tråd gennem hele talen kredser Frederik om søfart. 

• Hvorfor tror I, han har valgt den metaforik?

• Er det et godt valg? Hvorfor? / Hvorfor ikke?

• Hvorfor er det et godt retorisk trick at tale i sproglige billeder, frem for at sige 

tingene  helt bogstaveligt?  

-   Hvad opnår man med det?

En personlig tale
• Hvordan er talen både personlig og professionel?

• Hvordan inddrager Frederik sig selv i talen?
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• Han fortæller om både dronningen og sig selv.  

Hvordan vil du karakterisere dronningen og kronprinsen ud fra talen? 

- Hvordan er de forskellige? 

- Hvilke ligheder har de? 

• Hvilke styrker har kronprinsen, ifølge talen, som person og som kommende 

regent? 

 -   Og hvilke svagheder?

• I talen peger han både bagud i fortiden og fremad til fremtiden. Find eksempler 

på begge dele, og drøft, hvorfor han mon har valgt dette greb.

• “Jeg bliver konge på min måde”, siger han i talen. 

-   Hvad mener han her? 

-   Hvordan tror du, han bliver som konge?

• Mange kaldte efterfølgende talen for modig. Hvorfor, tror du?  

-   Hvordan er den modig?

Kronprins Frederik fik efter talen utallige positive reaktioner i de danske medier. 

Her er blot nogle af overskrifterne:

       HAN HAR HAFT SIT LIVS GENNEMBRUD PÅ EN TALERSTOL

   VISER, HAN ER KLAR TIL AT OVERTAGE TRONEN

 DET ER EN REVOLUTION

                             HAN HAR OVERSKUD OG HVILER I SIG SELV

• Er du enig i de mange positive reaktioner, talen afstedkom? Hvorfor? / Hvorfor 

ikke?
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Kalde Dem for Du
Foruden taler var der også forskellige underholdende indslag til festen. Et af dem 

var Malte Eberts optræden med sin sang, Kalde Dem for Du.

Se hans optræden. Også den finder I nemt på YouTube.

Gruppedrøftelse
Sangen fik en blandet modtagelse – især på sociale medier, hvor nogle kaldte den 

genial, andre kaldte den pinlig.

Gå sammen i jeres firemandsgrupper, og tal om spørgsmålene her:

• Hvad synes I om sangen? Tag en tur bordet rundt, hvor I på skift giver jeres 

mening til kende.

• Hvorfor tror I, nogle fandt sangen pinlig? Hvori består det pinlige?

• Og hvorfor fandt andre den genial? Hvori består det geniale?

• Hvad kan I sige om Malte Eberts levering af sangen? 

Sangen er en popsang, men både hans påklædning og levering var anderledes 

end de fleste popsangeres, når de optræder.

• Hvordan passer sangen og Malte Eberts levering af den til situationen?

• Hvordan passer melodien til sangens indhold?

• Orkestreringen er også anderledes end traditionelle popsange. Her var klaver 

og strygere.

- Hvordan passer det til sangens indhold? Til dens stemning? Og til hele 

 showets setup?

Læs teksten
Læs teksten, som er på næste side. Prøv, om I kan finde nogle af de samme retoriske 

greb, som kronprinsen brugte i sin tale:

- Direkte tiltale 

-  Humor 

-  Metaforer 

-  Gentagelser 

-  Trikolon 

-  Kontraster 
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Kalde Dem for Du
- af Malte Ebert

Første gang jeg så Dem, var jeg syv år
klistret til skærmen, det var nytår
Deres tale var så smuk.
 
Tiden flyver, Deres børn er blevet forældre
men Hendes Majestæt er aldrig blevet ældre.
De er stadig smuk
 
Jeg har hørt, De ryger King’s
Jeg ku’ være Deres prins
Rider hele vejen til slottet bare for еn enkelt dans
Jeg еr Klods-Hans
 
Uh-uh, vil De la’ mig kalde Dem for du?
Jeg vil’ gi’ Dem hele verden og det halve kongerige
Hvis jeg ku’
 
Vil De la’ mig kalde Dem for du?
Jeg har ventet hele livet
De behøver ik’ at svare mig endnu
 
Jeg har en sparegris fyldt op med mønter
Deres ansigt er på dem, Gud, hvor det pynter
Jeg har så svært ved at give dem væk, åh yeah
 
For min kærlighed er stor ligesom Asien
Vi ku’ tage derhen, bruge hele apanagen
På en panda eller to
 
De elsker Ringenes Herre
Men hva’ med Frodo her,
Der vil gå hele vejen til Mordor
For at få et glimt af Daisy?
Må jeg kalde Dem baby?
 
Uh-uh, vil De la’ mig kalde Dem for du?
Jeg vil’ gi’ Dem hele verden og det halve kongerige
Hvis jeg ku’
 
Vil De la’ mig kalde Dem for du?
Jeg har ventet hele livet
De behøver ik’ at svare mig endnu
 
Må jeg kalde Dem for du?
Kom nu, Daisy, please
Må jeg kalde Dem for du?
Kom nu.



© Trine May Kopiering må kun finde sted på institutioner eller virksomheder, der har indgået aftale med 
Copydan Tekst & Node, og kun inden for de rammer, der er nævnt i aftalen

12

Gruppedrøftelse
Gå igen sammen i firemandsgruppen, og del jeres fund af retoriske greb i sangen. 

Tal også, om:

• Hvordan virker de retoriske greb i en popsang?

• Ligesom kronprinsen i sin tale inddrog sig selv, gjorde Malte Ebert det også i 

sin sang. 

Eller gjorde han? 

-   Optræder han som sig selv i sangen – eller spiller han en rolle?

• I sangen er han forelsket i dronningen. Er det okay? Eller er det upassende? 

Hvorfor?

• Hvordan kan sangen karakteriseres som en hyldestsang? 

-   Hvad hylder han især Dronningen for? 

-   Hvordan er det anderledes end kronprinsens hyldest til hende?

Referencer
I sangen henviser Malte Ebert både til eventyr og til store fortællinger.

Klods-Hans

• Hvordan kan Malte Ebert og hans optræden sammenlignes med figuren Klods-

Hans?

Ringenes Herre

• Hvordan bruger han refenrencen til Ringenes Herre?

• Hvorfor tror I, netop de referencer er valgt?

Ramte han plet?
Malte Ebert har til Berlingske forklaret, at Sangen skulle ramme et »sweet spot« mel-

lem en blanding af sjov og samtidig også respekt for Dronningen og hendes virke.

• Lykkedes det for ham, at ramme det nævnte sweet spot? 

-   Hvor er sangen sjov?  

-   Og hvor udviser han respekt for Dronningen og hendes virke?

Vi slutter forløbet med et blik på en spektakulær kjole, som en af gæsterne bar.
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Ballets dronning
Dronning Margrethe var selvfølgelig aftenens hovedperson, men blandt gæsterne 

var der særligt én, der stjal opmærksomheden. Og det var hverken i kraft af tale eller 

sang, men på grund af den kjole, hun bar. Og hendes fremtoning i den.

Kvinden var tidligere statsminister Helle Thorning-Schmidt, og den opsigtsvækken-

de kjole var skabt af designer Soeren Le Schmidt.

Også den gav anledning til stor debat. Her er nogle eksempler:

 Forkert kjole til sådan en fest! 

 Fantastisk kjole på en fantastisk kvinde. 

 Jeg er en rummelig og fri person, men den kjole var upassende og over min   

 grænse. 

 Hun ser hamrende godt ud. Flot kjole og modigt gjort – hun bærer den med   

 manér.

 Fantastisk smuk kvinde og kjole … dog nok fem cm for udringet til min smag,   

 når man er til fest på slottet. Men wauw …

 Jeg ELSKER, at Helle Thorning bare går all in på kæmpe feminin power karma!   

 Så stærkt!

Gruppe
Find billeder af Helle Thorning-Schmidt til festen. Også dem finder I nemt nettet. 

Se godt på billederne, og drøft spørgsmålene her i gruppen:

• Hvordan optræder Helle Thorning-Schmidt på billederne?  

-   Hvad udstråler hun med sit kropssprog?

• Hvad synes I

 - om kjolen?

 -  om, at den blev båret til en gallafest i anledningen af Dronningens Regent-

  jubilæum?

• Hvorfor tror I, kjolen delte vandene, og mange var forargede over den?

• Og hvorfor tror I, så mange havde behov for at ytre sig om den på nettet?
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Afsluttende klassesamtale
• Kjolen blev ligefrem omtalt som et statement.

 - Er I enige i, at den kan ses som et statement?

 -  Hvilket statement udtrykker Helle Thorning-Schmidt i så fald med kjolen og

  med sin fremtoning i det hele taget?

• Hvad synes I om det?

Siden Helle Thorning-Schmidt forlod posten som Danmarks statsminister, har hun 

skruet op for sig selv, som hun udtrykker det. 

Hun har bidraget i de senere års #metoodebat – og i det hele taget i debatten om 

ligestilling, feminisme og sexisme. Og hun har skrevet bogen Blondinens betragtnin-

ger. Hun har udtrykt, at hun vil gerne have os til at stoppe med at behandle kvinder, 

der elsker glimmer, som om de er dumme. Hvorfor skulle de dog være det?

• Kommenter citatet. Har hun ret i, at kvinder, der elsker glimmer, bliver 

behandlet som om de er dumme?

• Hvad synes I om hendes projekt?

• Er hun en god rollemodel for moderne piger og kvinder? Hvordan?

• Er Dronning Margrethe en god rollemodel for moderne piger og kvinder?  

Og mennesker i det hele taget? Hvordan?

Nu har du været med til fest på slottet, og forhåbentlig har du fået tænkt over, hvor-

dan vi kan kommunikere gennem taler, sange og kjoler – ved at bruge vores sprog, 

krop og fremtoning. Forhåbentlig kan du bruge dine overvejelser i andre sammen-

hænge også.


