
Kære Anna og Christian 

Tillykke med den kirkelige bekræftelse af det alle vi jordbundne har vidst længe. Tillykke med jeres bryllup. 

Når man er far til en pige, kan man ikke lade være med at spekulere bare en lille smule på, om hun nu også 

finder ”den rigtige”. Men det er jo et problem, som har været overstået i mange år, så det der med 

”velkommen i familien, Christian” er ligesom et overstået stadium. Men derfor kan jeg jo godt sige det igen: 

Velkommen i familien, Christian” – min datter har god smag. Og det kan jeg jo lige så godt tage med, med 

det samme: også god smag m.h.t. svigerfamilie. Absolut godkendt. 

Lad mig bare indrømme det, det er jo ikke noget man taler om, men som far kan man ikke lade være med 

at frygte, hvis ens datter skulle komme i den situation at kærligheden ikke er gengældt og et parforhold går 

i stykker. ”Stærkest af alt er kærligheden”. Og selv om vi nok ikke tænker så meget på det i dagligdagens 

trummerum, så kan det mærkes hvis den ikke er der mere. Så derfor er det jo rart med et bryllup: Det er en 

ekstra sammentømring af jeres parforhold. Ikke at jeg på nogen måde tror I har brug for det – der er så 

meget, der binder jer sammen i forvejen. Men et ekstra søm er trods alt et ekstra søm. Og så er det jo en 

god undskyldning for en fest. 

Men jeg tænkte, at jeg alligevel ville benytte lejligheden til at give et par gode råd om, hvordan sådan et 

ægteskab bliver langt og lykkeligt. Det ved jeg ikke så meget om, så jeg har konsulteret verdenslitteraturen. 

Og der er masser af forslag: 

I’ll dye-e-e-e my hair blond for you (Alma) 

Glem alt det jeg sagde, det var bare ord uh huh huh uh huh huh (Seebach) 

I even painted my toenails for you (Lena) 

Men jeg synes nu ikke rigtigt at det var stærk visdom, der kom ud af det. 

Så jeg tyede til min hjemmebane: Naturvidenskab. Det ved man da hvad er. Og matematik – så bliver det 

ikke mere sandt. Og sandelig om ikke parforhold er sat på matematisk formel: 

 



Det man skal bemærke her, er at der står et ”+” foran det sidste led og at faktoren henh. Ihw og Iwh 

angiver udvist interesse og krav. Eller sagt med andre ord – det er vigtigere at stille krav end at ”please” 

hinanden.  

Men når det er sagt, så kan matematiske modeller jo være fuldstændig korrekte uden at være sande. De 

kan regne rigtigt uden at have noget som helst med virkeligheden at gøre. 

Så jeg tror, at jeg alligevel vil prøve med mine egne ord, og den stærkeste måde, jeg kan sige det på er: 

I fortjener hinanden. Tillykke med brylluppet. 

Skal vi udbringe et leve for brudeparret: 


