
JEG VAR VIST IKKE FIN NOK
Journalisten Anette er royalist helt ind til benet, men 
har endnu ikke fået et interview med dronningen
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Nytårsaften sad jeg klistret til dron-
ningens nytårstale, og dagen efter 
gjaldt det en ny tv-serie på DR1 om 

dronningens far. Ja, jeg er én af de man-
ge royalister, som er helt tosset med det 
danske kongehus – og de europæiske. 
 Jeg afspadserer fra mit arbejde, når der 
er store kongelige begivenheder i fjernsy-
net, og jeg sidder der troligt og zapper fra 
den ene kanal til den anden og er i en lille 
lykkeboble.
 Jeg køber Danmarks Royale Ugeblad 
hver uge og gerne flere andre, hvis der 
er noget, jeg bliver fænget af. Jeg følger 
de europæiske kongehuse på de sociale 
medier og dyrker al den historie, jeg kan 
komme til. Et år var jeg i Kongernes Jelling 

med mine kolleger og så stamtavlen over 
kongehuset. Jeg kunne næsten ikke løsrive 
mig. Det var så spændende.
 Jeg ser alle de royale film på Netflix og 
andre filmtjenester, jeg kan komme til.

Jeg blev afvist
Så var der året, hvor vi var en flok piger 
fra min arbejdsplads i Fredericia, der tog til 
København for at se kronprinsesse Marys 
brudekjole og alle bryllupsgaverne. Eller 
den dag, da jeg var på arbejde i Nordsjæl-
land og havde tid til at køre omkring Fre-
densborg Slot. Det var tidspunkter, hvor 
jeg svævede lidt hen over vandene.
 Og sidste sommer var jeg i Skotland og 
gik rundt i den ene borg efter den anden 
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og hørte om det engelske kongehus’ hi-
storie.
 Det er lidt svært at sætte ord på det, 
som det kongelige gør ved mig. Men det er 
en blanding af fascination af noget fint og 
smukt og af blomster, kjoler, smykker og 
en verden af mystik og drømme.
 Jeg har forsøgt at virkeliggøre min drøm 
ved at få et interview med dronningen, 
men jeg blev afvist på en venlig måde. Jeg 
tror ikke, jeg var fin nok, selv om jeg ellers 
var begyndt at planlægge tid hos frisør og 
shoppetur efter kjole.

Jeg behøver ikke audiens
Lykkeligvis er jeg fin nok hos en anden 
konge. Det er lidt svært at forstå, at jeg 
ikke bare er fin nok, men at jeg ligefrem 
har titel af kongebarn. Noget, jeg blev i 
dåben.
 Jeg behøver ikke at søge audiens, men 
jeg kan gå lige ind til de himmelske, kon-
gelige gemakker. Her sidder kongen, Gud, 
og jeg kan snakke med ham i dagevis, hvis 
jeg vil. Det er langt mere tid, end jeg ville 
få hos dronningen.

AdamogEva.dk
Ærlig rådgivning om følelser, 
krop og sex på: adamogeva.dk

SAGT OM 
DOM OG KÆRLIGHED
Jeg behøver ikke at leve i frygt for 
Guds dom, fordi jeg har en grund-
læggende tillid til, at den dom har 
Jesus taget sig af. Det gælder i det 
store perspektiv med den store dom, 
der kommer. Det gælder faktisk også 
i hverdagen, når jeg lægger mig til at 
sove om aftenen på en dag, hvor tin-
gene ikke er lykkedes så godt. Da er 
det ikke med en frygt for straf, men 
med en bøn om at Gud igen vil se i 
nåde til mig.

Henrik Laursen (impuls)
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TAT

Hør personlige historier 
om, hvordan Guds 
kærlighed forandrer på:
imedia.dk/troshistorier

 Det er en uvurderlig hjælp i min hver-
dag, der ikke bærer præg af et liv på de 
bonede gulve.

Anette Ingemansen
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DEN RIGE BLIVER RIGERE
Social retfærdighed kan tage mange for-
mer, men umiddelbart virker det ikke sær-
lig retfærdigt, at Jesus i bibelteksten præ-
senterer os for noget, der ligner en om-
vendt Robin Hood: Tag fra de fattige og 
giv til de rige.
 Man skal tilbage i teksten for ikke at få 
det galt i halsen. »Du har været tro i det 
små,« siger tjenernes herre til to af dem.
 De havde sat talenterne i omløb og 
tjent et beløb, der svarede til det, han 
havde sat dem til at forvalte, før han rej-
ste væk. En tredje tjener fik intet ud af sin 
talent, han gravede den ned og fik en hård 
medfart, da der skulle gøres regnskab – 
ikke fordi han ikke havde fordoblet belø-
bet, men fordi han ikke lod talenten kom-
me i omløb.
 Alle har fået en »talent« – et liv at leve. 
Det liv skal ikke graves ned, men leves – 

Jesus sagde: »… Tag derfor talenten fra ham og 
giv den til ham med de ti talenter. For enhver, som 
har, til ham skal der gives, og han skal have over-
flod, men den, der ikke har, fra ham skal selv det 
tages, som han har. 

Fra søndagens tekst i kirkerne:
Matthæusevangeliet kapitel 25, vers 14-30

HAN SKAL HAVE 
OVERFLOD

leves i Guds plan. Gør vi det, så belønner 
Gud os med evigt liv.
 Den, der tror på ham, er rig og bliver 
kun rigere ved at dele med andre gennem 
det levede liv.

Morten Stubkjær Klausen
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