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ammerne for denne Bog er i store Træk lagt efter Samraad med Kong Frederik, medens Hans Majestæt var
Kronprins og længe før Kong Christian døde. Til dens Indhold har Kongen bidraget med en Mængde Smaatræk
og Enkeltheder. Endvidere har - som det fremgaar af
Teksten - en Række af Hans Majestæts Kammerater og
Venner fra Ungdommen og andre, der staar Kongen nær,
givet Oplysninger til Belysning af Kongens Færd som
Dreng, som Yngling og som Mand. Ingen har været besjælet af nogen Tanke om at stille Hans Majestæt i Relief.
Alle har talt lige ud.
En gammel Ven af Kongen har karakteriseret ham saaledes: Alle, der lærer ham at kende, kommer til at synes
om ham. Alle, der lærer ham at kende helt ud, kommer til
at holde af ham.
Det er mit Haab, at de Strejflys, Bogen søger at kaste
over Kongens Personlighed, vil vise Læseren, at denne Vurdering af Frederik den Niende, der i Virkeligheden siger
alt om det bedste i Kongens Karakter, er rigtig.

R

København, Oktober 1947

Forfatteren

SKOLEAARENE

I

Foraaret 1899 var der spændt Forventning i den danske Kongefamilie. Prins Christian og Prinsesse Alexandrine, der havde holdt
Bryllup Aaret i Forvejen, ventede paa Sorgenfri deres Førstefødte.
Blev det en Dreng, vilde Tronfølgen være sikret for fjerde Generation
i Kongeslægten. Christian den Niende, der da var 82 Aar gammel,
og som endnu bar paa Sorgen over Dronning Louises Død, imødesaa
Begivenheden med den største Glæde. Den skulde jo gøre den gamle
Konge til Oldefar. Fødslen fandt Sted 11. Marts, og til alles Glæde
blev det en Prins. Batteriet Sixtus forkyndte det med 2 7 Skud. Dagen
efter kom Kongen sammen med Prins Valdemar til Sorgenfri og saa
sit første Oldebarn. Han kom senere igen, og alle Kongefamiliens
hjemmeværende Medlemmer kom i de følgende Dage paa Besøg for
at se den Familieforøgelse, der betød en kommende Tronfølger.
Den 9. April, en Søndag, blev Prinsen døbt. Daaben fandt Sted
i Sorgenfris Havesal og forr~ttedes af den kongelige Konfessionarius,
Stiftsprovst Paulli. Der havde været Tale om, at det skulde være
sket Dagen forinden, 8. April, Christian den Niendes Fødselsdag,
men g. April blev valgt. !øvrigt havde et fremtrædende Medlem af
Familien Fødselsdag paa Daabsdagen. Det var den lille Prins's Onkel,
Prinsesse Alexandrines Broder, Storhertug Friedrich Franz, der naturligvis var blandt de mange udenlandske Gæster. Han var mellem
Fadderne.
Christian den Niende kom kørende fra Amalienborg til Sorgenfri
med sine tre Døtre, Kejserinde Dagmar af Rusland, Prinsesse
Alexandra af Wales, den senere engelske Dronning, og Hertuginde
Thyra af Cumberland. Der knytter sig den morsomme Omstændighed
til Turen til Sorgenfri, at den gamle Konge, hvis personlige Beskeden-
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hed og Fordringsløshed var velkendt, mente, at han godt kunde køre
til Lyngby med sine Døtre med Tospand. Men det mente Damerne
ikke, og det endte med, at de gik af med Sejren i den lille Uoverensstemmelse. Kongen bøjede sig for deres Ønske med et Smil, og de
holdt deres Indtog paa Sorgenfri med Firspand og Forridere.
I Daaben fik Prinsen Navnet Christian Frederik Franz Michael Carl
Valdemar Georg. Hans Bedstemoder, Kronprinsesse Louise bar ham,
og hans Tante, den ganske unge Prinsesse Thyra holdt Huen. Mellem
den lange Række Faddere var, foruden Oldefaderen og Bedsteforældrene, Kejser Nicolaus af Rusland, Kong Georg af Grækenland og
Kong Oscar af Sverige. Ved et Gallataffel i Slottets Spisestue lige
efter Daaben udbragte Prins Christian en Skaal for Kongen, og Christian den Niende svarede med en Skaal for den nyfødte Prins.

*
Det varede ikke længe, inden Prinsen fik endnu et Hjem foruden
Sorgenfri. Den første Vinter blev Forældrene boende i Lyngby, men
i Efteraaret 1900 flyttede de ind i Christian den Ottendes Palæ paa
Amalienborg, det Palæ, der var Residenspalæ, til Kong Christian
døde, og som fremdeles beboes af Dronning Alexandrine. Lige til
Christian den Niendes Død 1906 var dermed tre af Amalienborgpalæerne beboet ( det fjerde, Christian den Syvendes Palæ, benyttes
altid som Gæstepalæ). Paa Sorgenfri kom Prins Knud til Verden
Aaret efter Prins Frederiks Fødsel, og Brødrenes første Sommerminder er knyttet til deres Forældres Ungdoms Slot. Her tumlede de sig
i Stuerne og i Haven, medens Faderen passede sine militære Pligter,
og Moderen syslede med Hjemmet.
Paa Sorgenfri, som under de kortere Ophold paa Marselisborg, fik
de deres første Venner mellem Mennesker og Dyr, og de fik ogsaa
ind imellem nogle Legekammerater. Ellers legede de sammen, efterhaanden som de voksede op, af og til kivedes de, som Brødre har for
Skik, og til Afveksling sloges de. De var i saa Henseende overmaade
borgerlige Børn. Endnu var de store Fredensborgdage med fremmede
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Kong Frederik, et Aar gammel, med sine Forældre. Øverst paa Trappen ses Bedstefaderen,
daværende Kronprins Frederik.
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Fyrstebesøg ikke forbi. Den vordende Kronprins saa i sine første
Barneaar adskillige af Europas kronede Hoveder. I selve Familien
var der jo ingen Mangel. Baade 1903, 1904 og 1905 var Prins Frederik
med sine Forældre paa Fredensborg. Det var i de Dage, da Christian
den Niende som Europas Svigerfader præsiderede paa det smukke
nordsjællandske Slot. Maaske stammer Kongens Kærlighed til Fredensborg allerede fra Barndommen. Slottet er i hvert Fald det Sted,
som han sætter over de andre Slotte, Kongefamilien bebor.
Den lille Prins Frederik blev saa nær knyttet til Christian den
Niende, at han endnu mindes Oldefaderen. Han kan saaledes endnu
tydelig huske den gamle Konges Stemme. Den 28. Januar 1906 var
han med sine Forældre paa Besøg hos Kongen paa Amalienborg.
Det var sidste Gang, han saa ham. Dagen efter døde Majestæten.
Bameaarene i Frihed hørte op, da Prinsebrødrene skulde til at gaa
i Skole. Baade Faderen og Moderen holdt paa, at Sønnerne skulde
begynde deres Skoleundervisning paa samme Tid som andre Børn og
at Undervisningen skulde foregaa paa ganske samme Maade, blot
med den Ændring at det skulde ske i Hjemmet. Inden Skolen kom
i Gang, blev Bedstefaderen Konge og Faderen Kronprins, og i Efteraaret 1906 begyndte Børneskolen paa Amalienborg. Som Leder og
som Lærer i alle Hovedfagene blev valgt Universitetets nuværende
Rektor, den Gang stud. theol. Jens Nørregaard, der var 21 Aar gammel. Han fik det Hverv at lede Drengenes første Trin paa Kundskabens Vej. Det var ikke helt let.

*
Paa Amalienborg, paa Sorgenfri, paa Fredensborg og paa Marselisborg havde Prinserne tumlet sig sorgløst og nogenlunde ubekymret
om alt, hvad der smagte af Tvang og Disciplin. De lignede i den Henseende alle andre Børn. Hidtil havde de kun leget, nu skulde der lidt
System i Dagen og Tingene. Cand. theol. Nørregaard sled sig igennem med dem i tre Aar. Kongen siger selv, at Læreren sandelig ikke
havde det godt. De drillede ham paa alle mulige Maader, og tit var
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Kong Frederik to Aar gammel, paa sin egen Boldgade udenfor Sorgenfri Slot.
I I

han ved at gaa ud af sit gode Skind. Naar de blev for slemme paa
Sorgenfri, blev en af dem sat udenfor Døren. Alle skulde kunne se, at
han havde været saa uartig, at det havde været nødvendigt at smide
ham ud af Klassen. Men den uartige var naturligvis ikke Dreng for
ingen Ting. Som Regel stak han af og fjælede sig ned i Køkkenet,
hvor der altid var Kager at hapse, og hos en eller anden god Ven
eller Veninde blandt Personalet var der maaske et Æble at hente. Da
'
denne Form for Straf ikke bar tilstrækkelig
Frugt, endte det med, at
den, der skulde ud, blev puttet ind i et Sideværelse, hvis Dør blev
laaset. Paa Marselisborg gik det bedre, naar en af Prinserne blev sat
udenfor. Der var han
nemlig nødt til at blive
staaende, for Stedet, hvor
Straffen skulde udstaas,
var lige ved M oderens
Trappe. Det vilde hurtigt
blive opdaget, hvis Forbryderen forsvandt, og
saa kunde der ventesnogle Efterdønninger, som
ingen af Drengene satte
Pris paa.
Af særlige Adspredelser maa nævnes nogle
Dyr. Foruden et stædigt
Æsel og forskellige Hunde havde Prinserne en
Abe. Som Unge var den
meget rar, og de havde
mange Kunster for med
den. Men da den blev
Et andet Billede fra Sorgenfri Aar 1900. Den lille
ældre, udviklede den sig
Prins Frederik, der naaede rigelig Garderhøjde, stirsig til et galt Spektakel.
rer op paa den velvoksne Garder ved Skilderhuset.
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Som nævnt i Teksten husker Kong Frederik de store Fredensborgdage i Begyndelsen af
dette Aarhundrede. Her er et Billede fra 1899, da han var et Aar gammel, og muligt er
det det første Billede, der er taget paa Fredensborg af den vordende Konge. Fra venstre
ses: Prinsesse Victoria, Prinsesse Alexandrine med den lille Prins Frederik paa Armen,
Christian den Niende, Dronning Alexandra, Enkekejserinde Dagmar, Prinsesse Marie og
Kejserinde Alix af Rusland. Staaende fra venstre: Prins Christian, Kong Georg af Grækenland, Prins Nikolaus af Grækenland, Prins Hans, Kejser Nicolaus og Prins Valdemar.
Paa Trappen sidder til venstre Prins Axel og Prins Viggo, til højre Prins Erik og Prins
Aage. I Midten sidder Prinsesse Margrethe. De fire andre Børn er det russiske Kejserpars.
(Fot. Elfelt)

Undertiden blev den tøjret paa en Plæne, hvad den ikke satte særlig
Pris paa. Saa kunde den ikke springe rundt og stjæle. Den stjal nemlig alt, hvad den kom i Nærheden af. Der var ikke den Ting, der ikke
skulde undersøges, og hvis Aben kunde tage Sagerne med sig, slæbte
den af med dem og gemte eller tabte dem alle mulige Steder. Til
Afveksling klatrede den op i Træerne, og saa kunde ingen Magt faa
den med. Den blev der, til det passede den, hvilket vilde sige, til Sulten
blev for slem. Til sidst blev den imidlertid saa ondskabsfuld, at den
maatte spærres inde i et Bur i Stalden. Buret, der var af Jernstænger,
blev bygget specielt til den. Kom nogen i Nærheden, blev den rasende,
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og flere blev bidt af den, inden den døde. Fra Østen-Rejsen 1930
vendte Prins Frederik hjem med en lille Malajbjørn, et pudsigt
Væsen, som Brødrene havde mange Løjer med. Men den vilde helst
til Vejrs, og befandt sig i Grunden bedst, naar den kunde slippe op
i Træerne om Foraaret og gaa paa Jagt efter Fuglereder. Den endte
sine Dage i Zoologisk Have mellem de andre Malajbjørne. Da Prinserne ikke kunde have den længere paa Grund af dens uvenlige
Væsen, blev den foræret til Haven.
Af Hundene var det særlig en ruhaaret Terrier, som lavede Ballade. Men den var nu ogsaa noget helt for sig. Den var født med et
glødende Had til Gardere, og Hadet blev ikke mindre med Aarene.
Paa Marselisborg stod den om Sommeren og ventede paa Afløsningen. Naar Garderne marcherede ned mod Indgangen, kom den farende fra Haven og bed sig fast i et af de blaa Bukseben. Var der
overhovedet nogen Mulighed for at smutte ud, gentog Scenen sig
aldeles regelmæssigt Dag for Dag. Der var til sidst ikke andet at gøre
end at Vagten maatte sørge for Reservebukser til Garderne. Naar
Kongen og Dronningen var hjemme, regerede den enevældigt og
taalte ikke andre i Majestæternes Nærhed. Den undervurderede absolut ikke sin Betydning. N aar Kongeparret derimod var borte, tillod
den allernaadigst almindelige dødelige at nærme sig. Det kunde endda
hænde, at den nedlod sig til at lade sig klappe af andre, men det var
meget sjældent.

*
Der var selvfølgelig de samme Frikvarterer som i andre Skoler, men
det var baade godt og ondt. Om Sommeren glemte Eleverne tit, naar
Friheden var forbi og Pligten atter kaldte. Saa var der ikke andet at
gøre end at holde Jagt og fange dem ind. Naar den ene var fundet og pænt havde taget Plads i Klassen, fortsattes Jagten paa den
anden. Men varede Eftersøgningen for længe, hændte det at den
første kedede sig saa meget, at han uden videre stak af. Det kunde
ofte tage sin Tid, inden Roen var genoprettet. Det er sikkert mest

Fra Marselisborg 1912, kort efter Frederik den Ottendes Død. Fra venstre ses siddende:
Enkedronning Louise, Kong Christian, Prinsesse Dagmar. Staaende: Kandidat Olrik, Hofdame, Baronesse Reedtz-Thott, Kronprins Frederik, Hofmarskal, Kammerherre Rothe, Kabinetssekretær, Kammerherre Krieger, Adjudant, Kaptajn Arnesen-Kali, Hofdame, Frk.
Wedell-Heinen og Hofchef, Admiral Bardenfleth.

træffende om denne Periode at bruge Kongens egen Dom: ,,Vi var
slemme. Vi var i enhver Henseende absolut uden Skrupler. De arme
Lærere!"
Barneskolen varede tre Aar, til Februar 1909. Enkelte Faglærere
var da blevet knyttet til Undervisningen, saaledes flere Sproglærere
fra Berlitz School. Stud. theol. Nørregaards Efterfølger blev cand.
theol. Elias Olrik, der kom lige fra Eksamensbordet. Det er den tidligere Amtmand paa Færøerne, nu Civildommer i Søndre Birk. Da
han traadte til, blev Undervisningens Linjer og Maal straks understreget af, at Skolen af Undervisningsministeriet blev anerkendt som
,,Amalienborg Mellemskole". Olrik overtog alle Fagene med Undtagelse af Engelsk. Undervisningen i dette Sprog var under Nørregaards Ledelse blev overdraget Mr. Nichols fra Berlitz, og han fortsatte under Olrik. Kand. Olrik havde selv til at begynde med alle
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andre Fag: Dansk, Naturhistorie, Geografi, Religion, Historie, Regning og Matematik. Der blev nu lagt meget faste Regler for Undervisningen, som normalt fandt Sted i Tiden fra Kl. 8 Morgen til Kl. 1 2
Middag. Eftermiddagen brugtes til Lektielæsning og Fritid.
Det kan vist roligt siges, at ingen af Eleverne havde nogen særlig
Respekt for den ny Skolebestyrer, da han startede "Amalienborg
Mellemskole". Men det varede ikke længe, før de fik det. De kendte
ham ikke, og som alle andre Drenge i den Alder mente de vel, at
han skulde prøves. Prøverne blev meget hurtigt afsluttet. Bunden
i begge Eleverne var god nok, men de var, hvad man nok kan
kalde lidt vilde. Navnlig Prins Knud kunde være slem, meget slem.
Næsvisheder var ikke noget, der var ham fremmed, tværtimod.
Prins Frederik var lidt mere stille af sig og i det hele mere tilbageholdende. I Timerne begyndte Knud ofte at rulle sig helt ud. Imedens
sad Frederik og morede sig paa sin egen mere stille Maade. Som den
forsigtige Fyr han var, vilde han aabenbart se, hvor meget der skulde
til, inden Læreren greb ind for Alvor. Olrik saa Drengene an, men
han var ganske klar over, at det blev nødvendigt at statuere et Eksempel med det samme. Afgørelsen faldt næsten omgaaende. Hele
den første Dag var Knud temmelig paagaaende og udfordrende.
Han skulde nok vise, hvem der bestemte Farten. Da han i Dagens
sidste Time blev ualmindelig næsvis, vendte Olrik sig og drejede
ham en knaldende Lussing. Der blev øjeblikkelig Ro i Klassen. Eleverne forstod, at det nu skulde være Alvor med Undervisningen.
Knud funderede lidt over den ny Metode, men sladrede ikke til andre.
Han kom dog straks til det Resultat, at "han er alligevel værre end
N ørregaard".

*
,,Amalienborg Mellemskole" var som alle andre Mellemskoler undergivet Statens Tilsyn. Undervisningsinspektør for Mellem- og Realskolerne var dengang Professor F. Rønning, og han kom ofte paa
Inspektion og fulgte Undervisningen saa længe ad Gangen, at han
kunde danne sig et Skøn over Elevernes Standpunkt. Klassen var jo

Paa Forstranden ved Klitgaarden 1912. Kronprins Frederik, Dronning Alexandrine og
Kandidat Olrik - med Ryggen til i den Brøkdel af et Sekund, da Billedet blev taget.

til at overse. Efterhaanden som Undervisningen skred frem, kom der
flere og flere Lærere til i de forskellige Fag, og Skolebestyreren afgav
mange af sine Fag til andre. Skolen med de to Elever bød ogsaa paa
den Ejendommelighed, at den ældste Elev, Prins Frederik skulde føres
igennem til Studentereksamen, medens Broderen "kun" skulde være
Realist. De skulde begge være Søofficerer, begge Eksaminer gav Adgang til Kadetskolen. Mr. Nichols havde forlængst trukket sig tilbage
og var blevet afløst af en anden Berlitz-Lærer, Mr. Bell. Men Skolebestyreren skønnede paa Grundlag af de Erfaringer, der indvandtes,
at Berlitz Metoden ikke var den bedste, og at almindelig Undervisning i de fremmede Sprog ved dygtige Faglærere var at foretrække.
Mr. Bell blev derefter afløst af Lektor Kaj Bredsdorff, der efterfulgtes af Lektor Helweg-Møller, begge meget dygtige Engelsklærere.
I Tysk var Director Gloy fra St. Petri Knabenschule Lærer. Hans Undervisning ~ar nu ikke saa fremragende, som man kunde have ventet
2
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det. Det er særdeles betegnende for hans Resultater, at Professor
Rønning engang efter en Inspektion udtalte sin Tilfredshed med
Undervisningen og Prinsernes Standpunkt som Helhed, kun ikke
med Tysk. ,,Det eneste, jeg har at indvende, er at Prinsernes Tysk
ikke er godt," sagde han.
Kort efter trak Director
Gloy sig tilbage og blev
erstattet af Lektor Flagstad.
1 g 1 1 kom der for Prins
Frederiks vedkommende
et for ham umaadelig vigtigt Fag til, Undervisning
i Klaver af Frk. Lizzy
Hohlenberg, og I g 13 kom
yderligere Undervisning i
Fransk, der overtoges af
Lærer ved Hellerup GymBegge Prinserne var Spejdere og gik ivrigt op i Øvelnasium, cand. theol. Alex.
serne, naar de var sammen med Tropskammeraterne.
Troedsson, der var TransHer ses de med en Kammerat mellem sig (K).
latør i Sproget. Ligesom
Kandidat Olrik blev Troedsson senere Jurist, gik i Udenrigstjenesten, men nedsatte sig derefter som Sagfører og har i mange Aar
været Landsretssagfører.
Tronskiftet i 1912, da Prins Frederik blev Kronprins, fik ingen
Indflydelse paa Skolegangen og Undervisningen. Prinserne blev, som
Kongens Sønner, udnævnt til Elefantriddere, og selve Begivenheden
satte naturligvis sit øjeblikkelige Præg paa begge Drengene. 15. Maj
om Eftermiddagen forkyndte Konsejlspræsident Kl. Berntsen Frederik den Ottendes Død fra Altanen paa Christian den Syvendes Palæ
og proklamerede Kronprins Christian som Konge. Den ny Konge
kom ud paa Altanen sammen med Dronning Alexandrine og Prinserne og blev Genstand for mægtig Jubel. Flere Gange maatte de ud
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og modtage ny Hyldest, og til sidst kom Kongen alene sammen med
den unge Kronprins, der bukkede ned mod Folkemængden og fik en
Orkan af Hurraer som Hilsen til Værdigheden.
V ed Tronskiftet var der knyttet adskillige Lærere til Skolen, og der
var nok at tage Varn paa for begge Elever. Det var naturligvis en
absolut Mangel, at Prinserne ingen egentlige Kammerater havde
eller kunde have. Men det lod sig ikke gøre af flere Grunde. Aaret
rundt foregik Undervisningen, hvor Kongeparret boede, og denne
stadige om end regelmæssige Omflytning forhindrede i sig selv, at
Prinserne kunde blive knyttet nærmere til jævnaldrende Drenge. N aar
Sommeren kom, boede Prinserne med Forældrene paa Marselisborg,
og inden Indflytningen til Amalienborg fandt Sted henimod Jul,
kom Efteraarsopholdet paa Fredensborg. Kandidat Olrik fulgte med
overalt, derimod ikke alle Lærerne. !øvrigt havde Prinserne Sommerferie og Efteraarsferie som andre Børn. Under Opholdet paa
Marselisborg blev der navnlig lagt Vægt paa Sprogundervisningen,
og to Adjunkter fra Aarhus Katedralskole, Sveinbjørnsson og Dietrich
Petersen blev faste Lærere paa Slottet i henholdsvis Tysk og Engelsk.
Det var iøvrigt ikke altid, at Skolen paa Amalienborg blev lukket,
naar Hoffet flyttede til Sorgenfri og til Fredensborg. Undertiden fortsatte den en Tid, og da Biler var blevet almindelige Køretøjer ved
Hoffet, blev Eleverne daglig hentet ind til Undervisningen paa
Amalienborg baade fra Sorgenfri og fra Fredensborg. Hvor Prinserne
end befandt sig herhjemme, blev der, naar Ferierne undtages, vaaget
nøje over, at Undervisningen ikke paa noget Tidspunkt blev forsømt.

*
Tid til at lege blev der ogsaa, baade inde og ude. Og havde Prinserne ikke andre at slaas med, saa havde de i hvert Fald hinanden.
Uoverensstemmelser kunde temmelig let opstaa, navnlig naar det
fremhæves, at Kronprinsen var af et mere stilfærdigt Stof end Broderen, som aldrig var ængstelig for at rage i Klammeri med andre, naar
Lejligheden bød sig. Lussingen i 1909 havde hjulpet, men Knuds Op-

rørslyster bundede for dybt. Da cand. theol. Troedsson blev Lærer
i Fransk i Vinteren 1913, kom han ogsaa ud for en af Prinsens Prøver.
Knud vilde i en af Troedssons første Timer vise, at det var ham, der
førte Ordet. Han var egentlig talt noget paagaaende. Men Troedsson,
der fra Gl. Hellerup Gymnasium vidste, hvad Drenge var, betænkte
sig ikke. Han fulgte Olriks gode Recept og gav Drengen en drønende
Lussing. Den tog Pippet helt fra Prinsen, men Læreren havde heller
ikke lagt Fingrene imellem. Lang Tid efter, da Lærer og Elev var
blevet rigtig gode Venner, opfriskede Prinsen Begivenheden. Han
sagde, at Lussingen havde været saa haard, at han kunde mærke
den i flere Dage, saadan havde det sunget for ham. ,,Hvorfor klagede
du da ikke til din Far?" ,,Nej Tak, jeg skulde ikke have dobbelt
Portion!"
I sine helt unge Dage var den nuværende Tronfølger noget af
en Slagsbroder, hvad der vistnok kan siges uden at gaa ham for nær
og uden at sige noget urigtigt. Han kom op at slaas med adskillige
Drenge, han gav mange Øretæver, men han fik dem igen med Renter,
og han beklagede sig aldrig. Da han var Spejder, sad han under en
Natøvelse i Ermelunden og gravede med Fingrene i en Daase Leverpostej. En anden Spejderdreng kom forbi og aalede ham. Knud
rejste sig og langede Drengen en Lussing. Da Fyren stak i at tude,
fik han denne Trøst: ,,Ja, du sku' skabe dig. Det er nok første Gang,
du har faaet en kongelig Øretæve!" Der foreligger intet om, hvorvidt Drengen var tilfreds med denne Vurdering.
Paa Amalienborg foregik Undervisningen i et Værelse ved Siden
af Kabinetssekretariatet, altsaa paa 1. Sal. Men Salene ovenpaa blev
brugt til Legeplads i Vinterhalvaaret. En af Prins Frederiks Morskaber var at gaa foran en indbildt Vagtparade med en Tambourmajorstav, som han selv havde lavet. Der fandtes gamle, smukke og værdifulde Stave, men de blev kasseret. Næsten hver Lørdag og Søndag
kom Prinsesse Margrethe og Prins Viggo og legede med. De var ikke
altid lige velkomne hos andre. Hver Lørdag sagde Pigen, der passede
Prinserne i Hjemmet: ,,Kommer de uartige Børn igen i Dag?" Hun
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Ved det daglige Frokostbord paa Klitgaarden 1914. Fra venstre: Hofmarskal, Kammerherre
Rothe, Kong Christian, Dronning Alexandrine, Kronprins Frederik, Kandidat Olrik og
Overhofmesterinde, Frk. Grevenkop-Castenskiold.

skulde gøre rent efter Halløjet, og der var som Regel nok at tage
fat paa bagefter.
Engang havde de bygget et mægtigt Skib af en Masse Kufferter,
de havde samlet sammen, men det kunde dog skilles og sættes paa
Plads igen. Værre var det, da de hittede paa at lave Rulleskøjtebane
paa Parketgulvet. Allerværst blev det, da de fik fat i Skistave til
Støtte paa Skøjtebanen. Saa gik det heller ikke længere. Sporten
blev forbudt. De Mærker, Stavene efterlod i Gulvene, saa ikke godt
ud. Paa Landslottene havde Prinserne enkelte Kammerater mellem
Funktionærernes Børn, men Tiden for Opholdet paa Slottene var
for kort, Undervisningen skulde passes, og de ny Kammerater var
for gamle til, at Kammeratskabet kunde komme til at betyde noget
virkeligt.

*
Begge Prinserne var godt begavede og havde let ved at lære de
Fag, der havde deres særlige Interesse. For dem begge gjaldt det,
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at det navnlig var Læsefagene, der optog dem. Matematik havde
de sværere ved, saadan som det ofte er Tilfældet, naar Sprog og
det lettere tilgængelige Læsestof tilegnes uden Vanskelighed. Meget
hurtigt lærte Kronprinsen at skrive særdeles nydelige Stile. Hans
Evne til let og tvangfrit at forme sit Modersmaal blev mere og mere
levende. Han var, allerede da han sluttede Mellemskolen, en virkelig
god Stilist. Professor Rønnings Medhjælper, Professor P.T. Foldberg,
kom ogsaa tit paa Inspektion. Han, der var Matematiker, var iøvrigt lige saa tilfreds med Elevernes Præstationer som Prof. Rønning,
Litteraturhistorikeren. Foldberg stillede ret store Krav. Foruden sit
meget ansete Navn bar han Tilnavnet "alle private Realskolers
Skræk". Formodentlig var det matematiksvage Elever, der havde
skabt Tillæget.
Prinserne havde, fra de var smaa, hvert Aar set hen til Sommeropholdene paa Marselisborg med den største Glæde. Ferien i Jylland var for dem Aarets store Oplevelse. Dels kunde de tumle sig
frit efter den lange Skoletid i Stuerne paa Amalienborg og paa
Sorgenfri, og dels kunde de komme paa Sejlture og andre Ture
med Forældrene. Sommeren paa Marselisborg var for dem en lige
saa stor Begivenhed som Ferier med Landophold var for andre Købstadbørn. Ogsaa i Sommeren 1 g 14, da Verdenskrigen kom lige i
Feriens Begyndelse, saa de hen til Rejsen og Dagene paa Marselisborg
med store Forventninger. Men Kronprinsen skulde først have overstaaet sin første virkelige Eksamen, han skulde klare Mellemskolen.
Han havde slidt godt, og nu stod han foran den Prøve, der for ham
betød Indgangen til Gymnasiet.
Undervisningsministeriets Skema over Eksamenerne ved kommunale og private Mellem- og Realskoler i Juni- Juli indeholdt følgende:
,,Kronprins Frederik underkaster sig i indeværende Eksamenstermin Mellemskoleeksamen som Elev ved Amalienborg Mellemskole
(Leder: cand. theol. E. Olrik).
Som offentlige Censorer fungerer Prof. Rønning i Dansk Stil og
Engelsk, Prof. Foldberg i Skriftlig Regning og Matematik. Til22

lige afholdes der Eksamen
med indbudte Censorer i
Fagene: Mundtlig Dansk,
Tysk, Historie, Mundtlig
Regning og Matematik."
Eksamen paa Amalienborg fandt Sted under
nøjagtig samme Vilkaar,
som brugtes ved alle andre Skoler. De forseglede Opgaver blev tilstillet
Skolebestyreren og til den
skriftlige Eksamen beordrede Undervisningsinspektionen en Student
som Kontrol mod eventuelt Snyderi. En venlig
Lærer kunde maaske Ferie paa Marselisborg kort før Studentereksamen (Kj .
(saadan har man formodentlig ræsonneret) blive fristet til at give Kronprinsen et Vink ved
en af Opgaverne, hvis han havde kunnet faa Lejlighed til det. Ved
nogle ganske ejendommelige Omstændigheder skulde denne Eksamen
imidlertid give Anledning til Myter om Favorisering og for et Par
Dage gøre Eksaminanden eller i hvert Fald Amalienborg Mellemskole til Samtaleemne for hele Landet.

*
Eksamen skulde 1914 begynde Mandag Eftermiddag den 8. Juni
ved alle Mellemskoler Landet over med Genfortælling af et Stykke,
der berettede om ,,Holberg fortæller i sine Heltehistorier om den
indiske Fyrst Akebars Sprogprøve". Næste Dags Eftermiddag skulde
der fortsættes med dansk Stil, hvor Opgaven lød: ,,Fortæl om en
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By eller en Landsby." Ved Realskolen i Stubbekøbing skete der nu
det famøse Uheld, at Overlæreren om Mandagen brækkede den forseglede Konvolut med Stilopgaven ( trods det, at Konvolutten uden
paa havde paatrykt Uge, Dag og Klokkeslet med rødt), og først da
nogle af Eleverne havde faaet Opgaven og var begyndt at tænke
over den, blev han klar over sin Fejltagelse. Han telefonerede straks
til Prof. Rønning og forklarede ham, hvad der var sket. Professoren
blev meget irriteret. Det var ikke første Gang, en Skoleleder havde
begaaet den samme Fejltagelse (det var derfor, det røde Tryk var
indført), og efter Forhandling med Undervisningsministeriet blev det
bestemt, at Eleverne i Stubbekøbing skulde tage fat paa den Genfortælling, de skulde være begyndt med, og at de Dagen efter i
Stedet for den Stil, de allerede kendte, skulde have en anden, ,,Et
Uvejr", der ellers var bestemt til Sygeeksamen senere paa Aaret.
Forsaavidt var den hellige Grav vel forvaret. Men heller ikke i dette
Tilfælde kom een Ulykke alene.
Da Professor Rønning om Aftenen sidder i sit Hjem, noget træt
og stadig irriteret af Fejltagelsen, ringer et Blad til ham og spørger
om, hvilken Stil Kronprinsen den Dag har skrevet ( af Professorens
Redegørelse til Undervisningsministeriet ses det ikke, hvilket Blad
der er Tale om), og i Distraktion svarer Professoren da, at Kronprinsen har skrevet Stilen "Fortæl om en By eller en Landsby". Sandheden var jo, at Kronprinsen havde skrevet Genfortællingen og saa
lidt som de mange andre Eksaminander i Landet (med Undtagelse
af dem i Stubbekøbing) kendte Titlen paa Stilen, der skulde skrives
Dagen efter. Men da det paagældende Blad Tirsdag Morgen den
g. Juni meddelte, at Kronprinsen havde skrevet den indtil da ukendte
Stil, blev der Røre i Vandene.
Om Morgenen paa Vej til Amalienborg mødte Kandidat Olrik
Prins Viggo, som straks var paa Tæerne. ,,Det er vist en køn Historie
med den Stil," grinte han. Olrik blev naturligvis forbavset. Han havde
selv givet Kronprinsen Genfortællingsopgaven, og nu stod det i Aviserne, at Eksaminanden havde skrevet den Stil, som Olrik endnu ikke

En lille Middagslur i fri Luft paa Marselisborg (K).

kendte, eftersom den Konvolut, i hvilken Opgaven laa, først skulde
aabnes samme Eftermiddag. Han fo'r over til Hofmarskallen, Kammerherre Rothe, der satte sig i Forbindelse med Prof. Rønning. Professoren erkendte straks, at det var ham, der havde forsnakket sig
overfor en Avis. Ogsaa Ministeriet blev blandet ind i Sagen. Den
endte med, at der samme Formiddag udgik Telegram til samtlige
Skoler, der holdt Eksamen, med den ny Stilopgave "Et Uvejr". Stubbekøbingeleverne blev altsaa ikke ene om skrive den, som Bestemmelsen ellers var.
Først Onsdag Morgen den 10. Juni omtalte Berlingske Tidende
Sagen. Det skete under Overskriften: ,,Mellemskoleeksamen. En besynderlig Fejltagelse". Bladet meddelte:
"Iforgaars begyndte Mellemskoleeksamen Landet over. Første Dag
skulde der skrives dansk Stil (Genfortælling), anden Dag fri Stil.
Til. Amalienborg, hvor Kronprinsen skal absolvere Mellemskoleeksamen, sendtes, fortælles det, begge Opgaver i Konvolut. Ved en
Fejltagelse fik Kronprinsen imidlertid den anden Dags Opgave, den

fri Stil, først, og da denne Opgave nu stod at læse i alle Aviserne i
Gaar Morges, var Opgaven ubrugelig. Telegrafisk maatte Undervisningsinspektøren nu Landet over tilbagekalde den givne Opgave og
give en ny, der kom til at lyde: Et Uvejr."
Det er mærkeligt, at Berlingske Tidende anfører, at Sagen Dagen
forinden stod at læse i alle Aviserne. Den var nemlig ikke omtalt i
samme Blad for g. Juni, hvad der iøvrigt fremgaar af den citerede
Meddelelses Form. Men Omtalen i Berl. Tid. fik Prof. Rønning til
at sende Bladet en Berigtigelse. Den kom omgaaende, eftersom den
var optaget i Bladets Aftenudgave for 10. Juni. Den havde denne
Ordlyd:
,,I Anledning af en Meddelelse i Berlingske Tidende for i Dag angaaende Kronprins Frederiks Mellemskoleeksamen skal jeg oplyse,
at der af dem, der har at gøre med Ordningen af Kronprinsens
Eksamen, i saa Henseende ingen som helst Fejl er begaaet; de skriftlige Prøver i Dansk er foregaaet paa fuldstændig forskriftsmæssig
Maade, og Kronprinsen har faaet de samme Opgaver som alle andre
Mellemskoler Landet over. En Kæde af Omstændigheder, hvis første
Led var, at man ved en Skole i Provinsen Mandag Eftermiddag uddelte Opgaven bestemt for Tirsdag, men for hvis senere Forløb jeg
selv bærer en væsentlig Del af Ansvaret, nødvendiggjorde Udsendelsen af ny Opgaver for Tirsdagen. Men med disse Omstændigheder
har Eksamen paa Amalienborg intet at gøre.
København, IO. Juni 1914.
F. Rønning,
Undervisningsinspektør.
Paa Amalienborg, hvor alle havde den bedste Samvittighed, lo
man bagefter af Affæren. Men det gjorde Professor Rønning ikke.
Den var gaaet ham paa Nerverne, og det varede meget længe, inden
han forvandt den. Eksamen blev naturligvis fortsat, som om intet var
hændt, og Kronprinsen skrev en smuk Stil om Uvejret. Maaske en
Stil om en By eller en Landsby ikke vilde være blevet lige saa god.

Kronprinsen klarede sig godt med sin Mellemskoleeksamen. Han
fik et pænt mg, men han havde ogsaa bestilt noget, og han var, som
det vist er fremgaaet af det foregaaende, holdt godt til Ilden. Nu
stod han foran Indgangen til Gymnasiet, men forinden kom den
længe ventede Sommerferie paa Marselisborg og Sejlture med Forældrene paa Kongeskibet, hvilket var ensbetydende med dagligt Samvær og mange Oplevelser paa "Dannebrog" sammen med Officerer
og Mandskab. Aar for Aar havde begge Prinserne indsuget en virkelig Interesse for Søværnet og dets Mænd. Jo ældre de blev, des
større blev Interessen.
Med Mellemskoleeksamen hørte Kandidat Olriks Ledergerning
op. Han havde haft en meget heldig Haand. Begge hans Elever var
blevet hans gode Venner, og der var Sorg paa begge Sider, da han
maatte skilles fra dem. Han havde begyndt sine juridiske Studier,
da han ikke vilde udnytte sin theologiske Embedseksamen. Tre Aar
efter fik han en smuk juridisk Eksamen og begyndte i Justitsministeriet sin Løbebane som Embedsmand.
Kronprinsens Klasse blev efter Ferien omdannet til "Amalienborg
højere Almenskole", og som ny Leder blev udset Premierløjtnant i
Ingeniørkorpset P. P. P. Dorph, der som Bestyrer af Skolerne paa
Amalienborg fik Titlen Guvernør. Det varede ikke længe, før Københavnerne døbte ham "Pas Paa Prinsen Dorph". Som Ingeniørofficer
havde han det mest ansete Navn, og hans ret pludselige Død 1921
beklagedes af alle. Han var som Fagmand en ganske usædvanlig
Begavelse, hvis lysende Intelligens hans Kammerater endnu taler
om. Dertil var han en overmaade pligtopfyldende og meget retsindig
Mand. Sine Pligter som Guvernør for Kongens Sønner tog han meget
alvorligt og meget grundigt. Han var en streng Opdrager og streng
Lærer, der stillede betydelige Fordringer til sine Elever. 1. August
1g14 tiltraadte han sin Post.
Undervisningsinspektør for Gymnasieskolerne var dengang Professor S. L. Tuxen, og han kom meget jævnligt paa Besøg i Klassen
med den ene Elev og hørte paa Kronprinsens Præstationer i de for-

skellige Fag. En Række dygtige Lærere var knyttet til Skolen, de
fleste overgaaet fra Mellemskolen, og de underviste stadig Prins Knud
i den anden Klasse. I de tre Gymnasieaar gjorde Kronprinsen gode
Fremskridt, og da Tiden for Studentereksamen nærmede sig i Foraaret 1917, havde han sikker og god Bund i alle Fag. Somrene
var ganske vist brugt til Ferier, men der var ogsaa afsat Tid til
Studier, og navnlig havde man lagt Vægt paa fremmede Sprog.

*
Inden Eksamen oprandt, fyldte Kronprinsen 18 Aar 11. Marts
1917, en Dag, der for ham personlig maatte betyde et Vendepunkt
i hans Stilling som Medlem af Kongehuset, eftersom han i Overensstemmelse med Grundloven med sit 18. Aar naaede Myndighedsalderen og fik Sæde i Statsraadet. Han blev altsaa Medlem af Regeringen, inden han fik sin Studentereksamen. Begivenheden fik en
festlig, officiel Karakter. Om Formiddagen holdtes et særligt Statsraadsmøde, i hvilket Kronprinsen deltog. Det var under det lange,
radikale Ministerium med Konsejlspræsident Zahle som Chef. Tronfølgeren aflagde den højtidelige Ed paa Forfatningen, og derefter
stadfæstede Kongen Loven om "Aarpenge til Kronprinsen". Fra
samme Dag var Kronprinsen ved særlig Udnævnelse af Kongen
blevet Sekondløjtnant a la suite i Hæren. Nogle Maaneder senere
kom han derfor ud for det usædvanlige Tilfælde, at han som Kadetaspirant i Flaaden kunde klæde sig som Sekondløjtnant i Hæren,
naar han kom hjem, hvilket havde til Følge, at hans Aspirantkammerater havde Pligt til at hilse paa ham. Naa, det var de nu nok
kommet over. Den, der vilde have taget mest humoristisk paa Situationen, var Sekondløjtnanten.
18 Aars Dagen sluttede med et Gallataffel og Gallaforestilling
paa Det kgl. Teater, og næste Morgen kunde man igen tage fat
paa de uregelmæssige Verber. Meget hurtigt kom Kronprinsen til
at fungere som Konge. Det skete endda to Gange, inden han

blev Student. Midt i April
var Kong Christian tre
Dage paa Besøg i Stockholm, og Kronprinsen
overtog da for første
Gang Regeringens Førelse. Det samme gentog sig
i Begyndelsen af Juni
Maaned, da Faderen var
fem Dage i Kristiania.
U ndervisningsinspektionens Oversigt over Studentereksamen for I g 1 7
indeholdt denne Meddelelse:
,,Hs. kgl. Højhed Kronprinsen underkaster sig i
indeværende Eksamenstermin Studentereksamen
efter den nysproglige
Cannes 1922. Kronprins Frederik med sin Mormoder,
Linje som Elev i Arna- Storhertuginde Anastasia (K).
lienborg højere Almenskole (Leder: Premierløjtnant P.P. P. Dorph). Som officielle Censorer fungerer: i Dansk og Engelsk Rektor, Dr. H. Bertelsen, i Tysk
og Fransk Borgmester, Dr. E. Kaper, i Historie og Oldtidskundskab
Professor S. L. Tuxen, i Naturfag Fru Dr. phil. Kirstine Meyer,
i Matematik Rektor, Dr. T. Bonnesen."
I Lærerstaben var der foregaaet enkelte Forandringer. Cand.
Troedsson havde overtaget Historiefaget og havde afgivet Undervisningen i Fransk til Dr. Rannow. Docent, Dr. Victor Kuhr havde
længe været knyttet til Skolen som Lærer i Oldtidskundskab. For
Kronprinsen betød Kuhrs Tilknytning til Skolen, at en meget humørfyldt Lærer var kommet til (hvilket ikke skal forstaas saaledes, at
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de andre var kedelige), men dertil kom det store Plus, som Kuhr
udgjorde som Musiker og Musikelsker. Ofte endte Timerne med,
at der fortsattes ved Flyglet, og senere gled Oldtidslæreren undertiden
ind i Amalienborgorkestret, som hans Elev dirigerede. Legemsøvelser blev ikke forsømt. Gymnastikinspektør, Kaptajn K. V. Høyer
var Prinsernes Gymnastiklærer. Undervisningen foregik i Studenterforeningens Sal, hvor begge Eleverne ikke saa sjældent blev trukket godt igennem.
Den mundtlige Eksamen begyndte 18. Juni med Historie. Faglærerne var Eksaminatorer. Det var for Historiefagets Vedkommende
Cand. Troedsson, Matematik, Guvernør Dorph, Fransk, Dr. Rannow,
Dansk, cand. mag. Bohn, Tysk, Lektor Flagstad, Engelsk, Adjunkt
Helweg-Møller, Naturfag, Adjunkt Stockmarr og Oldtidskundskab,
Lektor Kuhr. Prøverne i Naturhistorie og Geografi holdtes paa Metropolitanskolen, Prøven i Tysk paa Statens Lærerhøjskole, Resten
af Prøverne foregik paa Amalienborg.

*
Da Eksamen var sluttet med Udgangen af Juni, havde Kronprinsen faaet et lille mg. I alle Fag havde han gode Karakterer og
ikke en eneste daarlig. I mundtlig Engelsk, Tysk, Fransk og Oldtidskundskab havde han rent ug. Eksamensafslutningen blev fejret med
en Middag hos Kongen og Dronningen paa Sorgenfri, hvor alle
Lærerne var Gæster. Det var dog ikke noget Farvel. Dels skulde
nogle af Lærerne fortsætte med Prins Knud, og dels skulde de være
Lærere for Kronprinsen, naar denne efter endt Sommertogt om
Efteraaret begyndte paa Kadetskolen.
Med de 18 Aar fulgte forskellige Goder foruden Appanagen. Kronprinsen fik egen Lejlighed i Kongens Palæ, Værelserne oven over
Kabinetssekretariatet paa Hjørnet af Slotspladsen og Frederiksgade,
hvor han boede, til han blev gift. Og han fik Bil. Den første var en
4 Personers amerikansk Schrips boot, der efter et Par Aar blev afløst

Student, Kronprins Frederik med sine Lærere efter vel overstaaet Eksamen og efter en
Middag hos Kong Christian og Dronning Alexandrine paa Sorgenfri. I forreste Række fra
venstre: Dr. phil. nu Professor V. Kuhr, Guvernør, Premierløjtnant Dorph, Kronprinsen,
Frk. Hohlenberg, Adjunkt, senere Rektor Flagstad. I bageste Række : cand. theol. nu Prof.,
Rektor magn. J. Nørregaard, Adjunkt Stockmar, Adjunkt, senere Lektor Helweg-Møller,
Dr. phil. W. Rannow, Adjunkt, nu Rektor Bohn, Sorø, cand. theol. nu Landsretssagfører
A. Troedsson.

af en Sunbeam. Paa Landslottene havde Kronprinsen tumlet en Del
med Biler, han havde lært at køre en Vogn, men helt udlært var
han ikke. Han fik derfor et Kursus og gik saa op til Køreprøven,
ganske som alle andre, der vilde være Bilister. Han klarede den fint.
Kong Frederik har altid foretrukket selv at sidde ved Rattet, og han er
forlængst blevet en meget sikker Bilist. Nogle Vogne er gaaet med
i Aarenes Løb. Naar man kører saa meget, som Kongen har gjort,
siden han gik i Land fra Søværnet, slider det haardt paa Maskineriet,
og for ham som for alle andre, der kører lige saa meget, har Uheldene
maattet 'tages i den Orden, i hvilken de kom. Nuværende Kabinetsbud 0. M. Foged, der var Chauffør ved Hoffet, blev laant ud og
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kørte med Kongen til 1930. Paa utallige Ture rundt om i Landet
og paa Ture i Udlandet lærte Tronfølgeren Bilistens Kaar at kende
i Kulde som i Regn og Sol.

*
Megen Forbindelse med Studenterne har Kong Frederik ikke haft.
Det er ikke mange af sin Aargang, han kender. Kongehusets Tilknytning til Studenterforeningen blev gennem Aarene vedligeholdt
af Kong Christian. Naar Efterfølgeren mødte danske Studenter, var
det som Rosportsmand. Dog var han allerede i Efteraaret I g 1 7 Gæst
i Studenterforeningen, men det vilde have været mærkeligt, om han
ikke havde været der den Aften. Den bød paa en Koncert, til hvilken
han selv havde taget Initiativet. Han kom sammen med Kabinetssekretær, Kammerherre C. P. M. Hansen. Det var Akademisk Orkester, der spillede under Vilhelm Poulsens Ledelse og med Poul Knudsen som Solist.
Næste Gang, vor nuværende Konge gæstede Foreningen, var i
1942 ved Aargangens Jubilæum. Dagen begyndte paa Universitetet,
hvor Kongen sad mellem Rektor, Professor Bloch og Professor, Dr.
med. Einar Lundsgaard. Ved Jubilæumsmiddagen om Aftenen i Studenterforeningens store Sal holdt Professor, Dr. phil. Bøggild Andersen Talen for den kongelige Jubilar. Han sagde blandt mange andre
gode Ord:
"Vi kender Deres varme Smil og ved, at det er et ægte Udtryk
for Deres Personlighed. De hører til Lunets lyse Sønner. Gid Deres
Smil maa lyse længe blandt os."
Kongen svarede med en ego-Tale og fortalte om den Tid, han
havde læst til Studentereksamen, da han var baade Duks og Fuks.
,,Nogen Studenterhue har jeg aldrig faaet, men fire Dage efter Eksamen fik jeg alligevel en hvid Hue, da jeg begyndte at sejle, og det
var det, jeg havde stilet mod."
Mangelen med Studenterhuen blev afhjulpet i Aftenens Løb. Ved
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Ingen af Kong Christians Sønner blev Ryttere (Søofficerer plejer jo heller ikke at være
beredne), men da Prinserne var Drenge, forsøgte de sig efter Faderens Ønske i Ridekunsten. Som det fremgaar af Teksten, var der Maade med Fremskridtene. Her et Billede
fra Drengeaarene. Det viser i hvert Fald, at begge Prinserne kunde sidde ordentligt paa
deres smaa Heste. Man gætter sikkert ikke forkert, naar man gaar ud fra, at det har været
en af Kong Christians Drømme, at han engang skulde kunne vise sig med begge sine voksne
Sønner til Hest, men her led Kongen en Skuffelse. Til Gengæld fik han den Glæde at se
dem begge som skolede Søofficerer.

Punchesoldet, der blev indledet med den smukke Ruskantate, fik
Kongen under vældigt Bifald overrakt en Studenterhue.
Sine Ungdomslærere har Kong Frederik aldrig glemt. Han har
stadig holdt Forbindelsen med dem og- fulgt dem paa deres Livsbane. Det er ikke alene Kadetkammeraterne, der kan attestere hans
ubrydelige Trofasthed. En af Lærerne fyldte for en Tid siden 60 Aar.
Kongen laa hjemme og vred sig. Det var den gamle Lumbago, der
snakkede med. Men Kl. I I mødte han trods Smerterne og ønskede
til Lykke. Det blev lidt bedre i Løbet af Dagen, og om Aftenen kom
han kørende, humpede ind og deltog i den gamle Lærers og Vens
Middag.
s

33

SØOFFICEREN

D

en 20. September 1946 var det 25 Aar, siden Kongen blev udnævnt til Sekondløjtnant i Flaaden. I Anledning af Jubilæet
udtalte Hs. Majestæt sig for første Gang i et Interview til Offentligheden. Interviewet blev til gennem flere Samtaler mellem Kongen
og nærværende Bogs Forfatter. Det gengives her.
,,Hvad lærte Deres kongelige Højhed som ung Mand i Søværnet,
og har De kunnet drage Nytte af det senere i Livet?"
"Jeg lærte alt", Svaret falder sikkert og bestemt, ,,for i Marinen
faar man jo en Opdragelse, der giver Ballast for hele Livet. I en forholdsvis ung Alder lærer man, at man har et Ansvar over for andre.
Og det er ikke et Ansvar, der kan forflygtiges, thi Søofficererne har
jo et direkte Ansvar for andres Liv og Lemmer. N aar dertil selve
Tjenesten bidrager til at indskærpe denne Kendsgerning, saa varer
det ikke længe, før det gaar op for En, at Ansvaret er Alvor, som
selve Gerningen som Søofficer er det. Jeg kunde aldrig have tænkt
mig andet end Søofficersvejen. Hele Opdragelsen og hele Tonen er
saadan, at den maa præge sin Mand ... hvis han da har Stoffet i sig.
Om jeg har haft det, maa andre afgøre. Jeg vilde ikke have undværet
min Uddannelse i Søværnet for alt. Min Kærlighed til Søen har jeg
haft, fra jeg var Dreng. Da jeg voksede til, følte jeg, at det eneste
Sted, hvor jeg rigtig havde hjemme, var i Flaaden. Og der har
jeg haft hjemme siden. Det er noget, man har i sig, noget, jeg ikke
helt kan forklare. Andre vil kunne sige, om jeg personlig har været
præget af den Uddannelse, Flaaden gav mig. Jeg mener det selv."
"Var det i Grunden ikke mærkeligt, at begge Kongens Sønner
blev Søofficerer?"
"Det mener jeg ikke, men det har sin egen Forklaring. I 1912 og
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1g13 var Kommandør
Hector Kiær Chef for
Kongeskibet
"Dannebrog", og paa Togterne
var min Broder og jeg
med om Bord sammen
med vore Forældre. Det
var Kommandør Kiær,
der indirekte havde Skylden for, at min Broder og
jeg gik Søofficersvejen.
Vi var selvfølgelig ikke
saa rolige paa Skibet, som
vi skulde være. Vi var jo
Drenge som alle andre
Drenge, og det var vist
ikke altid saa let at holde
Styr paa os. Men Kommandøren kunde ikke haMenig Nr. 461 paa »Dannebrog« (K).
ve os rendende alle Steder, og han vilde vel ogsaa helst vide, hvor han havde os. Og saa
fandt han paa, den herlige, kloge Mand han var, at sætte os i Arbejde.
Han gav os virkelig noget at bestille. Lavede vi for slemme Numre,
blev vi skældt ud. Men saadan næsten uden at vi vidste det, fik han
os sat i Gang med noget, der kunde optage os for Alvor. Vi stod til
Rors, og vi blev kommanderet til Udkik, og vi lærte allerede dengang,
at der var noget, der hed Pligt. De Befarnes Numre hørte op med
Nr. 460, men jeg fik Nr. 461 og min Broder 462. Mit Nummer har
jeg givet min Bil. Den har i Dag Nr. 461. Det var Kommandør Kiær,
der gav Stødet til, at baade min Broder og jeg valgte Søofficersvejen.
Han var et dejligt Menneske, en hyggelig Onkel. Jeg vil altid mindes
ham med stor Taknemlighed. Det var jo den gamle "Dannebrog",
og jeg har lige set i min Dagbog, at jeg i September 1931, da
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"Dannebrog"s Dage var
forbi, har skrevet dette:
"Et hyggeligt Skib har det
været, og det er den, jeg
skylder min maritime Løbebane."

*
"Hvilke andre enkelte
Mænd har haft særlig
Betydning for Deres kongelige Højheds Uddannelse?"
"Der er mange, som jeg
mindes med Glæde, nogle
er døde, men der er da
heldigvis endnu mange,
der lever. Som Aspirant
Slumrehjørne i den første »egen Lejlighed« paa
kom jeg i 1917, fem Dage
Amalienborg (K).
efter at jeg var blevet
Student, med "Heimdal", der var Kadetskib, og her var Kommandør Kiær igen. Alle mine Kadetaar var "Heimdal" Kadetskib med
Undtagelse af 1919, da "Valkyrien" erstattede det. 1920 havde jeg
Kommandør Gad som Chef, 1921 Kommandør Harttung. Jeg mindes
dem begge med den største Venlighed. De var ganske udmærkede
Mennesker og ganske fortrinlige Chefer for os Unge. Jeg lærte meget
af dem. Vi blev Venner for Livet. Paa "Valkyrien" traf jeg første
Gang vor nuværende Viceadmiral, dengang Premierløjtnant Vedel.
Da vi var kommet i Land, fortsatte han Undervisningen herhjemme.
Han manuducerede min Broder og mig, og hver Gang gennemgik
han det Pensum, vi skulde igennem paa Skolen. Han kommer her
stadig, og dermed er vist alt sagt om mit Forhold til Viceadmiralen.
Og saa husker jeg jo de forskellige andre Viceadmiraler - Evers,

Konow, Amdrup og Wenck. Admiral Wencks Skæbne var jo tragisk.
Naar han døde saa hurtigt efter sin Afgang, skyldtes det ganske sikkert den Modgang, han havde mødt. Han var en Personlighed og en
fremragende dygtig Mand. Mellem de yngre maa jeg nævne Kontreadmiral Hammerich, der omkom ved Shellhusets Bombardement.
Da jeg i Efteraaret 1921 som ung Løjtnant kom om Bord paa Torpedobaaden "Sværdfisken", var han Chef. Hans Velkomst til mig som
nybagt Officer var noget for sig, saadan som Hammerich selv var
det. Han sagde: ,,Husk, at De er ikke Kadet mere, De skal handle
under eget Ansvar. Men husk, at De altid kan sende Bud, hvis De
er i Tvivl. De maa hellere sende Bud efter mig een Gang for meget
end een Gang for lidt. Jeg er her for det samme!" 1923 blev jeg Næstkommanderende i "Delfinen" under Kaptajnløjtnant Riitzow, og i Maj
Maaned samme Aar indtraf Ulykken paa "Geysir". Chefen for "Delfinen" var sammen med de
andre Chefer i Flotillen
om Bord i "Geysir" for at
se Taagedemonstrationen,
da Ulykken skete. Han
blev saa haardt saaret, at
han døde et Par Maancder efter. Da "Delfinen"
laa et Stykke fra"Geysir",
undgik vi dermed Ulykken og dens Følger.
,,Hvad er Deres kongelige Højheds Indtryk af den
menige Mand, den Værne- Kong Frederiks bedste Ven i Ungdomsaarene, Premierløjtnant senere Kaptajnløjtnant E. A. Jensen.
pligtige i Søværnet?"
Billedet er taget af Kongen (KJ.
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"Jeg har altid sagt: Tager man det lidt gemytligt, kan man faa
dem til, hvad det skal være. Optræder man rigtigt og fornuftigt,
gaar det altid. Man skal behandle Folk, saadan som man selv ønsker
at blive behandlet. Det er ikke nogen Livsvisdom, jeg udtrykker,
det er simpelthen en dagligdags Sandhed, og det betaler sig at følge
den. Det er jo ikke Officerernes Skyld, at de Værnepligtige bliver
indkaldt. Loven siger det, og saa maa alle bøje sig for den. Men saa
vidt muligt skal man sørge for, at Ens Folk befinder sig vel. Det er
det bedste for alle Parter, og det giver det bedste Forhold mellem
Befalingsmænd og Mandskab. Paa de smaa Skibe har man bedre
Lejlighed til at komme den Værnepligtige paa nærmere Hold. Man
maa lære ham at forstaa, at man regner ham for mere end det Nummer, han bærer. For han er jo mere end et Nummer. Han ofrer sin
Ungdom til Uddannelse til Landets Forsvar. Befalingsmændene kan
være nok saa dygtige og pligtopfyldende - hvis den menige Mand
ikke er med i det, saa falder alt den Dag, det hele skal staa sin Prøve.
Lad mig i denne Forbindelse ikke glemme de stoute, gamle Underofficerer. Jeg mindes Overkanoner Oskar Petersen og Overbaadsmand Peter Olsen. Jeg traf ham første Gang paa "Dannebrog" i
1913, da jeg var Dreng, og siden gik han igen paa "Heimdal" 1917
og paa "Valkyrien" 1919. Og der var Overtømmermand Berg, som
jeg traf ogsaa paa "Dannebrog" en herlig Mand. De var Typer. De
er borte, de kommer aldrig igen. Det var Folk, som man var glad
ved at være Ven med."

*
"Hvad har Kammeratskabet i Flaaden betydet for Deres kongelige
Højhed?"
"Alt ... der har jeg faaet mine bedste og nærmeste Venner. Nogle
er døde, og dem mindes jeg med Vemod, men vi, der lever, holder
stadig sammen. Det var en stor personlig Sorg for mig, at Kaptajnløjtnant E. A. Jensen, Flyveren, forulykkede. Han stod mig nærmest
af dem alle.

Efter Kulfyldningen i Leith. De fleste af Kadetterne er vanskelige at identificere. Den
høje i Midten er dog let kendelig (K).

Men det er jo ikke alene i selve Søværnet, at jeg har Venner. Jeg
har fra gammel Tid mange Forbindelser i Koffardimarinen, i Det
Forenede, i Ø. K. og i Statsbanernes Færger og Skibe. Flere af dem
er døde, og andre er pensionerede, men jeg har stadig Forbindelse
med dem, der er ga,aet af.
Jeg faar ingen Kommando mere. Jeg er blevet for fin! Som Admiral faar jeg ikke mit eget Skib mere. Jeg faar ikke min egen Vimpel, og jeg faar ingen Telegraf. Jeg kan ikke mere sige: Dette er mit
Skib! Men saadan gaar det altsaa, naar man bliver for fin. Men min
Kærlighed til Søen og til Søens Folk er lige stor, og den dør aldrig."
Kronprinsen slutter:
"De 25 Aar har været en lykkelig Tid. Jeg forstaar ikke, hvor
Aarene er blevet af. Naar jeg ser tilbage paa dem, er det mig umuligt
at fatte, at de er borte. Men saadan gaar det vel alle. Jeg vil gerne
39

forme et Ønske paa min 25 Aars Dag, og det skal være, at den danske
Marine med sine store, hævdvundne Traditioner maa gaa en lykkelig
Fremtid i Møde, og at dette Ønske vil blive opfyldt, er jeg ikke i
Tvivl om, saa længe vi har vor nuværende Viceadmiral som Chef
for Søværnet.

*
Det er sjældent at se en saa aaben og oprigtig Erkendelse af sin
Livsvejs Værdi som den, Kongen har aflagt i sine ligefremme Udtalelser. Men Kongen skylder ogsaa Flaaden noget. Det var den,
der gav ham hans første, virkelige Kammerater. Det var i Søværnet, at han i den Alder, hvor han selv kunde skønne og vurdere,
lærte at kende andre
Samfundsklasser og deres
Kaar. Det var ogsaa i
Flaaden, han lærte, hvad
Pligt, streng Pligt er. Da
han var blevet Officer,
tilfaldt det ham at lære
andre det samme.
Kongen kunde have
klaret sig med tre Aar paa
Kadetskolen. Han kunde,
uden at nogen Regel eller
Bestemmelse var blevet
tilsidesat, have nøjedes
med Skolens tre ældste
Klasser og sprunget den
fjerde, yngste Klasse over.
Men det vilde han ikke.
Skolen havde dengang to
Kategorier Elever. Det
Paa Vej for at fylde de to store Kander med Vand
almindelige var, at den
til Brug for en paakrævet Renselsesproces (K).

Et Hold kulskovlende Kadetter ved Kulvognen paa Kajen i Leith. Fra venstre: Kommandørkaptajn R. S. Steensen, Kommandørkaptajn 0 . Petersen, Løjtnant i den siamesiske Marine Teck (død), Kommandørkaptajn H. Madsen (Marineattache i Moskva), Kommandørkaptajn C. E. Dinesen og afdøde Kaptajnløjtnant E. A. Jensen, Kongens gode Ven (K).

unge Mand, der vilde være Søofficer, skulde have sin Realeksamen. Med denne Eksamen meldte han sig som frivillig Lærling og kom med et af Marinens Skibe paa et kort Sommertogt.
Hvis han her viste sig egnet, gennemgik han den følgende Vinter
et specielt Kursus hos Galster & Holbøll, og det følgende Foraar
meldte han sig til Optagelsesprøven paa Kadetskolen. Klarede han
Prøven, blev han antaget som Kadetaspirant og kom ud at sejle
om Sommeren. Om Efteraaret indtraadte han som Kadet paa Skolen
i dennes yngste Klasse, og derefter havde han som foreløbig Fremtid Skolens fire Klasser at se hen til, afbrudt af Sejlads om Sommeren. Hvert Efteraar blev Vinterens teoretiske og Sommerenspraktiske Karakter regnet sammen, og Slutresultatet bestemte hans
Nummer i den ny Klasse.
Men for Studenter gjaldt der den Bestemmelse, at de efter Sejlads
som Aspiranter kunde gaa lige ind i Skolens næstyngste Klasse og

altsaa springe yngste Klasse over. Kongen valgte imidlertid at tage
alle fire Klasser med, han vilde lære det hele fra Grunden af. Sommeren 1917 tog han sin Aspirantsejlads, og da "Heimdal" kom hjem,
startede han i Skolens yngste Klasse fælles med de Realister, som
han havde været Aspirant sammen med. I Kraft af sin Studentereksamen mødte han med en større Kundskabsfylde (bl. a. i Sprog)
end Realisterne, men til Gengæld manglede han det særlige Plus,
som en Vinters Skoling hos Galster & Holbøll med Koncentrering udelukkende om Optagelsesprøven til Kadetskolen kunde give.
Mellem dem, der blev optaget Aaret efter, var nuværende Kommandørkaptajn Ph. C. Weilbach, senere Adjudant hos Kronprinsen.
Han var Student og gik ind i næstyngste Klasse. I den Periode, der
her er Tale om, blev Flaadens Ingeniører uddannet paa Kadetskolen
i en særlig Afdeling, der normalt ogsaa krævede fire Aar. Søkadetter
og Ingeniørkadetter fulgtes iøvrigt ad. N aar Søkadetterne blev udnævnt til Sekondløjtnanter, blev Ingeniørkadetterne Ingeniørassistenter. Vejen som Maskinofficer i Søværnet laa dem aaben.

*
Paa en vis Maade indtog Kongen (som senere Prins Knud) en
Særstilling som Kadet. Den Gang som nu boede alle Kadetter paa
Skolen. Der gjaldt dog den Bestemmelse, at Kadetter, der havde
deres Hjem i København, kunde bo hjemme de to sidste Aar. Kongen skulde imidlertid bo hjemme paa Amalienborg hos Forældrene,
og han "fulgte" derfor Undervisningen, som det hed. Men i Praksis
betød det intet som helst, at han ikke boede paa Skolen. Hver Morgen stillede han med sin Madpakke og deltog i hele Undervisningen
under nøjagtig samme Vilkaar som Kammeraterne. Naar de om
Aftenen læste Lektier paa Skolen under Tilsyn, sad han hjemme
og gennemgik de samme Lektier under Tilsyn af den unge Premierløjtnant J. H. Vedel, den nuværende Viceadmiral. Den Vagttjeneste og Inspektion, han som Kadet skulde have sin Del af,
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tog han naturligvis, naar
det blev hans Tur, og
han overnattede da paa
Skolen. I Aarenes Løb
havde adskillige Medlemmer af Kongehuset gennemgaaet Kadetskolen og
var blevet Søofficerer,
men det var første Gang,
at LandetsKronprins kom
ind paa Skolen som almindelig Elev, helt paa
lige Fod med de andre.
Kadetterne kunde ogsaa komme ud for den
ejendommelige Situation,
at medens de sad og sled
med Opgaver og Sprog, Siesta med to Kadetkammerater, nu KommandørkapJegstrup (til venstre) og Kommandørkaptajn
saa sad deres kongelige tajn
Ernst (K).
Kammerat hjemme paa
Amalienborg og styrede Land og Rige i Kongens Fraværelse. N aar
han kom tilbage efter at have modtaget Ministre og andre af Statens
høje Tjenere, var Kongeværdigheden lagt til Side. Han var · igen
Kadet som de andre.
Hvordan gled nu den lange Kadet, den længste af dem alle, ind
mellem de andre? Stilfærdigt og ligetil. Han lod sig aldrig skille
ud. Fra den første Dag var han et Nummer og et Navn som Kammeraterne. Her lærte han, hvad Kammeratskab er, og hvad det er
værd. For ham førte det til Venskaber for Livet. Det var ham magtpaaliggende, at der ikke under nogen Form blev taget Hensyn til
ham, og han var vaagen overfor den mindste Antydning af Smiger.
Hvad Kammeraterne hed, og hvilket Hjem de var kommet fra, interesserede ham ikke. Selv var han en god Kammerat. Altid havde
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I Arbejdstøjet paa » Valkyrien« i Middelhavet (K).
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I Galla paa "Valkyrien« i Anledning af den officielle Visit hos Khediven af Ægypten (K).
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han noget at undvære. Hans Trang til at dele med andre var dyb
og oprigtig. Ikke alle Kadetterne kom fra velhavende Hjem, men
Kronprinsen glædede sig lige saa meget til at være Gæst ved en
beskeden Middag i en Kammerats Forældres Lejlighed som ved en
større og festligere Anretning i en anden Kammerats større H jem.
Ikke saa sjældent tog han Kammeraterne med hjem paa Amalienborg
til et Komsammen. Det var første Gang, at Kadetter som kammeratligt Midtpunkt havde en kongelig Højhed, der havde Sæde i Statsraadet. Men det blev der aldrig talt om. Naar Kadetterne holdt
deres private "Statsraad", var det just ikke Rigets Ve og Vel, der
stod paa Programmet.

Det er vist almindelig kendt, at Flaadens Biksemad er ganske
udmærket. Det kommer af, siges der, at medens Biksemad i Hjemmene bliver lavet af Rester, saa fremstilles Marinens af friske Varer.
Under første Verdenskrig i Aarene, da Kongen blev Kadet, kneb
det undertiden med at faa de rigtige Raaprodukter, og det hændte,
at der ogsaa i Kadetskolens anerkendte Biksemad var blandet Rester.
Selv om den var god, saa var den ikke helt saa god, som den plejede
at være. Det var derfor menneskeligt, at Kammeraterne engang
imellem skævede lidt til den solide Frokostpakke fra Amalienborgs
Køkken. Det endte ofte med - iøvrigt uanset om de skævede eller
ej - at Indehaveren af Pakken delte den med dem og selv tog fat
paa Biksemaden.
Hundekunster blev der selvfølgelig lavet paa denne Skole som
paa alle andre. Kongen var ikke en af de værste, men var godt med.
Hvis en Kammerat var kommet til at træde i Spinaten, var han
den første til at hjælpe ham ud af Klemmen, hvis der kunde hjælpes.
Man gaar sikkert intet Medlem af Kongens Klasse for nær, naar
man siger, at der mellem dem ikke fandtes, hvad man kalder lysende
Begavelser. Det var en Samling raske og friske unge Mænd, der passede deres Sager og klarede sig godt baade ved de aarlige Opryk-

ninger og ved den afsluttende Eksamen. Ikke saa faa faldt fra paa
Vejen gennem de fire Klasser. Nogle egnede sig ikke for Søen, andre
klarede ikke en Oprykningsprøve, og andre igen manglede de særlige Evner, der forlanges af en Mand, som skal byde over andre.
Det var den Slags Enkeltheder, som de paagældende efterhaanden
selv ( eller andre) blev klare over.
Hvad "andre" angaar, saa maa Skolens højt ansete Chef i mange
Aar, Kommandør Kiær, nævnes. Han var en lidt bøs og tilsyneladende noget fjern Mand. Men han var en stor Menneskekender,
han saa alt og hørte alt. Hvert Aar holdt han Parol paa Skolen,
og naar den var forbi, blev hver Kadet kaldt ind til ham til "Enkeltmandsparol". Hvad der blev sagt, fik ingen at vide. Det forblev altid
mellem Chefen og Kadetterne. Her blev det sagt
dem, hvorledes de i det
hele taget stod paa Skolen, og i disse Enesamtaler
er adskillige unge Mænds
Fremtidsskæbne blevet afgjort. Men Kadetterne fik
ogsaa at vide, hvad de var
regnet for, og hvad de var
værd som Mennesker.
Kommandør Kiær sagde
dem Sandheden om dem
selv. Han kendte dem det blev de hurtigt klare
over - og han kendte
dem til Bunds. Mange
Kadetter har ved disse »Heimdal«s Dæk faar(1920) en Omgang Rensning med
helt fortrolige Møder hos Marinens gamle Rensemidler Vand, Mursten, Sand.
deres Chef høstet en Be- Fra venstre ses nuværende Underdirektør, Orlogskaptajn Rostock-Jensen, Kongen, Kommandørkaptajn
læring, der blev til Værdi Weilbach (K) .
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for hele Livet. Ogsaa Kongen (og Prins Knud) har af Kommandør
Kiær faaet at vide, hvorledes han stod anskrevet som vordende Søofficer, og hvad han var værd som Menneske.
Navnlig paa Somrenes Togter med Kadetskibet fæstnede Kammeratskabet sig med Kadetterne i de ældre Klasser. Mellem dem var
der særlig to, Kongen blev Ven med. Den ene var E. A. Jensen, der
gik to Klasser over, den anden Har. Jastrau. De blev begge Marineflyvere. E. A. Jensen blev den, Kongen sluttede sig nærmest til af
alle. De var forbundet ved et varmt og smukt Venskab. Men Jensen
havde iøvrigt kun Venner. Alle, der har kendt ham, berømmer ham
som en virkelig Begavelse, en betydelig Personlighed, en Officer, der
forenede en sjælden Dygtighed med et sjældent Væsen. Ulykken kom
over baade Jensen og Jastrau. Den 28. Januar 1930 styrtede den sidste
ned med sin Maskine og omkom. Den 22. April samme Aar dræbtes Jensen paa samme Maade. Hans tragiske Død var et haardt Slag
for Kongen, der tog sig hans Skæbne meget nær.

*
Sommeren 1919 bød Kadetterne q.en forventede store Oplevelse,
at de kom paa et Udlandstogt. Den gamle Krydser "Valkyrien" var
denne Sommer Kadetskib, og over Oslo naaede den Skotland, hvor
der aflagdes Besøg i Edinburg og Leith. I Leith hændte der noget
udenfor Programmet. ,,Valkyrien" skulde have Kul, men da der
netop var Kulstrejke i Byen, skulde Skibets Værnepligtige besørge
Arbejdet med Kullene, der skulde fyldes i Sække fra en Jembanevogn paa Havnesporet og derefter slæbes ombord. Men nu
skulde de Værnepligtige netop have Landlov, og da man nødig vilde
tage Landloven fra dem, tilfaldt det Kadetterne at være Kulslæbere.
Kongen skulde have Vagt, men da han hørte, at Kammeraterne
skulde i Gang med Kullene, bad han sig fritaget for Vagten. Han
vilde helst være med, hvor de andre sled, ligegyldigt om Arbejdet
var nok saa snavset. Og derefter slæbte alle Kadetterne Kul ombord,

Læreren og Vennen, Premierløjtnant Vedel sammen med Prins Knud, »Heimdal« 1920 (K)
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til "Valkyrien" havde
faaet, hvad Skibet skulde
have. Det er ikke sandsynligt, at den danskeMarine nogensinde har set
saa sorte Kadetter før.
Men der var Vand ombord, saa det var der
Raad for.
Fra Skotland gik "Valkyrien" til Madeira, og
medens Skibet laa her,
kom der Ordre til, at
Krydseren skulde gaa til
Alexandria og Malta og
hente danske Sønderjyder,
der havde været interneret som tyske Krigsfanger. Det drejede sig om et
Fra Besøget i Island. Billedet er taget af Kong FrePar Hundrede, og dette
derik. I Forgrunden staar Dronning Alexandrine
Antal betød en haard BeSamtale med Kommandør Harttung (K).
lastning for "Valkyrien",
der jo ikke var indrettet for Passagerer. Pladsen ombord blev meget
indsnævret, for at Sønderjyderne kunde faa Plads, men alle gav deres
Bistand af bedste Hjerte. Kongen ( og Prins Knud, der var med som
Aspirant ) var de første til at give Plads. Kongen fik "Valkyrien"s
mindste Rum, og Prins Knud flyttede ind til en Kammerat.

*
I Alexandria kom Kongen - for den Sags Skyld hele "Valkyrien" - ud for en særlig Begivenhed. Den kongelige Kadet skulde
som Kongehusets og Regeringens Repræsentant aflægge officiel Visit

Et usædvanlig smukt Billede, som Kronprins Frederik tog ved Indsejlingen til Godthaab
under Kongefamiliens Grønlandsbesøg 1921 (K).

hos Khediven af Ægypten, og for nogle Timer var han ikke Kadet,
men Danmarks Kronprins. I fuld Galla gik han fra Borde, hilst med
den Honnør og det højtidelige Ceremoniel, der tilkommer Landets

51

vordende Konge. Da han kom tilbage, gentog det samme sig. En
halv Time efter var han igen Kadet som de andre.
I Sommeren 1920, det store Genforeningsaar, var Kongen med
"Heimdal" i Sønderjylland, og sammen med Faderen og Broderen
red han ind over den gamle Grænse og var med overalt i de uforglemmelige Dage. Senere paa Sommeren gik "Heimdal" paa Togt
til Norge og derfra til Skotland og England. I Leith havde en af
Kammeraterne Fødselsdag, og Kongen benyttede Lejligheden til at
gøre en lille Middag for ham paa en af Byens Restauranter. Efter
Vinterhalvaaret 1920-21 blev Kadetterne udnævnt til Kvarterchefer, og "Heimdal"s Sommertogt gik denne Gang over Færøerne
til Island. ,,Heimdal" eskorterede "Valkyrien", der havde Kong Christian og Dronning Alexandrine ombord, og den lange Rejses Endemaal var Grønland, der for første Gang skulde have Besøg af Landets Konge og Dronning. I Island gik Sønnerne ombord i Damperen
"Island" og sejlede med Forældrene til Grønland, et Besøg, der blev
en stor Oplevelse for alle dem, der var med.

*
En enkelt Søofficer fik under Kongens sidste to Kadetaar stor
Betydning for ham som for Prins Knud. Kommandør Kiær, der
havde en sjælden Evne til at se sine Folk rigtigt an, ønskede, at
Premierløjtnant Aage H. Vedel, den nuværende Viceadmiral, skulde
være Lærer i Navigation paa Kadetskolen. Vedel havde i og for sig
ikke noget mod Tilbudet, men han vilde dog tale nærmere med Kommandøren om Sagen. Da han kom op til ham, gentog Kiær sin Opfordring, men han lagde til, at der ogsaa ventede Vedel en anden
Opgave - han skulde være Lærer for begge Prinserne. Vedel sagde
Ja, og saaledes gik det til, at han sammen med nuværende Kommandør Peter Jensen overtog Kadetternes Undervisning i Navigation paa Middelhavstogtet med "Valkyrien". Efter Hjemkomsten
blev Premierløjtnant Vedel Guvernør Dorphs Afløser som Leder af
Undervisningen paa Amalienborg. Det var i Foraaret 1919, og han
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Det første Møde mellem Kongefamilien og Grønlænderne fandt Sted i Godthaab. Kong
Christian hilser paa de mange Grønlænderinder, medens Dronning Alexandrine og begge
Prinserne ser til (K).

fortsatte, til Kronprinsen havde bestaaet den afsluttende Eksamen
paa Kadetskolen i Efteraaret 192 1.
Vedel boede ofte paa Amalienborg, og han var der altid om Natten, naar Kongen og Dronningen var borte. Prinserne startede tidligt.
De skulde være paa Kadetskolen og begynde sammen med Klassekammeraterne, og de fortsatte til Kl. ca. 15,30 hver Dag. Naar de
kom hjem, havde de fri til Middagen Kl. 18, hvor de spiste alene
sammen med Vedel. Derefter kørte de undertiden en kort Tur over
Langelinje eller i Nabolaget, eller Kronprinsen spillede en halv Times
Tid. Men fra Kl. 19,30 til henad Kl. 23,30 hver Aften læste de
hver for sig deres Pensum.

*
Skolelederen underviste i Navigation, Matematik og militære Fag;
til de andre Fag var der særlige Lærere fra Dorphs Tid. Hver Ons53

dag mødte Vedel hos
Prinsernes Forældre og
berettede om Skolen og
om Elevernes Fremskridt
og Standpunk.ter. Forældrene fulgte Undervisningen med levende Interesse, og begge Majestæterne
var overmaade venlige og
forstaaende overfor Lærerne og deres Indsats.
De glædede sig, naar Sønnerne havde vist sig særlig flittige og dygtige, og
de var kede af det, naar
det havde skortet paa Fliden. Ganske som alle andre Forældre. De fik altid
fuld Besked.
I en Fritime udenfor Kadetskolen 1920 (K).
Sammen med Kammeraterne tog Kongen sin afsluttende Eksamen i Efteraaret 1921. I
nogle Fag stod han godt, i andre mindre godt. Men han kendte sine
svage Sider, ganske som Kammeraterne kendte deres. Han vidste,
at der vilde falde nogle tg'er, og han fik dem, han skulde have. Ved
alle Prøver ganske som ved den afsluttende Eksamen blev han behandlet nøjagtig som Kammeraterne. Selv ønskede han ikke, at der
blev gjort Antydning af Undtagelse. Som han havde arbejdet under
samme Kaar som Klassens andre Elever saaledes vilde han ogsaa
slutte.

*
I Grunden var det en temmelig streng Ungdom, Kongen havde
baade som almindelig Skoleelev og som Kadet. I mange Aar var
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han i Virkeligheden under Opsyn hele Dagen til langt ud paa Aftenen, og han - og Broderen - var faktisk mere under Tvang end
de fleste andre Unge. Med sine medfødte pædagogiske Evner og
med hele sin fribaarne Indstilling var Premierløjtnant Vedel uden
Tvivl en fortrinlig Leder af Kronprinsens afsluttende Privatundervisning. Lærer og Elev blev Venner. Venskabet er blevet varmere,
efterhaanden som de begge er blevet ældre. Kongens Ord om Viceadmiralen i det Interview, der indleder dette Afsnit, siger tilstrækkeligt herom.
. '
I September 192 I tog de Kadetter, der var tilbage
af Holdet,
deres Søofficerseksamen. Foruden Kongen var det de nuværende
Kommandørkaptajner A. Schmidt, A. G. Topsøe-Jensen, B. V. Clau-

En Samling Kadetter fra Kadetskolens Klasser Sommeren I 920. I fo rreste Række fra venstre : Kommandørkaptajn Weilbach, Kommandørkaptajn Greve, Direktør for Søartilleriet,
Kommandørkaptajn H . J. Rasmussen, Underdirektør, Orlogskaptajn Rostock-Jensen, afdøde Orlogskaptajn Chr. Ries, Kommandørkaptajn A. Schmidt. Bagved staaende fra venstre: Kommandørkaptajn C. E. Dinesen, Orlogskaptajn M. Lorch, Kommandørkaptajn R.
M. Ernst, og siddende Kommandørkaptajn Jegstrup, Kongen, afdøde Søløjtnant Jastrau (K) .
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sen og Ph. C. Weilbach og Underdirektør i "Baltica" L. RostockJensen, der i 1935 som Orlogskaptajn traadte ud af Søværnet for
at overtage en Stilling som Havariekspert i det nævnte AssuranceKompagni. Endvidere bestod Ingeniørkadetterne Einar Stahl og W. E.
Nielsen, der efter at have tjent Flaaden mange Aar som Ingeniører
gik over i civil Virksomhed, Stahl som Leder af Maskinistundervisningen, Nielsen som Driftsingeniør i Akkumulatorfabrikken Wotan.
Efter bestaaet Eksamen skulde Kadetterne den Gang paa et Vintertogt, under hvilket de gjorde fuld Officerstjeneste, inden Udnævnelsen til Sekondløjtnant kom nogle Maaneder efter. Det var "Ingolf",
der skulde ud med Holdet, men Kongen skulde ikke med, da andre
Pligter holdt ham hjemme. Han modtog derfor sin Udnævnelse til
Sekondløjtnant den 20. September. Kundgørelse for Søværnet A 15
for 20. September 1921 indeholder Meddelelsen om Udnævnelsen
samt denne Tilføjelse:
"Hans kongelige Højhed vil under sin Tjeneste om Bord og i Land
være at betragte efter sin Charge i Flaaden og ikke som Medlem af
det kongelige Hus eller Ridder af Elefanten."
Med denne Tilføjelse bestemte Faderen, at ligesom Kongen havde
været Kadet mellem Kadetterne, skulde han i Fremtiden være Officer mellem Officererne. Forskellen understregedes dog ved, at Sekondløjtnanten straks fik sin egen Adjudant, Kaptajn H. G. Bildsøe,
nu Kommandør og Chef for Kongens Adjudantstab af Søværnet.
Samme Dag meldte den ny Løjtnant sig til Tjeneste under Søofficerskorpset (senere kom det til at hedde "Under Viceadmiralen" for
at blive ændret til Nutidsformen "Under Søværnskommandoen"), og
17. Oktober meldte han sig paa Torpedobaaden "Sværdfisken" hos
Chefen for Torpedobaadsdivisionen, Kaptajn Carl Hammerich, der
modtog ham med den alvorlige og oprigtige Velkomst, som Kongen
selv har citeret i sine Udtalelser foran. Hans første Sejlads som
Officer paa den lille Torpedobaad strakte sig over 3 ½ Maaned. Den
følgende Sommer blev han yngste Løjtnant paa "Peder Skram",
hvilket vil sige, at han var Officer Nr. 9. Herunder gjorde han ogsaa

Kadetskolens ældste Klasse 1920. Fra venstre: Kommandørkaptajn Topsøe-Jensen, Kongen,
Kommandørkaptajn Weilbach, Kommandørkaptajn Clausen, Kommandørkaptajn Schmidt,
tidligere Ingeniørassistent, nu Civilingeniør W. E. Nielsen, tidligere Marineingeniør, nu
Direktør for Maskinistundervisningen E. Stabl (K).

Tjeneste i Mineskibet "Lossen", iøvrigt netop i de Dage, da Forfremmelsen til Premierløjtnant kom. Fra "Peder Skram" kom han
til "Olfert Fischer", og først henmod Jul kom han atter i Land.
Sommeren 1923 blev den unge Løjtnant Næstkommanderende paa
Torpedobaaden "Delfinen", og om Efteraaret indtraadte han paa
Søværnets Officersskole paa Holmen, der varede hele Vinteren til
Slutningen af Maj Maaned 1924 og efterfulgtes af en kortere Signalskole og Artilleriskole. Inden Kongen blev Orlogskaptajn 1935, havde
han sejlet med alle Marinens Skibe med Undtagelse af Undervandsbaadene, et Vaaben, der ikke interesserede ham direkte. Men i alle
de andre Skibe havde han gjort Tjeneste i hjemlige Farvande. Det
maa ikke glemmes, at mange andre Pligter efterhaanden kaldte paa
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Søofficeren i hans Egenskab af Tronfølger. Saaledes var han hvert
Foraar Regent, naar Forældrene tog Ophold i Cannes, og ved mange
andre Lejligheder havde han officielle Hverv, der skulde passes.
Det Maal, enhver ung Søofficer tragter efter, at faa sit eget Skib
at føre og sin egen Telegraf paa sin egen Bro,
naaede han som Kaptajnløjtnant i 1927, da han
blev Chef for Torpedobaaden "Søhunden".
Klassekammeraten, Rostock-Jensen, var hans
Næstkommanderende.
,,Søhunden" var i Eskadre, og Kronprinsen førte
den i to Maaneder. Senere
førte han "IJ valrossen" i
to Sorµre. Om hans Kvali1922, Kronprinsen med sin Adjudant, Kaptajn Bildsøe (til venstre) og Kammeraten, Søløjtnant nu Komfikationer som Officer og
mandørkaptajn og Marineattache i London, Qvistsom Chef kan det kort og
gaard (K) .
godt siges, at han kunde
sine Ting. Han behøvede ikke at have nogen til at fortælle sig om
de Pligter, der paahvilede ham. Han kendte dem, og han opfyldte
dem nøje. Han lærte at kende sine Befalingsmænd og sit Mandskab,
og de satte Pris paa ham, fordi han var, som han var, og ikke fordi
han var Kongens Søn og endda havde sin egen Adjudant, naar han
var i Land. Og han vedblev at være den samme gode Kammerat,
som han altid havde været.
Der er noget i Flaaden, som hedder at blive "agterudsejlet". Landkrabber kender ikke rigtig Ordets Betydning, men Søofficererne kender det. Naar en Officer bliver agterudsejlet, har han det ikke særlig
godt. Det er en Vedtegning, som maaske kan sætte Spor i hans Forfremmelsesbedømmelse, og gentager den sig flere Gange, kan han

Et Landgangskompagni i Kongeskansen paa Dybbøl 1922. Sekondløjtnant, Kronprins Frederik fører Fanen op (K).
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godt skyde en hvid Pind efter Admiralsepauletterne - hvis der da
har været Udsigt til dem.
En Søndag i Sommeren 1927 laa "Søhunden" fredeligt ved K ajen
i Aarhus. Næstkommanderende var inviteret til Middag hos private
Venner i Byen, og det blev lidt sent, saa sent, at han foretrak at
blive der om Natten. ,,Søhunden" skulde sejle Mandag Morgen Kl. 8.
Naar et Orlogsskib skal sejle Kl. 8, saa betyder det Kl. 8 og ikke
fem Minutter senere. Kl. 7 var N æstkommanderend~ ikke kommet.
Det paahviler først og fremmest ham, at Skibet er i Orden, og at alt
er klart til at gaa, og det tager sin Tid. Kl. 7,15 var der heller ingen
Næstkommanderende at se. Kl. 7,30 stod Chefen og begyndte at
blive lidt nervøs. Da der heller ingen Rostock-Jensen var kommet
Kl. 7,40, kaldte Chef en paa Maskinmesteren. ,,Kunde der hurtigt
laves et lille Havari?" Jo, det mente Mester nok, ,,der kunde vel ske
et eller andet med en Krumtap." Endelig Kl. 7,50 styrtede Næstkommanderende ombord. Han blev ikke ligefrem skældt ud. Chef en gav ham denne Paamindelse: ,,Det var godt, du kom, men saa
vil jeg bare sige dig, at var du ikke kommet til Tiden, vilde der være
sket et lille Havari!" Kl. 8 stod "Søhunden" ud af Havnen.
Sommeren 1934 var Kongen en kort Tid for sidste Gang Chef,
og det var "Hvalrossen", han tog Afsked med, da han gik i Land.
Aaret efter kom hans Udnævnelse til Orlogskaptajn, kort før han
den 24. Maj holdt Bryllup i Stockholm. Fra da af lagde ikke alene
Hjemmet, men mange andre Pligter Beslag paa hans Tid. Først
1937 var han paa "Niels Juel" i Eskadre til Raadighed for Staben.
Kommandørkaptajn blev han kort efter, og 1939 udnævntes han til
Kommandør. Han havde sagt Farvel til egen Vimpel og til eget Skib.
Han var allerede blevet "for fin", som han selv udtrykte det. Og
da han 1945 var blevet Kontreadmiral, var det for stedse forbi med
selvstændig Kommando.
Da Kongen fejrede sit 25 Aars Jubilæum som Søofficer, glemte
Flaaden og dens Folk ham ikke. Om M orgenen mødte Viceadmiral
Vedel paa Amalienborg med Søværnets Lykønskning og med en
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Rekylskydning paa Holmen 1922.

meget værdifuld Gave. Det var en stor Kobberkedel fra et af Flaadens
gamle Skibe. Paa Siderne var indgraveret Navnene paa de Skibe,
Kongen havde sejlet med i de 25 Aar. Samme Morgen var Fregatten
"Niels Ebbesen" kommet til København, og ved 10-Tiden gik Kongen
ombord og inspicerede Skibet, som derefter lagde ud paa Reden. Ombord var Viceadmiralen og nogle af Kongens gamle Venner i Søofficerskorpset. Det gik meget kammeratligt og meget festligt til.
Om Aftenen havde Kongen Kammerater og Venner til Middag.

*
Ved Faderens Død blev Kongen Øverstbefalende for Flaade og
Hær og henholdsvis Admiral og General. Naar Hs. Majestæt nu
sejler med "Dannebrog", behøver Kongeskibet ikke at ankre op, hvis
alle Officererne en Dag skulde blive syge. Landets øverste Søofficer
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Under en Udflugt til Knebel Bakker 1924 {K).

er ombord og kan overtage Kommandoen, fordi han er Fagmand.
Det er første Gang, en dansk Konge siden Chr. 4. har kunnet klare
Grejerne paa sit eget Skib. ,,Dannebrog" er Hs. Majestæt i hvert
Fald ikke blevet "for fin" til at føre, hvis det skulde knibe.
Efter kongeligt Reskript udstedte Forsvarsministeren samme Dag,
Kong Frederik besteg Tronen, denne Kundgørelse for Hær og Flaade:
,,Vi Frederik den Niende, af Guds Naade Konge til Danmark,
de Venders og Gothers, Hertug til Slesvig, Holsten, Stormarn, Ditmarsken, Lauenborg og Oldenborg,
Sender Vor Kongelige Hilsen til Vor Hær og Vort Søværn, idet
Vi nærer den fulde Forvisning, at de har overført den Lydighed og
Troskab paa Os, som hidtil knyttede dem til vor højtelskede afdøde
Fader. Kærlighed til Konge og Fædreland, streng Disciplin og nøjagtig og villig Opfyldelse af Pligtens og Ærens Bud har altid været
Ledetraad for den danske Hær og det danske Søværn. Det er Vor
Overbevisning, at disse ledende Egenskaber ogsaa under Vor Regering vil bevares og udvikles til Kongens og Fædrelandets Velfærd
og Ære, hvorfor Vi tilsiger Vor Hær og Vort Søværn Vor Kongelige Bevaagenhed.

Foranstaaende paalægger Vi herved Vor Forsvarsminister at bringe
til Hærens og Søværnets Kunpskab."
Dette allerhøjeste Budskab vil være at oplæse for Tropperne under
Gevær og for Søværnets Personel under Parade.
Harald Petersen.
Meget snart efter fandt Kongen Lejlighed til personligt at tale
til det Værn, der havde haft hans Kærlighed fra hans tidligste Ungdom. Det skete paa Flaadens Hædersdag, Helgolandsdagen, g. Maj.
Søofficerskorpset, alle andre hjemmeværende Befalingsmænd og
Styrkerne paa Holmen opstilledes om Formiddagen til Parol i Planbygningen paa Holmen. Her blev Kongen modtaget af Forsvarsministeren og Viceadmiralen. Et Æreskompagni aflagde Honnør.
Foran Fronten i Planbygningen talte Kongen til Officerer og Mandskab. Han omtalte sin Faders varme Kærlighed til og dybe Interesse
for Marinen, og derefter mindede han om sin aktive Tjeneste i Søværnet og bragte sin Tak for den Krans af skønne Minder, som saa

Et Billede fra samme Udflugt og fra samme Dysse-Overligger. Fra venstre Fru Victor,
Kaptajnløjtnant E. A. Jensen, Fru Kaptajnløjtnant Jensen, Kongen (K) .

mange havde været med at binde. Kongen sluttede med at udtale
sin bedste Tro paa Flaadens Fremtid, idet han haabede, at de, der
skulde begynde deres Vej i Søværnet, maatte faa lige saa gode Minder, som han havde.
Viceadmiral Vedel takkede for Kongens smukke Ord paa Flaadens store Mindedag. ,,Vi er," sagde Viceadmiralen videre, ,,stolte
og glade over, at Deres Majestæt er udgaaet fra vor gamle Kadetskole, og over, at vi stadig følges af Deres Tanker og dybe Interesse.
Vi mindes det gode Kammeratskab, som Deres Majestæt altid var
med at styrke. Vi ved, at det menneskelige altid var vigtigere for
Dem end Rang og Stilling. Vi ønsker Deres Majestæt varmt til Lykke,
og Flaadens aarhundredgamle Hilsen til Kongen skal nu for første
Gang lyde til Kong Frederik IX: Gud bevare Kongen!"

*
Naar Folk om Aftenen er vandret forbi Amalienborg gennem Ny
Toldbodgade, er det hændt, at de har iagttaget en blinkende Signalhilsen fra et Vindue oppe bag i Kongens Palæ, der indtil Kong
Frederiks og Dronning Ingrids Bryllup hed "Kronprinsens Palæ".
Hvis Iagttagerne blev staaende længe nok, hørte de lidt efter, at
Signalerne holdt op, et enormt Brøl fra en Damper, der stod ud
af Havnen. Der er vist aldrig nogen, der har sat Signalerne og Brølet
i Forbindelse med hinanden. Men der var en Forbindelse, endda en
meget intim. Det var Kongen, der vidste, at en af hans Venner, en
Kaptajn paa en af D.F.D.S.s Rutedampere, nu var paa Vej op
gennem Sundet til den jydske Havn, hvor han næste Morgen skulde
landsætte sine mange Passagerer. Kongen sagde Godnat til Skipperen, og Skipperen svarede omgaaende med et Hyl, der kunde have
vækket det meste af Kvarteret, hvis det sov paa dette Tidspunkt.
Hylet var Kaptajnens Godnat til Vennen i Slottet.
Denne lille Tildragelse kan staa som et talende Bevis paa Kongens Forhold til Handelsmarinen og dens Mænd. Kendskabet til

Kontreadmiral, Kronprins Frederik paa Holmen første Gang efter Befrielsen, sammen med
Forsvarsminister Harald Petersen, Viceadmiral Vedel og Direktør Nielsen, Orlogsværftet.

dem og Venskabet med mange af dem er gammelt. I 1924 deltog
Kongen i "Frederik 8."s store Middelhavstur, og her lærte han Føreren, Kaptajn Mecklenburg, at kende. Det blev til et Venskab, der
beholdt sin Varme, til Kaptajnen døde for nogle Aar siden. Hver
Gang "Frederik 8." siden vendte hjem fra Amerika, var det aldeles
sikkert, at hvis Kronprinsen var hjemme, saa var han den første
Gæst paa det store Skib. Som Regel stod han og ventede, til Landgangen var i Orden, hvorefter han øjeblikkelig entrede Skibet og
bød velkommen hjem. Der fulgte altid en lang Sludder med Kaptajn Mecklenburg, som maatte berette alt om Rejsen.
Da der skulde siges nogle Ord til Offentligheden ved den store
Landsindsamling i Foraaret for de under Krigen omkomne Søfolk,
var det en naturlig Ting, at Kongen paatog sig Hvervet som Indsamlingskomiteens Formand. Inden Indsamlingen begyndte 1. Marts,
5

holdt Kongen en Tale i Radioen om dens Formaal, og her hyldede
han de døde Søfolks Minde:
"Paa fredelig Færd og gennem to Verdenskrige har vore Søfolk
sejlet for Danmark, kæmpet for dets Eksistens og været med til at
sikre det en Fremtid som fri og selvstændig Nation. I det sidste store
Opgør blev Sømanden vor første Frihedskæmper. Trofast stod han
paa vort gamle Fartøj, da det under Dannebrogs Farver sluttede op
blandt de Lande, der kæmpede mod Undertrykkelse og Vold. Vi vil
huske dem, der bjærgede sig frelst igennem den svære Kamp, hvor
Livet altid var Indsats. Til dem alle staar Danmark i dyb Taknemmelighed. Den Indsamling, som er begyndt i Dag, og hvis Formand
jeg har den Ære at være, vil først og fremmest søge at hjælpe de
Faldnes Efterladte, og denne Hjælp vil blive ydet gennem de Institutioner, der eksisterer i Forvejen, og som alle har Brug for større
Midler. Vi vil i saa stor Udstrækning, som det bliver os muligt, støtte
disse gammelkendte Virksomheder, og vi vil søge at skabe nye. Man
mindes bedst de Døde ved at huske de Levende - de Ord staar
stadig ved Magt. Vi skylder de Faldne et synligt Minde, og det vil
blive rejst. Men, man maa ikke glemme de Levende for de Døde.
Vi ærer og agter den danske Sømand, som i den vanskeligste Tid
maatte kæmpe for sit Land, en Periode ikke under sit eget Flag, men
under et andet. Den store Dag kom, da vores allierede Magter meddelte, at nu kunde den danske Sømand sejle under eget Flag. Dannebrog blev hejst i alle danske Skibe. Mange af dem er maaske ikke
kommet hjem, men dem, der er kommet tilbage, dem hylder vi
igennem denne Indsamling, forsøger at hylde dem ved at gøre vort
bedste for at kunne uddanne de Danskes Vej til Ros og Magt, ved
at uddanne de unge Søfolk og dem, hvis H u staar til Søen, og gennem
disse Ord vil jeg gerne, som selv er Sømand, bringe en H yldest til
alle danske Søfolk. Jeg ærer de Faldnes Minde, og jeg hylder den
Ungdom, som nu gaar i de Gamles Fodspor."
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FORLOVELSE OG BRYLLUP

T.T ongelige Personer har altid haft svært ved at have deres Privatliv
~helt i Fred. Folket vil vide, hvad der sker i Statsoverhovedernes
Familier. Navnlig Forlovelser har til enhver Tid haft en umaadelig
Interesse blandt en meget stor Del af Undersaatterne. Somme Tider
har denne Interesse uden Tvivl været større, end den var hos dem
- eller den - man absolut vilde have forlovet. Hvis der yderligere
blev hvisket om en hemmelig Pagt mellem to unge Kongelige, saa
steg Interessen proportionalt med de paagældendes Popularitet. Husk
blot alle de Forlydender, der gik Europa rundt i Prinsen af Wales
lange U ngkarletid.
Naar Kong Frederik naaede at blive over Midten af 3o'erne uden
at være hverken forlovet eller gift, saa var det helt i Overensstemmelse
med de gældende folkelige Traditioner, at Offentligheden havde
meget travlt med at faa ham forlovet. Hvis det underlige Begreb, der
hedder Folkestemningen, skulde have afgjort Problemet, havde Kongen saamænd været gift, inden han blev Sekondløjtnant. Det skal
helst gaa stærkt, naar det drejer sig om en Kongesøn, og navnlig om
en Kronprins.
Der var ikke Spor af mærkeligt i, at den svenske Kronprins Gustav
Adolfs smukke Datter, Prinsesse Ingrids Navn omkring og efter 1930
ofte nævntes sammen med den danske Kronprins. De havde kendt
hinanden i nogle Aar, var mødtes i Danmark, i Sverige og undertiden
i Udlandet. I Stockholm bor jo Kongens Tante, Prinsesse Ingeborg,
der er gift med Prins Carl, og under Besøgene hos Familien i den
svenske Hovedstad havde Kronprinsen meget tit været sammen med
Prinsesse Ingrid. Hver Gang de var set i Selskab, blev der hvisket om
Forlovelse. Kronprinsens Musikinteresse bragte ham tit til Stockholm.

I Januar 1933 overværede han sammen med Prinsessen og andre
Medlemmer af det svenske Kongehus Operaens Opførelse af Wagners
"Niebelungenringen", og i Februar Aaret efter, da han atter var i
Stockholm som Kong Gustavs Gæst, overværede han Operaens Fremførelse af Kurt Atterbergs ny Opera "Fanal", og senere var han sammen med Prinsessen paa det aarlige "Amarantbal" . Disse Samvær
gav Næring til Fantasien hos dem, der absolut vilde have de to Unge
forlovet. At Kronprinsen og Prinsessen var blevet gode Kammerater,
efter at de havde lært hinanden nærmere at kende i Aarenes Løb, er
temmelig naturligt. De havde hver for sig mange Kammerater og
Venner af begge Køn. Men der havde mellem dem ikke været talt et
eneste Ord om, at de vilde følges ad gennem Livet. De var gode
Kammerater og ikke andet.

*
Men saa skred det. Det var vistnok ved Nytaarstid 1935 blevet bestemt, at Kronprinsens mangeaarige Ven, Kapelmester Georg Høeberg skulde op til Stockholm og dirigere ved to Koncerter i Koncerthuset i Begyndelsen af Februar. Paa Programmet for den ene af
Koncerterne stod Cesar Francks Symfoni i D-moll, en af Kronprinsens Yndlingskompositioner. En Dag hen i Maaneden havde Kronprinsen været paa Besøg hos sin Tante, Prinsesse Thyra i Amaliegade,
lige om Hjørnet af Kongens Palæ. Da han gik og naaede ned paa
Gaden, stod Kapelmester Høeberg rent tilfældigt ovre paa den anden
Side. Han var ude at lufte Pudelen. Kronprinsen gik over til Kapelmesteren og talte meget interesseret om den forestaaende Rejse til
Stockholm og om Koncerten. ,,Naar jeg ikke kan høre dig dirigere i
København, vil jeg rejse til Stockholm og høre dig der!" Og det blev
Aftalen. Kronprinsen glædede sig lige saa meget til at høre blandt
andet Cecar Francks Symfoni, som Høeberg glædede sig til at dirigere den.
Derefter skrev Kronprinsen til Prinsesse Ingeborg og meddelte, at
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Det nyforlovede Par sammen med Dronning Ingrids Fader, Kronprins Gustaf Adolf, fotograferet paa Stockholms Slot Dagen efter, at Forlovelsen blev deklareret.
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han kom derop, og at han gerne vilde bo hos hende og Prins Carl.
Tanten svarede med det samme, at han som sædvanlig var hjertelig
velkommen. Men Besøget var imidlertid blevet nævnt for andre
svenske Kongelige, og en Dag kom der Brev fra Kong Gustaf, om
ikke Kronprinsen vilde være Kongens Gæst paa Slottet under Besøget.
Det vilde Hs. kgl. Højhed gerne, og det blev derfor bestemt, at Kronprinsen skulde bo paa Slottet og ikke hos Prinsesse Ingeborg. Der vilde
under Besøget blive rigelig Tid til at besøge Tanten og Prins Carl.
Det skyldtes altsaa udelukkende Kapelmester Høebergs Gæstespil i
Stockholm, at Kronprinsen skulde rejse derop, og intet andet. Der
var ingen anden Rejse planlagt til Sverige. Det er maaske endda
muligt, at denne Tur heller ikke var blevet til noget, hvis Kronprinsen
ikke rent tilfældigt havde mødt Kapelmesteren i Amaliegade. Hs. kgl.
Højhed er lykkeligvis impulsiv, ogsaa naar det drejer sig om gamle
Venner.
Da Kronprinsen en af de sidste Dage i Januar fik sin Post bragt
ind, blev han slaaet med Rædsel. Tværs over hele Forsiden havde et
Morgenblad uden videre efter "et sikkert Forlydende" forlovet ham
med Prinsesse Ingrid. Han læste med opspilede Øjne, og jo mere
han læste, des mere rasende blev han. Ikke alene var han saa godt
som forlovet med Prinsessen, men under hans forestaaende Besøg i
Stockholm som Kong Gustafs Gæst vilde Kongen deklarere Forlovelsen. Under Besøget i Stockholm skulde han selvfølgelig være sammen
med Prinsessen, og dette maatte ganske naturligt virke temmelig
ubehageligt for begge Parter - og for begge Familier - at en Forlovelse mellem de to Kongehuse, der intet som helst havde paa sig,
var blevet fastslaaet som en halv Kendsgerning overfor Offentligheden. Det første, der skete, var, at Kong Christian lod udsende
et skarpt Dementi. Derefter bestemte Kronprinsen sig for at aflyse Rejsen. Et Telegram med Kong Gustaf afgjorde imidlertid denne
Side af Sagen. Kongen, der havde faaet Underretning om baade
Meddelelsen og Dementiet, holdt paa, at Kronprinsen blot skulde
komme og lade som ingenting. Han kunde jo ikke gøre for, hvad
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det var hændt. Og det var
saa sandt.
Lørdag den 2. Februar
ankom Kronprinsen til
Stockholms Centralbanegaard ledsaget af sin
Adjudant, Orlogskaptajn
Vest, den senere Hofchef,
der havde været med ham
paa mange Rejser i Sverige. Den første, der bød
ham velkommen paa Banegaarden, var Prinsesse
Ingrids Fader, Kronprins
Gustaf Adolf, og de to
Kronprinser kørte sammen til Slottet, hvor der
var Frokost hos Kong
Gustaf og Middag hos
Kronprinsen. Paa Slottet
hilste Danskeren straks Et andet Billede af de nyforlovede, taget i Stockholm
paa sin svenske "Forlovede". Hvad den ene muligt sagde, og hvad den anden muligt svarede, tilhører Privatlivet. Det bør maaske her oplyses, at Dagen efter,
at Meddelelsen om "Forlovelsen" var fremkommet i Danmark, udsendtes der fra Stockholm denne officielle Meddelelse til den svenske
Presse:
"Kronprins Frederik af Danmark ankommer Lørdag Morgen til
Stockholm for at overvære Georg Høebergs Koncert Søndag Aften
i Koncerthusets store Sal. Kronprinsen forbliver i Stockholm som
Kongens Gæst paa Stockholms Slot til Mandag, hvorefter han tager
tilbage til København."
Søndag Aften var den svenske Kongefamilie og Kronprins Frederik

Gæster ved en Middag hos Prins Carl og Prinsesse Ingeborg, hvor
Kong Gustaf ( der den følgende Tirsdag skulde rejse til Syden) og
Kronprinsen var Selskabets Midtpunkter. Efter Middagen kørte de
to Kronprinser til Koncerthuset, hvor de overværede Kapelmester
Høebergs Fremførelse af et stort og krævende Program, der sluttede
med Cesar Francks Symfoni, den Rejsen alene gjaldt. Mandag Morgen rejste Kronprinsen tilbage til København.
Men han fik alligevel mere ud af Rejsen end Koncerten. Han fik
Prinsessen. Det blev sagt for aldeles sikkert i Stockholm, saa snart
han var rejst, at Kronprinsen og Prinsessen havde faaet talt ud under
Besøget, og at han havde faaet sit første Kys af hende. Da der ikke
er nogen Grund til at tro, at det ikke er rigtigt, kan det altsaa fastslaas, at Kronprins Frederik rejste til Stockholm ubehagelig tilmode
og meget pinligt berørt som Følge af "Avis-Forlovelsen", men vendte
hjem som nyforlovet, lykkelig ung Mand. Men det var i al Fald ikke
Avismeddelelsen, der tilskyndede ham til at sige de forløsende Ord.
Men det bliver næppe opklaret nogensinde, og det kan jo ogsaa være
det samme. Det er i hvert Fald noget, der ikke kommer andre ved.

*
De, der vidste Besked, tav foreløbigt med Hemmeligheden, og der
skulde gaa over en Maaned, før den blev kendt for Offentligheden.
Men Forlovelsen laa i Luften alle Vegne baade i København og i
Stockholm, og en Dag maatte den jo komme. Saa blev det pludselig
kendt, at Kronprinsen vilde rejse paa et nyt Besøg i Stockholm i Midten af Marts, og Torsdag Aften 14. Marts tog han Sovevognstoget fra
Malmø. Han var ventet af hele den svenske Presse. De stillede paa
Banegaarden med et Utal af Fotografer, men da Toget løb ind om
Morgenen, var der ingen Kronprins med. Efter Aftale med sin Forlovede var han steget af ved Sodertalje et godt Stykke udenfor Byen
sammen med sin Moder, Dronningen, der var med. Paa Perronen
stod Prinsesse Ingrid alene med sin Fader og Stedmoder, Kronprin-

Brudeparret træder ud af Storkyrkan efter Vielsen, hilst med Jubel fra alle Sider.

sessen. Ingen af de talrige Mennesker, der fra Perron til Perron
hastede til Lokaltogene ind til Dagens Gerning i Hovedstaden, anede,
hvad der var paa Færde. Kun en svensk og en dansk Journalist saa
til i passende Afstand. Kronprins Frederik gav sin Kæreste et Mor73

gen.kys, og da Velkomsterne iøvrigt var overstaaet, vandrede de
Kongelige ud til Bilerne. Prinsessen satte sig ved Rattet i sin egen
Vogn, Kæresten satte sig ved Siden, og med hende som sikker Chauffør for de mod Stockholm i en Allerverdens Fart. De lo begge to. Det
lignede lidt i Retning af en romantisk Bortførelse. I Stockholms Gader
blev det nødvendigt at slække lidt paa Farten, men mange Minutter
tog det ikke for Prinsessen at sno Vognen op mod Slottet og ind i
Slotsgaarden.
Der gik en lille Times Tid. Stockholmerne var endnu ikke blevet helt
klar over, at den danske Kronprins var kommet. Men saa vaagnede
de. Kl. 9,30 udsendtes samtidig i Stockholm og i København officiel
Meddelelse om den indgaaede Forbindelse. I Danmark havde den
følgende Ordlyd:
,,Kongen og Dronningen har den store Glæde at meddele Kronprins Frederiks Forlovelse med Prinsesse Ingrid af Sverige."
Den svenske Publicering havde lidt mere hofofficiel Karakter:
"Men Konungens samtycke har prinsessan Ingrid af Sverige denne
dag ingått forlovning med kronprins Frederik af Danmark."
Det tør maaske antydes, at Kong Gustafs Samtykke var af mere

Til Brylluppet i Stockholm havde Kong Gustaf indbudt Brudeparrets nærmere og fjernere
Slægtninge og Repræsentanter for andre fyrstelige Familier, og den svenske Hovedstad
har sikkert ikke nogensinde før set saa mange fyrstelige Personer som i Maj Maaned 1935.
Kun ved bestemte Lejligheder var de alle samlet. Men ved en enkelt Fest var samtlige
Gæster, med Brudeparret som Centrum, stuvet sammen til een stor Familie. Det var ved
den Gallaforestilling, Stockholms Opera gav til Ære for Brudeparret, og her blev omstaaende Billede taget.
Paa forreste Række ses fra venstre: Eks-Kronprinsesse Cæcilie af Tyskland, Kong Gustaf,
Dronning Astrid af Belgien, Kong Christian, Prinsesse Ingrid, Kronprins Frederik, Dronning Alexandrine, Kong Leopold af Belgien, Kronprinsesse Martha af Norge (bag hvem
skimtes Eks-Kronprins Wilhelm) og Storhertuginde Alexandra af Mecklenborg. Paa anden
Række ses først Prinsesse Margaretha af Danmark, der taler med Kronprins Gustaf Adolf
af Sverige. Efter Damen med Pandebaandet følger Storhertug Friedrich Franz af Mecklenborg, Kronprinsesse Louise af Sverige, Kronprins Olav af Norge, en ung Prinsesse og
Prins Valdemar af Danmark. Paa samme Række ses Prinsesse Thyra af Danmark mellem
Prins Gustaf af Danmark og Prins Georg af Grækenland. I næste Række ses Prins Wilhelm og den i Foraaret forulykkede Arveprins Gustaf Adolf. Helt oppe i Hjørnet skimtes
Prins Renes Profil.
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formel Natur. Den danske Meddelelses Ordlyd om "den store Glæde"
sagde ganske kort, hvad begge Kongefamilier følte, da Kronprinsen
og Prinsessen havde fundet hinanden. Det var et i Familierne længe
næret Haab, der var gaaet i Opfyldelse, og det kan roligt siges, at
Kong Gustafs Samtykke havde foreligget længe før, Sagen blev
afgjort.

*
Stockholm stod paa den anden Ende i de Dage, København for
Resten ogsaa. I begge Byer fortalte Bladenes Løbesedler om Begivenheden, og Lykønskninger og Have af Blomster begyndte at vælte ind.
I Stockholm maatte Butikerne inden Middag melde udsolgt af alle
røde og hvide Farver. Forlovelsen blev ogsaa udnyttet i Reklamen.
,,Gør som Frederik, tag den rette" meldte Overskriften over en helsides Annonce i en Stockholmeravis. Efter en meget animeret Forlovelsesfrokost, vekslede de nyforlovede Ringe, og om Aftenen var
der stort Familietaffel hos Prinsessens Forældre, hvor Kronprinsen
naturligvis havde Kæresten til Bords. Samtlige Sveriges otte Hertuger
var med. I Sverige er det Skik, at kun den unge Piges Fader taler
ved Forlovelseshøjtideligheden, den eneste Tale ved Bordet blev derfor holdt af Kronprins Gustaf Adolf, der udtrykte sin store Glæde
over, at man nu havde modtaget Kronprins Frederik i Familien, og
over det ny Baand, der var knyttet mellem de to Slægter. Aftenen
efter overværede de Kongelige Forestillingen i Operaen, og derefter
var det Bestemmelsen, at Kronprinsen vilde være blevet i Stockholm
nogle Dage sammen med sin Moder. Prinsesse Ingrid skulde senere
komme paa et Besøg ved det danske Hof. Der skete imidlertid noget,
som pludselig ændrede Programmet. Ud paa Natten efter Gallaforestillingen i Operaen blev Dronning Alexandrine temmelig pludseligt meget alvorligt syg. Det var et hæftigt og meget smertefuldt Tilfælde af Tarmslyng, der anfaldt hende, og ud paa Morgenen maatte
Hds. Majestæt i Hast køres til et Hospital og opereres øjeblikkelig. Med
Særtog fra Malmø op gennem Sverige kom Kong Christian sammen

med Prins Knud og Prinsesse Caroline-Mathilde samme Dags Eftermiddag til Stockholm. I flere Dage svævede Dronningen mellem Liv
og Død, men hendes sunde Konstitution og stærke Vilje bragte hende
gennem Krisen. Først i Maanedens Slutning, da Dronningen saa
smaat kunde begynde at komme op, rejste Kongen og Prins Knud
og Gemalinde tilbage til Danmark.
Det er formodentlig almindelig kendt, at Kronprinsen er knyttet
med meget varme Baand til sin Moder, og han blev hos sin svenske
Familie lige til 3. April. Opholdet hjemme var ganske kort. Allerede
faa Dage efter rejste han atter til Stockholm, denne Gang for at hente
sin Moder og tage sin Forlovede med paa et Besøg i Danmark. 11.
April kom Dronningen tilbage efter en god Rekreation i Stockholm,
og Hds. Majestæt blev hjertelig hyldet, da hun paany viste sig i
København. Men Danmarks vordende Kronprinsesse blev budt et
stormende Velkommen ved sit første Besøg i Landet efter Forlovelsen.
Det begyndte allerede ude i Sundet, hvor Færgen mødtes med Skibe
og Baade fulde af begejstrede Københavnere, og hvor hun de følgende Dage viste sig i Byen, var hun Genstand for - for at sige
det rent ud - en usandsynlig Nysgerrighed men ogsaa for en oprigtig Hyldest. ,,Kønnere Kronprinsesse kunde vi ikke have faaet !"
Det var Dagens almindelige Omkvæd. Besøget varede i fire Dage.

*
Der sagdes ved Hoffet i Stockholm, at da den gamle Kong Gustaf
fik at vide, at Forlovelsen var i Orden, sagde han, at han vilde gøre
Brylluppet, og at det skulde blive en Fest, der skulde spørges viden
om. Og det blev det. Man begyndte allerede at lægge Hovedlm°jerne
for Festen, saa snart Forlovelsesfestlighederne var overstaaet. Brylluppet skulde staa i Slutningen af Maj Maaned, og Vielsen skulde
finde Sted i Storkyrkan. Fra dansk Side blev det bestemt, at Orlogskaptajn, Kronprins Frederik skulde sejle hjem med sin Brud paa
Kongeskibet "Dannebrog" eskorteret af andre Skibe.
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Det festsmykkede Bryllupsskib, Kongeskibet »Dannebrog« ankrer i Havnen efter Hjem•
kornsten fra Stockholm, medens Mængder af Kajakker, Robaade, Motorbaade og andre
Smaafartøjer sværmer om det.

Brylluppet fandt Sted 24. Maj om Formiddagen i Overværelse af
Konger og Dronninger og saa mange andre fyrstelige Damer og Herrer, som Stockholm endnu ikke havde set. Kong Christian og Dronning Alexandrine var kommet sejlende derop ombord i Kongeskibet
,,Dannebrog" og med Panserskibet "Peder Skram" og tre Torpedobaade som Eskorte. Kongeskibet skulde være Bryllupsskib. Medens
Kongen og Dronningen efter Brylluppet rejste hjem over Land, skulde "Dannebrog" føre de Nygifte til København. Ledet af de svenske
Panserskibe "Gustav V" og "Sverige" naaede den danske Eskadre
ud paa Eftermiddagen to Dage før Brylluppet ind paa Strømmen
foran Stockholms Slot, hvor den forenede nordiske Eskadre ankrede
under bragende Kanontorden. Optakten til Brylluppet var meget
festlig. Kong Gustaf gav en musikalsk Soire paa Slottet med paafølgende Souper for 1000 Gæster, og Dagen efter (Dagen før Bryl-

Kong Christian og Dronning Alexandrine har budt Brudeparret Velkommen til Danmark
ved Landstigningen paa Toldboden. Nu er det Prins Knuds Tur. Det kunde se ud, som om
han har et særligt godt Velkommen til Broderen.
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luppet ) var der Familiefrokost hos Maleren, Prins Eugen. Om Formiddagen gav det danske Kongepar The paa "Dannebrog", og Dagen sluttede med Gallaforestilling i Operaen.

*
Selve Højtideligheden i Storkyrkan var ganske kort. Den begyndte
Kl. 11 ,30, og saa snart Brudeparret og alle Deltagerne var kommet
tilbage til Slottet, samledes alle ved en Gallafrokost, som Kong Gustaf
gav. Ved Bordet rejste Kongen sig og sagde:
"Min kære Kong Christian! Paa Stockholm Slot fejres i Dag det
Bryllup, ved hvilket mit kære Barnebarn Ingrid formæles med Frederik, Danmark og Islands Tronfølger. For 66 Aar siden blev ogsaa en
svensk Prinsesse, din høje Moder, viet til Danmarks daværende
Kronprins. Ligesom dengang deltager ogsaa nu de to Folk med Glæde
og de varmeste Følelser i denne historiske Begivenhed. Det er min
Overbevisning, at de sande Venskabsbaand, som allerede forener Danmarks Kongehus med min Familie, vil blive knyttet endnu fastere
til Gavn og Velsignelse for de to Lande.
Til det ny Medlem af Familien henvendte Kongen sig med disse
Ord:
,,Min kære Rico! Naar du nu i Dag gennem dit Ægteskab har indgaaet en nøjere Forbindelse med min Familie, hilser jeg dig hjertelig
Velkommen i vor Kreds. Du kan være overbevist om, at alle vore
hjerteligste Ønsker følger dig i dit ansvarsfulde Arbejde som Danmarks og Islands Tronfølger og en Gang i Fremtiden som Arvtager
til din Faders Kongekrone.
Endelig tog Kongen Afsked med den ny, danske Kronprinsesse:
"Min kære Ingrid! N aar du nu forlader os, vil jeg til dig udtale en
hjertelig varm Tak for, hvad du har været for din Familie og i Særdeleshed for mig, din Farfar, som elsker dig som sin egen Datter, og
for hvem du har været en Solstraale paa hans gamle Dage. Maatte du
i den Forbindelse, du i Dag har knyttet, finde din sande Lykke. Jeg
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Fra Hvedebrødsdagenes Privatliv paa Marselisborg.

er sikker paa, at hvis du gør det, vil du gøre det allerbedste for at
opfylde de Pligter, som paahviler dig i din nye Stilling som Danmarks
og Islands Kronprinsesse. Vi vil aldrig glemme dig, og jeg ved, at
du altid med Taknemmelighed og Glæde vil mindes det Land, hvor
du blev født. Vore varmeste Lykønskninger følger Brudeparret paa
dets Vej gennem Livet. Vi drikker en Skaal for Frederik og Ingrid,
Danmarks og Islands Tronfølgere! De leve!"
Kong Christian tog derefter Ordet og takkede den svenske Konge
for de hjertelige Ord, han havde henvendt til Kronprinsen og Kronprinsessen. Det var med stor Bevægelse og de varmeste Følelser,
Kongen havde modtaget den Venlighed og Kærlighed, som Kong
Gustaf havde givet Udtryk for i den Tale, hvormed han i Særdeles6
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hed havde hilst Kronprinsen. Kong Christian forsikrede, at Kronprinsesse Ingrid vilde blive modtaget i Danmark med de samme
hjertelige Følelser, som det svenske Folk nærede for hende. Kongen
sluttede med at udtale sine allervarmeste Følelser for Brudeparret
og udtalte til sidst for Kong Gustav et: Gud bevare Kongen!"
Talen efterfulgtes af firefoldige Hurraraab og Fanfarer.
Kl. 16,30 gik de Nygifte ombord i "Dannebrog" fulgt til Kajen
af hele Kongefamilien og saa mange af de andre Gæster, som kunde
faa Plads. De unge svenske Prinser dængede Kronprinsessen til med
Risengryn. En halv Time efter lettede Skibet Anker, og med svensk
og dansk Eskorte stod Kongeskibet ud mellem de 1100 Klippeøer, der
ligger mellem Tremilegrænsen og Slottet. Samme Aften rejste Brudgommens Forældre og Slægtninge tilbage til København. De skulde
jo være hjemme til den festlige Modtagelse ved Toldboden.
Den ny, danske Kronprinsesses Ankomst til Landet blev adviseret,
længe før Eskadren kunde ses. Svenskerne fulgte de danske Skibe til
Falsterbo, og her sagde Eskadrerne Farvel til hinanden med en Kanonsalut, der kunde høres langt ind i begge Lande. Helt stille blev
der ikke, da Røgen var drevet bort. En Snes danske Flyvemaskiner
jog frem. De blev ved at drøne hen over Bryllupsskibet, til Eskadren
naaede Middelgrunden. Det var Kongens Jagtkaptajn, Kommandør
Grut, der var Eskadrens Chef og havde Ansvaret for, at de Nygifte
kom velbeholdne til Danmark. Ombord paa "Peder Skram" førte
Kommandørkaptajn Carl Hammerich Kommandoen. Det var ham,
der 14 Aar i Forvejen som Chef for Torpedobaaden "Sværdfisken"
havde budt den nybagte Sekondløjtnant, Kronprins Frederik, velkommen med de Ord, at den unge Officer nu skulde huske, at han
ikke mere var Kadet, men at han fremtidig skulde handle under eget
Ansvar.
Da den samme Løjtnant, der nu var steget til Orlogskaptajn, den
Formiddag under Sejladsen op gennem Sundet stod paa "Dannebrog"s Bro med sin Brud og saa over mod "Peder Skram", sendte han
sikkert Hammerich og hans Velkomst i 1921 nogle venlige Tanker.

Det var den 26. Maj, en Søndag. Solen straalede over Sundet og
over den festklædte By. Det kunde ikke være finere end det var.
Havde Stockholm staaet paa den anden Ende, saa var Røret i Danmarks Hovedstad endnu større. Det var navnlig varmere. Og kun
ganske faa af de Titusinder, der vilde have et Glimt af Modtagelsen
at se, skænkede det en Tanke, at samme Dag for 37 Aar siden var
det gamle Kongeskib "Dannebrog" ankommet til Toldboden, og et
nygift Prinsepar var steget i Land under umaadelig Jubel. 26. Maj
1898 kom Kongeskibet med Brudgommens Forældre, Prins Christian
og Prinsesse Alexandrine, der havde bragt dem til København fra
Rostock. Ogsaa den Gang gik Toget fra Kajen gennem Amaliegade til
Amalienborg. Men senere paa Dagen fik alle de, der kunde være paa
Amalienborg Slotsplads, at vide, at det var værd at huske Dag~n.
Det var Kongen selv, der mindede om den.
Indsejlingen og Modtagelsen kunde ikke være foregaaet mere

Modtagels~n i Graasten ved Indflytningen paa Slottet. Amtmand Refslund Thomsen og
Amtmandinden byder Velkommen til Sønderjylland.

glansfuld. Da "Dannebrog" stod ind i Yderhavnen, tordnede to Gange
21 Salutskud, og da Kommandør Grut i en Chalup havde landsat
Kronprinsparret, drønede det samme Antal Skud. Kongen og derefter Dronningen tog mod Svigerdatteren og Sønnen, og de nygifte
fik travlt med at hilse paa de utallige Repræsentanter for det officielle
Danmark, der var kommet. Hele Søofficerskorpset var mødt frem.
Fra Viceadmiralen til Løjtnanterne vilde de overvære det historiske
Øjeblik, da det fineste Medlem af deres egen snævre Kreds første
Gang kom med sin Hustru paa dansk Jord. Saa at sige paa Tærskelen til København stod Overpræsident Biilow og bød Kronprinsessen
og Kronprinsen velkommen til Byen og til Landet.
En Gallakaret med Firspand holdt klar til at køre til Amalienborg,
men først maatte Kronprinsen sammen med Kongen skridte Livgardens røde Gallakompagni af. Med en halv Eskadron H usarer foran
svingede Bryllupskortegen ud fra Pladsen og gennem de tætte Mængder, der forvandlede Gader og Pladser til et bølgende Menneskehav,
naaede den endelig ind i Amaliegade. Her var Husene ogsaa levende.
En enkelt Plads i første Række i et Vindue i Gaden kostede flere
Dage inden Indtoget 35 Kroner. Anden Række kunde faas for en Snes
Kroner. Paa Amalienborg Slotsplads ventede mindst 20,000 Mennesker. Det eneste, de kunde faa at se af hele Stadsen, var det korte
Glimt af Kareten med det unge Par. Og saa var der naturligvis
Haabet om, at noget vilde vise sig bagefter. Det var jo Parrets
foreløbige Hjem, Christian 7.s Palæ, Menneskemasserne stod uden
for. Hilst af mægtig Jubel klaprede Husareskorten ind over Pladsen,
og medens Raabene steg og naaede de to Maskiner, der kredsede
oppe over Palæerne, travede Firspandet langsomt gennem de tætte
Rækker Tilskuere. Blomster regnede ned over Kronprinsparret i den
aabne Vogn. Der blev ogsaa Blomster nok til Kongen og Dronnningen,
som kom bagefter.
Det varede ikke mange Minutter, før Jubelen og Sangene gav
saa stærk Genlyd, at Parret maatte ud paa Palæets Balkon. Kronprinsen kom med sin Kone ved Haanden. Han saa ud over de Tusinder

I Hjemmet i Graasten.

feststemte Ansigter og smilte. Hun gjorde det samme og vinkede.
Saa blev der raabt paa Kongen, og Majestæten kom frem med
Dronningen ved Siden, og Kronprinsparret .kom endnu en Gang og
forsvandt igen, men for tredje Gang maatte de ud og tage mod den
ligefremme Hyldest, der slog op mod dem. Den fik først Slut, da
Kronprinsen satte Haanden for Munden og med Kommandostemme
raabte et muntert Tak. Den lange Tur gennem den festklædte By,
hvor et Par Hundred Tusind Mennesker var paa Benene, stod for.
Den begyndte Kl. 16 og strakte sig over Kongens Nytorv, Holmens
Kanal, Tøjhusgade og Vester Voldgade, over Raadhuspladsen og
ad Nørrevold, Østervold, Grønningen og Bredgade, tilbage til Palæet.
Folk med Vinduer langs Ruten lavede gode Forretninger, og de bar
sig praktisk ad. Jo længere man kom bort fra Amalienborg, desto
højere var Priserne. Paa Vestervold tømte en Butik sit store Vindue
og satte en Platform ind med Plads til 25 Tilskuere a 6 Kroner.
Paa Nørrevold klumpede flere Familier sig sammen i et af Lejlighedens tre Vinduer og solgte de to andre. Prisen var 5- 6 Kroner
pro persona. Udsigten paa Gaden var heldigvis gratis, men det var

heller kun en forsvindende Del af de 200,000, der fik noget virkeligt
at se af Glansen. De andre nøjedes med Feststemningen og med Bevidstheden om, at de i hvert Fald havde været med. Og alle fik jo
en Dag ud af det.
Inden Toget naaede tilbage til Amalienborg, var Vognen Gang
paa Gang blevet dænget til med Blomster, og flere Gange var den
ved at blive siddende. Men det gik. Det var næsten lige saa vanskeligt at komme ind paa Slotspladsen anden Gang. De 20,000 stod
der endnu. N aar de endelig havde tilkæmpet sig en Plads og holdt
den siden Middag, vilde de have det hele med. Det festlige Tog
blev paany modtaget med Jubel, og denne Gang slap Dagens glade
Midtpunkt ikke for at tale. ,,Tusind Tak allesammen," sagde han,
da han igen stod paa Altanen, ,,for den hjertelige Modtagelse, De
i Dag har givet min Brud og mig. Vi er aldeles overvældede over al
den Hjertelighed og Kærlighed, De har vist os, fra vi kom. Lad
da min første Handling, efter at jeg har bragt min Brud hjem, være
at bede Dem med mig raabe et trefoldigt Hurra for gamle Danmark,
vort Fædreland!"
Saa talte Kongen, der stod ved Sønnens Side :
"Tak for den Hyldest, De har vist baade de Unge og os to her i
Dag. Tak for Deres Deltagelse i de tunge Dage for kort Tid siden.
Det staar for mig som et Udslag af et Sammenhold, der har været
til stor Trøst for os begge i den Tid. Og ogsaa Tak for Deres Deltagelse, da vi fornylig blev Bedsteforældre - selv om vi jo føler os
unge endnu. Mærkeligt nok, at det i Dag netop er 3 7 Aar siden,
jeg hjemførte min Brud. Tak for alt, hvad De har været for os i
alle de Aar, der er gaaet siden. Den Hyldest, De i Dag har bragt
vore nygifte Børn, tager vi for et godt Varsel for de Dage, der skal
komme. Skal vi, der er ældre, udbringe et Leve for Fremtidens
Danmark!"
Kongen havde været stærkt bevæget, da han talte. Han saa ned
over alle de opadvendte Ansigter, der lyttede til hans jævne Dagligord. Engang imellem maatte han tie, Bevægelsen tog Magten fra
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Jagthuset i Trend ligger omgivet af Graner og Fyrretræer paa alle Sider. Foran Huset
liver en lille Dam op.

ham, Taarerne kvalte Ordene. De Hurraer, der gjaldede op mod
Altanen bagefter, var maaske de mest følte, der hørtes den Dag. De udtrykte nok de bedste Ønsker for Fremtidens Danmark, men de gjaldt
sikkert endnu mere som en Hyldest til Kongen og til de nygifte Børn.
Og saa skulde endelig Slotspladsen tømmes for Mennesker. Men det
gik ikke saa let. Kongens Ord havde udløst en endeløs Jubel, der
ikke kunde standses. Der blev raabt det ene Hurra efter det andet,
og Sangene lød hen over de blottede Hoveder. Det gik nu ikke saa
godt med "Kong Christian" og "Der er et yndigt Land" paa samme
Tid. De harniskklædte Kæmper drævede i den ene Side, da Sangerne
i den anden var naaet helt frem til Fjenders Men. Men Meningen
var den aller bedste, og det var Hovedsagen.

*
For de Kongelige blev der Tid til en Kop The og lidt Hvile, inden
det gik løs igen Kl. 20 om Aftenen paa Christiansborg Slot, hvor
Kronprinsen og hans Brud skulde være sammen med det officielle

Danmark ved et Gallataffel. Her var alle Kongefamiliens Medlemmer til Stede, og de andre Gæster var de fleste af dem, der ellers
møder til Nytaarskuren ved Hoffet, hvilket vil sige alle de øverste
civile og militære Personligheder samt de store Landsorganisationers
Repræsentanter. Kongen førte Kronprinsessen, og Kronprinsen førte
Dronningen. Det var ved denne Festlighed, Kongen bød den ny
Kronprinsesse Velkommen i Kongehuset og til Nationen.
"Danmarks Hovedstad har i Dag," sagde Kongen, ,,givet jer et
jublende Velkommen, og vi i denne Kreds, som omfatter alle Organisationer i vort Land, slutter os til dem, der i Dag tiljublede jer.
Du, vor Førstefødte, skal nu danne dit eget Hjem. Tag det bedste
fra dit Barndomshjem og lad det danne Grundlaget, hvorpaa du
bygger dit eget Hjem. Dig, kære Ingrid, ønsker jeg Velkommen som
Datter i vort Hjem og i vor Familiekreds. Det er ikke et fremmed
Land, der har budt dig Velkommen, men et Land, hvis Sprog du
forstaar, og hvorfra du over Øresund kan se Sveriges Kyst. Lad
det Hjem, som I fælles skal danne, være den Fredens Arne, hvorfra
I begge søger Styrke til de Opgaver, Livet kræver af jer. Jeg hilser
i jer Fremtidens Haab. Gud gøre den lys og lykkelig for jer og vort
Fædreland. Med disse Ord drikker jeg paa Danmarks og Islands
Kronprins og Kronprinsesses Velgaaende !"
Kronprinsen rejste sig straks og svarede med bevæget Stemme:
,,Kære Fader. Jeg bringer dig en hjertelig Tak for de Velkomstord, du har talt til Ingrid og mig, og Tak for den Tid, der nu er
svundet. Nu, da jeg skal starte mit eget Hjem, bringer jeg en Tak
for det Hjem, som du og Mor har givet mig. Intet skønnere Eksempel
kan gives os end dit og Mors Hjem, hvor der herskede en varm og
inderlig Tone. En hjertelig Tak bringer jeg Eder for de Aar, jeg
har levet i dette Hjem. Jeg haaber engang med Tiden, naar vi er
blevet ældre, at man rundt omkring i Landet vil se op med samme
Agtelse til vort Hjem, som man nu ser op til jeres. Lykke og Velsignelse over mit gamle Barndomshjem. Jeg tømmer mit Glas for
Kongen og Dronningen af Danmark og Island!"
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I styrtende Regn bød Farsøbocrne de ny Indbyggere i Sognet Velkommen til Trend og til
Kommunen. Ved Festforestillingen i Farsø klarede man sig dog ind imellem baade med og
uden Paraply.
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Det blev ikke mange af Nationens udvalgte Repræsentanter, Kronprinsen og Kronprinsessen fik Lejlighed til at tale med, før de maatte
ud paa Slottets Balkon. Paa Pladsen foran var samlet Titusinder Tilskuere, der vilde se Studenternes Fakkeltog, som over Højbro drog
hen under Balkonen. Her bød Grosserer Blum-Hansen Kronprinsessen
Velkommen til Danmark, og Kronprinsen takkede og udbragte et
Leve for København. Hele Kongefamilien kom ud og blev hilst med
Sang og Hurraraab, og saa gik den lange Dag mod Enden. Brudeparret kunde køre til deres Hjem i den lyse Majnat.
Dagen efter modtog København Kronprinsessen paa Raadhuset,
hvor Overpræsident Biilow bød Velkommen, og om Aftenen var der
Gallaforestilling paa Det kgl. Teater. Hye Knudsen dirigerede Hyldesten til de Kongelige ved Ankomsten, men ved Dirigentpulten stod
Georg Høeberg, der slog an til første Akt af Wagners "Valkyrien",
en særlig Opmærksomhed til Amalienborgs Wagnerelsker. Til Slut
vrimlede Balletbørnene ind med lyse Bøgegrene i Hænderne, og det
blev en af Teatret store Festaftener.
Tirsdag Aften sattes et straalende og livligt Slut paa Indtoget i
København. Kongen og Dronningen gav et Aftenselskab paa Christiansborg for 5-600 Gæster, og der sluttedes med Dans. Hverdagen for Amalienborgs unge Ægtepar kunde begynde.

*
Foreløbig skulde Parret bo i Christian den Syvendes Palæ, og det
vilde trække længe ud, inden de kunde flytte over i Frederik .den
Ottendes Palæ skraas overfor, da dette Palæ skulde have en meget
grundig og meget tiltrængt Istandsættelse. Det vilde ligeledes vare
længe, før der kunde blive Tale om at tage Graasten Slot i Besiddelse om Sommeren. Der skulde foretages saa store og indgribende
Forandringer i Slottets Indre, at der først kunde blive Mulighed for
at flytte ind den følgende· Sommer. Men der var nok at tage Vare
paa. Kronprinsessen skulde se Danmark fra alle Sider. Hun kendte
go

endnu kun Hovedstaden, og det var lovlig lidt. Først skulde Parret
paa Bryllupsrejse, og allerede fem Dage efter Ankomsten til København rejste de til Rom.
Over Paris naaede de i Midten af Juni Bruxelles, hvor Kronprinsen paa Valdemarsdagen kunde aabne den danske Afdeling paa den
store Udstilling i Byen. Den 18. Juni var de igen tilbage i København,
og to Dage efter rejste de med Kongen og Dronningen paa Kongeskibet til Aarhus, hvor Kronprinsessen fik Lejlighed til at beundre
Familiens private Ejendom, Marselisborg, og se en Del af Jylland.
Der blev ogsaa Tid til en Udflugt til den ny Lillebæltsbro. Sammen med Kongen besøgte
Kronprinsessen den lille
Idyl Æbeltoft, og senere
paa Sommeren besøgte
Parret for første Gang
Graasten Slot. Her kunde
de danne sig et Skøn
over, hvorledes Slottet i
sit Indre vilde komme til
at tage sig ud, naar det
store Arbejde med at modernisere det engang blev
færdigt.
Lolland og Falster fik
ogsaa et Besøg, og det
var ikke mange Egne i
Landet, der i Sommerens
Løb ikke blev gæstet af
den store, blaa Vogn, der
laa saa godt og løb saa
sikkert paa Vejene. Men
Udlandet kaldte igen. I
Begyndelsen af August
Paa Cykletur i Københavns Gader.
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rejste de nygifte til England for at besøge Kronprmsessens Bedstefader,
den gamle Hertug af
Connaught, og de var naturligvis ogsaa sammen
med de andre engelske
Kongelige. Paa Buckingham Palace var de til The
hos Kong Georg og Dronning Mary.
Først 20. August Aaret
efter kunde de rykke ind
i deres ny Sommerresidens. ,,Dannebrog" sejlede dem til Graasten, og
hele det officielle Sønderjylland, og saa meget af
det private, som den lille
Under et Sommerophold paa Corselitze under Krigen
By og lidt til kunde rumvar Prinsesse Margrethe blevet saa stor, at hun kunde
me, var mødt frem ved
sidde i sin Kurv paa Faderens Cykle.
Skibets Ankomst. Graastenerne vilde have en Dag ud af det, og det fik de, og lidt af Natten med. Amtmand Refslund Thomsen Jiilste paa Landsdelens Vegne,
Sogneraadsformand C. J. Petersen bød Velkommen til Graasten, og
Indenrigsminister Dalgaard talte som Statens Repræsentant og overgav Slottet til Kronprinsen og Kronprinsessen. Da alt det officielle
var overstaaet, rejste Kronprinsen sig og takkede for den store Venlighed, han og Kronprinsessen havde mødt i Sønderjylland, og for
det smukke Hjem, som de nu skulde bebo i Fremtiden. ,,I Dag er
det Sommer og Solskin," sagde han til Slut, ,,men ingen ved, hvad
Fremtiden vil bringe os. Men det ved vi i hvert Fald, at vi alle
holder af vort gamle Fædreland, og at alle kan forenes i et Leve

for Danmark!" Om Aftenen var Graastens 2000 Indbyggere vokset
til 15,000; der blev danset ind i den milde Sommernat, og alt var
idel Fryd og Glæde.
Tre Dage efter kom Kong Christian og Dronning Alexandrine
bilende fra Marselisborg og besøgte Børnene i det ny Hjem, som blev
almindelig beundret, og den sidste Dag i Maaneden kom Kronprinsessens Fader fra Stockholm og overbeviste sig om, at hans Datter
havde skabt et nydeligt Hjem i den lille By ved Flensborg Fjord.
Først i Begyndelsen af ,Oktober flyttede Hjemmets Indehavere fra
Graasten til Amalienborg.

*
Saa gik det mere stilfærdigt til, da Indflytningen i den faste Bolig
i København, Frederik den Ottendes Palæ, nu Kongens Palæ, fandt
Sted. Kronprinsen og Kronprinsessen vandrede bare over Slotspladsen og tog Gemakkerne i Besiddelse. Det skete paa Aarsdagen for
Indtoget i Hovedstaden, endnu før Palæets Istandsættelse var helt
færdig. Tilbage stod det tredie Hjem, det, der skulde være det vordende Kongepars egen, private Ejendom.
Man vidste, at baade Kronprinsen og Kronprinsessen ønskede at
erhverve en Skovejendom for den Folkegave, der blev indsamlet Landet over i Anledning af Brylluppet. Den indbragte 430,000 Kroner.
Først i Maj 1937, paa Toaarsdagen for Brylluppet, kunde den Komite,
der arbejdede med Sagen, og hvis Forretningsudvalg dannedes af
Overpræsident, Kammerherre Biilow, Direktør Benny Dessau, Højesteretssagfører C. B. Henriques og Direktør Ch. Louw, ved en Modtagelse paa Amalienborg meddele, at en Skovejendom var købt. Det var
400 Tønder Land af Trend Storskov ved Livø Bredning samt yderligere
andre 400 Tønder Land, der stødte op til Skoven. Helt bag paa de
i:tY Ejere kom Købet dog ikke. Kronprinsen og Kronprinsessen havde
en Maaned i Forvejen i al Stilfærdighed besøgt Godsejer Kjeld
Kjeldsen paa Lynderupgaard Nord for Viborg, og sammen med ham
var de kørt til Trend Storskov, der ejedes af hans Søn, Jens Kjeld-
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sen. Her fik de alle Herlighederne at se. Vejret var ikke det bedste
under Besøget, men det ejendommelige og særprægede Landskab
tog sig alligevel saa smukt ud, at Kronprinsen sagde, at naar det
var saa indtagende i daarligt Vejr, saa maatte det være et Paradis,
naar Solen skinnede over det hele. Og dermed var Sagen i Virkeligheden afgjort. Indbefattet en lille Landejendom paa Terrænet
kostede hele Arealet 200,000 Kroner. Resten af Folkegaven kunde
saa anvendes til Bygning af et lille J agthus og til Indhegning af
hele Arealet, saa det Vildt, der fandtes, og det, der skulde komme,
ikke stak af Dagen efter. Paa de 800 Tønder Land Skov og Hede med
tilhørende Smaamoser og Engdrag kunde der snart blive opelsket
en god Vildtbestand.
Det gik nu ikke saa hurtigt, som man havde tænkt sig. Først i
Januar 1938 fik Kronprinsparret Gavebrevet paa Besiddelsen overrakt, og det blev Efteraar, inden Jagthuset stod færdigt. Trend
ligger jo i det landskendte Jensen'ske Farsø Sogn, og det var naturligvis en lokal Mand, Bygmester Ebbesøe, der forestod Opførelsen
af Gaarden. Sognets højtidelige Modtagelse af de ny Indbyggere
kunde først finde Sted i Sommeren 1939. Men saa skete det ogsaa
med hele den Festivitas, Himmerlænderne kunde stille paa Benene,
og det var slet ikke saa lidt. De havde taget Himlens Sluser med.
Det var Søndag den 13. August. Det regnede ikke. Det var et lystigt,
dansk Skybrud, der pumpede smaa Floder ned fra Himlen tre Timer
i Træk. Æ resgæsterne og alle Gæsterne samledes mere eller mindre
(navnlig mere ) vaade i et Receptionstelt, og alt Folket stod udenfor
og kom snart til at ligne noget, der saa meget værre ud end de
bekendte druknede Mus. Men en Ende skulde der jo paa Programmet, i hvert Fald en Begyndelse. Den blev gjort ved, at Kronprinsen
forordnede, at "man lige saa godt kunde springe i det som krybe
i det, og desuden skulde Folk jo have noget for Pengene, naar de
nu var kommet. Lad os bare gaa ud paa Tribunen og begynde, saa
kan enhver jo gøre, hvad han vil bagefter."
Derefter skred es der til Værket. Sogneraadsformand Lundsgaard
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Som mange andre Københavnere foretrak Kronprinsen og Kronprinsessen under Krigen
{men før 29. August) at trække Luft paa Langelinje næsten hver Dag. Var Vejret godt,
var Prinsesse Margrethe med i sin Vogn.

bød Velkommen til de ny, høje Beboere i Sognet, Stiftamtmand Ber-

ner ønskede til Lykke med Dagen og sagde, hvad sandt var, at ingen
Egn er saa særpræget som Egnen her ved Limfjorden. Kronprinsen
takkede. ,,Vi kom herop," sagde han, ,,og saa Skovene og Omgivelserne i et Vejr, der var meget værre end i Dag, for der var baade
Regn og Storm og Kulde. Men vi blev forelsket i det hele med det
samme. Mange Steder rundt om i Landet har Kongefamilien boet.
Nu har vi begyndt for os selv her, og vi ønsker, at vi maa faa mange
lykkelige Aar sammen heroppe, og at vi maa lære Befolkningen
at kende."
Dette Ønske blev opfyldt baade den vaade Dag og ved mange
Besøg i Trend senere. Himmerlands Historie fik Gæsterne et Kursus
i med det samme. Lokale Skuespillere fremstillede paa en dryppende
Friluftsscene tre Epoker af Egnshistorien, Stenalderen, Munketiden
og det I 6. Aarhundredes Adelsvælde, sidste Del med Thit Jensens
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"Jørgen Lykke" som Hovedfigur. Og saa stod Fru Thit selv paa
Scenen og reciterede et Digt, hun havde skrevet til Dagen: ,,Himmersyssel i Sagn og Saga", der blev hilst med lige saa stort Bifald, som
Regnen lavede, da den var værst. Bagefter gjorde Folie, som Kronprinsen havde sagt - nogle blev, og andre, og det var de fleste, asede
sig gennem Pløret til Vognene eller Restaurationerne.
Da Himlen endelig sent paa Aftenen lukkede for Sluserne, fortalte
straalende Raketter og spraglede Sole, at Landets Kronprinspar nu
var for virkelige Indbyggere i Farsø Sogn at regne. Hjemme i Jagthusets Storstue kunde Ejeren og Ejerinden beundre Farsøboernes
Haandslag paa, at det var Alvor med Optagelsen i det lokale Samfund: det store, massive Egebord, den kønne Bornholmer og det
nydelige Fajancestel.
De havde nu faaet et Hjem, som de kunde kalde, og som er deres
eget. Amalienborg og Graasten tilhører jo Staten, der ved Overenskomst med Kongehuset havde afstaaet sin Ret til at disponere over
de to Slotte til det vordende Kongepar, der kan bo der, saa længe
de lever. Men de 800 Tønder Land Skov og Plantage og Hede med
alt, hvad der staar paa Grunden, i Trend, blev ved Follcegaven Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Ingrids egen Besiddelse, som de
kunde gøre med, hvad de vilde. De kunde ikke rive en Fløj af Graasten Slot ned, for saa vilde Staten blande sig i det. De kunde ikke uden
videre flytte om paa Skillevæggene i Palæet paa Amalienborg, for
Væggene er Indenrigsministeriets. Men hvis de faar Lyst, kan de
bygge et helt Jagtslot, hvor de vil, paa deres Grund ved Livø Bredning. Hvis de kommer til det Resultat, at det er mere praktisk at
have Agerbrug end Skovbrug, kan de rydde Skoven og Plantagen i
Trend for Træer og lave Roeagre og Rugmarker i Stedet uden at
spørge nogen om det. De staar paa deres eget, hvor ingen andre har
noget at bestille. Som Dronning Alexandrine ejer Klitgaarden ved
Skagen, ejer Kong Frederik og Dronning Ingrid Hjemmet i Trend.
Det er da ikke mærkeligt, at den lille afsides Verden ved Limfjorden
er blevet deres et og alt.
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ra Sommeren 1939 disponerede Kong Frederik og Dronning Ingrid
altsaa over deres tre faste Hjem. Men iøvrigt kan det siges, at
inden Trend kom til, havde Amalienborg og Graasten mange Gange
staaet uden Beboere i kortere og længere Perioder. Intet andet dansk
Kronprinspar har i Fortsættelse af Brylluppet og Bosættelsen foretaget tilnærmelsesvis saa mange Rejser. Rejsernes Talrighed maa
selvfølgelig ses paa Baggrund af den moderne Trafiks Udvikling. For
blot at blive herhjemme havde Kronprinsen og Kronprinsessen, foruden de Ture, der er omtålt foran, deltaget i Kong Christians og
Dronning Alexandrines aarlige Sønderjyllandsrejser baade i 1936 og
1937. Da Forældrene vendte hjem fra det aarlige Vinterbesøg i
Cannes i Foraaret 1937, tog Kronprinsen og Kronprinsessen en lille
Maaned paa en Sydlandstur, og de gæstede igen den evige Stad.
I den følgende Maaned var de i London og overværede Kong Georgs
Kroning, og i Juni blev der stillet andre Krav til deres repræsentative
Evner. Den danske Pavillon paa Verdensudstillingen i Paris skulde
fejres ved flere Fester med Kronprinsen og Kronprinsessen som Midtpunkter. Kadetskibet "Ingolf" ankrede i Rouen og sendte Kadetter
og Marinere til Paris, Poul Reumert spillede i "Spotterens Hus", og
Det kongelige Teaters Ballet dansede ved en Gallaforestilling paa
Operaen. Det var 14. Juni, og Dagen efter, Valdemarsdagen, aabnedes den danske Pavillon i Overværelse af Præsident Lebrun. Ved
Opgangen til Pavillonen dannede et Kompagni af Nationalgarden
Spalier sammen med danske Marinere. Da Departementschef Dalhoff
paa Udstillingskomiteens Vegne havde budt Kronprinsparret Velkommen, og Generalkommissær Wamberg havde fortalt om Dan-
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marks Deltagelse i Verdensudstillingen, talte Kronprinsen og udtrykte
sin store Glæde over endnu en Gang at være til Stede ved en dansk
Udstilling paa Danmarks Flagdag. Aftenen forinden havde han holdt
tre Taler, dels paa Dansk og dels paa Fransk.
Sommeren 1938 foretog de med D.F.D.S.s "Dronning Alexandrine"
en Rejse til Island, og med Bil besøgte de Øens vigtigste Byer og
Steder. Geysir blev fodret saa længe med Sæbe, at den tilsidst af
bare Galskab sprang til Ære for dem. Desuden blev der i de første
Aar efter Brylluppet rigelig Tid til Smaarejser til Familierne i Sverige
og Mecklenburg.

*
Men inden Kronprinsen og Kronprinsessen faldt helt til Ro i Hjemmene, forestod der dem en Rejse, som ikke alene ved sin Varighed
og Længde, men ogsaa ved sin særlige Karakter blev noget helt for
sig. Den skulde stille alle deres personlige Evner og deres menneskelige Egenskaber paa Prøve næsten Dag for Dag, sommetider Time
for Time. Det var den halvtredie Maaned lange Rejse til U .S.A. i
Foraaret 1939, et halvt Aar før den Gale i Tyskland lagde de første
Gløder til det Baal, hvis Flammer hurtigt slog ud over det meste
af Europa. Det er ikke sandsynligt, at Rejsen var blevet til noget,
hvis den ikke var blevet gennemført paa netop dette Tidspunkt.
Den 7. Marts rejste de, ledsaget af Hofdame, Komtesse Reventlow,
nu Fru Landsretssagfører Jonas Bruun, med "Englænderen" over
Esbjerg til Harwich. Hele Kongefamilien, alle Hoffets Damer og
Herrer og Repræsentanterne for de øverste civile og militære Myndigheder i Hovedstaden var mødt paa Banegaarden, og Rejsens Vigtighed og officielle Karakter kunde ikke blive stærkere understreget
ved Afskeden, end den blev. Men det var ogsaa første Gang, et dansk
Kronprinspar skulde paa officielt Besøg i en anden Verdensdel, og
i umindelige Tider havde Arvingerne til den danske Trone ikke
begivet sig ud paa saa lang en Rejse. Endelig var det første Gang,
Danmarks Kronprins skulde gæste det fjerne Land, mellem hvis Ind98

Foran Christian den Niendes Mindestøtte, St. Thomas. Fra venstre ses Hofchef, Kammerherre Vest, Hofdame, Komtesse Reventlow, Generalkonsul Bang, Kronprins Frederik,
Kronprinsesse Ingrid, Viceadmiral Andrews.

byggere fandtes saa mange udmærkede Landsmænd, der hinsides
Atlanten havde fundet et nyt Fædreland.
I nogle Dage boede Parret hos Kronprinsessens Bedstefader, Hertugen af Connaught, og her fejrede Kronprinsen sm 40 Aars Dag.
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Saa gik Turen videre til Southampton, hvor Ø.K.s "Canada" ventede for at føre dem over Vandet, og hvor Hofchefen, Kammerherre
Vest, og Adjudanten, Kaptajnløjtnant Weilbach, var ankommet for
at ledsage Parret paa den lange Rejse. Udenrigsministeriet havde i
Forvejen sendt Pressebureauets Chef, Kontorchef Eskelund, der skulde
varetage den mere statsofficielle Ledsagelse under Rejsen. Foruden
officielle Visitter var Rejsens Formaal den højtidelige Aabning af
Danmarks Hus paa Verdensudstillingen i New York 2. Maj, men
hele U .S.A. skulde forinden gøres fra Vest til Øst. I store Træk var
Ruten lagt saaledes: Los Angeles-San Francisco-Yosemite Nationalpark- Grand Canyon-Salt Lake City-Denver-Omaha-Des Moines- Minneapolis- Chicago-Detroit- Buffalo-New York. Efter
Udstillingens Aabning skulde endvidere Philadelphia og Washington
besøges.

*
En Del Mennesker gaar rundt i den Tro, at en saadan Rejse er
den rene Ferie. Det er en Misforstaaelse. For det første vilde Turen
gennem Staterne byde paa Anstrengelser nok i sig selv. Hvor Amerikaneme fører, skal det som bekendt gaa stærkt. Bilture paa et Par Hundrede Kilometer om Dagen regnes ikke for noget særligt. Det er det
maaske heller ikke, men naar det gentages tit, og naar de, der er
med første Gang, Minut for Minut kommer ud for ny og stærke
Indtryk, af hvilke de helst vil bevare saa meget som muligt, saa svinder med det samme den danske Opfattelse af Begrebet Ferie. Hvis
de danske Gæster ikke sjældent følte sig dødtrætte, naar de kom til
Vejs Ende, var det forstaaeligt. Hvis de endda kunde have gjort
Rejsen som Turister og altsaa været Tilskuere til alle Oplevelser.
Men de havde den ikke hele Tiden lette Pligt at være Midtpunktet
overalt, hvor de kom frem. Det var dem, Amerikanere og Danskamerikanere vilde se, det var dem, alle skulde se. Og hvert Sted
ventede alle, at Kronprinsen skulde sige noget, ganske fraset de Tusinder af Mennesker, kendte og ukendte mellem hverandre, som han
IOO

og Kronprinsessen skulde
trykke i Hænderne og sige
Goddag til. N aar Dagen
var forbi for alle andre,
begyndte et nyt Afsnit for
Gæsterne - Programmet
for næste Dag, der ofte
var haardere, end det
havde været Dagen forud,
skulde gennemgaas. Kong
Frederik, der nok improviserer ganske udmærket,
foretrak ogsaa som Kronprins at forberede sig paa
de Taler, han skulde holde et eller flere Steder,
naar Farten om Morgenen gik mod ny Modta- Fra Besøget paa St. Thomas. T il venstre Canadas Føgelser, ny Banketter, ny rer, Kaptajn Knudsen og Generalkonsul Bang.Yderst
til højre Virginia Øernes Styrer, Guvernør de Castro.
Besøg, ny Hilsener, ny
Deputationer. Det hændte, at det blev meget sent, inden det blev
Sengetid.

*
Det første, lange Stræk, Turen over Atlanten, gik udmærket, og
23. Marts ankrede "Canada" op paa St. Thomas' Red. Forinden var
Skibet med de høje Gæster blevet hilst Velkommen i rum Sø af
U.S.A.s Krydser "Indianapolis", der var sejlet "Canada" i Møde.
Den fungerende Guvernør, de Castro, og "lndianapolis"s Chef, Viceadmiral Andrews, gav Kronprinsparret det første Velkommen under
Stjernebanneret, medens Krydserens Besætning paraderede, og Skibsorkestret hilste dem med den danske og den amerikanskeNationalsang.
Saa snart "Canada" havde lagt til, gik Admiralen tidligt om MorIOI
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genen sammen med Guvernøren og Generalkonsul Hjalmar Bang om
Bord, og næppe havde Gæsterne sat Foden paa den gamle, danske
Jord, før de fik rigelig Forsmag paa, hvad der ventede dem af Pligter paa en lang Repræsentationsrejse for det danske Kongehus og
det danske Rige. Kl. 8,30 startedes der med en Køretur til den danske
Kirkegaard, hvor der nedlagdes Blomster ved Mindesmærket for
St. Thomas' Danske, og derefter fandt der en Højtidelighed Sted ved
Christian den Niendes Statue, ved hvis Fod Kronprinsen lagde Blomster. Sandsynligvis var han den eneste af de tilstedeværende, der havde
kendt den gamle Konge, hans egen Oldefader. Derefter gik det med
Receptioner og Udflugter, til Tiden for den officielle Frokost for de
amerikanske Myndigheder paa "Canada" var inde, og inden Afrejsen om Eftermiddagen holdt Generalkonsul Bang paa "Denmark
Hill" en Afskedsreception. Under Honnør fra "Indianapolis" sejlede
,,Canada" videre Kl. 16.
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De kvindelige Journalister var muligt endnu mere nysgerrige end deres mandlige Kolleger.

28. Marts ankom "Canada" til Panamakanalen. I Christobal blev
Danskerne budt Velkommen af de lokale Myndigheder, og 5. April
lagde Skibet til i Pedros Havn, Californien og dermed det amerikanske Fastland var naaet. For første Gang fik U.S.A. Besøg af en Kronprins, der gik i Land i Vest. Paa Kajen var opmarcheret en Hær af
Pressefotografer og Filmsfotografer, da "Canada" ankrede. Staternes
Regering havde sendt Protokolsekretær Stanley Woodward fra Washington. Han bød Gæsterne Velkommen til U.S.A. paa Udenrigsminister Cordel Hulls Vegne, og for Californien mødte dens egen
"Kronprins", Guvernørens Søn, Mr. Richard Olson, der bød dem
Velkommen til Staten. Saa var der iøvrigt saa mange Danskamerikanere, som der kunde være, med de mest kendte i Spidsen, og mellem
dem Jean Hersholt og Californiens Mælkekonge, Dairy-Knudsen.
Mest bevægede var de mangfoldige Smaafolk, der var blevet gamle
i Amerika, vel ogsaa lidt forslidte. Det kneb lidt, da de skulde synge
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