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Prinsen der ville være konge. 

 

Eventyr for voksne, skrevet med ført pen 
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Dette lille eventyr er skrevet, fordi jeg er blevet 

opfordret til at skrive romaner, eller noveller, i stedet 

for det som sker i virkeligheden, jeg vil derfor her i 

indledningen tillade mig, at citere Hans Egede 

Schack, der i sin bog Phantasterne skrev: 

Hvis man bare skriver det som en novelle, eller 

roman, kan man godt skrive SANDHEDEN. 
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Normalt skriver jeg jo kun om grundloven og ting der direkte kan 

relateres til grundloven, derfor kan være svært for mig, at opdigte ting, 

jeg bliver nødt til at få min inspiration fra ting som jeg har læst, eller 

hørt, og sådan har det i øvrigt altid været, for dem der udtrykker sig i 

skrift eller på lærreder. De ting de får lyst til at beskrive, er ikke taget 

helt ud af den blå luft. 
 

Derfor har jeg valgt at tilføje mine inspirations kilder tilsidst. 
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Indledningen 
Der var en gang en diplomat, ja for prinsen var nemlig slet ikke prins, 

han var blot blevet forelsket i en prinsesse, og fik derfor lov til at 

kalde sig prins, da de blev gift. Da de blev gift var hun nemlig ”kun” 

prinsesse. 
 

Nu skulle man jo så tro, at dette aldrig kunne lade sig gøre, for en 

diplomat kan gifte sig med en prinsesse, for så gifter hun jo sig ned i 

stand. Men det er det sjove ved eventyr, her kan man bare skrive, at en 

bejler er så uvirkelig, at man allerede fra start af kan se, at det vist 

ikke, kan have så meget med virkeligheden at gøre. 

 

I øvrigt hed prinser i det land som prinsessen kom fra, normalt 

Frederik eller Christian, der var dog engang en for længe siden, der 

hed Hans. Men da vi jo så ikke kan vælge disse navne, kan vi jo kalde 

prinsen for Henrik. 

 

Helt uvirkeligt er det dog ikke at en diplomat møder en prinsesse i 

forbindelse med sit arbejde, og det skete også for Henrik.  
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Han blev forelsket, og det gjorde hun også, men som i alle gode 

eventyr, kan man så ikke bare skrive at de levede lykkeligt til deres 

dages ende, for der er jo en lang vej, som man skal igennem, får de 

elskende kan få hinanden, og det var det også her.  

 

Prinsessen havde jo en far der skulle godkende giftemålet, og det var 

ikke helt unde problemer. Faderen var ikke tilfreds med prinsessen 

ville gifte sig under hendes stand, og dette kunne være fordi, vi taler 

om et lille kongerige. Det var derfor ekstra vigtigt, at man giftede sig 

med en anden prins, så man ikke kun skulle afgive sit kongerige, men 

kunne få et andet kongerige i tilgift. 

 

Det er den gamle sætning, om at man kan få en hest og et kongerige, 

Men nu var det bare ikke en hest, og den anden halvdel af kongeriget 

skulle jo grene komme fra den udkårende. 

 

Da faderen efter nogle år godt kunne se, at han ikke kunne forhindre 

sin datter i at gifte sig ned af, gav han modvilligt sit ja, men kun under 

en betingelse. 

 

Resten af eventyret, må i købe bogen for at få. 
 

Andre bøger af Martin Tidsvilde: 
Magtens Paragraffer, viser alle ændringer i grundloven fra 1855, 1863, 

1866, 1915, 1920, 1939 og 1953. 

Den forsvundne grundlov, viser hvad der skete i statsrådet da man 

vedtog ændringerne i 1855, 1863 og 1866, der var her at kongemagten 

kom tilbage. 

Magt, afmagt og kongemagt, gennemgår folkemøderne, politikerne 

både dem der kæmpede for grundloven, og dem der i dag kæmper med 

grundloven. 

Da pøblen rejste sig. Er en bog der beskriver hele den optakt der var til 

at vi fik grundloven, det var nemlig et bondeoprør hvor to personer vi 

ikke kender så meget til i dag, lavede hele forarbejdet, de to var Rasmus 

Sørensen og Peder Hansen 

Dobbeltmordet på Peter Bangs Vej, er en samling af alle oplysninger 

om mordet fra andre bøger, og giver også en forklaring på hvorfor at 

mordet aldrig er officielt opklaret. 



4 

Rostock myten, forklarer hvorfor at Danmark blev besat den 9. april 

1940, der er noget om alle de aftaler der blev indgået med tyskerne både 

før, under og efter krigen. 

Påskekrisen 1920, bogen er et resultat af de oplysninger der dukkede op 

ved arbejdet med Rostock myten, da det viser sig at der ikke var det 

slesvigske spørgsmål som udløste den, og da kongen prøvede at undgå 

fyringen af Zahle. 

Mordet på Harald Plum, bogen gennemgår både økonomien i hans 

firmaer, og alle afhøringer, samt beskriver præcist hvad der skete på 

øen lige inden det påstået selvmord, bogen beviser at han blev myrdet, 

og hvem der gjorde det. 


