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Jag syftar på prins Harry och hans fru 
Meghan, hertigparet av Sussex. Paret 
verkar vara vår tids Edward III och Wallis 

Simpson. Nu är ju inte prins Harry en kung 
som abdikerat för att få gifta sig med en 
ofrälse, han är bror till prins William som är 
tronföljaren.

Storbritannien är ett land med en synnerligen 
skandalfokuserad journalistkår. Alla känner till 
hur bevakad prins Harrys mor, prinsessan Diana, 
var och hennes tragiska slut. Säkert har prins 
Harrys barndom präglats av att växa upp i det 
slutna rum som det brittiska kungahuset är. 
Säkert har hans uppväxt inte gjort honom beredd 
på hur världen runt om honom egentligen är 
beskaffad.
Nu använder han världen som terapisoffa och 
försörjningsmedel. Prins Harry avsade sig att 
vara del i brittiska kungahuset. Han sa sig vilja 
leva helt avskild från kungliga plikter. Hans far-
mor gick med på det, men det apanage som han 
uppburit försvann samtidigt. 
Den brittiska kungafamiljen är otroligt 
förmögen och prins Harry har säkert ock-

så betydande tillgångar. Som del i kungliga fa-
miljen har han haft tillgång till all tänkbar expertis 
när det gäller förvaltande av sina tillgångar och 
en hel rad förmåner. Som privatperson måste 
han själv betala för sig. Uppvaknandet blev nog 
chockartat när han insåg sin nya belägenhet och 
att pressen inte skulle upphöra att intressera sig 
för hans nya situation och så kravet på honom 
själv att få ordning på tillvaron ovanpå allt annat. 
Som alla personer som ångrar sig och för sent 
inser vad de gjort hamnade Harry och Meghan i 
akut kris. Då handlar de flesta irrationellt och kan 
snabbt försätta sig i ännu sämre sits. De inser 
inte sin egen delaktighet och ansvar för sin nya 
situation. De lyssnar på allsköns dåliga rådgi-
vare. De utnyttjas av skrupelfria personer med 
egna syften. Har man levt i en kokong avskild 
från alla världsliga problem, då står man sig slätt 
till och med om man är född med en guldsked i 
munnen. 
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