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Dronning Margrethe siger i et interview:  

”Gud blev en virkelighed for mig”  
 

Skrevet af Simon Jacobsen først i 00’erne 
 

 
 

I Danmark har vi en dronning, som vi kan være stolte af. Jeg har haft den glæde pr. brev at 
præsentere det globale kristne TV-netværk GOD TV for Hendes Majestæt Dronningen. I brev 
fra Amalienborg takkede hun via sin kabinetssekretær for orienteringen om GOD TV.  

 
Dronning Margrethes vidnesbyrd: 

 

”At tro på Gud er lige så naturligt for mig som regnen og solskinnet. Religion er for mig blevet en 
levende virkelighed på en helt ny måde. At tro på Gud betyder noget helt andet end før, da jeg 
havde en teoretisk tro. Jeg interesserede mig for religiøse ting gennem en årrække. Men 
pludselig kom jeg til tro, og da blev det ikke bare et spørgsmål om religion, uden at jeg 
erfarede, hvad et virkeligt trosliv er. At tro på Gud er for mig i dag lige så naturligt som regn og 
solskin.” 

 
Dette er fra et interview, som en af Berlingske Tidendes journalister havde med dronning 
Margrethe. 

 
Dronningen fortæller videre: ”Da min far døde, erfarede jeg, hvilket tungt ansvar der blev lagt 
på mine skuldre. Hvor skulle jeg hente hjælp fra? Jeg fandt intet fra nogen menneskelig side. I 
min nød søgte jeg til Gud. Jeg vendte mig til Ham med brændende bønner. Jeg stolede på de 
løfter, som min Frelser havde givet, da Han gik hernede på jorden. Pludselig begyndte der at ske 
noget. Jeg oplevede, at jeg ikke mere var alene, jeg havde fået del i noget nyt. Jeg var 
overrasket, for sandt at sige så havde jeg hidtil kun teoretisk troet på Guds eksistens, og at det 
kun var almindelig sædvane at tro på Gud. Nu var jeg blevet vækket ved en revolution i min 
indre verden. Gud blev en virkelighed for mig.  
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Mennesket er ikke en robot i Guds hånd. Vi har en fri vilje, som vi har fået som gave fra Herren. 
På grund af denne fri vilje er mange ting i vort liv gået i forfald. Jeg tænker mig, at et barn i 
Guds familie er som et hvilket som helst barn i vore familier. Undertiden kan man opføre sig helt 
forfærdeligt.” 

 
Om sit forhold til Jesus Kristus siger dronningen: ”For mig betyder Jesus Guds mulighed for at 
vise menneskeslægten, at Han går med os og er midt iblandt os. Jesus er Guds vidnesbyrd om, at 
vi ikke kun har en Gud, der er Skaberen. Vi har en Gud, der kommer til os for at genløse os 
mennesker til sig. Derigennem at Gud kom i sin eneste Søn Jesus til verden og åbenbarede sig for 
os, har vi mennesker fået et vidnesbyrd om, at vi ikke er ensomme.  

 
Jeg tror på og er fuldt overbevist om, at Jesus ikke bare var et menneske. Han var selv Gud, som 
blev ét med os. Nu ved Gud gennem Jesus, hvad livet er, og hvad det betyder at være 
menneske. Gud ved, hvordan der er for mig, når noget ondt møder mig. Gud ved, hvor 
meningsløst mit liv nogle gange kan føles. Ingen mennesker har oplevet det, som Jesus 
oplevede.  Derfor vover jeg at stole på Jesus – som en benådet synder og som dronning.” 

 
”DET UDTRYKKER HELT KLART DRONNINGENS TRO.” 
Jeg har læst Dronning Margrethes vidnesbyrd i flere kirkeblade gennem årene, men jeg har ikke 
fundet frem til den journalist, der har lavet interviewet med Dronningen. Det er sandsynligt, at 
det er den afdøde Virtus Schade på den tidligere Berlingske Aftenavis. Kongelig konfessionarius, 
professor, dr.theol. Christian Thodberg har fortalt mig, at han ikke ved, hvor Dronning 
Margrethes vidnesbyrd oprindeligt har været omtalt, men han siger: ”Det udtrykker helt klart 
Dronningens tro.” 

En overlevering fra forskellige kirkeblade 

 
BØGER OM DRONNING MARGRETHE  
Det har været spændende at læse de bøger, som er skrevet om Dronningen og specielt de 
kapitler, der handler om hendes tro på Gud som f.eks. Thorkild Hansens bog fra 1979: ”Samtale 
med Dronning Margrethe”, Anne Wolden-Ræthinges bog fra 1989: ”Dronning i Danmark” og 
endelig Annelise Bistrups bog fra 2005: ”Margrethe.” Meget af min viden om Dronningens tro, 
som jeg omtaler, har jeg fra disse bøger. 

 
DRONNINGEN OPFATTEDE AT TRO OG VIDENSKAB VAR UFORENELIG 
”Troen er blevet fundamentet for mit liv. Den engagerer mig følelsesmæssigt og intellektuelt og 
appellerer til min fantasi. Det er den største gave, jeg har fået, da jeg pludselig forstod, at man 
ikke er alene, at man kan ’henvende sig’, fortæller Dronningen til Annelise Bistrup.  

 
Dronningen er vokset op i et folkekirkehjem. Ikke noget fromt hjem; de bad aftenbøn og gik i 
kirke til jul og påske. I sin ungdom havde Dronningen langt fra en bekendende tro, og hun gik kun 
i kirke, fordi hun syntes, at hun ikke kunne være andet bekendt. For øvrigt var det hendes 
opfattelse, at det ikke vedkom nogen, hvad hun troede eller ikke troede på. Dronningen var så 
videnskabsorienteret og havde den opfattelse, at tro og videnskab ikke kunne gå sammen – 
kunne simpelt hen ikke være i rum sammen. Det med tro sagde hende ingenting. 
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JESUS VÆRE MED DIG! 
En begivenhed, som gjorde et voldsomt indtryk på Dronningen, var, da hun og Prins Henrik i 1971 
besøgte Færøerne.  

 
Da de skulle sejle fra Færøerne, stod landsstyreformand Atli Dam på kajen for at tage afsked. Da 
de var ved at tage fortøjningerne, sagde han: ”Nu vil jeg sige tak for jeres besøg med den gamle 
hilsen, som vi altid har brugt, når vore kære står til søs: Jesus være med dig!”  

 
Det er noget, som Dronningen aldrig glemmer, selv om hun var meget lidt troende på dette 
tidspunkt. 
 

 
 

Dronningen vinker farvel efter besøg på Færøerne. 
 

DER ER JO EN SAND HISTORIE, SOM JEG KAN FORHOLDE MIG TIL  
Det var en fuldkommen betagelse af J.R.R. Tolkiens fantastiske fortælling om en før-kristen 
verden befolket af hobbitter, elver og orker, der gjorde den kristne tro absolut og virkelig for 
dronning Margrethe. Da Dronningen i begyndelsen af halvfjerdserne læste Ringenes Herre, syntes 
hun, at det var vidunderlige historier, og det kom til hende: ”Tænk hvis de var sande!”  

 
Så var der ét eller andet, der pludselig sagde til hende: ”Men der er jo en sand historie, som jeg 
kan forholde mig til. Vi har Bibelen, vi har evangelierne, som ikke kun er en opfundet historie. 
Som er mere end en fantasi, man kan fortabe sig i. Her er noget konkret at tage fat i.”  
 
Derefter skete der noget med hendes tro. 
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GUDS HJÆLP, FOLKETS KÆRLIGHED, DANMARKS STYRKE 
Dronning Margrethe fandt frem til sit valgsprog, kort tid før hendes far, Kong Frederik IX, døde i 
1972. Hun fortæller, at der ikke er nogen tvivl om, at der skete et eller andet på det tidspunkt, 
som hun ikke helt kan forklare.  

 
Valgsproget, Dronningen valgte, var: ”Guds hjælp, folkets kærlighed, Danmarks styrke.” 

 
I dag anvender hun sin fars valgsprog, når hun afslutter sin tale til det danske folk nytårsaften: 
”Gud bevare Danmark.” 

 

 
 

Statsminister Jens Otto Krag udråbte kronprinsesse Margrethe, til Danmarks dronning i 1972 
 

EN LEVENDE VIRKELIGHED 
Efter kong Frederiks død stod Dronningen pludselig i den situation, at hele ansvaret, den del af 
ansvaret som tilkommer kongen, lå på hendes skuldre. Dér følte Dronningen, at hun nok alligevel 
ikke var alene, selv om hun ikke havde troet det før; så var det sådant. Det føltes meget stærkt 
for hende, at hun ikke stod alene, og så voksede det frem, og Dronningen blev klar over, hvad 
det var. Det var en realitet og ikke noget teoretisk. Før havde Dronningen betragtet religionen 
som en teoretisk side af tilværelsen, og nu blev den pludselig for hende, ikke religion, men – en 
levende virkelighed! En fuldkommen lyslevende virkelighed! Lige så levende som regnvejr og 
solskin, lige så realistisk, lige så konkret! 
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DRONNINGEN BEGYNDTE FOR ALVOR AT GÅ I KIRKE  
Nu fulgte en tid, hvor Dronningen deltog i møder og studiekredse hos Hans Schack på 
Schackenborg. Hans Schack havde en præsteuddannelse og samlede nogle velbegavede teologer, 
som Dronningen mødte. Det gik nu op for Dronningen, at religion ikke er noget uvirkeligt, og at 
man kan have intellektet med.  

 
Videnskab behøver ikke at fortrænge alt, hvad der har med tro at gøre. Man kan bruge både 
hoved og hjerte. Der var mennesker fra forskellige kirkeretninger, men alle gav de Dronningen 
noget. En af de teologer, der deltog i møderne på Schackenborg, var professor Christian 
Thodberg. 

 
Det var på det tidspunkt, Dronningen for alvor begyndte at gå i kirke. Påskeunderet er 
fundamentet i hendes tro, og det er blevet en tradition, at hun i Århus Domkirke deltager i 
påskegudstjenesterne, som begynder med en gudstjeneste lørdag aften før påskedag. 
 

 
 

Dronningen deltog i møder og studiekredse om tro hos Hans Schack på Schackenborg. 
 

TROSLIVET ER NATURMETODEN  
Troen betyder noget i Dronningens hverdag. I sin ungdom havde hun flyskræk i en ret voldsom 
grad. Det var meget upraktisk for Dronningen, der hele tiden skulle rejse. Hun følte sig usikker, 
og i mange år gjorde hun, hvad hun kunne for at undgå at flyve. Dronningen er stadig ikke vild 
med at flyve, men er kommet over skrækken. Dronningen fortæller: ”Jeg skal ikke mere sidde 
på det yderste af stolen hele tiden. Fordi jeg ved, at jeg er i Guds hånd. Og det går, som det 
går. Det gik uden medvirken af terapeuter og psykologer. Det gik ved naturmetoden, for hvis 
ikke troslivet er naturmetoden, så ved jeg ikke, hvad naturmetoden er.” 
 
 
 
 
 



6 
 

DRONNINGEN DANSER UD AF KIRKEN 
Dronningen har sagt, at en gudstjeneste kan gøre hende så glad, så hun ’danser ud af kirken.’ 
Det er ikke blot i kirken, den kongelige familie praktiserer sin tro. Der er også blevet holdt 
familiealtergang på Marselisborg og på Caix. ”Kirken kan godt være i en dagligstue”: siger 
dronningen og fortsætter: ”Det er meget fint, smukt og højtideligt. Man finder noget pænt frem 
og stiller på et bord med nogle lys, og hvis der er gæster i huset, spørger vi, om de vil være 
med. Man kan gøre det på en udramatisk og uanmassende måde.” 

 

 
 

Dronningen har holdt familiealtergang på Marselisborg Slot. 
 

Det er vigtigt for Dronningen, at man ikke placerer hende i en bestemt kirkelig retning. 
Dronningen er ifølge grundloven medlem af den danske folkekirke. Hun symboliserer forbindelsen 
mellem folkekirken og staten. 

 
Dronningen siger: ”Det særlige ved vores kristne tro er, at Gud selv er gået ind i verden. At han 
har gået hele turen med. I Kristus, Guds søn, forbinder Gud sig med det enkelte menneske.” 

 


