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Forord 

 
Hvad gør man ikke for folket …: Den første Kong Bernadotte af Sverige, Karl XIV 
Johan (1763-1844), stammede fra Frankrig. Under en sygdomsperiode undslog han 
sig nærmere lægeundersøgelse, det undrede man sig over ved hoffet, men tilslut 
kunne han ikke forhindre hoflægens forventede åreladning, lægevidenskabens fore-
skrevne metode på den tid. Da viste det sig at kongen, den tidligere republikaner 
kaldt Jean-Baptiste Bernadotte, bar tatoveringen: ”Død over kongerne!” (Mort aux 
rois!). 

Sand royalisme = antiroyalisme. For de royalistiske fraktioner vil aldrig kunne blive 
enige om hvem, som skal blive kongen, derfor er royalisme republikanisme. (Marx 
om klassekampene i Frankrig, 1848/50). 

Man behøver ikke vade i fortidens røv: Alle døde slægters tradition hviler som et 
mareridt på de levendes hjerner. (Marx, 1850). 

Majestætisk gavmildhed vokser proportionalt med alderen: Henrik IV sendte i reg-
len 100.000 kys til sin første kone pr. brevpost, alle hans elskerinder modtog der-
imod 1. million kys pr. mund.   

 

Dette lille skrift vil i grunden kunne sammenfattes til en art majestætsfor-
nærmelsernes idéhistorie: Den, som har levet i en trivialboble sit ganske liv 
og forventer trivialeventyr, må være advaret om kulturchok forude – ellers 
frarådes læsningen af denne bog. Bogen udmærker sig ved først og fremmest 
at klarlægge de europæiske kongehuses idéhistoriske forudsætninger, langt 
længere tilbage i tiden end sædvanlige kongekrøniker, desuden udgør skriftet 
den undtagelse til forskel fra traditionslekture, at det er gennemgående både 
humoristisk og kritisk, samt indimellem foreslår juridiske alternativer.  

På P.A. Heibergs tid kunne man blive landsforvist for en sang, fx Selskabs-
Sang. Den 25de September 1790, skrevet til en privat fest, der i anledning af 
Kronprins Frederiks (den senere Fr. 6) bryllup med Marie Sophie Frederikke 
af Hessen-Kassel, satiriserer over konge og adel under oplysningstidens ene-
vælde i Danmark. Heiberg blev efter indledningsvise bøder udvist af landet i 
1899 med tilbagevirkende kraft, og var dog uforvarende uskyldig, idet han 
aldrig selv havde tiltænkt syngestykket offentliggørelse, det gjorde imidler-
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tid både Morgenposten og boghandler Popp uden Heibergs vidende, og så 
fulgte straffen for det bevingede ord om idioternes medaljering og adelens 
rigdomsvækst i bleerne. Den gængse udlægning sigter til født rigdom, andre 
muligheder kunne dog være en historisk reference til det berømte kejserord 
da den romerske regent ønskede at udvide skatteområdet, til også at inklu-
dere afgift på offentlig toiletgang, udtaler sønnen: Skal vi nu også tjene pen-
ge på lort? Hvortil kejseren svarer: Jah, penge lugter nemlig ikke. Eftertidens 
kemiske bakterieprøver af pengeseddel og mønt i omløb melder en anden 
historie om Dirty Hands og kongens bussemænd på kongens mønt. Flere 
alternative udlægninger ligger endvidere lige for: alt hvad som kommer ud af 
mund og øre på adel og kongevæsen er lort, eller: de er mentale babyer. Jeg 
skal ikke selv deltage i offentlig og mestendels barnagtig mudderkastning når 
talen falder på kongehuset, jeg indgår ikke i barnagtige disputter, og i vor tid 
dømmes man ikke for majestætsfornærmelse længere, omend ’forseelsen’ 
fortsat er indgraveret i grundloven af 1849. Kongehusets medlemmer ønsker 
at agere høvisk udadtil – lad os se om også du, kære læser, kan agere på sam-
me vis, eller om du er en baby. 

Skriftet er nedfældet imellem 2010 og medio 2018. Alle dele er daterede, 
nogle iblandt dem bærer øjeblikkets præg, min position har ganske vist i visse 
tilfælde flyttet sig, det er nu engang historiens vilkår, derfor tilrådes altid en 
tilendebragt læsning. God fornøjelse. 

 

 

Ulrik Huusom, den 1. november 2017 

[Opdateringer indtil primo 2019] 

 



Konsiderationer over kongshustraditionen 
 
2010: Tænk, han kan være morsom: Søren Krarup, jah, det var så i begynd-
elsen af 70’erne, og han er tilmed blevet set smile to gange i sit liv! I al fald 
er der i Birgit Hageneiers Krarupbiografi (Hovedland, 1988) to fotos med en 
storsmilende SK, det ene er ganske vist fra 1943/44 (s. 31), hvor han som 
seksårig ikke endnu havde besluttet sig for at være alvorlig, og det andet (66), 
endog en cigarrygende SK i sweater – det kan jo være svedigt at anvende 
smilemusklerne. På det første foto, som er taget i familieregi, udmærker den 
seksårige SK sig ved at lave stolpen: højre pegefinger i et rundet O, udgjort 
af venstre pegefinger og tommel. En opvækst nær Seem er bestemt også 
forneem, og kan præge enhvers liv ud. Krarups initial- og navne-broder, S. 
Kierkegaard, og hans slægt, kom fra kanter, som prægede dem på tilsvarende 
vis, Sæddings liv ud. Nu har jeg ejet et par bøger af S. Krarup siden 90’erne, 
og så er det vel på tide at åbne dem, og ud falder en lille morsom spøgelses-
historie, helt på tværs af SK’s sigte, for SK må man med Søren K(ierkegaard), 
ikke være pjat, og det hellige liv er logisk hos både SK og SK: I tekststykket 
”Kong Klaus” (Den Danske Dagligdag, 1973: 72 ff.), refererer SK et lille 
eventyr om Klaus Rifbjerg og dennes forslag til kong Frederik, fremsat i 
ugebladet Hjemmet, den 11. marts 1969: giv det danske folk den folkegave 
de ønsker sig allermest: abdicer på din 75-års fødselsdag, og ”drag omsorg 
for at Margrethe og hendes børn kommer til at leve et liv med mening i som 
almindelig borger med den almindelige borgeres pligter og rettigheder. (..) 
derfor under jeg også dem og deres familie mange leveår med mening i, efter 
at de nu i så lang tid har repræsenteret den tiltagende meningsløshed.” (73). 
   Imens jeg læste, glædede jeg mig selv til måske at fremsætte samme forslag 
til Margrethe i 2015, på hendes 75-års fødselsdag, eller før, og det er jo om at 
få fart på, for der er ikke lang tid til 1. april, den dato Margrethe burde have 
været født på – hendes liv blev en vittighed, den dag hun satte en minit(i)øs 
krone på hovedet, og lukkede sig inde på slottet ... Bryd dog ud, og giv 
tilsvarende mulighed for din familie: Stop legen, mens den fortsat er god – 
for os andre – jeres helbred er i fare. Sålunde kunne man skrive, og nogen-
lunde i den mening skrev ”Kong Klaus” i 1969. SK’s pointe er nu, at ”KK”, 
der jo skulle være republikaner, selv agerer som en konge, der vil udlægge 
”meningen”, hvilket er meningsløst, ifølge SK (og næsten er en pastiche på 
SAK). For meningen er skabt og tilrettelagt af Gud, den højeste majestæt, 
ifølge SK’erne. Her har man, royalisterne, SK x 2, naturligvis forregnet sig, 
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for skæbnen har jo ej heller udsøgt sig monarkerne (m/k) inden fødsel, på 
bedste astrologiske vis, rigtigt republikanersind1, må naturligvis være uden 
herresind – det er så en sværere nød at knække, men betænk hvor megen nød 
monarkernes årlige 1. milliard kronefolkebøde, vil kunne afbløde. 
   Med kroningen af Rifbjerg til Kong Klaus, har det, ifølge SK, de fordele, at 
konger jo har både skrive- og taleforbud (i Danmark), SK glemmer imidlertid, 
at disse tillige har tænke- og æresforbud – man skulle da i hvert fald tro det. 

Hvad laver de overhovedet for salæret? 

Det forlyder at man anvender ulønnede praktikanter i kongehusets kommuni-
kationsafdeling plus i hofmarskallatets sekretariat (kaldt CRS-tiltag), siden 
2010. Henrikkes franske slot burde han vel selv kunne drive? Næ, det betaler 
den danske stat såmænd for, herunder de 40 % af omsætningen fra slottet, 
som går til kongehusets officielle middage samt reklamen til udlandet for 
Henrikkas franske vin, der også var på Expo 2010 i den Danske Pavillon i 
Shanghai – hvad den så lavede dér. Slottets omsætning på 1,2 mio. kr. står 
hovedsageligt danske turister for. Det koster 500-1. million kroner at få besøg 
af Margrethe. (Jf. Fyns og Frederikshavn kommune), og det har ingen er-
hvervsmæssig effekt overhovedet. I 2010 undersøgte avisdatabasen Out-
side24.dk og analysefirmaet Kaas & Mulvad kendte danskeres synlighed i 
udenlandske medier, 1.700 aviser i 94 lande: Mary var nr. 40, Margrethe nr. 
79 og Fr. Chr. langt over nummer 100. – Konklusion: Ingen effekt over-
hovedet på eksport-import. Og dette er blot et minimumudpluk af indvend-
inger: Ikke mere taletid til det royale amatørfiduscirkus – det rager os ikke. 
Og den medfølgende knaphulssyge overhovedet – ikke. Engelske Elisabeth 
havde i det mindste tænkt sin ”første tanke” (ifølge J.J. Thorsen). Spørgsmålet 
er så hvornår – om nogensinde – Chr. får sin? Hvornår kommer forældre-
oprøret fra Chr.? Bliv voksen, meld dig ud. – Stakkels bobleboy. Tænk at ville 
være udregent, konge i en nøddeskal. 

                                                            
1 Tilføjelse: Med vant uvane, eller Den ukronede skyld. Den 5. okt. 2014, ønskede KR åben-
bart at det sidste han ville være kendt for, var karakteristikken af 1/3 af demokratiets valg: 
”de skidderikker”, da han åbenbart ikke gad tale om DF, i Deadline, men hellere om absolut 
mindretalskulturradikalisme. Det paradoksale er at DF i dag står for større dele afdan[s]ket 
kulturradikalisme end R’s og omegns britiske businesseventyr – eller mareridt? KR kandider-
er, eller applauderer måske stadigvæk til titlen: Überskidderikken. Hvad var det at KR’s skrift 
R.R. (1972) henviste til? Royale Rif, Rif Røv eller Rov (rif raf røv-rov)? I al fald må man 
glæde sig over, at han (som få), har kunnet leve af sit forfatterskab i Danmarken, godt hjulp-
et af statslige legater og bibliotekspengene. (Se også 09.10.14). 
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>Når man prygler en konge, skal man samtidig af sine lungers fulde kraft 
råbe: ”Leve Kongen!”< (Heine). Måske har Heine tænkt i dobbeltsarkasmer; 
for tilføjes udråbet, vil monarkister ikke kende forskellen: To x stupiditet. 
Heine tilføjede: Nogen mennesker sprudler af dumhed. 

2011: Snagetraditionen blev såmænd videreudviklet i Danmark med Blue-
tooth-funktionen.  Navnebetegnelsen Blåtand, er opkaldt efter kontrolsnage-
regimentet. Man bør dog huske på hvordan det endte for samme: han blev 
vædret i røven. – Kong Harald Blåtand blev pløkket i enden i 986. 
   Watchqueen-traditionen har også sine repræsentanter inden for forskning-
en: forskning og snageri er åbenbart blevet identisk. I angloamerikansk regi 
kan man hos Land Humphrey læse om forskere, der med skjult kamera følger 
efter sine ”forsøgsobjekter”, for at aflure dem nummerplade og adresse. 
Iklædt skjult forklædning, siden indhente oplysninger om arbejdsforhold, 
arrangerede forhold, socialklasse m.m. (L. Humphrey. Jf. A.J. Kimmel, 1996: 16. 
Blackwell, Ethical Issues in Behavioral Reasearch). 

2012: Det eneste positive man kan sige om fortidens kongestatuer er, at de da 
i det mindste holder kæft, og ikke lader sig tage betalt – udover for renovering. 
   Antifascistiske partisaner ville i 1943, i Venedig, ødelægge alle ”latterlige” 
mindesmærker for de, der døde for ’fædreland’ og ’nation’. ’Konge’ – og det 
burde der gøres honnør for, det andet er jo blot plør’t og skørt. Den slags 
smigmyrderi dutter ikke, ellers havde lakajerne allerede ordnet det med deres 
brune tunger. Honnør: ære = engelsk honorartvang. Hvad får så vi ’æren’ af? 
Hvad honorerer de andet end at stikke flaben frem: stik mig 1. milliard årligt!  
   Det kan da godt være at man selv synes, at man bestiller en masse, i konge-
huset: Javel ja deres velbyrdighed (som rangspersoner af 5-9 klasse tiltales), 
men så må nogen jo fortælle dem realiteterne: havde det været en privat 
virksomhed, så havde man ikke fået tredive års træning, 30 år og mere, på at 
øve sig, på at lave ingenting. 

Statsidioti for ødselsårer og ødelande (2009-2012): 

Otte afdelingschefer (to overlæger, hvoraf en professor, fire chefjordemødre, 
to oversygeplejersker), plus narkoselæge og to fødestuer (gul og lyserød), 
stod klar og tomme i en hel måned før fødsel, for prins Alexandra, Marie og 
Mary: syv gange i alt plus prinsesse Benediktes datter, bosiddende i Tyskland 
og Frankrig: for tre stuer på standby plus fødsel og 8-9 ledende medarbejdere. 
   Spørgsmålet er om dansk erhvervsliv overhovedet har nydt godt af, at Mar-
grethe har ageret glædespige for dem, med medalje til en selvbestaltet konge 
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af Bahrain, Kinas præsident (juni 2012), royal kanalrundfart på A.P. Møller-
Mærsks agterdæk med russisk forretningspartner, for sin >lille< årsapanage 
på over 1. milliard kroner. I Indien kalder man sådanne piger for ’bibi’. Et 
godt tip: lad os overtage den: Pippi-Margrete, flyt ud i en tipi. Pip pip, hurra. 
   På royalrejserne kommunikeres dog kun med såkaldte danske firmaer, der 
er husets ’venner’, som sponsorerer med gaver – disse firmaers indtægter til-
falder dog ikke den danske stat, til gengæld belønnes ’vennerne’ med medal-
jer og gratis reklame. Hvad nytter det den danske stat? – Intet.  
   Det er fuldstændig pip i låget: Hvorfor er 77 % tumper fortsat for monar-
kiet? 4,5 millioner mennesker i Danmark, hjernevasket igennem generationer 
før, under og efter, et oftest langt og udpinende arbejdsliv. De tror på 
dronningemoderens ord. 1977: Margrethe: ”Vi er ét folk”, der er altså hverken 
over- eller underklasse ... Ja så, deres velbårenhed (tiltaleformen til rangs-
personer af 3-4 klasse), jamen så dropper vi tiltale- og gebærdeformerne, og 
kongens selvopfundne lovord om at kongehuset står over loven.  
   Kongehusets fritagelse for skat er betydeligt forældet, tillige indført af dem 
selv og til grin. Desuden bør deres skatteforhold offentliggøres, ligesom en-
hver anden politikers, nu al deres royale ageren under alle omstændigheder 
altid ér politisk (tilsløret eller ej). Luk og sluk, eller buk. 
   Både Konge og Kristendommen har taget Staten ved Næsen, bildt den ind at den 
overhovedet har noget med Staten at gøre. Plattenslager-Slæng. Kierkegaard (Hch, 
173. Øieblikket 2, 154). 

Der var en tid hvor regenterne blandede sig i alt, for eksempel i Vejle Latin-
skoles småsager: Da Jørgen Pedersen blev kaldet som rektor 1626, ønskede 
dele af kongehuset (Chr. 4’s magtfulde svigermor, Ellen Marsvin til Ellens-
borg o.a.), at den nye rektor skulle forpligtes til at ægte den afdøde rektors 
unge hustru, der sad tilbage med fem børn. – Som om skolelærere og rektorer 
ikke i forvejen er gift med deres arbejde, så de aldrig vil kunne ”forfremmes”, 
som biskop Iver Iversen skrev til borgmesteren i byen. (Efter Evald Tang 
Kristensen: Samlinger til Jydsk Historie og Topografi). Den 6. august 1644 
udtalte Charles 1 til jarlen af Essex: ville nogen dog være så tåbeligt unaturlig 
at gå imod sin konge, sit fædreland og [dernæst] sit eget bedste ... strider det 
imod vedkommendes vilje”. Tilføjet et: Vi vil med Guds velsignelse gøre 
pågældende lykkelig”. – Realt manipulationsvås: fyrsten lover borgfred, det 
forbliver dog kongernes narreværk, plebsen indkaldes bestandigt til arbejde, 
i krig og fred. Og kritik er ulovligt. Fr. VI afviste trykkefrihed i 1835. Til 
gengæld skal regenterne aldrig få bogfred. Selvom de indbilder sig det – nu 
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er den jo gået så længe: i dag er kongehusene ”sgu ligeglade”. 
   Tv-transmitteret interview, anden halvdel af 2012: Den unge Chr. er ”sgu 
ligeglad” med befolkningskritik af kongehuset. Kongehuset er >sgu< lige-
glad, bare de får deres milliardbidrag. Skulle man få en karakter for den præ-
station, så ”sgu” man få et velfortjent dumpet! Monarkens tjans er at tjene 
befolkningen, ikke at tjene på befolkningen og dens misve og misvel. 
   ”Da Copernicus grundfæstede thronen [Solen] styrtede han kongen”. (Bag-
gesen: Labyrinten, 263, Gyldendal, 1986). – Man kunne ønske, at der på 
samme vis kom filosofi ind i Grundloven. 

Jeg har af HM D’s CV læst mig til at hun har bestået filosofikum i 1960. – 
Hvem var da den ”filosof”, der aldrig fik bibragt hende noget filosofi? Andet 
end givetvis naturvidenskabernes logik og metodik, som bevirkede at hun 
uafvendeligt stak hovedet i busken, og begravede det for ’altid’ i arkæo-
logiens muldjord. Det kan meget vel have været Kaptajn Hartnack, som havde 
gjort karriere ved livgarden som kaptajnløjtnant. Det lykkedes ham ikke at 
ophæve den af kongerne selvbestaltede naturlov, at kongehuse lever evigt – i 
udråbet: Kongen er død – leve kongen. Tillige må det blive en sexisme når 
det engang vil lyde: Dronningen er død – leve kongen. 
2013: Spørgsmålet, der resterer, er: Hvad vil en pamperdronning, M II, slippe 
af sted med i pensionspenge, når kongehuset en dag bliver fyret af befolk-
ningen? Ingenting varer evigt. I forvejen aflønnes hun årligt med en 1. 
milliard kroner fra statskassen (når de skjulte regnskaber tælles med). 

Belgien, maj 2013: koalitionsregeringen indfører kongelig beskatning, forfat-
ningen lader dog kongen slippe – han bevarer sine 11 mio. synlige euro årligt 
fra befolkningen. Abdicerer i juli, men en fejltagelse at sønnen overhovedet 
tillades at overtage. 

1947 bimlede klokkerne fra Frue Kirke i en hel uge efter Chr. 10’s død. 
Temmelig overdrevet – stakkels naboer. Eller er det bare det der skal til, så 
gerne: klokkeklang i 1 uge, for at slippe for kongerne over grådighed. 
   Selvsamme konge og familiepatriark havde egentlig været imod kvindelig 
stemmeret i 1915, selvom grundloven havde tilladt det i over et halvt århund-
rede, han blev imidlertid presset til at give grønt lys. Da kvinderne som tak 
mødte frem i stort tal foran Amalienborg, med Emma Gad i spidsen, der fik 
foretræde for monarken og ved den lejlighed udtalte, at det var den glæde-
ligste dag i hendes liv, replicerede kongen tørt: Jeg synes nu at De skulle gå 
hjem og lave kaffe til deres mand. (Videregivet af arveprins Knud). 
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Romertal efter sit navn, den slags blev forældet allerede i oldtiden med de 
indisk-arabiske tal, og endeligt med opfindelsen af algebraen. Først algebraen 
kunne operere med uendelighed; romertallene er ligeså færdige og degene-
rerede som royale slægter. Jo flere tal efter navnet, des mindre personlighed; 
kongehuset kommer aldrig til at bestå uendeligt. – Lükket og slükket. 
   Navne er kun noget, der bruges på gravstene: I kan få en sidste salut, og så 
er det slut: The Queen is Dead (The Smiths, 1986). 

Nietzsches såkaldte sindssygebreve fra 1889, var nu ikke så tossede alligevel: 
blandt andet foreslog han kejseren at rejse til Rom, for at blive skudt. Senere 
skriver han, at han havde smidt paven i fængsel og skudt både Bismarck og 
kejser Wilhelm. Det har der da også været fornuft i, selvom han vel mente det 
i metafori.  

Sommer 2013: Kongelig sex? Hører at den svenske konge, Carl XVI Gustaf, 
angiveligt skulle have været – eller er – en flittig stamgæst på svenske 
bordeller og stripklubber. Skulle det virkelig tænkes, at frisindet skal komme 
fra den svenske kant? I så fald heldigvis samtidig en opløsning af konge-
institutionen i sig selv, og indbegrebet af dens berettigelse. Selvom denne skik 
kendes fra alle kongehuse til alle tider, der dermed samtidig bekræfter denne 
institutions manglende berettigelse overhovedet.  
   Det ligger åbenbart til familien, datteren tog ”den grædende” fitnesstræner, 
og Danmarks prinsesse Frederikke vist nok noget lignende. 

Connaisseurs eller gemakværker 

I begyndelsen af november 2013 offentliggjordes maleren, Thomas Kluges 
familieportræt af kongefamilien, ”Kongehuset”. Hvad forestiller det så? Tja, 
utilsigtet har Kluge ramt plet – billedet forestiller børnepassere og sofa-
passere, der vel heller ikke duer til andet; de gør det de er bedst til. I den for-
bindelse taler han om historiske referencer på billedet, samt at den unge prins 
Christian, er sat i forgrunden, helt på kanten, hvor han rækker ud til besku-
eren. Ubevidst har Kluge dog afbildet en tragedie, kongehuset ligger i ruiner, 
og det har man forsøgt at afværge, ved at bestille et familiemaleri, som konge-
huset sidst gjorde i 1883. Familien er afbildet midt i en ruin, og med Chr. Jr. 
med sørgerande om øjnene; spørgsmålet er så om det er fordi han har er-
kendt, at han aldrig vil komme til at få andet på hovedet end en Burgerkrone, 
eller om det er fordi at han netop ikke vil. – Sådan ser et (deprimeret) barn 
ud, der vil væk, som vil reddes fra sine omstændigheder. Ubevidst har ’Kluge’ 
u-erkendt, levet op til sit navn. 
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	Forord (Kg 1)
	Kg 1(a)
	Jeg har af HM D’s CV læst mig til at hun har bestået filosofikum i 1960. – Hvem var da den ”filosof”, der aldrig fik bibragt hende noget filosofi? Andet end givetvis naturvidenskabernes logik og metodik, som bevirkede at hun uafvendeligt stak hovedet ...
	Hof- eller horchef?
	Hvorfor får vi ikke i stedet en liste over de, som afslog bling-bling, dét er de ærværdige, modsat tingeltangelluderaspiranter, som TS, liste K osv.1F  Georg Brandes havde taget imod den franske æreslegions røde bånd, historiens første republikanske o...
	De Store Afslags mænd: Samuel Kleinschmidt, Jens Jensen og Sartre m.fl.:
	 Eremitten Samuel [Sâmuale] Petrus Kleinschmidt (1814-1886), var Grønlands-dansk-tysker, bosiddende i Grønland. Universitet i Berlin ønskede i 1882 at hædre ham med doktorgraden for hans Grønlandsgrammatik, og fra dansk side ønskede man at tildele ha...
	Her er en direkte reference til oldtidshelten, Diogenes fra Sinopes svar til fyr-sten, adspurgt: Hvad kan jeg gøre for dig?, svarer: >Skrid!< Kleinschmidt gjorde på samme vis brug af en stav og en lygte, hans lygtepæl på Grønland bærer den dag...
	 Sønderjyden Jens Jensen (1860-1951), bosiddende i USA fra 1885, landskabs-arkitekt i Chicago til Californien. Afslog ridderkorset, Ridder af Danmark; han var amerikaner, republikaner.
	 Sartre afslog Nobelprisen i litteratur plus millionerne i 1964, han foretrak at være uafhængig, modtageren spiller med på giverens præmisser; Nobelpris-ernes intention var ikke tiltænkt at autorisere kongehuse, tværtimod. Desuden måtte et afslag vær...
	Så talte det selvfølgelig ikke da Boris Pasternak (daværende Sovjetunionen), af myndighederne hjemme, blev tvunget til at afslå samme pris, i 1958. Måske afslog kommunisten Sartre, af samme grund.
	’Kongehuset går i spidsen’, hedder det ofte i forsvaret for samme hus. Næ. Eller så kan de jo starte med at udvise ydmyghed på grådighedskontoen.
	Adskil værdier og holdninger, værdierne kommer først, mens holdninger er afledninger: hvis kongehuset er værdiløst, så luk det. Alt andet er en forkaste-lig holdning. Institutionen inklusiv dens repræsentanter er værdiløse, hvorfor den tvingende nø...
	Den sidste ære: Men, en dag vil store dele af befolkningen følge monarken (m/k), nemlig på dennes begravelsesfærd: I dag var en stor jubeldag – vi begravede kongehuset.
	Degontik eller onduktion? Jamen du gudeste.
	Forsøg på naturvidenskabelig forklaring af biologisk kongemagt: i oldtiden antoges det at hvepse udklækkedes af æselkadavere; dronningen af hovedet og arbejderne af kroppen. Det er fortsat denne genetiske tanke, som ligger bag tanken om royal arveret....
	Medmonark, Kong Ingrid & Ko: ”Weekendmoderen” (”Daisy Magrete”), Mosjø Henrike (adjø Henrike?), eller Pralerik (dr. Henrik), nasseprinsesse Frederikke og Harry-Marry, osf.
	Naturens hensigtsmæssighed antog romeren Galen, kunne tillægges skaber-ens visdom: når menneskene fik små ører, var det for at kunne bære en hat. Ligeså stor visdom udøser de royales bittesmå høveder, iklædt tilsvarende kæmpe blomsterfrugthatte o. ...
	Tænk på et tal: Fabergéægs kunstneriske kvaliteter og karakter = æg ≈ 00.
	Et jagtgevær som peger og skider ind i en fugleflok – hvor ædelt og vejr-digt, mandigt, lyden af poesi i et larmhoved.
	Hierarki eller harakiri? Hvad er forskellen? Hvis hierarkiet da så i det mindste bare havde så meget anstand og pli, at de ville gå i døden for deres kuktur – ikke engang det har de (det lader de fejt andre om), og hvis fejlskønnet her, så hey ho, kon...
	Slutningen af november, 2014. Stereotypisk eller Prima-dumma?
	Om Qvindelig stemmeret: Jo joh, vi skal da stadigvæk have lidt lokal folklore. Også selvom dømmekraften er der efter:
	Op til Frederikkes og Narys bryllup viste en Sonarundersøgelse, at kun hver anden (adspurgte) mand, gad overvære det i fjernsynet, medens hele otte ud af hver tiende Qvinde absolut ville sukke-savle sig igennem det, og det i store og skrududklædte ...
	Det betyder åbenbart ingen ting at Frederikke har sværget evigt troskab til en udenlandsk multinational gennemkorrumperet myndighed (IOC), og der-med afsværget evigt troskab til Dan’marck; ejendommelig inkonsekvent institution og befolkning; de, so...
	Nedværdigende erhverv:
	 Konge (m/k): ’Giv mig 1. milliard kroner årligt, derfor er jeg’.
	1. dec. 2014: Øf øf. Eller Høflighed i vor tid
	Franskmænd er blandt det høfligste folkefærd, officielt, men hvor reelt er det lige? I virkeligheden er det temmelig uhøfligt at fastholde meningsløse standsskikke, niveauer og tableauer, til opretholdelse af blot én ting: monar-kiet-idiotiet. Det er ...
	Chr. IV duttede sine undersåtter, mens de skulle titulere ham som den høj-velbårne af en fiks idés nåde. Med lillepigen Margrethe II, blev De’teriet genindført; måske med Henrikes mellemkomst. Under den franske revolution blev kammerateriet indført...
	Andersen refererer en international undersøgelse under ledelse af hollænd-eren Erica Huls (365), som når den konklusion, at danskerne er det folkefærd (ud af syv udvalgte vesteuropæiske lande), som er det uhøfligste i Europa. Hvad gør det så undert...
	1. Makkerette.
	2. Makkerine.
	3. Marg.
	4. Maregrete
	5. Grethe.
	6. Dr. Nargrete.
	7. Makkera(c)k.
	8. Kong M.
	9. Dr. R. (Udfyld selv resten).
	10. HMD: Hans M Du.
	11. HMDM II: Hendes Majestæt, Danmarksmesteren i rov, no. 2.
	12. HM Dr.: Hansine M Drone (og, Har Medic Dr.).
	13. Frøken ”Daisy”. (Forældrenes kælenavn til Lille Margrethe).
	14. Frøken Grådig.
	15. Højt u-ærede Griselda (respektiv Gråselda).
	16. Kan den sige Du? (Dubidubidubidubidum).
	17. Frø-Dronningen.
	18. Rygerdronningen.
	19. Margrethe Sorttand. (Rygertand. Mens farven blå i Harald Blåtand, er et andet ord for sort; vel forvansket af smiskende hoffolk).
	20. Dr. Smokie.
	21. Maggie.
	22. No Magi.
	23. Mother-fucker? (Tjek Surrend).
	24. 1. milliard (Kroner).
	25. 1. milliard, kan tage fejl.
	26. Dronen.
	27. Tronen = Kronen = Maregretes lommer.
	28. Truen.
	29. Fluen.
	30. Tuen. (= Margrethes pengepugen, respektiv miniput-Danmark).
	31. Mugen (ud).
	32. Deres mådige velansethed.
	33. Deres mådighed.
	34. Allermådigste Dame.
	35. De, Qvinden med Storhatten (eller, Q & Hatten).
	36. I, tyvebanden.
	37. Dr. M, den falske Doktor.
	38. Royalraneren.
	39. Borg(er)fruen.
	40. Dr. Hof. (Respektiv drik/ryg lidt mindre!).
	41. Dr. Henrikes slyngveninde.
	42. Madame Blå? (Respektiv Sorte lunger).
	43. Madame Mådehold? (Respektiv Umådehold).
	44. Fuldnavn x 4: Margrethe Alexandrine Þorhildur Ingrid.
	45. Alexandrine, Du må ikke grine. (Så opdager folk den manglende royale vaccine).
	46. fr. Hildur, hej Du!
	47. fr. Porn, sikken velbårn.
	48. DD: Dovenskabens Dronning. (Dr. i kraft af sit dårlige og grådige humør: ’Ingen skal snage i mine milliardindtægter’, citat Margrethe).
	49. Nasseprinsesse Henrikes bolledame.
	50. Moderen til frøken kronnasseprinsessen (= Fr.).
	51. Hustruen til dronning Henrike og tudeprinsens mor.
	52. Tregangsløgnhalsen – Margrethes valgsprog: Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.
	53. Edernes Ingrid, skrid Du –?
	54. Ingrid, De skid.
	55. fr. Por? (Engelsk ‘Poor’, ej Du, med 1. milliard årligt, så stopper Du).
	56. Margrethe 2. (= en udvandet kopi af en kopi af en kopi af en kop… af en ko…).
	57. Eller bare, ”Søster Margrethe”. Hey søster!
	58. Eller hvad med, hey menneske, respektiv persona? Men det er der måske ikke tale om, og de hilsende ditto?
	59. Maggedusse.
	60. Margræde, nu?
	Betænk, at selv uden standshysteriet og den uanstændige årlige milliard kron-er, kunne denne øvelse vedligeholdes ganske gratis – man vælger selv om man ønsker at opretholde og vedkende sig idioti. Tillagt erkendelse af, at man morer sig allermest kon...
	I ’De skrækkelige børn’ får Sloterdijk i forbindelse med omtale af Napo-leons kroning, da han vender ryggen til paven og kroner sig selv og konen til kejserpar, udkastet: ’Verdenshistorien har aldrig præmieret høflighed’. (116). Det er ikke præmier...
	Napoleon afskaffede dog socialrevolutionens 10-dages uge, men hvad har høflighed med tiltalepronomier, gebærder og kniks at gøre? Intet, ligesom at kongehusets grådighed, har alt med uhøflighed at gøre. Spørgsmålet, der altid udebliver, tilspurgt k...
	Tre grunde gives ofte for monarkitsch: det tiltrækker turister (som fluer), fremmer eksport og national sammenhængskraft. – Næ, 3 x nej, eller rettere jo på sammenhængskraft, imod grådighedshuset. Når blot én er imod, kan der ikke gælde sammenhængs...
	To x velour: Hattedamer, uden hat på6F :
	31.12.14. Kronen af for at sige sin mening:
	Dr. Margrethes flygtningefortale; ja det kan enhver jo slippe af sted med, som ikke betaler skat af sin årlige milliard kroner, ikke betaler momsafgifter af sine indkøb, ikke påvirkes ejendoms- og pladsmæssigt, og som åbenbart finder fornøjelse i at s...
	>Negerne< – både sorte og hvide – negerer negationen af den gamle koloni-myte om ”den hvide mands byrde”. Den sorte mands byrde er at kneppe hinanden og den bleghvide mand mindre i røven: Fød mindre, æd mere. Arbejd lokalt, æd lokalt, æd hjemme – m...
	– Nåh, det er ikke den almene vilje, den almene vilje er at lade andre gøre arbejdet? Hvad er i det hele taget den ’almene’ vilje? Tja, hvis ’den almene vilje’, er som hos Rousseau og i menneskerettighedernes § 6: Loven er >almenviljens< udtryk; så...
	Desuden skal man passe på med bemærkninger, der kan få ”læsset til at vælte” – hvad mente hun mon med det? Ah, Det kgl. korthus og hendes grådigheds sammenpugede guldreserver: læs i pyramidevis. Borg Knox må ikke falde.
	Og så lærerne, som får ”det bedste frem i os”? Definer ”bedste”, når det bedste er blevet massakreret af Det kgl. danske Socialdemokrati. ”Tal op, ikke ned” til folk, siger Margrethe, imens hun vanligt hoffærdigt møder og skuer ned på folket fra si...
	Moderne ”hensynsbetændelse”
	En passant til hysterikeren: Det kategoriske imperativ har intet med ræson-neren at gøre, hertil kommer at Kant rettede ind i forhold til kongelige befal-inger (jf. hans Hvad er oplysning?), og således slikker den brune cirkel sig selv, a posteriori (...
	En ung engelsk kvinde postulerer at have været umyndig sexslavinde på Buckingham Palace. Sikke en gang svineri, at have været tvunget – hvis sandt – til at føde dén slægts børn.
	Politiker: en kgl. bestalling, og derfor kgl. luder.
	Primo 2015. O(r)diøsiteter eller visdomsord? Visselullelig:
	 En skanderet fallent, Joachim von Kon(g)ehuset. Skandalen er dog at alle, der går konkurs i Danmark, blot kan trække det fra på selvangivelsen – resten (af fællesskabet) betaler.
	 Blå børn, er børn, som ikke får ilt til hovedet – de med ’blåt blod’.
	Den nye menneskerettighed: en supplering:
	26. Retten til at håne majestætsfornærmethed og lignende selvbestaltede ’autoriteter’.
	Midten af januar 2015: Det nye år har allerede budt på tre medieskandaler:
	 Margrethe den tredje (MV), De Radikale, EU-kommissær, modtager 1 mil-lion kroner i årlig pension. Sikket hykleri.
	 12 + 5 personer likvideredes i Paris. Og alle er Charlie; undtagen i virke-ligheden.
	 Chr.-Fr. passerede Øresundsbroen to gange, uden at betale broafgift. Uden tilladelse og uden tildelt bøde.
	Stormen, der udeblev: ’Egon, for fa’en’, der havde du chancen, uden ambu-lancen?
	Vis mig hvordan du kører bil, eller beordrer lakajen til, og jeg skal fortælle dig hvem du er; et dumt svin, er trafikanter fra kongehusene som regel: Et historisk üdplük:
	Fra gammel tid gjaldt transportpligt til fordel for kongen og dennes lakajer, med samt rangspersoner og kongens officerer. Molesworth (1692) fortæller at han så ”hundreder af vogne på rad” og række, udkommanderede bønder nær ruterne med heste og vo...
	I nyere tid forsøgte man sig ganske vist selv: Den 14. juli 1948, medmonark Ingrid, havarerer dollargrinet i Gråsten, Sønderjylland. Privatchaufføren, der ikke sidder ved rattet, får kraniebrud, og løb alligevel (beordret) efter hjælp ved et nærtli...
	Til nyeste tids royale synderegister kommer et ukendt antal fartbøder ved de nuværende prinser, alle som en, annulleret. I længden har det været mere held end forstand, der har holdt medtrafikanter borte fra de kongeliges døds-kørsel og dødstallene...
	Hvorfor lukke broer? Luk kongehuse, og kæft.
	Flere hundrede bilister havde ventet i timevis for at passere den lukkede Storebæltsbro, afventende Egons passage, medens ’Prinsens Eget Trafiksel-skab’ (PET & Prins), som de eneste blot defilerede over broen, uden tillad-else, til og fra et sportsarr...
	Chr.-Fr. jr. er tåbeligere end den svenske konge: Jr. udtalte til nogle medier: ”Jeg sov mens vi passerede” (til Ugebladet), men vel ikke om eftermiddagen, og hvorfor så samtidig udtale: ”Vi nåede det lige inden lükketid”. Hvilket så heller ikke passe...
	Royal skidestorm II:
	Politiker P. forsøgte at forsvare prinsen på FB med referencer til Güd, könge og fëdreland, og krav om at kritiske røster i befolkningen skulle skamme sig og undskylde over for kronnasseprinsen. Dagen efter henviste P. til ordet ’Fred(e)hellig’. Så er...
	Den 12. januar havde P. anvendt betegnelsen ”ligheds-hippoer”, der tillige havde afstedkommet noget over et tusinde kommentarer. Her til må jo så blot konstateres, at de omtalte netop fulgte en fører, ligesom P. tydeligvis ynder; og begge uduelige ...
	Men når man går ind for enevælde, så kan man jo passende afskedige sig selv. P. er blevet nationalliberalist, og her ligger SP, som fuldblods born-holmer i fuldstændig tråd med Mugge Glistrup, begge fulgte folkestemning-en, men her har SP forregnet...
	Som om grundloven ikke allerede var forældet da den i hast blev nedskrevet i 1849. Montesquieu fik ideen i første halvdel af 1700-tallet, ideer udvikler sig, undtagen i hovederne på nationalkonservative stagnationshoveder, der ikke begriber en pind...
	De gudstildelte rettigheder til kongen er uigenkaldeligt aflyst med 1830’-ernes og de tidlige 1840’eres tyske religionskritik, derfor tidens revolutioner og furore i Danmark. Man kan have nok så meget respekt for den oldgræske religiøsitet, skolast...
	Bingo-Pingo ønsker man som landets overhoved, så kunne man dog ligeså godt sætte en upålidelig ludoman på posten: ”Vi satser”, lader som ingenting, og passerer uden tilladelse – ”vi undskylder bare bagefter.” Kørte desuden for hurtigt på broen, de 17 ...
	En 50.000-kronersbøde kan dog ikke gøre det, hvis udregnet i forhold til månedsgagen, idet årsapanagen er på adskillige millioner kroner – for ingen verdens ting, for ikke at røre en finger, undtagen at tage grådigt imod, og grine og vinke hånligt ...
	– Ikke lige det rigtige tidspunkt at lave en kgl. automan på (= Ottoman). Men nu har royale jo aldrig været kendt for tænksomhed.
	Spürgsmålet, som rusterer: Til illustration: Én profilkommentar på P.’s væg gav udtryk for at han ville ”tage en kugle for kongehuset”. Hvis vi nu fore-stiller os, at denne kugleskøre person i sin iver løber ud foran Krone 7, fordi han mener at foreby...
	Betænk at slotte drevet af republikanere, i det mindste vil indbringe ind-tægter: leje, udleje, entré m.v., eller ligefrem indleje, som i tanken om verd-ens mest besøgte hotel, eller bordel om man vil, og der skal åbenbart noget til, for at slå Buc...
	Drengen med guldbuksekjolen: Primadumma, Dron-ninge- eller prinsesseambitioner? S.P. har været Qvinde i et tidligere liv (og hvem har ikke det); P. har fundet ud af, at V, er afledt af vagina, den slags glem-mer nogen aldrig. Eller, anser P. sig for e...
	Tv. Hvem kan det være? Hygsom fotocollage lagt på P.’s FB-væg. Ophavet har jeg ikke kunnet spore, slet-tepinden erased it. Skrædderen har kunnet spores til at være M. Eriksen (f. 1930), guldkjolen består af guldindvævet saristof Margrethe har arvet...
	Dramaet fortsætter: Drama-queeny fik måske en Snehvidebold i hovedet i julen. Summa Summemare-grethe, ligger det temmelig langt fra Venstres oprin-delige grundideologi; de er jo døde profeterede AFR, A og B er blevet liberalister, mens A’s idoler, ...
	Sådan fortsatte det i de dage ...
	Frk. P., kan ikke få den ind: søndag, den 18. januar hedder det i et opslag: ambulancekørsel havde fået lov at passere broen; altså ambulancefolk, som skulle hjælpe trafikofferet Pingo-Bingo? Eller sammenlignes her ambulance-kørsel med solonolokørsel ...
	Et opslag kort efter, der fortvivlet søger at lægge låg på kommentarer vendt imod de, der skriver kommentarer, med opfordring til de, som ikke bryder sig om at han (SP) har en ”mening”, bør, med den gamle udvandede og selvgen-drivende floskel: Få nu e...
	Ja sådan er dét jo, når tilsyneladende veltalende menneskers tale kommer ned på skrift, så blegner det oftest. Derfor må P. gøre noget, så han giver et hurtigt interview til BT, offentliggjort om mandagen, den 19. januar. Her ymter SP nu, at han sø...
	Buh-battling giver folkedopaminer, mens andre bliver Likey-Like-junkier, med Thumbs Up-forstyrrelser.
	Kobberstik, anden halvdel af det 18. århundrede. Karikatur af embedsmænd, jurister og præster: hovedløse zombier, der ved udnævnelse får udleveret hovedet på et krav(e)fad, eller kraven(e) hugger hovedet af; de har fået en på lampen, fået slået hovede...
	Stikkets titel lyder: >Hvo Gud giver Embede, den giver han ogsaa Forstand<. De havde det hverken før eller siden.
	Samme dag går SP fra FB-profil til FB-side, og sletter samtidig alle opslag og kommentarer til hans opslag. Så meget for ytringsfrihed. Tja, beskyttelse af kildeophavet har fascistregeringen jo også afskaffet med lov og domstole i hånden i 2014. SP ha...
	Da Georg Brandes ærbødigt havde taget imod den samme franske pris, ud-talte kløgtige hoveder, at prisen var af en sådan karakter, en af den slags udmærkelser, som er lettere at få, end at undslå sig. ’Gud’ og hvermand har modtaget den, bare de gør ...
	Nogen tror at grundloven er et helligt skrift, gudgivet og royalt tildelt, fordi det er skrevet med gåsefjer, slynget skrift og andre højtravende falbelader, henvisende – på nærmest hver side, til en ophøjet fordrukken og forædt ætling af samme despot...
	Konsekvensen af Danmarks Riges Grundlov er anarkiet. For hvis rettig-hederne, herunder majestætsrettigheder er gudstildelte, så er det kun gud(en), som kan lovgive, hvorfor alt lovgiverarbejde følgelig må nedlægges, og den dømmende gud afventes. – ...
	Elektronerne er endog udødelige, hævdes det. I virkeligheden eksisterer de ikke, de er lutter simulerede elektroner på en skærm; verden er et narrespil, marefisse eller narrefisse (eller -pik)?
	Dragqueen, dramaqueen eller middelalderkrøsus
	I forbindelse med en reportage i EB, om Henrikkes vedvarende klynkeri i længslen efter en større hattekrone, falder den første læserkommentar promp-te: ”Kong Vom”. Man fristes til at tilføje: læs dog Tronfølgeloven, her går det efter ’linealfølgen’: s...
	I virkeligheden er Henrikke den dårligst integrerede gæstearbejder i Dan-mark, nåh nej, arbejde, kender han ikke indbegrebet af. Under et interview til hollandsk fjernsyn med Hr. og Mr. (H/M), blunder Henrikken mest, fabler, mukker og mumler, og si...
	En forslog også stavemåden kongè, som i osten Grevé; hvad vælger du, Henrik’ette: Kong Ost eller Kong Vom?
	Der er ligefuldt et uoverstigeligt kedeligt problem Henrikken har overset: for konger gælder, at hovedet holdes stift, ryggen neurotisk, man sidde stift hen på sin trone, ingen slingren og slumren, for så falder kronen af – Hen-rikkes sofakorpus er...
	24.2.15: Minihøveder: Læser i lokalsprøjten at kommunen vil have ’hvide dronninger’. Dronningehøfter, af beton, og dr. Mr. (Marg.) vil man bygge ved en efterskole; ved efterskolen, jo det giver i det mindste mening, driven-den-af-skolen, Dronningestyl...
	Primo marts 2015. Forslag til prinsesse Henrikke:
	Saudi-Arabien: 5.000 prinser omkring år 2000. Man kan dog ikke blive dron-ning. Kvinder er andenrangsindivider. Ingen ytringsfrihed, men heller ingen værnepligt. Saudiske soldater har ikke engang adgang til ammunition i det daglige.
	Ingen religionsfrihed. Juletræer (grantræer eller andet) må ikke engang im-porteres. Sunnier må ikke gifte sig med shiamuslimer. Fri sex er ingen men-neskeret. Skejer kongelige (mænd) ud, straffer ’Gud’ dem. Gør prinsesser eller befolkningen, gæste...
	Når de royale og adelen har tildelt ydelser, for eksempel til Den Kgl. Vajsen-skole eller Det Kgl. Opfostringshus (Skorpeskolen), så har der altid ligget politisk-økonomiske hensigter bag; til opfostringshusene udvalgtes kun de fysisk mest veludrusted...
	Avdiens. Og dronninger og prinsesser kan kaldes madam (eller det ameri-kansk forkortede ’Yes, mam’). Derfor Mamie til Mr. fremover.
	D’Hrr og D’Frr: Når Madame Mr. lægger an til at futte en cigarrut af, skal man da byde eller smide en tændstik?
	Nogen ting ændrer sig dog: Her hører man også at man søreme ikke må tale ind over bordet i England (Tonen ved bordet). Så man skal sidde akavet skævt og tale ind i øret på sidemanden (m/k). Men at man hjertens gerne må ’turnere’ en spøg, og at en klas...
	Oldnordisk: I Asgård, hvor høvdingen Odin huserede, var det skik at tolv hov-goder (hofgoder, guder, tempelpræster) var de fornemste, de kaldtes díar/ drotnar (konger). De sørgede for blótene. Hele folket skulle tjene dem. Denne tradition følger Dr. M...
	25.3.15. Så kom det frem: det har kostet op imod 1/2 million kroner årligt for samfundet at afholde de Kgl. jagter. Hertil kommer at det er det bedste vildt, der nedlægges – som andre end kongehuset har bekostet opdræt af. Hertil kommer endvidere enke...
	>Hundespillet – Diplom< (1994) siger det hele: Dr. Mr. er afbildet på for-siden af kassen til spillet sammen med en korthåret nazi-brun hund – konge-huset er nogle hunde, der pisser på befolkningen. I 1994 kunne befolkningen endog få diplom på sin ...
	Grimfjæs: Så viser politistaten igen sit græmme fjæs:
	1) At kronprinsens chauffør tager skraldet for ulovligt at køre over broen, på trods af den bedyrede ordre fra Frederikke, som ikke må brydes …
	2) Dronningetyven påstår at der er blevet sparet op i årevis til hendes fødselsdagsfest ... Ét træk på milliardkontoen. Tillige kalder hun sin metier et ’offer’ for Danmark, hvad skal vi så kalde det for alle undersåtternes daglige sammenlignede under...
	Honorific: horrorific.
	Moden umodenhed: Når det kommer til ordener, er barnagtigheden størst:
	Ib Michael begrundede medaljøs modtagelse med at der skal være ’eventyr’. – Næ, det kan de ikke engang levere (könge-hysset). Kim Larsen kaldte det uværdigt at afslå over for sådan en venlig gammel dame, gjorde det så alligevel, mens Lars Trier først ...
	I 1919 modtog Georg Brandes Finlands Frihedskors, af anden grad – komik i Brandes’ øjne. T.E. Lawrence afslog to royalt tildelte ordener, i ét hug; så-dan: Respekt. Det tillige for skuespilleren Jesper Christensen, der i 2006 takkede nej til ridder...
	Farligste genstande i kongehuset: papegøje udstyret med friske batterier og gentagemikrofoner. Samt utallige abdicereselfiekameraer placeret strategisk trindt om royalisterne. – Når først de tager et billede, sendes det per sender ud på internettet...
	o Så udviser Margrethe igen stur dummekraft: juli 2015 belønner hun den, der hurtigst muligt stak af fra ulykken i Præstø, reddede sig selv og lod resten i stikken – den slags haster, redning af druknede. Blev belønnet med en stor medalje – flot: Stik...
	o Oprettelsen af monarkiet er så tåbelig en indretning, at den kun kan være opfundet af Gudherren selv. (Parodi i Dannevirke, grundlagt 1838).
	Filosofi, videnskabens dronning – regentskabet er tildelt på samme vis som for Europas dronninger siges det. – Hov hov – førstnævnte kan begrundes, sidstnævnte er et levende postulat.
	City (Kbh.) = et monument over kongemagt – derfor på tide med markante fornyelser i indre by. Chr. 4-tals bygherrens værk (eller idérøveri), er ikke fiks og færdig, for altid – nu er det på tide at konge- og politikermagten, som bor og færdes i de sam...
	Kongeværdighedens (m/k) triste øjne? Indrammet af Oksana Budna, ”Królestwo” (Konge-dømme), metalsnit, 2014. (Udsnit). Kunstakademiet i Kraków. Indikerer de to store (over-dimensionerede?) kindprikker, klovnemærker – klovnerouge? (Ikke skønne modermærk...
	Så er der selvfølgelig også hele genren Klovnefedt …
	Margrethe har de politisk korrekte meninger, men er der nogensinde nogen som har set hende på Christiania? Hun må på ekskursion på Christiania, og naturligvis sammen med folketingets formand (PK), som turguide.
	– Marg til staden, hun kan da godt få et skur dér, der er i forvejen så mange originaler, stodderkonger og kællinger.
	Princesesse Marg, Prince H har allerede købt en pamperaktie.
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	17.10.15. Så kom det endelig frem: En undersøgelse fra Det Nationale Forsk-ningsinstitut for Arbejdsmiljø viser, at allerøverst i gruppen af de som er allermindst stressede i arbejdsstyrken, ligger ledere i det offentlige, og iblandt de, som er allerm...
	Eksisterer der også senilgrådighed?
	Vanegrådighed, må være svaret: Henrikke melder sig nu (næsten) permanent med fordringer om at blive Danmarkskonge; revykonge af Danmarcken. Ekstrabladet har optalt otte gange Henrikkende brok offentligt siden 1996. Det er blevet afklaret at alt om kon...
	Det forekommer tillige komisk at han er fotograferet iført en ræverød revo-lutionsbaret. (Se også 10.15).
	Kommentarer på Facebook minder (ham) om at han blot var 3. sekretær på ambassaden i London, da Margrethe befriede ham i 60’erne, at han blot er en gemen vinbonde – jeg tilføjer: som ikke kan sælge sit sprøjt til andre end høflige danske turister i ...
	Efter de nyeste regler bliver Henrikken aflønnet af sin kone, det er måske nok et knæk for franskmanden (m/k). Men, så kan han jo altid lune sig ved at han juridisk overhovedet ikke eksisterer, som jurister konstaterer, hvorfor han ligeså godt kan ...
	Jeg skal her minde om, og her følger min Hofhypotese: at Prinsessen af Sprøjt kun ønsker den højere grad fordi han så vil kunne nasse sig til invi-tationer udenlands, og ikke mindst formedelst, at det automatisk ville udløse en højere apanage, som ...
	Det forlyder at hoffet har dementeret at Joachims kone skal have fået nye brystindlæg i Litauen. Men kan de så ikke også lige bekræfte at Prinsessa Henrikka & Joachimmy ved samme lejlighed fik hhv. silikonebabser og opstrammet Røv og nøgledingler.
	Breaking News, Breaking: Det er ikke blevet dementeret at Frederikke har fået lavet en udvidet p-attrap hos penislæge Jørgen Ege.
	Hvad bliver det næste til Frederikken, silikoneproteser i balderne? (Forslag ved Politikerlede.com). Mary skal til gengæld have fået indlagt koreanske brystindlæg ved hoffets egen læge – privatlægen befolkningen betaler for til kongehuset; hvorfor ...
	Hoffet dementerede dog at Margrethe ville abdicere på sin 70-årsdag, men hvorfor? Her kunne hun have udråbt sig til Konge, og Henrikke til sin prin-sesse.
	Spørgsmålet der resterer er hvad Congo Margrethe gav sig selv i – tophem-melig og uofficiel – fødselsdagsgave på statens regning.
	Tidligere har hun kanske tildelt sig anden gaveregn: Onde tunger (politiker-lede[n].com) hævder at tredjeprinsen (Joachim) skal stamme fra en affære imellem Margrethe og tidligere greve af Schackenborg, hvorfor slottet inklu-sive 1.000 hektar jord ...
	Ellers skulle de måske udnytte Henrikkes titel fra indeværende år: Årets Hundeven – konverter titlen til ”Kong Hund”. Her kan han naturligvis lære af Diogenes, den kgl. Hund. Et af de bedste steder at læse om ham (på dansk), er i min Værensfilosofi...
	Fra annalerne: Intet over, intet ved siden af folketinget (Viggo Hørup). Kongehuset står i hvert fald ikke over, og derudover vås og tys.
	>Et geni, er en konge, der afskaffer sit folk<. (Sainte-Beuve). Et genialt folk, er derimod et folk, som afskaffer sit kongehus.
	28. juli 2016: Negerguderne:
	Misforstå mig ret: vi må have en kirkegård for alle de døde guder, lige fra negerguden, neger-Jesus’ ’far’, beduinguden, Allah, semitguden, Jahve og alle indianerguderne, fra Indien til Amerika og naturligvis også de nordiske. Buddhas Nirvana er til g...
	Ovennævnte gør for øvrigt Jesus fra Maria til negerkongen. Hovsa, hvad.
	Det er hævdet at den engelske trone i en af sine stamtræslinjer nedstammer direkte fra Muhammeds datter, Fatima, og dermed Muhammed. En muslim på den engelske trone og borgmesterstol i hovedstaden. – Og hvad så? Guder-ne og profeterne ligger i graven.
	Madame M: Det hedder sig at kongerne, de unge lorder, prinser, grever og baroner osv. bebor deres kæmpeslotte og godser af pligt over for naboerne og tyendet. Men hvis kongen er folket, således som Th. Hobbes påstod, så kan førstnævnte jo opvarte og p...

	Appendiks (Kg) kort
	Fødselsår i parentes, efterfulgt af dronning, frille eller husbond.
	f. = frille (elskerinde)
	mait. = maitresse (elskerinde)
	h. h. = gift til højre hånd = dronning
	v. h. = gift til venstre hånd = elskerinde, gift uden rangfølge
	Med Arkimedes fandt man derimod ud af hvorfor det kan svare sig at smelte kongernes kroner om: det kommer der videnskabelig erkendelse ud af. Kong-en af Syrakus sendte en dag bud efter naturfilosoffen for at efterprøve om den guldkrone kongen netop...
	Pengene skaber manden – oldtidigt mantra, som fornemmelig royale lever højt og tyvagtigt på i dag. Nå nej, de kongelige stjæler ikke, de >klepto-manerer< (Johan Borgens betegnelse).
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