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Den eneste ene 

 
Det var altid dig 
Det var altid dig. Lige fra jeg begyndte i folkeskolen, havde du været bestemt som mit næste skridt i 
systemet, Virum Gymnasium. Som et arrangeret ægteskab, havde mine forældre plantet idéen i min 
hjerne, fra jeg var helt lille. Hver gang vi kørte forbi, sagde de ”og det er så der, du skal hen næste gang”. 

Arrangerede ægteskaber portrætteres ofte som en dårlig ting, men sådan har det heldigvis ikke været for 
os to.  

 
Mit forrige forhold 
Mit forrige forhold var rigtig godt, men efter 10 år var løbet lidt kørt. Jeg havde brug for noget nyt, og du 

var heldigvis single and ready to mingle. Så jeg sendte brevet, og du satte kryds ved ja. 
 
Trods dine fejl 

Det ville være synd at sige, at du ikke har nogle ridser i lakken. Nok også et par fedtede fingeraftryk. Din 
gule 50’er-facade har set markant bedre dage, og et face-lift bestående af en moderne bygning ændrede 

det ikke, men jeg synes, at det giver dig en helt unik udstråling. En gammel gymnastiksal hvis lakerede 
trægulv, kunne få selv B.S Kristiansen til at græde, hvis han gled henad det. Trods disse fejl er du 
vidunderlig. Du er som en stor velsmurt maskine, der kører derudad, uden fejl eller stop. Ved første øjekast 

kan frikvartererne på gangene virke kaotiske og tilfældige, men som en myretue går det hele op i en højere 
enhed, alle kommer derhen, hvor de skal, og når klokken ringer, er der fuldstændig øde. Alt dette ville dog 
ikke være muligt uden dit formidable lærerteam. Det er dem, der gør timerne gode, og sørger for, at vi 

lærer noget (det vi faktisk er her for). Så hvis ikke det var for dem, ville jeg nok ikke være sammen med dig. 
Vi har et dejligt forhold, og jeg forventer, at det vil forsætte de næste to et halvt år gennem lektier, 

afleveringer og frimoduler.  
 
Knus og kram Din eneste ene 

 
 


