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Forord
Da Arbejdet med denne Bog begyndte i Efteraaret
1946, var det Meningen, at den skulde være en Skildring
af Hans kongelige Højhed Kronprins Frederik. Skæbnen
har villet, at den nu bliver en Bog om Hans Majestæt
Kong Frederik den Niende.
Formaalet med Bogen er at give nogle Indtryk af
Hans Majestæts Personlighed, Egenskaber og Karakterpræg gennem de Smaatræk om hans Færden blandt Høj
og Lav og de Glimt af hans Interesser, som det er lykkedes, at indsamle, og Materialet suppleres af en Række
Billeder fra Kongens Liv.
Stoffet er saavidt muligt ordnet i kronologisk Rækkefølge. Det gør ikke Krav paa at være altomfattende, men
kan det bidrage til, at Kendskabet til Hans Majestæt bliver større end før hos den menige Mand i Landet, er
Maalet naaet.
Bogens Stof er indsamlet dels gennem Blade og Bøger,
men m est ved personlig Kontakt med en lang Række
Mennesker - nævnte og unævnte - der formentes at
kunne give Oplysninger. Desværre har det ikke været
muligt at søge frem til alle, der maatte kunne bidrage i
den givne Situation.
For Oplysninger og Billeder, for den overordentlige
Velvillie og Interesse, jeg har mødt fra mange Sider under Bogens Udarbejdelse, bringer jeg herved hver enkelt
min oprigtige Tak.
Carl Kauffeldf.

Kong Frederik den Niende
Historiens Timeslag hørtes i Danmark den 20. April
1947. Kong Christian den Tiende sov stille hen, og som
Frederik den Niende blev hans ældste Søn· ifølge en tusindaarig Tradition Landets nye Konge.
En usædvanlig r ig Kongegerning gennem næsten 35
Aar var afsluttet, en ny Kongegerning b egyndte.
Med Runers Styrke indskrev Kong Christian sit Navn
i vort Lands Historie. I h ans Regeringstid befæstedes
Kongemagten i Folkets Bevidsthed. Mere end nogensi.nde
tidligere kom alle til at føle, at Landets Monark er Symbolet paa Landet selv. Christian den Tiendes Gerning
blev -derfor historisk .i mere end een F orstand.
Den nøj e Tilknytning mellem Konge og Folk, som Kong
Christian satte saa _højt, h avde Kong Frederik som Kron~
prins forstaaet at udbygge. Og efter sin Faders Død har
han i de store Linier fulgt de h ævdvundne Traditioner. I
sin Egenskab af Kronprinsregent under Kong Christians
alvorlige Sygdom i Besættelsesaarene viste Kong Frederik
den fulde Forstaaelse a f, at i d ette Land maa der være
den n øj este Kontakt m ellem Kronen og Folkets parlam entarisk valgte Repræsentanter. Og en af den nye Konges førs te Handlinger efter Tronbestigelsen var at samle
Rigsdagens Medlemmer for at forsikre d em denne sin
Loyalitet, idet han udtrykte H aab et om h os Rigsdagen
at blive mødt .m ed den samme Tillid som sin Fader.
Man kan kalde denne Handling for et symbolsk Haandtryk til hele det danske Folk paa samm e Maade, som
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Kongens Tale ved Proklamationen var det. - Men maaske vil det være et lille menneskeligt, naturligt Træk fra
Proklamationsdagen, der vil fæstne sig stærkest i Folkets Bevidsthed. Da Jubelen fra de Hundredtusinder paa
Pladsen foran Christiansborg Slot bølgede op mod Kong
Frederik og Dronning Ingrid, som stod paa Balkonen,
greb Kongen sin Dronnings Haand, trak hende hen til
sig, kyssede hende og sagde stilfærdigt og inspireret af
Øjeblikkets Stemning: ,,Og saa vil vi to søge at gaa videre
efter det Eksempel, det gamle Kongepar har givet os".
Det lød ikke som en højtidelig Forsikring. Den lille
Hæ ndelse var utvivlsomt Udtryk for en rent menneskelig
Trang til at dele et stort Øjeblik med den, man har valgt
at dele Livets Glæder og Sorger med. Og samtidig et
smukt Udtryk for sønlig Taknemmelighed over for en
Far og en Mor, hvis Gerning staar som et lysende Forbillede.
Naar man vil danne sig et Indtryk af Hans Majestæts
. Personlighed, er der først og fremmest eet, man maa
have for Øje. Nemlig dette, at Kong Frederik ønsker at
blive betragtet som et naturligt Menneske og r eagerer paa
samme Maade som andre naturligt indstillede Mennesker.
Kongen har sine Sympatier og Antipatier. Han indretter sig efter den Situation, han staar over for. Han opfylder sine r epræsentative Pligter med stor personlig
Charme og ægte kongelig Værdighed. Og han dyrker sine
private Interesser paa samme Maade som andre, i den
Udstrækning Tiden tillader.
Sin Respekt for Traditionerne sætter Kongen højt, m en
han har P ersonlighed og Karakterstyrke nok til, at han
samtidig kan lade et vist Maal af Fordomsfrihed raade.
Han stivner ikke i Former, m en kan gøre et forunderligt
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levende Indtryk, navnlig naar han staar over for Problemer, der har hans særlige Interesse. Over for de
Mennesker, Hans Majestæt møder, lægger han først og
fremmest sin Bedømmelse an paa de personlige Egenskaber, mere end han tager Hensyn til Rang og Stand.
Hans Tjeneste i Søværnet har lært ham dette, hans Færden blandt Sportsmænd har styrket denne Opfattels~.
Han nærer dyb Respekt for den jævne Mand i Landet,
og han ved at værdsætte solid personlig Indsats bygget
paa Evner og Villie.
Gennem Aarene har der ofte lydt Opfordringer til
Hans Maj estæt om at overtage Hvervet som Protektor for
snart det ene ·Formal, snart det andet. Drejer det sig om
et Omraade, der har Kongens særlige Interesse, har man
ofte set ham gøre et personligt Arbejde herfor. Et af de
sidste Eksempler fra den Tid, da Hans Maj es tæt endnu
var Kronprins, var den store Indsamling til Fordel for
Efterladte efter danske Sømænd, der omkom under den
anden Verdenskrig. Ved denne Lej lighed stod Kronprinsen personligt i Spidsen for Indsamlingskomiteen, og
i den Tale, han holdt i samme Anledning i Radioen, opfordrede han Lytterne til at hjælpe ham, ,,der selv er Sømand", med at skaffe de 2 Millioner Kroner, som var
nødvendige. Beløbet blev skaffet.
Et væsentligt Bidrag til Bedømmelse af Hans Majestæts Personlighed er den Række Taler, han har holdt
i Radioen og ved repræsentative Lejligheder iøvrigt.
Kong Frederik er en fortrinlig Taler. I de fleste Tilfælde
taler han uden Manuskript, men har kun noteret nogle
Punkter ned, saa han mere frit og ubundet k_a n gøre sit
Ordvalg, som Hj erte og Forstand byder i det givne Øj eblik. Ofte har han holdt improviser ede Taler, en Kunst
han mestrer som faa.
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Kong .Frederik den Niende er aen fjerde i Rækken af
glycksborgske Konger i Danmark. Han er født paa Sorgenfri Slot den 11. Marts 1899 og fik i Daaben Navnene
Christian Frederik Franz Michael Carl Valdemar Georg.
Det var daværende kgl. Konfessionarius, Stiftsprovst Jakob Miinster Paulli, der foretog Daabshandlingen, og den
lille Prins blev døbt i Vand fra Jordans Flod.
Barndomsaarene tilbragtes dels paa Sorgenfri, dels paa
Marselisborg, dels paa Amalienborg. Kong Frederiks Opdragelse var præget af det harmoniske Samliv i Kong
Christians og Dronning Alexandrines Hjem, men tillige
af en vis Strenghed.
Skoleundervisningen foregik i Hjemmet, hvor en
Række dygtige Pædagoger kom og gav Kronprinsen og
Prins Knud Timer. Da Prinserne skulde gennem Mellemskolestadiet, der fortsattes med Gymnasieundervisning,
oprettedes "Amalienborg højere Almenskole", dog stadig
kun med de to Elever.
Den 7. November- 1915 blev Kronprins Frederik og
Prins Knud konfirmeret i Fredensborg Slotskirke af kgl.
Konfessionarius, Provst H. M. Fenger, og i 1917 blev
Kronprinsen Student.
· Paa sin .18 Aars Fødselsdag indtraadte Kronprins Frederik i Statsraadet, og samme Aar begyndte han som
Elev paa Kadetskolen. Kong Christian havde stillet sine
Sønner frit med Hensyn til den militære Uddannelse, og
de valgte begge Søofficersvej en. Kong Frederik er den
første danske Konge siden Christian den Fjerde, der har
haft eri Kommando- tif Søs.
·
Den 20. September 1921 udnævntes Kronprins Frederik til Søløjtnant, efter at han havde gennemgaaet Kadetskolens 4-a·arige Uddannelse, dels paa Skolen i Gernersgade, dels om Bord paa Kadetskibene "Heimdal" og
,,Valkyrien". Med Udnævnelsen til Søløjtnant fulgte Tje-
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nesten som Trediekommanderende paa Torpedoba·a den
"Sværdfisken", derpaa gjorde Kronprinsen Tjeneste paa
,,Delfinen" og senere om Bord p'aa " Peder Skram", ,,Olfert Fischer" og "Niels Juel". Sin første Chefskommando
fik Kronprins Frederik i 1927, da han som Søløj tnant
overtog Ansvaret for Torpedobaaden ,,Søhunden".
I 1929 udnævntes den kongelige Søofficer til Kaptajnløjtnant, i hvilken Egenskab han i 1931 var Næstkommanderende paa Fiskeriinspektionsskibet "Beskytteren",
i 1935 blev han Orlogskaptajn, og to Aar senere
kom han til at staa til Raadighed for Staben paa "Niels
Juel" og fik Rang af Kommandør. Som saadan gjorde
han endvidere under Besættelsen Tjeneste i Marineministeriet. Efter Befrielsen i 1945 blev Kronprinsen udnævnt
til Kontreadmiral, og ved sin Overtagelse af Kongeværdigheden blev han automatisk Admiral, ligesom han blev
Hærens Øverste som General. Udnævnelserne å la suite
i Hæren fulgte iøvrigt i de foregaaende Aar tilsvarende
Udnævnelserne i Linien i Marinen.
Hvis nogen har forstaaet at drage Nytte af den Udvikling, der ligger i at rejse, maa det være Danmarks
Konge. Fra sine unge Aar har han lært ikke blot sit eget
Land, men store Dele af Verden at kende. I de unge
Aar som Søofficer var daværende Kronprins Frederik
ofte paa lange Togter med Marinens Skibe, baade i danske og fremmede Farvande. Blandt andet deltog han i et
Togt til Ægypten efter den første Verdenskrig.
Paa Kong Christians og Dronning Alexandrines historiske Rejse til Færøerne, Island og Grønland i 1921 var
begge Prinserne med. Det var første Gang, Danmarks
- og Grønlands - Konge i den nyere Tid betraadte
Grønlands Jord, og det blev i a lle Henseender en Rejse,
der bød paa store Oplevelser . Ofte senere har Kronprins
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Frederik gæstet Færøerne og Island, dels med Marinens
Skibe, dels med Rutebaadene, og i 1938 ledsagedes han
paa en saadan Rejse af Kronprinsesse Ingrid.
I 1924 deltog Kronprinsen i Amerikabaaden "Frederik
VIII"'s Turistrejse til Middelhavet, og i 1930 var han
ledsaget af Prins Knud, Prins Axel og dennes Gemalinde
Prinsesse Margaretha ude paa den store Rejse til Østen
med Ø. K.s "Fionia". !øvrigt har Musikinteressen ofte
ført Kronprinsen til Beyr euth, hvor han sammen med
sin Moder, senere med Kronprinsessen har overværet tal- .
rige Festspil, og til Rom og Venedig, hvor han har kunnet betages af store musikalske og kunstneriske Oplevelser. I Paris var Kong Frederik som Kronprins i 1930 for
at nedlægge Grundstenen til det danske Studenterhus
og i 1937 for at aabne Danmarks Pavillon paa Verdensudstillingen, · ligesom han i 1935 gæstede Verdensudstillingen i Bruxelles. England har Kronprinsen gæstet adskillige Gange, Norge og Sverige ligeledes.
Om to Rejser staar der en sjælden Glans: Rejsen til
Stockholm i 1935 og Rejsen til Amerika i 1939. Den første fordi Kronprins Frederik herfra hjemførte Prinsesse
Ingrid som sin Brud, den anden fordi han sammen med
sin Gemalinde paa en ganske særlig Maade repræsenterede sit Land over for den store Verden hinsides Atlanten. Det var under Amerikarejsen i 1939, vor nuværende Konge og Dronning aflagde Besøg hos Præsident
Roosevelt.
- Men ogsaa sit eget Land kender Kong Frederik.
Næppe mange har haft Lejlighed og Lyst til at færdes
saa meget rundt i Danmark som Kongen. Ingenlunde har
han altid søgt de mest kendte Steder. Ofte har han fundet idylliske Pletter, som han har kastet- sin Kærlighed
paa. Hans Realitetssans parret med det musikalsk føl-
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somme Sind har givet ham skønne Minder fra Samvær
m ed Naturen og dens Liv, fra Mødet med Mennesker,
som han - kendt eller ukendt - har givet sig i Samtale med.
Ikke mindst Egnene omkring Aarhus, Trend og Graasten k ender Hans Maj estæ t. Det turde i denne Forbindelse understreges, hvad det betød nationalt, at Danmarks
Tronfølgerpar i de alvorlige Kriseaar ved Grænsen i
1930'erne opslog deres Sommerresidens paa Graasten
Slot og som Følge deraf færdedes m eget i de sønderjyske Egne.
Musikken har fra de helt unge Aar haft Kong Frederiks store Interesse. Ikke som en flygtig Adspredelse,
m en som en Hobby, han har dyrket m ed Lidenskab og
største Grundighed. Passioner et Jæger er han ogsaa, og
i fler e Aar har han været T ennisspiller og Roer, ja er
end ikke gaael af Vej en for at deltage i Kampen paa
Kaproningsbanen.
Sin Interesse for Mekanik, for Lokomotiver og Skibe
har han dyrket m ed megen Forkærlighed, han har staaet
paa Kommandobroen og paa Lokomotivet, han har sat
sig ind i Kør eplaner og tekniske Enkeltheder, og paa
samme Maa de, som han har studeret de praktiske Tings
Virke, har han givet sin Støtte til videnskabelige Formaal. Særlig k endt vil Kongens Deltagelse i Geografisk
Selskabs Arbejde være.
Et helt nyt Afsnit i Kong Frederiks Liv indlededes, da
han den 24. Ma j 1935 blev formælet m ed den svenske
Prinsesse, der nu er Danmarks smukke og kloge Dronning. Hendes Maj estæ t Dronning Ingrid er Datter af
Sveriges Kronprins Gustaf Adolf og dennes i 1920 af-
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døde engelskfødte Gemalinde Kronprinsesse Margaretha,
Datter af H ertugen af Connaught. Hun er født paa Stockholm Slot d en 28. Marts 1910 og har fra sin Fade r arvet
Bernadotternes Intelligens, fra Moder en sin Skønh ed og
sin varmhjertede og levende Inter esse for Sa mfunde ts
sociale Opga ver.
Det første virkelige Indtryk af Danma rks unge Dronning fik vi, da det Billede naaede os, d er var taget i de t
Øjeblik, de Nygifte forlod Storkyrkan efter Vielsen.
Straalende lykkelig, smilende til alle og i sin ,enkle Pragt
kom Kronprinsesse Ingrid ud af den skønne, gamle Kirke
ved Kronprins Frederiks Arm. Vi skulde snart læ r e, at
d e tte Indtryk ikke blot skulde bevar es, m en a t vi i den
svenske Prinsesse vilde faa en Dronning, der m ed sjælden Pligtfølelse og Kærligh ed til sit nye Folk vilde gaa
ind til sit krævende Kald. Hj emrej sen Lil København
fandt Sted om Bord paa Kongeskibe t "Dannebrog", som
Kong Christian havde stillet til Raadigh ed, og Danmark
gav de Nygifte en straalende Modtagelse.
I Aarene indtil d en anden Verdenskrig, der rev Danmark ind i det store Skæbnespil, lærte Kronprinsesse
Ingrid sit nye Land at kende. Med Stilsans og fornem
Smag indrettede hun sine Hj em paa Ama lienborg, paa
Graasten Slot og i Trend-Jagtgaarde n, og som Aarene
gik, voksede de tre smaa Prinsesser op og spredte Lykke
og Glæde. Den 16. April 1940 - kun syv Dage efter Danmarks Skæbned ag - fødtes P r insesse Margrethe. Fire
Aar senere, den 29. April 1944, kom Prinsesse Ben edikte
til Verden, og da Danmark a tter var frit, fødtes Prinsesse Anne-Marie - d en 30. August 1946.
Navnlig i de senere Aar af Kong Christians R egeringstid maa tte vor nuværende Konge i sin Egenskab af Tronfølger overtage fler e og fler e repræsentative Pligter. Det

Kong Christian og Dronning Alexandrine paa Spadseretur
med Kronprins Frederik og Prins Knud.
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En Alfred Schmidt-Tegning i " Blækspru tten" 1917 i Anledning af Kronprins Frederiks
Studentereksamen.

l<ronprins Frederik og Prins Knud i Faktoriet paa Mount Aus tin under Rej sen Lil Østen
i 1930. (Billedet overladt af Forfatterinden Fru Magna Toft.)
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danske Folk lærte i disse Aar hans P ersonlighed at k ende, lærte a t høj agte hans kongelige Værdighed og glæde
sig over hans naturlige og djærve Væsen. For Danmarks
nye Monark som for h ele h ans Generation blev Besættelsestiden en Prøvelsens Periode uden Sammenligning
m ed tidligere Generationers. Han levede h elt og fuldt
m ed i sit Folks Skæbne, og blandt de Smaatræk, der
fortælles i det følgende, bør ikke mindst de, der handler om denne Periode, understreges.
Kaj Munk skrev engang et Digt til Kong Christian,
hvori han udtrykte det Ønske, at naar han en Dag var
gaaet bort, maatte Gud give, at hans Søn vilde bær e
Jakkesættet iblandt os - ,,saa kongelig just som Du".
Det synes i Da g, som om dette Ønske er blevet opfyldt.

Det kongelige Hjem
Det falder naturligt at b egynde disse Smaat.ræk om
Hans Majestæt m ed nogle Glimt fra det kongelige Hj em .
De, der kender Kongefamilien privat, fremhæver det
som karakteristisk for Danmarks første Hj em, a t det er
bygget op p aa Kærlighed, Harmoni og Naturlighed. Som
Kong Christians og Dronning Alexandrines Hj emliv var
forbilledligt, saaledes er ogsaa Kong Frederiks og Dronning Ingrids det.
Kongen har aldrig lagt Skjul paa, hvor m eget h aJ1
skylder sine Forældre. Han sagde det j ævnt og n a turligt
i den Tale, h an som Kronprins holdt, da h a n havde hj emf ørt sin Brud fra Sverige, og der paa Christiansborg var
Galataffel for Medlemmer af Kongehuset, Regeringen,
Rigsdagens førende Personligh eder, Byen Københavns
Autoriteter og en Række af de høj este Embedsmænd:
"Nu, da j eg sk al starte mit eget Hj em, bringer j eg en
Tak for det Hj em , som Far og Mor har givet mig. J eg
Fra Kronprins cil Konge.
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haaber engang med Tiden, naar vi er blevet ældre, at
man rundt om i Danmark vil kunne se op til vort Hjem
med den samme Agtelse, som man ser op til Jeres".
Forlængst har det danske Folk lært at værdsætte den
Naturlighed, hvormed man saa Kronprinsparret gaa Tur
med Barnevognen paa samme Maade som andre unge
Ægtepar. Senere kom Cykleturene omkring Sommerresidenserne med Prinsesse Margrethe i Kurvesædet paa
sin Faders Cykle. Og Billeder fra den kongelige Families
Hverdagsliv i Slotshaven ved Amalienborg og Parken
ved Graasten taler deres tydelige Sprog om en Far og
en Mor, der er baade stolte og lykkelige over deres tre
henrivende Døtre.
Dronning Ingrids Broder, Herr Sigvard Bernadotte,
har i "Vecko-Journalen" skrevet om den smukke Tone,
der præger Familielivet i det kongelige Hus.
"Et mere harmonisk Hjem end Kongeparrets skal man
lede efter", hedder det. ,,En Atmosfære af Lykke og
Hjemlighed møder En allerede ved Indgangen. Her har
den danske Gemytlighed og den svenske Smag indgaaet
en fuldendt Forening. Man kommer ikke blot ind paa e t
Slot, men ogsaa til et Sted, hvor to Mennesker, som holder af hinanden, har slaaet sig ned, faaet Børn og skabt
et Hjem gennemsyret af Glæde og Hygge. Tre bedaarende smaa Piger giver det Liv og Fuldkommenhed.
Jeg kommer til at tænke paa engang i Vinteren 194647, da j eg ankom til Amalienborg sammen med den daværende Kronprins. Allerede langt nede paa Trappen
hørtes et jublende "Far, Far!" og gennem alle de store
Sale kom den lille Margrethe løbende og kastede sig om
Halsen paa sin Fader. Det var spontant, hjerteligt og
.betegnende for d et smukke Forhold, der raader m ellem
Forældre og Børn.
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I de svære Dage efter Flyveulykken i Kastrup kom j eg
maaske min Svoger nærmere end nogensinde. Hans Omtanke, Hjælpsomhed og Deltagelse kunde ikke have været større. Alt tænkte han paa, alt gjorde han for at gøre
det lettere for min Søster. Vi var sammen dagligt, og i
den Tid lærte jeg endnu mere end før at beundre og
synes om ham ... "
Herr Bernadottes Vidnesbyrd taler for sig selv. Godt
for det danske Folk at vide, at saaledes er det Hj em , der
er Landets første. Fra et godt Hjem kommer d er aldrig
noget daarligt.

Ven og Kammerat
En af de Egenskaber hos Kongen, der er m est b etegn ende for hans Karakter, er hans Trofasthed mod gamle
Venner og Kammerater. Hans høje kongelige Byrd, hans
Forudbestemthed til Landets første Embede har aldrig
hindret ham i at søge Venner uden Hensyn til Rang og
Stand. Han har ikke spurgt efter social Position eller
Bankkonto, men efter Vedkommendes personlige Egenskaber og Karakter.
Menneskelighed, Naturlighed og Afsky for alt Krukkeri
er nogle af de Egenskaber, man først lægger Mærke til
hos Hans Majestæt, hedder det i en Omtale, d er gives af
en af Vennekredsen, og det tilføj es: Kongen ej er den
virkelige Gentlemans dybe Foragt for Snobberi af enhver Art. Vel kan han være tilbageholdende over for
Fremmede, men har han først lært at værdsætte e t Menneske, er han enestaaende trofast og k ammeratlig, saavel i Glæde som Sorg.
Mange af dem, der kan regne sig til Vennekredsen, har
Hans Majestæt truffe t, da han gennemgik sin sømilitære

Fra l(ronprins til l(onge

20

Uddannelse. Det var meget almindeligt, at Kadetterne
inviterede en Kreds af Kammerater til Middag eller Fest
i deres Hjem. Vor daværende Kronprins kom ofte i sine
Kammeraters Hjem, og det var hans udtrykkelige Ønske,
at der ikke i den Anledning blev gjort særlige Anstalter.
Selv inviterede han ofte sine Kammerater til Middag eller
Fest i sit eget Hjem. Denne Samfølelse er ikke blevet
svækket med Aarene. Kongen føler sig stadig stærkt
knyttet til Vennerne fra Søofficersaarene. Maaske er
han, siger en af dem, den mest trofaste af hele Kredsen.
Døden har gjort sin Høst i Kongens Vennekreds, men
Mindet om de Afdøde lever for stedse i Hans Majestæts
Bevidsthed, og naar en afdød Vens Hustru engang er
optaget i Kredsen, hører hun stadig til denne.
En af Kong Frederiks nærmeste Venner skal nævnes
ved denne Lejlighed: Marineflyveren, Kaptajnløjtnant
E. A. Jensen, Lærersønnen fra Buttrup ved Holbæk, Flyverskolens store, djærve Leder, der styrtede ned og
dræbtes under en Natflyvning ved Warnemiinde. Ulykken gjorde et overordentlig stærkt Indtryk paa Kongen,
der satte særlig stor Pris paa Kaptajnløjtnanten.
Hvert Aar ved Juletid og paa den Afdødes Fødselsdag
har Kong Frederik opsøgt E. A. Jensens og andre Venners Grave for stilfærdigt at lægge en Krans og dvæle
i Mindet om de Bortgangne, en smuk Skik han har taget
i Arv efter sin Moder, Dronning Alexandrine, der paa
samme Maade smykker sine afdøde Venners Grave.

>>Jeg vil være Sømand<<
Kona Frederik den Niende er den første Konge i Danmark Aarhundreder, der har gennemgaaet den sømilitære Uddannelse, og han har aldrig lagt SkJul paa, hvil-

i
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ken Betydning det har, at man i en ung Alder lærer at
føle et Ansvar, som man lærer det i Marinen.
At Kongen allerede i Drengeaarene var klar over, at
han vilde uddannes i Marinen, viser et lille Træk fortalt af Greve C. vV. Ahlefeldt-Laurvigen, der var Udenriasminister
i Ministerierne Neergaard (1908-09) og
h
.
Berntsen (1910-13). Under et Taffel hos Kong Frederik
den Ottende i 1908 kom den daværende Prins Frederik
hen til Udenrigsministeren, og der fandt følgende Replikskifte Sted:
"De staar saa alene, derfor kommer jeg hen og taler
med Dem," sagde Prinsen.
,,Det var pænt af Dem, Deres kongelige Højhed," svarede Grev Ahlefeldt og tilføj ede: ,,Hvad vil Deres kongelige Højhed være, naar De bliver stor?"
Prinsen betænkte sig ikke længe. ,,Jeg vil være Sømand," sagde han.
Udenrigsministeren bemærkede, at det vist vilde være
et Brud paa Traditionerne ... en vordende Konge i Danmark maa være Garder. Han kom ikke til at vente paa
Svar, idet Prins Frederik replicerede : ,,De kan da ikke
nægte, at Prinsen af Wales ogsaa er Sømand."

I Barndommens Paradis
Mange lyse Minder fra Barndom og Ungdom knytter
Kongen til Aarhus. Marselisborg Slot og Park var hans
Barndoms Paradis. Her boltrede han og hans Broder,
Prins Knud, sig som alle andre raske Drenge, de sloges,
de legede Røvere og Soldater, de brændte Baal og legede
Cirkus med et stædigt Æsel, de knuste Skærver med de
nye Cykler, saa Kong Christian maatte rykke ud med
faderlige Formaninger, og den lette Adgang til Vandet
kunde ofte ende med en vaad Trøje.
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Senere dyrkede Prinserne deres mekaniske Interesser,
i Slottets Havestue rullede deres Legetøjstog, og snart
maatte Dronning Alexandrine tage ind til Banegaarden
med dem, for at de kunde følge de rigtige Togs Ankomst
og Afgang eller Rangerstammernes sindige Fart gennem
Jernbaneterrænet. I disse Aar fødtes Kong Frederiks Interesse for Jernbanerne, en Interesse der med Aarene er
blevet til et intimt Kendskab større end de fleste IkkeSagkyndiges.

Paa Afstand, Børn!
Under deres Rejse rundt i Landet efter Tronbestigelsen i 1912 aflagde Kong Christian og Dronning Alexandrine ogsaa Besøg i Løgstør. Kronprins Frederik og Prins
Knud var med paa Turen gennem Byen og kom her ud
for en lille, pudsig Misforstaaelse. Da der var kørt et Par
Landauere frem til de kongelige Gæster, havde en ældre
Politimand svært ved at holde Publikum paa Afstand,
og navnlig var Børnene meget interesserede i at nærme
sig de Kongelige. Politimanden kommanderede dem tilbage, og da han fik Øje paa de to Prinser, der stod et
Stykke fra Kongeparret, fo'r han i sin Iver ogsaa hen til
dem, greb dem i Armene og førte dem hen til de andre
Børn.
Dronningen, der nu var staaet op i Vognen, klarede
den lidt pinlige Episode ved at vende sig om og kalde:
,,Kom herop, Frederik og Knud".

Spejderprinsen paa Halmloftet
Rektor Hartvig-Møller paa Gl. Hellerup Gymnasium
var den, der først tog Spejderarbejdet op i Danmark,
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og hans Trop - 1. H ellerup Trop i Det danske Spejderkorps - holdt ofte Øvelser i Frederiksdal-Skovene omkring Lyngby. Daværende Kronprins Christian var ofte
med sine Sønner, Prinserne Frederik og Knud, ude at se
paa Troppen, naar de var paa Udflugt fra Sorgenfri
Slot, og det medførte, at Prinserne fik Lyst til at blive
Spejdere.
De indlemmedes i Heller up-Troppen og var udmærkede Kammerater, som Spejdere bør være, siger Spej<lerchefen, Civilingeniør Ove Holm, der var Medlem af
samme Trop og fortæller følgende lille Træk:
I 1912 afholdtes en stor Spejderøvelse, kaldet "Matab elekrigen". Den strakte sig over det meste af Natten,
indtil man søgte Kvarter i de forskellige Gaarde paa
Egnen. Sent paa Natten henvendte en Journalist sig paa
den Gaard, hvor Prins Frederik var indkvarteret, og
søgte at faa en Samtale med den kongelige Spejder. Det
lod sig imidlertid ikke gøre, betroede Vagten ham. Prinsen var sammen med et halvt Hundrede andre Spejdere
gaaet til Ro oppe paa Halmloftet, og det vilde være umuligt at finde ham imellem Kammeraterne, uden at man
skulde purre alle ud.

Historien om en Strømpe
Spejdere skal kunne mange Ting for at bestaa de Prøver, Korpset fordrer af dem. Til de Krav, der stilles, hører Kunsten at kunne tilberede seks Retter Mad, at sy
Knapper i og at stoppe Strømper. Kronprins Christians
to Sønner lærte det hele som alle øvrige Spejdere i 1.
Hellerup Trop.
Særlig ferm blev Prins Frederik til at lave "Vikingebøf", det vil sige en Bøf stegt mellem to Sæt ophedede
Sten. Strømpestopningen lærte Prinsen ligesom de øvrige

•
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Drenge i Troppen af Fru Hartvig-Møller, der var som en
Mor for Spejderne, m ens Rektor var disses Le der. Som
e t Kuriosum gemte Fruen d en Strømpe, den vordende
Konge øvede sig paa, idet hun fik den Tanke til sin Tid
at forære den til hans Brud. I 1935 - da Brylluppe t skulde find e Sted i Stockholm - blev Strømpen funde t frem,
m en da var den ikke mere Bevis paa Prinsens Fingerfærdighed ... Møllene havde kun levn et nogle Stumper
af den! Dronning Ingrid har saale des aldrig kunnet faa
Lov at censurere sin Gemals Evner til Strømpestopning.
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og de t fornøjeligste for Kronprinsen og Prins Knud, h vis
de ikke var h envist til a t føre Passagerernes m aask e lidt
ensformige Tilværelse for d eres Aldersklasse. Kommandøren satte derfor Kongesønnerne til at udføre forskelligt
Arbejde om Bord. Kronprinsen gik i .Matrosuniform, fik
Skibsnummer 461 - et Nummer han senere har h aft paa
sine Automobiler - og sammen m ed Prins Knud deltog
han i a lt forefaldende Arbe jde paa Skibet.

En Musiktime før Juleferien
Sparede paa Lommepengene
De Kammerater, der laa i Spejderle jr ved Kalø før
den f ørste Verdenskrig sammen m ed Kronprins Frederik og Prins Knud, lærte de to Prinser a t k ende som raske
Drenge.
Under Prinsernes Ophold i Le jren afl agde Kon g Ch ristian og Dronning Alexandrine denne et Besøg, og d el
sivede efter dette ud blandt Kammera terne, at Hans
Majestæt havde b ebrejdet sine Sønn er , at de ikke satte
Frimærker paa d e Breve, de sendte de kongelige Forældre. - Det forlød, at Prinserne havde "glemt" Frimærkerne, fordi d e vilde "strække" Lommepengen e ...

Prinserne i Arbejde om Bord
Interessen for at blive Søofficer , som Kong Frederik
er m ed Liv og Sjæl, modnedes hos Kon gen, da han i
Kong Christians første Regeringsaar var ude a t sejle m ed
Kongeskibe t, de t gamle, m alerisk e "D annebrog". Komm a ndør Hector Kiær, d er var " Dannebrog"s Chef, fand t
hurtigt ud af, a t det maatte være baade det fornuftigste

Det er almindeligt b ek endt, at Kongen er m eget musik alsk og nærer en dyb og alvorlig Interesse for og Kærligh e d til Musikken, om hvilken han har overmaade stor
teknisk Viden.
Kong Frederik fik sin første Under visning i Musik i
Barndomsaar ene, idet han spillede Klaver, ofte sammen
med sin Moder, Dronning Alexandrine, fra hvem han
har arvet sin musikalske Begavelse.
I denne Forbindelse kan nævn es et karakteristisk Træk
fra vor daværende Kronprins' Gymnasieaar - fra 1914
til 1917. Ofte h avde Kronprinsen over for sine Lærere
clemonstreret sin varme Musikinteresse og sjældne Musildcyndighe<l, og gennem Gymnasietiden blev det en fast
Regel, at d en sidste Skoletime før Juleferien h elt stod i
Musikkens T egn.
Denne aarlige Times Festpræg forh øjedes yderligere
ved. at He ndes Majestæt Dronningen var en fast D eltager
i de t musika lsk e Samvær. Et Aar havde Dronningen
samme n med Kronprinsen i al H emmeligh ed for Lærerne
indstuderet en af Griegs norsk e Danse for fireh ændigt
Klaver til Opførelse ved denne Lejligh ed. Det blev en
s tor og festlig Overrask else.

•
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Men Du, der faar at bære
en Gerning tifold svær
til Danmarks Held og Ære,
Dig vil vi love her:
Det Land, vor Aand kan vinde
til Glæde og til Gavn,
det skal du engang finde
som Pryd for Danmarks Navn.

Student Kronprins Frederik
Efter at Kronprins Frederik i Sommeren 1917 var blevet Student, indmeldte han sig som livsvarigt Medlem i
Studenterforeningen i København og fulgte h erm ed sin
Faders Eksempel. Ved Studenterforeningens Rusgilde
den 29. September gav Kronprinsen for første Gang Møde
i Foreningen. Kong Christian indførte ham m ed en smuk
Tale, i hvilken han ønskede sin Søn lige saa gode Minder,
som han selv havde fra Studenternes Kreds.
Digteren Axel Juel havde til Lejligheden skrevet en
Sang, hvori han paa Studenternes Vegne hyldede det
nye kongelige Medlem i smukke, manende Ord. Den blev
sunget paa Melodien "Vift stolt paa Kodans Bølge" kunde en vordende Søofficer ønske d et b edre - og gengives h er m ed Forfatterens Tilladelse:

Din Vej skal Havet være,
som favner Danmarks Kyst,
hvor Kristian den Fjerde
bød Farerne sit Bryst!
Til Hæder for det Rige,
som engang bliver Dit,
vor Hilsen mod Dig stige:
f elix faustumque sit!

Højt .over Verdensstriden,
hvor Mand staar imod Mand,
og uberørt af Tiden
er Sjælens skønne Land;
fra de t skal Frelsen komme
til Menneskenes Slægt,
naar Hadets Tid er omme,
og Kampens Saar er lægt.

Kadetten skulde til Statsraad
Kong Frederik begyndte sin Uddannelse p aa d en
gamle, minderige Kadetskole i Gernersgade en af de første Dage i Oktober 1917.
Efter sin Faders udtrykkelige Ønske blev han b ehandlet som Skolens øvrige Elever. Hans eneste Privilegium
b estod i, at han boede hjemme, mens Kammeraterne var
kaserner e t paa Skolen. Lærerne havde Ordre til ikke at
sige "Deres kongelige Højhed", m en "Kronprins Frederik".
Paa d en første Skoledag skulde Undervisningen b egynde Kl. 12, men allerede i en tidlig Morgentime skulde
Eleverne møde for at bringe deres
, Sager i Orden. Kron-

Vær hilset i det Rige,
som ingen Grænser ved
- saa højt som Tanker stige,
saa dybt som Evighed. For d et hvert Hjerte banker
her i Studenters Hal;
de kongelige Tanker,
de er vort fælles Kald!

\
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prinsen kund e imidlertid ikke være der før Kl. 12. Han
havde om l\lorgen en ringet til Skolens Chef, Kommandør
Hector !Gæ r, og bedt om Tilladelse til at m øde senere,
fordi han skulde deltage i Statsraadet. Den ikke h elt almindelige Udeblivelsesaarsag for en Skoleelev blev naturligvis r espekteret.

Fotograf en fik sit Billede
Magister Erik Rindom, der var blandt Kongens Lær ere
paa Kadetskolen, har engang fortalt om sit første uceremonielle Møde med den kongelige Elev. Magister en havde
betroet en Pressefotograf, der gerne vilde tage et Billede
af Kronprinsen, naar denne første Gang passer ede Kadetskolens Port, paa hvilket Tidspunkt han h elst skulde
komme. Imidlertid ankom Kronprins Frederik nogle Minutter før den beregnede Tid, og Fotografen ventede forgæves.
Situationen klaredes takket være Kronprinsens uhøjtidelige Væremaade. Kammeraterne havde erfaret, at
han skulde have.været fotografer et og fortalte dette, hvorpaa Kronprinsen gik til Lærerværelse t for at spørge nærm er e herom. Her stod Magister Rindom, der forestillede
sig for Hans kongelige Højhed og bad undskylde, at han
gj orde Ulejlighed, men Kronprinsen vilde gøre baadc
Fotografen, ,,Berlingske Tidende" og Magister en en Tj eneste, h vis h an vilde gaa ned paa Gaden og atter spadsere iod gennem Porten. Den k ongelige Kadet bem ærkede, at han jo ikke maatte forlade Skolens Grund uden
· Tilladelse, m en da Magisteren tog Ansvaret herfor paa
sig, indvilligede han i at efterkomme Anmodningen, og
Fotografen fik sit Billede.
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Stil med Musik i
I en Artikel i "Gads danske Magasin" har Magister Erik
Rindom skrevet om Kongen som Kadet. Magisteren assister ede Professor Vilhelm Andersen ved Danskundervisningen og siger h erom:
"Kronprinsens danske Stile var gennemgaaende friske
og fornøjelige, navnlig naar han paa en eller anden
Maade kunde drej e Emnet saaledes, at han kunde komme
til at skrive om Musik. Særligt Held havde han m ed en
Opgave som "Havet i Storm og Stille". Den gav en kærkommen L ejlighed til en meget virkningsfuld Skildring
af rent musikalsk Karakter".

Den vordende Konge skw·ede Dæk
Da Kronprins Frederik i 1917 havde taget Studentereksamen, kom han om Bord i Kadetskibet Krydseren
"Heimdal" som Kadetaspirant. Som de andre Aspiranter
deltog Kronprinsen i Morgenrengøringen, der om Lørdagen var særlig grundig, idet Dæ kket blev skuret m ed
Mursten og Sand.
En saadan Lørdag Formiddag, da Kadetskibet laa i en
af de danske Provinshavne, kom Dronning Alexandrine
om Bord og blev ført ned i Chefens Kahy t. Kronprinsen
fik Lov a t forlade Rengøringen et Kvarters Tid for a t
være sammen m ed sin Moder, m en saa snart de havde
talt sammen, vendte han tilbage til Arbejdet og fortsatte
dette sammen m ed Kammeraterne, til man var færdig.

Hos Sultanen i Alexandria
Ligesom Kong Frederik i sin Kadettid fulg te sine Kamm erater i Arbejde og Tjeneste, fulgte ha n dem ogsaa paa
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Landlov. Det tilfredsstillede h am øjensynligt at kunne
gaa i Land som et ganske almindeligt Menneske, naar
man var paa Togt i fremmede Havne, han deltog i Kamm eraternes beskedne Fornøjelser, og han nød engang
imellem at være Vært ved en Middag i Land for en Kreds
af Kammerater.
Af og til maatte den kongelige Kadet dog·optræde officielt som Kronprins, naar man var i Udlandet. Direktø1',
Orlogskaptajn L. Rostock-Jensen fortæller h erom: Det
skete blandt andet i 1919, da Kronprinsen gjorde Tj eneste
om Bord paa Kadetskibet "Valkyrien", og dette havde
kastet Anker i Alexandrias Havn. Han skulde som Re~
præsentant for Danmark aflægge et Besøg hos den derværende Sultan, iførte sig sin fineste Uniform, tog sine
Ordener paa, og der udfoldedes det for en Kronprins
reglementerede Ceremoniel, da han gik fra Borde. Blandt
andet deltog i dette "Valkyrien"s Chef, Kommandør Hector Kiær. - Efter Besøget i Land blev Kronprinsen atter
modtaget paa reglementeret Maade, men snart efter
havde· h an lagt det stive Puds og gled ind i Kadettern~s
Rækker igen.

Kronprinsen gik selvfølgelig i et og alt i Slag m ed sine
Kammerater. Han var saaledes Kanonkommandør ved
en af de 12 cm's Kanoner, og han holdt sin Kanon eksemplarisk og skød godt med den.
At han ikke hørte til dem, der dæ kkede sig, viser følgende lille Episode. - Efter en Skydning skulde de udlagte Skiver bjerges. Det foregik ved, at Skibet sej lede
op til Skive.0., saaledes at den kom til at ligge lige under
en Fartøjsdavid, hvis Talje var firet af, saa den underste Blok naaede Vandet. En Mand fik en Ende Tov om
Livet og lod sig glide ned ad Talj en og stod paa Skiven,
saa han kunde hugge Taljen i en dertil anbragt Strop.
Det var under de givne Forhold et alt andet end behageligt Job, for der var en Del Sø, og Skiven laa og dunkede
mod Skibssiden, overpjaskedes med Vand og var glat,
saa det var ikke let at faa fastgjort Taljen i Stroppen.
Da jeg ved den første Skive saa en fuldbefaren Matros gaa ned for at fastgøre Taljen, sagde jeg til en af
Officererne: ,,Den Slags var i min Tid et Job for Klasse
B", og dette blev hørt af nogle Kadetter. - Da vi laa ved
den anden Skive, kom j eg og saa, a t det var en Kadet,
der gik ned - og .det viste sig at være ingen ringere end
Kronprinsen. Han klarede Jobbet udmærket, men pjaskvaad blev han.
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Et Job for Klasse B.
Kommandør H. C. Gad gengiver følgende Oplevelse fra
Kongens Kadetaar:
Jeg var Chef for Kadetskibet Krydseren "Heimdal" i
1920, da Kronprins Frederik var i næstældste Klasse,
Klasse B. Denne Klasse havde gjort flere Togter og fik
derfor ved Kadetternes Fordeling de mere betroede Poster som Kanonkommandører og lignende, og i Sej 1skibstiden blev de betragtet som Topsgaster og havde de
vanskeligste Hverv tilvejrs ved Sejlbeslaaning, Rebning
O. S. V.
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Lidt for frimodigt
Paa Hotel "Spangsbjerg" i Esbjerg havde man for adskillige Aar siden en meget ung Mand blandt Tj enerpersonalet, hvilket r esulterede i et lille muntert Intermezzo
da vor daværende Kronprins kom paa Besøg i Forbin~
delse med en Flaadevisit i Byen. Kronprins Frederik var
sammen m ed andre Officerer taget op paa Hotellet for
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a t spise, og under Middagen blev der ringet fra Amalienborg.
Den unge T j en er blev temmelig b enovet, da h an tog
T elefonen og h ørte, det drej ede sig om en Samtale til ·
Kronprinsen. Han lagde nervøst Rør et fra sig og ilede
gennem Restaurationen h en til Søofficerernes Bord, hvor
han prikkede Kronprinsen p aa Skulderen og fremstammede sit Ærinde : ,,Deres Far vil snakke med Dem i
Telefonen!"
Kronprinsen tog Situa tionen paa sin vante friske Maade, gik til Telefonen, og det var ganske rigtigt Kong Christian, der ønskede a t høre, h vorledes h ans Søn befandt
sig.

Paa Fuglefjeldet i Øsregn
Under et af sine mange Besøg paa Fæ røerne har Kongen gæstet Fuglefj eldet p aa Nolsø og prøvet at fange
Fugle. Det var engang i Tyverne, a t daværende Kronprins F r ederik ankom til Thorshavn m ed et af Marinens
Fartøj er, paa h vilket h an gjorde Tjeneste under Kommandør Th. Topsøe-J ensen.
Turen til Nolsø blev foretaget i aaben Motorbaad samm en m ed en k øb enhavnsk Professor, en af de udsendte
Embedsmænd fra Thorshavn, dennes Assistent og endnu
et P ar Deltagere. Da Motorbaaden h avde sat Selsk abet
a f, og Kronprinsen og hans Ledsagere h avde spadser et
et god t Stykke ind over Øen, fald t en af Deltagerne og
forstuvede sin en e Fod, h vorfor to andre gik tilbage for
at skaffe en Robaad til en nærliggende Vig, saa man
kunde bære den Tilskadekomne h ertil. Mens de var
borte, begyndte det at regne i stride Strømme, og der var
ingen Mulighed for Kronprinsen og dem, han var sam-

l<ronprins ~rederik og Kronprinsesse Ingrid fo rl ader Slorkyrkan i Stockh olm efter Vielsen
den 24. MaJ 1935.
·

.J

I

•

:\lodtagelsesfeslUghederne i Fars ø i 1939 i Anledning af Kronprinsparrets Overtagelse af
Jagtgaarden i Trend var ved at drukne i Regn.

· t 1· Sver1· ge hos Kong Gustaf, hag h vem man ser Prins Wilhelm.
Kronprinsen paa ElgJag

Kronprins Frederik og I{ronprinsesse Ingrid kom - forsynet med hvi~t Armbind - spadserende fra Amalienborg for &t se Hakon Mielches Sverigesfilm i Odd Fcllow Palæet ved
Premieren under Besættelsen.
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men m e d, for at søge Ly . D en eneste af Deltagerne, d er
ikke h a vde Frakke m ed, var en 9- 10-aa rig Dreng. D a
Kronprinsen ikke vilde have, at Drengen skulde fryse,
tog han r esolut sin Ka ppe af og kasted e den om ham.
De øvrige D eltager e tilbød i Stede t at stille d er es Fra k k er til Raadigh ed, m en d en kongelige Gæst afviste ven ligt og b estemt d ette Tilbud. Det vigtigste var efter h a ns
Mening, at Drengen ikke blev gennemblødt og forfrossen,
og h an selv var h ærdet nok til ikke at kunne tage Skade
af en v aad Trøj e ...

Lille Overraskelse i Østen
1 fl er e Aar som Kronprins var J<ongcn næst en dagligt ude al ro. Her gøres der kla r til
Træningen . Ogsaa efter T ronbes tigelsen har m an kunnet se Kon gen dy rke R osporten.

I 1930 foretog Kronprins Frederik sa mmen m ed Prins
Knud og Prins Axel sa mt Prinsesse Margar etha en Rejse
til Øs ten m ed Ø. K.s "Fionia" m ed det Formaal a t bringe
Hilsen fra Da nma rk til vore Forbindelser paa Ha ndelsvej en e og til vor e Landsmænd i det Fremmede.
Rejsen omfattede blandt andet Besøg hos Kon gen af
Sia m og Kejser en af Japan, og Kronprinsen h avde ofte
L ejligh ed til at tolke d e da nske Ønsker for de t gode Forhold til Østens La nde i vægtige Taler ved d e Middage
og Receptioner, der fandt Sted.
I Bogen "Kronprinsens Rejse til Østen", d er skildrer
Turens F orløb , for tælles en lille overraskende Oplevelse,
de danske Kongelige var ude for, da de fore tog en Biludflugt paa Ceylon. Turen foretoges i n er vepirrende
F art, selv i va nskelige Kurver, og Passager erne slyngedes
Ga n g paa Gang frem og tilba ge paa Sæ derne. En af Gæsterne anmode de den da nske Vært, Konsul H enrik Nielsen, om at faa Cha uffør en til at køre lidt langsommer e.
Til Selskabe ts store Forbavselse svarede Chauffør en selv
paa gebrokkent Dansk:
Fra Kronprins til Konge.

Det svenske Fodbold- Landsh old gæster Københavns Idrætspark og faar el kongeligt Haandtryk af Kronprins Frederik.
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En Dag for a dskillige Aar siden gav vor daværende
Kronprins sin Adjudant Besked om, at h an ikke kun<le
være til Stede ved en bestemt Lejlighed. Aarsag: Sørensen skulde flytte.
Sørensen var en af Kronprinsens Kammera ter, som h a n
havde lovet a t hj ælpe m ed Flytningen. Løftet blev holdt,
og Kronprinsen hj alp ikke blot at kør e Bohavet bort i
Bil, m en var ogsaa behjælpelig m ed at bær e det ud i
Bilen og m ed a t indrette den nye Bolig.

,,Prins ikke blive bange ... Mig kørt to Aar paa Lolland".
Det opklaredes, at Grev Eggert Knuth paa Knuthenborg nogle Aar forinden havde taget ham m ed fra Østen
som Chauffør. At han kørte udmærket, fik h an Anerkendelse for i Form af en Anbefaling fra selveste Kronprinsen, der til hans store Glæ de forærede h am denne,
da Turen var til Ende.

Gæstebogen manglede

Italienerne var begejstrede

I Sommeren 1932 besøgte Prinsen af W ales - nu Hertuaen af Windsor - Danmark i Anledning af Britisk
Udstilling i Køb enhavn. Under en af Visitterne paa Udstillingen var den britiske Tronfølger ledsaget af Kronprins Frederik, og den paagældende Da~ studeredes m e<l
sæ rlig Interesse D.S. B.s Stand, paa hvilken man saa en
Model af Lillebæltsbroen, der paa det Tidspunkt var
under Bygning. (Den indviedes b·e Aar senere.)_ .
Da de kongelige Gæster var ved at forlade U<lstillrngen,
vendte Kronprins Frederik sig om til en D. S. B.s Funktionær er paa Standen, som han genkendte fra tidligere:
idet han impulsivt paa sin joviale Maade bem ærkede 1
en spøgende Tone :
Hvorfor har De ikke en Gæstebog ... tænk, hvad De
"
er gaaet Glip af i Dag".

Et af de m ange Hverv, Kongen har varetaget som Kronprins, er Protektoratet for de danske Kunstudstillinger i
Udlandet. I Forbindelse h ermed fortæller Formanden for
Statskomiteen for disse Udstillinger, Kunstmal er Erick
Struckmann:
Inden for den danske Kunst er vi Hans Ma j estæ t m eget
taknemmelig for den smukke Maade, hvorpaa h an h nr
støttet Udstillingerne i Udlandet. J eg vil gerne h er fremhæve, hvor m eget det betød for os, at Kongen som Kronprins i 1932 indviede den danske Udstillingspavillon i
Venedig under Biennaleudstillingerne, hvortil den italienske Regering i en la ng Aarrække indbød danske Kunstner e. En lang Række af Europas og Amerikas førend e
Stater h ar deltaget i disse Udstillinger, og Danmark tog
sin af Carlsbergfonden skænkede og af Arkitekt Brumm er tegnede Marmorpavillon i Brug ved en betydelig
Udstilling af Maleri og Skulptur.
Ligeledes var Kronprins Frederik til Stede ved Aabningen af Verdensudstillingen i Bruxelles i 1935, og
i det hele taget skylder vi vor h øje Protektor oprigtig T ak
for den Interesse, han har vist dansk Kunst i dens Bestræbelser for a t hævde sig i det Fremmede.

Sørensen skulde flyiie
I Horsens Folkeblad" er fortalt f ølgende Eksempel
paa "Kongens Hjælpsomhed og F ordringsløsh ed, naar
ha n har kunnet give en god Kammer at en Haandsrækning:

..

I

....
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Vi ved, at Kongen med stor Kærlighed dyrker Musikken, særlig Richard Wagner, og jeg vil de~for fremhæve
et lille Træk, der viser hans Talmemmehghed over for
denne Kunstner: Wagner levede sine sidste A~r i Venedig, og straks efter sin Ankomst til Byen i 19~2 lejede
Kronprins Frederik en Gondol og sejlede hen til det Palads, hvor Komponisten havde haft sin Bolig.

l

Paa Lokomotivet
Kongens Interesse for Jernbanerne er allerede tidligere
berørt i Forbindelse med Barndomsaarene paa Mars~lisbora.
Gennem Drengeaarene gav denne Interesse sig
0
ogsaa Udslag i, at Dronning Alexandrine sammen m'ed
Kronprinsen tog in<l til Tietgensbroen for fra denne at
følge "Slagets Gang" paa Københavns Hovedbanegaard,
naar de store, fyldte Eksprestog i Dagene før Jul skulde
afgaa.
Med den modne Alder antog Interessen for Jernbanerne konkretere Former. Der findes bogstavelig talt
ikke den Ting inden for JernbarAernes Omraade, d er ikke
har Kongens Interesse, og ham, tekniske Viden er meget
omfattende. Distriktschef L. ({.V.Humle, Statsbanernes
2. Distrikt i Aarhus, den tidligere Stationsforstander paa
Københavns H., fortæller herom:
Kongens Interesse for Banerne og (:cres P~oblemer er
meget levende og ingensinde overfladisk og_ tilpasset som
Konversationsemne. Køreplanen, Lokomotiv- og Motorvognstyper Personvognenes Indretning og Statsbanernes
Færger og 'skibe er F elter, hvorpaa Hans Majestæt ofte
har forbløffet ved sin indgaaende Viden. Ogsaa personelle Forandringer inden for Etaten har han fulgt gcnn·em mange Aar.

•
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Igennem en Aarrække har Kongen faaet tilsendt de til
internt Brug udfærdigede tre Tjenestekøreplaner for
D.S. B., og paa sine hyppige Rejser har han medført
disse Planer, i hvilke de enkelte Togs Køretid fra Station
til Station, deres Ophold, Krydsninger og Overhalingerm. m. er indarbejdet.
Ved Ankomsten til København fra Rejser gennem Landet har Kongen ofte paa sin charmerende Maade fortalt
om de Uregelmæssigheder, der eventuelt maatte være
opstaaet un4ervejs - dog aldrig som Kritik eller Bebrejdelser. Men det er ogsaa yderst faa uden for Jernbanemændenes egne Rækker, der har saa gode Forudsætninger som Kong Frederik for at bedømme, om der
i en given Situation er handlet rigtigt eller ej . Hans Majes tæt har nemlig ikke nøjedes m ed at se Tingene udefra.
Han har for Eksempel adskillige Gange k ørt paa Lokomotiverne og sat sig ind i disses Betj ening, ligesom han
ved Besøg paa Stationernes Kommando- og Signalposter
har erh vervet sig Kendskab til hele Sikringstjenesten.
Det er, fortsætter Distriktschefen, selvfølgelig Personalets Pligt at søge at gennemføre Togene rettidigt, men
det kan ikke skjules, at Pligten faar et ekstra Pres, naar
der er kongelige Personer ·med et Tog, og der er Modtagelse paa Ankomststationen . . Indvundne Forsinkelser
er altid blevet bemærket af Kongen, som ogsaa i visse
Tilfælde har takket Lokomotivpersonalet for en god
Præstation. I d et hele taget har den Interesse, Landets
førende Mand viser Jernbanen og de Mennesker, der er
tilknyttet den, i Forbindelse med hans jævne og fordringsløse Færd altid været meget højt værdsat inden for
Etaten. Det er ingen Overdrivelse at sige, at Kong Frederiks Tilstedeværelse - anmeldt eller uanmeldt - altid har været og vil være en Opmuntring i den daglige
Tilværelse.
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Forkert Nummer
I 1933 aflagde davær ende Kronprins Frederik et Besøg paa den store Trafikudstilling i Industribygnin?en i
København. Meget inter esser et b etragtede Kronprmsen
en Stand, der var bygget op som Sorø Station og forsynet
m ed Miniature-Signalanlæg samt mange andre m eget
k orrekte Efterligninger af d e rigtige Arrangem enter paa
en rigtig Station.
F lere smaa elektriske J ernbanetog k ørte rundt paa
Standen, og et af dem standsede ud for den kon?eli~e
Gæst. Kronprinsens første Bem ærkning i d ette ØJebhk
gjaldt Lokomotivet, ide t han gjorde opmærksom paa,
at d en P-Maskine, der i Virkeligh eden havde samme
Nummer, ikke kørte paa Sj ælland, inen paa en næ rmere
angivet Strækning i Jylland!

Dirigent fra de unge Aar
Kon gens store Musikbegavelse gav sig tidligt Udslag i
Interessen for at arbejde ikke blot m ed Klaver et, men
med et h elt Orkester. Allerede som Barn prøvede Kong
Frederik at dirigere ... hans Debut fandt Ste d paa Amalienborg m ed et privat Orkester, h vis fornemste Medlem
var Dronning Alexandrine.
Sammen m ed sin Moder har Kongen ofte været Gæst
ved d e store Musikbegivenhed er i Udlande t, b landt andet F estspillen e i Bayreuth, hvor h a n har_ overvæ et baade Kor- og Orkesterprøver. Ogsaa Dronmng Ingrid deler
Kongens Inter esse for Musikken: og Kongeparr~t ses ofte
sammen til de større Musikbegivenheder herhJ emme.
I sine helt unge D age opøvede Kong Fred erik sin F ærdighed i at diriger e selv vanskelige Musikstykker ved

7
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Hjælp af Grammofonpla der. Han kunde spille en Plade
om og om igen, indtil han var sikker paa, h vorledes han
som Dirigent skulde a rbejde m ed det paagældende Musiknummer.
I 1915 diriger ede vor daværende Kronprins for første
Gang Livgardens Musikkorps, og i d e senere Aar har
han dirigeret en Række private Koncerter med Det kgl.
Ka p el, Radio-Symfoniorkestret og Tivolis Kon certsals
Orkester. Den 14. Marts 1946 diriger ede han for en indbudt Kreds Mascagnis berømte Opera "Cavalleria rusticana" paa D et kgl. Teater·s Scen e m ed T eatrets egne·
Kunstnere og Kapel, en Præstation der gik stort Ry af i
og udenfor Musikkredse.
Naar Kongen overværer en Opera, sidder han ofte m ed
Partituret foran sig og følger de t ved Hj ælp af en Lomm elygte.
Om Kongens Evner som Musikdirigent - en Evne, der
er blevet fremmet stærkt gennem hans personlige Venskab m ed kgl. Ka pelmester Georg Høeb er g - har de
Kyndige ofte sagt: Hvis h a n ikke var forudbestemt til
Lande ts h øj este Stilling, vilde h a n kunne h ave ernær et
sig glimrende ved Dirigentvirksomhed .

Da Akvariet knustes
Kgl. Kammersanger Lauritz Melchior fortæller følgende lille usæ dvanlige Oplevelse fra et Besøg hos Kon g
Frederik, m ens denn e endnu var ugift:
Min Kone Kleinch en og jeg var engang efter Lunch
h os Kong Christian og Dronning Alexandrine paa Amalienborg inviteret op til Kronprins Frederik i dennes
private Bolig paa Slottet. - Midt paa Gulve t stod et
stort Bord m ed et m ægtigt Akvarium m ed tropiske Fisk,

.,
\
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Kronprinsens Stolthed. I vor Diskussion om Musik var j eg
saa ivrig i mine Demonstrationer, at j eg pludselig kom
til at vælte Bord og Akvarium, og dette sidste gik i Tusinde Stumper.
Gulvtæ ppet blev en m ægtig Sø, i hvilken Masser af
Fisk laa og sprællede. Vi styrtede ud i Badeværelset,
fyldte Vand i Badekarret og gik saa alle tre i Gang m ed
at fiske for at redde, hvad r eddes kunde.
Man vilde ikke have fortænkt Kronprinsen i at blive
rasende over min Klodsethed, m en h an tog det hele med
godt Humør, og da Søen var tørret op, og Resterne af
Akvariet fjernet af Tj enerskabet, fortsatte vi vor musikalske Diskussion, der var af stor Interesse for mig, idet
Kronprinsen ved umaa delig m eget om Operakunst og
Musik i Almindelighed og er en . stor Ynder af Wagners
Værker i Særdeleshed.

En kongelig Tak til Koret
Kongens Interesse for Musik har givet sig mangfoldige
Udslag, blandt andet ved, at han har overtaget Protektionen for Musikfester eller for danske Musikensemblers
Optræden i Udlandet, og de Institutioner, der har nydt
denne Ære, kan vidne, at Kongen med stor Interesse
fulgte deres Færd.
Som et Eksempel h erpaa kan nævn es, at da Handelsog Kontoristforeningens Kor, for hvis Rejser til Paris,
Stockholm og Oslo i 1937, 1939 og 1946 davær ende Kronprins Frederik var Protektor, i Sommeren 1937 havde
m edvirket ved Aabningshøjtideligh eden i den danske
Pavillon paa Verdensudstillingen i Paris, modtog Korets
Formand Dagen efter en Haandskrivelse fra Hans kongelige Højhed med Tak for Præstationen. D esuden til-
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føjedes i Brevet en Kompliment fra Frankrigs Præsident
for Korets Udførelse af Marseillaisen.
En saadan spontan Trang til at give Udtryk for sin
An erkendelse karakteriserer Kong Frederiks Personlighed og skaber hos dem , der nyder godt h eraf, en stor
Glæde og et Minde for Livet.
Ved samme Lej lighed faldt der fra Kongens Side en
Ytring, som ogsaa er k arakteristisk for ham. Kong Frederik udtrykte sin Forundring over, at "Vift stolt paa Kodans Bølge" ikke ved f estlige Lejligheder blev sunget
ved Siden af Nationalsangen som en Hyldest til Dannebrog. Kendere og Elsker e af dansk Musik og Poesi vil i
stort Tal give Kongen Tilslutning til denne Forundring.

De forbløffede Englændere
Engang i Trediverne havde Aarhus Besøg af det store
engelske Slagskib "Rodney", om Bord paa h vilket Kong
Christian og Kronprins Frederik, der begge opholdt sig
paa Marselisborg, aflagde Besøg.
Aftenen før Kongebesøget var nogle af " Rodney"s Officerer Gæster i et privat Hjem i Byen, h vor ogsaa Kronprinsen kom, naar han var paa Aarhusbesøg. Da m an
var ved at være færdig m ed Middagen, ringede Kronprinsen fra Marselisborg, om han maatte komme og sludre
en Times Tid . .. intetanende at der var engelske Gæster.
Fruen erklæ r ede, at han naturligvis var velkommen, idet
hun tilføj ede, at de engelsk e Marineofficer er var der.
Lidt senere ankom Kronprinsen, og som Skik er for
kongelige P ersoner, blev han ikke præsenteret for Selskabet, h vorimod de enkelte Officerer blev forestillet for
Hans kongelige Højhed. Værtsfolkene havde ladet fald e
en Bemærkning om, hvem der vilde komme, m en det
havde Englænderne aabenbart overhørt.
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Da Kronprins Frederik, der var i Smoking, havde underholdt sig med Seblrnuet en Times Tid, kørte han tilbage til Marselisborg. Aarhusfamilien gik derpaa ud i
Haven med de ennclske Gæster, og man kom til at tale
om næste Dags Begivenhed. Englænderne gav Udtryk for
deres store Forventninger med Hensyn til Kongens og
Kronprinsens Besøg paa "Rodney" - og navnlig var de
interesserede i at skulle mødes med Kronprinsen, hvis
□aritime Kundskaber de havde hørt berømme. De blev
mere end forbløffede, da det gik op for dem, at det var
ham, de netop havde hygget sig sammen med ... saa naturlig og uhøjtidelig havde de ikke turdet forestille sig
en vordende Konge.

"Jeg bøj er mig i dyb Ærbødighed for dem, som har
ofret Livet for deres Fædreland. Vi takker for de Billeder, Sønderjyderne sendte til vort Bryllup ... de hænger
nu paa Graasten Slot i vore egne Værelser .. . de kunde
ikke faa et mere passende Sted at hænge end her, hvor
de dagligt fortæller os om Landets Skønhed.
I Dag smiler Solen, men ingen ved, hvad Fremtiden
vil bringe. Men een Ting er vi alle enige om: at ønske
Guds Velsignelse over vort Fædreland."

>>l Dag smiler Solen<<
Kongeparrets Sommerresidens, Graasten Slot, blev taget i Besiddelse af vort daværende Kronprinspar den 20.
August 1936, - paa en Tid, hvor Uroen sydfra bølgede
op gennem Grænselandet. Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid valgte selv Graasten Slot, om hvis
Istandsættelse og Indretning de gav Vink med Hensyn
til de mindste Enkeltheder, saa det sønderjyske Hjem
kunde blive saa personligt præget som muligt. En Overgang under Istandsættelsen boede Kronprinsessen paa
Marselisborg og kørte personligt sin Bil frem og tilbage
mellem Aarhus og Graasten hver Dag for at kunne følge
Arbejdet, eftersom det skred frem.
Da Slottet blev taget i Besiddelse, var Sønderjyderne
mødt frem i Tusindtal for at byde de Kongelige Velkomm en. KronpFins Frederik takkede for den straalende
Modtagelse i en Tale, der stadig staar i sikker Erindring
hos talrige af de Tilstedeværende. Hans kongelige Højhed udtalte:
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Ogsaa laane Penge?
Gennem alle de Aar, Kong Frederik og Dronning Ingrid har haft nær Tilknytning til Sønderjylland, har fhv.
Folketingsmand og Redaktør J. P. Nielsen i Dynt været
den Sønderjyde, de har haft mest Forbindelse med. Det
gælder ikke mindst Dronningen, der gennem en lang
Aarrække har øvet en personlig Indsats som Protektrice
for Sønderjysk Hjælpefond og som Leder af Arbejdet
for at skaffe de sønderjyske Skolebørn Ferieophold andre Steder i Landet - paa Hjemmene ved Bøgebjerg
Strand paa Fyen og ved Blaavand. Kongeparret betragter
J. P. Nielsen som en af deres personlige Venner, og det
sker ikke sjældent, at den kongelige Bil under GraastenOpholdene ruller til Dynt med Majestæterne, maaske ogsaa med de smaa Prinsesser.
Første Gang Kong Frederik og Dronning Ingrid aflagde
Besøg i Dynt, standsede de og spurgte om Vej, da de
mødte en ældre Mand, der kom spadserende sammen
med sit Barnebarn. J. P. Nielsen var paa den Tid mest
kendt paa Egnen som Formand for den sønderjyske Laanekasse i Sønderborg, hvorfor mange søgte ham, naar
de skulde laane Penge.
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Det havde aabenbart gjort et stærkt Indtryk paa Drengen, at den store Bil med de Fremmede skulde ned til
J. P. Nielsen, og med alle Børns Trang til at vide noget
mere om det, de oplever, spurgte han Bedstefaderen:
,,Skulde de ogsaa ned til J. P. og laane Penge?"

Holck, har ved hans 25 Aars Jubilæum som Kronprins
skrevet herom i "Aarhuus Stiftstidende" og særlig nævnt
Kongens store Kærlighed til Marselisborg, Aarhus og Aarhus-Egnen. Denne Kærlighed er i høj Grad blevet støttet
?f Dronning Alexandrine, som altid har færdedes meget
1 Naturen sammen med sin ældste Søn. Sammen kan de
fryde sig over den dejlige Udsigt over Aarlmsbugten de
driven?e Skyer over Jyllands brune Hedebanke;, Skyggerne 1 Skovene eller et Bindingsværkshus bag en gulnende Kornmark.
I samme Artikel understreges Kongens Kærlighed til
den jyske Hovedstad gennem nogle smaa Træk, der fortæller om hans Glæde over Gensynet, hver Gang han
næ_rmer sig. Sker det ad Søvejen, staar han altid op, naar
Skibet nærmer sig Sletterhage - bare for at nyde Indsejli~gen. Sker Ankomsten med Toget, begynder Utaalmod1gheden ved Skanderborg. Og sidder Kongen ved
Rattet i sin Bil, kan man høre ham udbryde, naar Terrænet aabner sig, og Byen kommer til Syne: ,,Det er vel
nok dejligt at være i Aarhus igen!" - Allerede samme
Da?, Ankomsten er sket, plejer Turen at gaa til Jelshøj,
og mden mange Dage besøges Jexendal, Gernbakken og
Silkeborg-Egnen.

>>De gaar saamænd igen<<
Engang for nogle Aar siden, da vort daværende Kronprinspar paa Amalienborg drøftede Hjælpearbejdet i
Sønderjylland med J. P. Nielsen, gjorde denne en Bemærkning om, at nu maatte han vist faa gjort noget særligt ved en nærmere bestemt Opgave, saa den kunde blive
løst, inden han blev for gammel og maa tte trække sig
tilbage.
Kronprinsessen indvendte smilende, at det skam ikke
gik an, at han trak sig tilbage ... han havde iøvrigt alt
for megen Energi i Behold til at kunne finde sig i ikke
at have noget at tage sig for. ,,De bliver nok ved at hænge
i, saa længe De lever, J. P. Nielsen".
Hvortil Kronprins Frederik føjede: ,,Ja, og naar De
er død, gaar De saamænd igen, hvis De kan gøre et Arbejde for en god Sag".
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>>Min musikalske Mand<<
Glæden over Nat uren
Et fremtrædende Træk ved Hans Maj es tæt er hans
Glæde over Naturen, hans Evne til at begejstres over
Landskabet med dets Bugtninger, Idyller, dets store Linier og smaa Skønhedsindtryk.
En af Kongens private Bekendte, Oberstløjtnant G.

I en Artikel om Kong Frederiks og Dronning Ingrids
Færden i Sønderjylland, mens Kongeparret endnu var
Kronprins og Kronprinsesse, skriver Redaktør Chr. Refslund, Sønderborg:
. Kronprinsparret aflagde en Søndag Aften efter Spisetid Besøg hos Graasten-Pigespej derne, der paa det Tidspunkt laa i Lejr i Nørreskoven paa Als. Pigespejderne
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var naturligvis begejstrede for de kongelige Gæster. Da
det kneb at faa Baalet til at brænde, traadte Kronprinsen
hjælpende til og fik det til at blusse kraftigt. Til Gengæld
sang Pigespejderne, saa det klang vidt ind i Skoven og
ud over Havet. Men hvadenten det nu skyldtes lidt Benovelse eller almindelig Trang til at gaa højere, end
Stemmerne kunde naa, nok er det, Tonen var ikke helt
ren og skurrede nok en Del. I alle Tilfælde fik det Krop.prinsessen til at udbryde: ,,Uha, uha, hvad siger dog min
musikalske Mand I"
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p~ins~n og en Minister, der er blevcn kendt for AabenhJ ertig~ed - ofte af aforistisk Karakter - nogle Bemæ~k~mger om den moderne Borddækning. Hos Kong
Chnshan og Dronning Alexandrine blev der altid dækket
med ~tor hvid D ug til Taflerne, mens Kronprinsparret
pra~ti~erede B_orddækning med store Dækkeservietter.
_Mimsteren fik Lyst til at vide, hvorledes Kong Christian saa pa~ den moderne Borddækning og interpellerede Kronprmsen herom.
- ~ar kan ikke rigtig vænne sig til den, lød Svaret,
han s~ger spøgende hver Gang, han kommer og ser Op~æknmgen: ,,Naa, har I nu Jeres eneste Dug i Vask
igen."

Hos Grænsevagten
I den Aarrække, Kongeparret har haft Sommerophold
paa Graasten Slot, har det ikke været nogen Sjældenhe~
at se Kongen færdes i civilt Sommerdress alene rundt 1
Sønderjylland. En Dag, mens Hans Majestæt var Kronprins, kom han hen og talte med en af Græns~v.agter~e
og spurgte interesseret ud om, hvor Grænselim_e n gik.
Gendarmen var noget forbeholden med sine Oplysninger,
var aabenbart ikke klar over, hvem han havde for sig,
og pludselig saa han bestemt paa den Fremmede og sagde, at nu maatte denne præsentere sig, for ellers kunde
han ikke indlade sig paa nærmere Forklaring. Forbløffelsen var temmelig stor, da Gendarmen fik at vide, at
det var Landets Kronprins, der var kommet hen for at
sludre hyggeligt med ham.

Den moderne Borddækning
Engang før Krigen, da Kronprinsparret havde Ministeriets Medlemmer til Taffel, veksledes der mellem Kron-

Den eneste i Branchen
For nogle Aar siden, før Kong Frederik blev Æresguvernør i Rotary i Danmark, hvis humanitære og etiske
Formaal nyder hans Bevaagenhed, aabnede han en af
Bevægelsens Distriktskonferencer. Et af Rotarys Principper er som bekendt, at der kun kan optages een Repræsentant for hver Branche i Klubben i den enkelte By _
for at undgaa Klikedannelser.
~foget aprop_os dette indledede vor daværende Kronprms med at sige: ,,Jeg er ganske vist ikke selv Medlem
~f ~otary, skønt jeg opfylder en af Betingelserne, idet
J_eg JO er den eneste i min Branche". Ved en senere Lejlighed, hvor Kronprinsen var til Stede i sin Egenskab
a~ Æ~esguvernør, mindedes en Taler denne Bemærkmng, idet han udtrykte Forsamlingens Glæ de over at
Hans kongelige Højheds Branche var blevet besat ~aa
en saa tilfredsstillende Maade.
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Taktstokken z Ærmet
Da Filharmonisk Orkester for Fyens Stift eksisterede,
var vor daværende Kronprins dets Protektor. I denne
Egenskab overværede Kronprinsen en Koncert i Odense,
og inden Koncerten drøftede han Musikproblemer med
kgl. Kapelmester Georg Høeberg, der skulde dirigere, og
Orkestrets Formand, Musiker Aage Lund Petersen.
Et af de smaa Problemer, der meldte sig, var, om Lund
Petersen skulde lægge Høebergs Taktstok ind paa Podiet, før Dirigenten traadte ind. Høeberg mente, dette
var det mest praktiske.
Kronprinsen havde imidlertid en anden Løsning. Let
til en munter Bemærkning, som han har det, foreslog
han: ,,Nej, lad være med det, Georg, du kan stikke den
op i Ærmet og saa lige saa stille lade den smutte frem,
naar du hilser," og med en Haandbevægelse blev Forslaget demonstreret paa Stedet.

Tog Færingerne i Favn
I 1938 aflagde Kronprins Frederik og Kronprinsesse
Ingrid Besøg paa Færøerne og Island. Et lille Træk fra
Afrejsen fra Færøerne fortæller om de Baand, der knytter Kongehuset og Færingerne sammen.
Der var mødt en stor Repræsentation for Thorshavns
Befolkning, da Skibet med Kronprinsparret skulde afsejle fra Byen. De officielle Hilsner var udvekslet, og
Skibet begyndte at glide ud fra Kajen, hvorfra der vinkedes til de Kongelige, der smilende tog mod Hyldesten.
Pludselig bøj ede Kronprinsen sig ud over Rælingen,
bredte Armene ud som for at tage alle i et hjerteligt
Favntag, idet han svingede med Hatten. Det virkede
ukonventionelt og altforglemmende - men altbesejrende.

Kronprins Frederik ved sit Arbe 'd b
bag Arbejdsbordet.
J s ord paa Graasten Slot. Marinebilleder optager Væggen

I det tidligere Dansk Vestindien i 1939. Kronprinsparret ved Christian den Niendes Buste
i Set. Thomas. Til venstre staar Kammerherre Vest og Komtesse Sybille Reventlow samt
den danske Generalkonsul Hjalmar Bang, til højre Admiral Andrews, der repræsenterede
Præsident Roosevelt.

Under Amerikabesøget i 1939 gæstede Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid Præsident Roosevelt i Hyde Park. Kronprinsparret ses her sammen med Præsident Roosevelt
og Frue samt Præsidentens Sekretær, General Watson.

Fra Kronprins til Konge

Frihedsstøtten -

I Sommeren 1943 ferierede Kronprinsparret paa Herregaarden
,,Corselitze" paa Falster, hvorfra der ofte foretoges Cykleture
til Omegnen. Kronprinsen har
Prinsesse Margrethe siddende i
Cyklekurven.
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Bellahøjudstillingen

I Forbindelse med Tronskiftet erindrede mange Blade
i en Omtale af den nye Konge om en Tale, denne holdt
i 1938, da Landbruget arrangerede den store Bellahøjudstilling til Minde om 150 Aarsdagen for Stavnsbaandets Ophævelse. Kong Frederik var Udstillingens Æresformand.
Den nævnte Tale, der rørte ved mange af de Problemer, som i høj Grad optog danske Landmænds Tanker,
lød saaledes:
,,Paa denne store Dag i dansk Landbrugs og Danmarks Historie er det mig en Glæde at faa Lejlighed til
at henvende nogle Ord til denne repræsentative Forsamling af danske Landmænd.
Vi ved alle, at Landbruget i de seneste Aar har gennemlevet en meget vanskelig Tid, og vi værdsætter derfor dobbelt, at man trods de vanskelige Tider har fundet
det rigtigt at fejre Mindet om en Stortid i vort Folks Historie. Danmarks Udvikling efter Stavnsbaandets Løsning og Landboreformernes Gennemførelse har vist, at
de Mænd, der uegennyttigt gik i Spidsen for det sociale
Reformarbejde i Slutningen af det 18. Aarhundrede, saa
rigtigt. De Statsmænd, der stod bag Reformarbejdet, staar
da ogsaa som lysende Eksempler for enhver Tids Arbejdere i vort Folkesamfunds fælles Virke. De kendte deres
Tid, de forstod deres Folk, de troede paa det godes Sejr
i Folkets Liv, og de havde en levende, Trang tif med
Varme og Styrke at gaa ind for deres Sag. Det var stærke
Slægter, hvis Sønner øvede denne Indsats. Det er naturligt, at man paa denne Mindedag har hædret disse Slægter ved at indbyde Efterkommere af Bernstorff og Reventlow til at være til Stede. Det vil være en Lykke for
vort Land, om vi altid maatte finde Folk, der paa samme
Fra Kronprins til Konge.

Faderstolthed og Moderglæde. Kronprins Frederik og J{ronprinsesse Ingrid med Prinsesse
l\largrethe i Haven paa Amalienborg.
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uegennyttige og f ædrelandssindede Maade vil melde sig
til Tjeneste for Land og Folk, som disse gode Mænd
gjorde det.
Efter 1788 rejste Bønderne Frihedsstøtten som Tak og
som Minde om Stavnsbaandets Ophævelse. I Aar - 150
Aar efter - rejser Bønderne atter et Mindesmærke, ganske vist af en lidt anden Art - nemlig Bellahøjudstillingen. Et skønnere Minde og en værdigere Tak til de Mænd,
som i sin Tid arbejdede for Bondens Frigørelse, kan
ikke tænkes.
Dannebrog vajer i Dag over vor Udstilling og vajer
med Ære. Den danske Landbostand har gennem Tiderne
vist, at den sidder inde med en Jernvilje til at naa frem.
Trods alvorlige Tider og store økonomiske Vanskeligheder har den danske Landbefolkning med en Energi, der
er beundringsværdig, arbejdet sig op til en Elitestand
med en Standard, som Udlandet maa bøje sig for, og som
er det danske Flag værdigt. Maatte ".i alle i Fremtiden
kunne tjene under Dannebrog, saa det kan vaje frit og
uplettet over vort gamle Fædreland".

en vis Tilknytning, og jeg vil haabe, at det Minde, vi nu
festligholder, vil knytte et lige saa fast Baaiid mellem
mig og Landbostanden som mellem Landboerne og den
daværende Kronprins Frederik. Jeg beklager den Ulykke,
der ramte Landbruget under Forberedelserne til denne
Udstilling, og jeg vil af mit inderligste Hjerte ønske, at
Mund- og Klovesygen ikke vil faa Følger for Udstillingen.
Med dette Haab vil jeg udbringe et Leve for det danske
Landbrug".
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Kronprins Frederik i 1788 og 1938
I Forbindelse med Stavnsbaands-Udstillingen afholdtes Dagen efter Aabningen en Banket paa Hotel d' Ang_leterre. Ved denne Lejlighed tog daværende Kronprms
Frederik Ordet. ligesom paa Aabningsdagen i sin Egenskab af Formand for Ærespræsidiet, idet han udtalte:
"Opfordringen til at overtage Hvervet som Formand
for Ærespræsidiet var mig en stor Ære. I Dag, i 150Aaret for Stavnsbaandets Løsning, skal jeg være med
til at mindes den Reform, som den daværende Kronprins
Frederik gennemførte. - I denne Navnelighed ser jeg

H aardkogte amerikanske Reportere
Under Amerikarejsen i 1939, da Kronprinsen - der
ledsagedes af Kronprinsessen aabnede Danmarks
Pavillon paa Verdensudstillingen i New York, mødte en
stor Stab af haardkogte Reportere fra de store Blade
frem, saa snart Kronprinsparret var gaaet i Land. Reporterne blev modtaget af de Kongelige i .,Town House"s
store Modtagelsessalon i Overværelse af Kontorchef Eskelund, Udenrigsministeriets Pressebureau, der ledsagede
dem paa Rejsen, og Ministeren i Washington, Otto Wadsted.
Redaktør Jørgen Bast har i sin Bog "De sidste Dage"
fortalt om den charmerende Maade, paa hvilken Kronprins Frederik og Kronprins<.·sse Ingrid modtog Interviewerne. for hvis Frimodighed der var sat visse Grænser .. . de fik saaledes at vide, at politiske og intimt personlige Sp0rgsmaal ikke var ønskelige. Man havde søgt
at gøre de amerikanske Reportere begribeligt, at en
Kronprins skulde tiltales som Your Royal Higlmess, men
hverken i New York eller andre Steder lykkedes det at
naa til mere end Highness.
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En Interviewer spurgte (typisk amerikansk): ,,Highness, have you got many revolutions in Denmark ?" Kronprinsen benægtede og tændte lettet en Cigaret. Men da
var der pludselig, skriver Jørgen Bast, en bleg Asparges
af en Reporter, der spurgte med Fistelstemme: ,,Why
not?"
Det var et Spørgsmaal, der kunde forvirre hvem som
helst. Kronprinsen skottede til Eskelund. Eskelund skottede til det fjerne Loft. Hvorfor var der egentlig ingen
Revolutioner i Danmark? Minister Wadsted lænede sig
diskret henimod Kronprinsen og hviskede med Haanden
for Munden: ,,Splendid social conditions ... splendid social conditions" ... og dermed var Situationen reddet.
Kontorchef Eskelund mumlede med: ,,Splendid social
conditions".
Kronprinsen svarede med et lettet Smil: ,,Splendid
social conditions ... "
Og de 20 Interviewere noterede sig de glimrende sociale Tilstande som Aarsagen til Mangelen paa Revolutioner i det lille Danmark.

I det tidligere Dansk Vestindien
Paa Vej en til Amerika anløb M/S "Canada" Set. Thomas i det tidligere Dansk Vestindien. Det var Meningen,
at Besøget skulde have haft en ganske uofficiel Karakter,
men det vakte en saadan Glæde og Begejstring at se det
danske Kronprinspar, at Programmet fik et temmelig
officielt Forløb.
Generalkonsul Hjalmar Bang, der var Danmarks Udsending i Vestindien i 1939, fortæller, at saa snart Regeringen i Washington fik Nys om, at "Canada" vilde anløbe Set. Thomas, sendte den omgaaende Krydseren "In-
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dianapolis" dertil, for at dennes Chef, Admiral Adolphus
Andrews kunde repræsentere Præsident Roosevelt, saa
meget mere som Øernes Guvernør var bortrejst i tjenstligt Anliggende.
Den Martsdag, Besøget fandt Sted, var usædvanlig
varm og lummer, men Programmet gennemførtes, uden
at Kronprinsparret et Øjeblik tilkendegav deres Ubehag
over Varmen, siger Generalkonsulen videre. Kronprinsen
tog Situationen med den for ham egne forsorne, men
faste Djærvhed, som i høj Grad vandt ikke blot Øernes
Beboeres, men ogsaa Amerikanernes Begejstring. Om det
var Kronprinsen eller Kronprinsessen, der fik den mest
spontane Hyldest, kan være vanskeligt at sige. Ustandseligt lød der under Køreturen gennem Charlotte Amalie Tilraab som "Landsmand", ,,our Prince", ,,good old
Denmark" og - til Kronprinsessen - ,,how sweet she
is". Naar der blev gjort Holdt som ved den danske Kirkegaard, hvor Kronprinsessen lagde en Krans paa Admiral
Jessens Grav, brød gamle Negerkoner gennem Rækkerne
og gik hen til Kronprinsessen, der smilende rakte dem
Haanden, mens Mængden brød ud i stor Jubel.
Et andet Sted banede en ung Original, kaldet "Goat
Dace", sig gennem Mængden og gik hen imod Kronprinsen. Man søgte at standse ham med Tilraab, men det
nyttede ikke, og Kronprinsen tog Situationen med stort
Humør og gav Manden et kraftigt Haandtryk, mens de
Tilstedeværende applauderede.
Et smukt Øjeblik indtraf, da de kongelige Gæster ankom til Emancipation Garden, hvor Kronprinsesse Ingrid nedlagde Blomster ved Foden af Christian den Niendes Buste, mens amerikanske Flyvere kredsede over
Anlægget, og Musikkorpset fra "lndianapolis" spillede
,,Kong Christian".
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En >>Kongekrone<<

I Kunstnernes Kreds

Paa Amerikafærden besøgte Kronprinsparret det dansk e Alderdom shjem i Brooklyn, New York, og Besøget
var en stor Oplevelse for de gamle Beboere.
Paa disses Vegne forærede Hjemmets Kasserer, Albert
Henriksen, Kronprinsen en "Kongekrone" fra Toppen
af en Kransekage, idet han bemærkede, at den maatte
Hans kongelige Højhed benytte, til han skulde have den
rigtige Krone.
Kronprins Frederik morede sig over det fomøj elige
Paafund og holdt en smuk, inspireret Tale til de Gumle,
idet han paa Grundlag af sine Erfaringer under Ilesøget
foreslog, at man omdøbte Alderdomshjemmet til- ,,Ungdomsforeningen Kvik".

Som den store Musikbegavelse Kongen er, befinder
han sig altid storartet, naar han kan komme til at drøfte
Musikkens Problemer med denne Kunstarts egne Udøvere. Kgl. Kammersanger Lauritz Melchior sender fra
Amerika følgende Bidrag fra en saadan Lejlighed:
"I Forbindelse med Verdensudstillingen i New York
havde jeg paa Metropolitan-Operaen arrangeret en Festforestilling af "Lohengrin" til Ære for det danske Kronprinspar, og bagefter var der stor Souper for ca. 150
Mennesker i den skandinaviske Restaurant "Gripsholm".
Kronprinsen sagde, at han glædede sig meget til at
komme, og udtrykte over for min Kone og mig Ønsket
om ved Festen at komme til at sidde sammen med Operaens Kunstnere og Kapelmester. - Jeg har aldrig set
ham i bedre Humør og mere interesseret end midt i
Kunstnernes Kreds. Da han forlod Festen, sagde han, at
det havde været en overordentlig morsom og interessant
Aften".
Lauritz Melchior føjer til denne lille Skildring følgende
personlige Bemærkning: ,,Jeg er, som Kunstner, meget
glad for at vide, at Danmarks nye Konge er saa musikinteresseret og kunstforstaaende som Kong Frederik den
Niende. Jeg er sikker paa, at hans Regeringstid ogsaa vil
betyde en Dlomstringstid for Opera og Musikliv i Danmark".

Det var ikke Skibslægen
Dansk-Amerikanernes 13lad "Nordlyset" fortæller en
lille Historie fra Amerikarejsen, der som nævnt foregik
om Bord paa 0. K.s "Canada". Dladet gengiver først l\ledpassagerernes Beundring for det danske Tronfølgerpar,
der ikke ønskede at spise i egne Saloner, men i den fælles Spisesalon, og ligeledes besøgte Svømmebassinet om
Bord paa den Tid, da det var tilgængeligt for alle Passagererne.
En Dag, da Kronprinsen gik i Uniform, blev han af en
Dame forvekslet med Skibslægen. Damen bad Kronprinsen undersøgte hendes ene Den, der ikke var rask. Kronprinsen beklagede smilende, at han ikke var i Stand til
at hjælpe hende, men henviste til den rigtige Læge, der
sikkert vilde være i Stand til at kurere Benet.

>>

Verdens flotteste Kronprinspar<<

I Sommeren 1939 repræsenterede Kong Frederik og
Dronning Ingrid som Kronprins og Kronprinsesse Kongehuset ved den store Gala-Soire i K. B.-Hallen i Køben-
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havn i Forbindelse med den store, internationale Handelskongres. Det var ved denne Lejlighed, Bladene skrev
om dem som "Verdens flotteste Kronprinspar".
I "Fyens Stiftstidende"s Skildring af den straalende
Fest hed det: ,,En af de Ting, der forbavsede Udlændingene - og tog dem om Hjertet - var den Maade, hvorpaa Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid deltog
i Dansen ganske som de andre Gæster, formløst og bramfrit. De amerikanske Millionøser fik Stanglorgnetterne
frem, og de udenlandske Journalister fik travlt med at
kable Solskinshistorier til den anden Ende af Jordkloden
om Eventyrprinsessen og Eventyrprinsen i Eventyrlandet Danmark ... "

Kørte Fiskeren hjem
Ved Dynt Strand har Kongeparret et Sommerhus, der
ofte benyttes, naar Majestæterne opholder sig paa Graasten Slot. Huset ligger i Nærheden af en Baadeplads tilhørende en ældre Fisker, og denne har sit Hjem et Stykke
inde i Landet.
I den Sommer, Kronprinsparret havde været i Amerika, var Kronprins Frederik en Dag kørende i sin nye
Bil ned til Badehuset, og da han efter at have været i
Vandet skulde tilbage til Slottet, kom Fiskeren netop
spadserende fra Baadepladsen. Kronprinsen gav sig i
Snak med ham, viste ham Bilen og dens Finesser, og da
de jo skulde samme Vej, inviterede Hans kongelige Højhed Fiskeren med op at køre.
Fiskeren saa paa sit Tøj, der bar Mærker af Dagens
Arbejde, og vægrede sig ved at tage Plads . . . han var
ikke pæn nok til at køre i kongelig Bil, mente han. -
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Indvendingen blev dog ikke akcepteret, og et Øjeblik
efter rullede den kongelige Bil af Sted med Kronprinsen
ved Rattet og Fiskeren som Passager.

>>Min Kone har Paraply med<<
Det danske Folks Gave til Kongeparrets Bryllup var
et indsamlet Beløb paa 400,000 Kroner, der blev anvendt
til Køb af den typisk jyske· Grund i Trend Storskov i
Nordhimmerland og Opførelse af Jagtgaarden paa denne
Grund.
Vort daværende Kronprinspar udvalgte selv Stedet en
Februardag, da Regnen øsede ned, og Stormen suste i
Trækronerne, og den 13. August 1939 indviedes den kongelige Ejendom. Det skete ved en storstilet Fest tilrettelagt af Strandby-Farsø Kommune, i hvilIren Jagtgaarden
ligger.
Festkomiteen var ulykkelig, fordi Regnen silede ned,
og ved Modtagelsen af Kronprinsparret i Anlægget i
Farsø gik man straks til Receptionsteltet, skønt det oprindelig var Meningen, at man skulde sidde i det Fri.
Komiteens Medlemmer skildrede deres Fortvivlelse over
Vejret, mens Regnen trommede paa Teltdugen, og Himlen var en haabløs Blanding af sort og graat uden nogetsomhelst Tegn paa Opklaring, fortæller Susanne i sin
lille Bog "Familien Kronprinsen".
,,Det skal De saamænd ikke være ked af," sagde Kronprinsen, ,,mit Tøj kan godt taale Vand, og min Kone har
sin Paraply med."
Derefter slog Kronprinsessen Paraplyen op, og de Kongelige begav sig til Festpladsen og tog Plads i Skylregnen
med et stort Smil til de begejstrede Farsø-Borgere.

l
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Siden denne Dag har Kong Frederik og Dronning Ingrid været i Farsø adskillige Gange. At Majestæterne sætter Pris paa at komme der, viser følgende lille Replik
fra Kongen til en af Repræsentanterne for StrandbyFarsø Kommune, der bød Velkommen igen efter Danmarks Befrielse: ,,Vi er glade for at være hjemme i vor
egen Kommune igen I"
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mand, Redaktør A. Svensson holdt en kort Tale i sin
Egenskab af Ordfører for Deputationen.
Sønderjyderne mindes endnu, hvor faderstolt og lykkelig Kong Frederik var over den lille Prinsesse. Et Øje- .
blik trak han sig tilbage, mens Deputationen opholdt sig
paa Slottet, og derefter kom han ind med den Førstefødte i sine Arme. Sønderjyderne var de første uden for
Kongehusets nærmeste Omgivelser, der fik den lille Prinsesse at se.

Ferieliv i Trend
I Trend tager Kongen og Dronningen med Forkærlighed Ophold, naar de vil holde Ferie og være helt sig selv.
Kongefamiliens Færden paa Jagtgaarden og i dens Omgivelser hører helt Privatlivet til. Naar Deres Majeslætcr
tager til Trend, er der kun det allermest nødvendige Tjenerskab med, i nogle af de første Aar af J agtgaardens
Tilværelse undertiden kun en ung Pige. Kom der Gæster,
maatte de indordne sig under Husets Skikke, der bød,
at hver enkelt maatte holde sit Værelse i Orden.
Turene fra Trend til Omegnen foregaar med Cykle
eller med Bil med Kongen ved Rattet. Ikke sjældent har
man kunnet se Hans Maj es tæt komme kørende til Farsø
for at gøre Indkøb.

Sønderjyderne var de første
Den ældste af Kongeparrets tre Døtre, Prinsesse Margrethe, blev født den 16. April 1940. Som en særlig Hilsen
fra Grænselandets Befolkning overrakte en Delegation
af Sønderjyder den 3. Maj i Kronprinspalæet paa Amalienborg en Adresse med Lykønskning, og Folketings-

>>Hvorfor jeg ror!<<

l
•

Lige siden 1918 har Kong Frederik været Protektor for
Danske Studenters Roklub, i hvilken Egenskab han jævnligt gæster Klubben, i de senere Aar ofte ledsaget af
Dronning Ingrid. I mange Aar, fra først i 1930'erne, har
Kongen desuden været aktiv Roer og et Par Gange endog
deltaget i Kaproning. Hver Sommermorgen ankom daværende Kronprins Frederik til Klubben i sin Bil, i den
benzinfattige Tid dog paa Cykle, for at deltage i Motionsroningen eller Kamptræningen.
Man faar det bedste Billede af Kongens store Interesse
for denne Sport ved at læse, hvad han selv har skrevet
i Danske Studenters Roklubs Aarbog for 1940. Under
Overskriften "Hvorfor jeg ror I" hedder det:
"Fra mine tidligste Drengeaar har jeg plasket omkring
i en Jolle enten paa Aarhusbugten, Lyngby Sø eller ved
Skagen, hvor jeg havde min egen Kano, men der skulde
gaa over 30 Aar, før jeg som aktiv Deltager stiftede Bekendtskab med Rosporten.
0, herlige Rosport I
Hvilke Rigdomme har Du ikke skænket af Dit Overflødighedshorn!

60

Fra Kronprins til Konge

Fra Kronprins til Konge

61

unge Mennesker, som alle er besjælede af den samme
Tanke: Gennem den friske og sunde Sport at træne Legeme og Sjæl til de Opgaver, der stilles den unge, danske
Mand, som vil dygtiggøre sig til Gavn og Ære for vort
gamle Danmark".

Kan man tænke sig noget skønnere end en Sommermorgen at komme ud i D.S. R. og tage sig en Tur paa
Svanemøllebugten, mens Byen vaagner; eller senere paa
Eftermiddagen, naar Brostenene gløder, da at komme
ud og faa lidt Kølighed paa Sundet? Nej - afgjort ikke!
Jeg maa paa det indstændigste opfordre alle unge Studenter til at blive Medlem af D.S. R., og jeg garanterer
samtidig for, at de ikke vil fortryde det.
At melde sig ind i en Roklub er ikke ensbetydende
med, at man skal være Kaproer; det er ganske overladt
til en selv, og desuden er der jo mange, som af Hensyn
til Studierne ikke har Tid til at passe Træningen, men
saa er der Motionsroningen, og i den kan alle være med,
høste Sundhed og Velvære uden at skulle tænke paa Ændringer i den daglige Livsførelse, og til Motionsroning
kan man altid faa Tid. For Resten vil jeg lige knytte en
lille Bemærkning til denne sidste Form for Roning: Den
er den sikre Vej til Kapronings-Banen! - Saadan er det
gaaet mig selv, hvilket Efteraarsroningen i Havnen beviser.
Træningen til Kaproningen har ogsaa sin Charme, selv
om der maa slides bravt, men saa høster man Lønnen
for sine Anstrengelser og smaa Ærgrelser, naar det afgørende Løb er forbi, og man ved en pæn Placering har
skænket sin Klub en ny, lille Stander eller i det mindste
en smuk Omtale.
Den tredie Kategori er Langtursroning; den siges at
være den bedste Form for Roning. Personlig kender jeg
ikke noget til den, men af de forskellige Udtalelser og
Beretninger fra Deltagere i en saadan Tur bliver man
hurtigt klar over een Ting: Langtursroer eller overhovedet ikke Roer!
Eet dækker imidlertid alle tre Former for Roning,
nemlig: Klublivet. I Klubben møder man en Mængde

Smaafolk hjemme
Efter at Kronprins Frederik den 25. August 1940 havde
deltaget i en Kaproning, var han sammen med Kronprinsessen Gæst ved en Aftenfest, de københavnske Roklubher afholdt i D.S. R.s Baadehus"
Kronprinsen holdt her en munter Tale, i hvilken han
gav Udtryk for sin Glæde ved Roningen og Deltagelsen
i Træningen, selv om den foregaar i en tidlig Morgentime.
,,Der vil," sagde Kronprinsen, ,,aldrig være Vanskeligheder ved at komme op og af Sted om Morgenen til Træningen, naar man blot sørger for at have Smaafolk
hjemme."

Ungdommens Banner
Paa Valdemarsdagen i 1941 repræsenterede Kronprins
Frederik og Kronprinsesse Ingrid Kongehuset ved en
Højtidelighed i Aarhus Domkirke, hvor Byens Ungdom
overrakte Bystyret et smukt Banner.
Mandig og værdig stod Kronprinsen i det skønne Kirkerum ved Bannerets højtidelige Indvielse, og idet han
greb den ene Flig af det nye Dannebrog, udtalte han:
"Det lover godt, at Byens samlede Ungdom har været
med til at skænke denne Fane, og det er et godt Varsel

.
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for Fremtiden at se D. U. I., F. D. F., Spejderne og de øvrige Ungdomsorganisationer samlet her i denne Kirke.
For Gud, Kongen og for vort Fædrelands Fremtid løsner
jeg denne Flig."

~ed et "Naa, hvordan gaar det, Beyer" - og Bemærknmgen var Indledning til en Samtale om Kronprinsens
store Interesse: Musikken.
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Formandens Mand
Musikkorpset kom for sent
Det danske Hedeselskab fejrede den 18. Juni 1941 sit
75 Aars Jubilæum ved. et stort Folkemøde i Plantagen
Dalgas, og Mødet fik et særlig festligt Forløb derved, at
Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid var til
Stede.
For Arrangørerne indtraf der det ubehagelige, at Regiments-Musikkorpset fra Randers, der skulde bidrage
til Festen, ikke var ankommet, da de kongelige Gæster
kørte frem med Kronprinsen selv ved Rattet i den blaa
Cadillac. Der var ikke andet at gøre end at begynde paa
Programmet, og da Repræsentantskabets Formand, Kammerherre Mourier-Petersen, var kommet et Stykke ind
i sin Velkomsttale, naaede Musikkorpset frem.
Det viste sig, at den sene Ankomst beroede paa en Misforstaaelse ved Aftalen om Korpsets Medvirken.
Da det officielle Program var sluttet, gik Kronprinsen,
der selv havde udtrykt sin og Kronprinsessens Glæde
over atter at være i "det herlige, gamle Jylland", hen til
Musikdirigenten, Aage Beyer, som han kendte fra tidligere Lejligheder. Musikdirigenten blev lidt nervøs, da
han saa Hans kongelige Højhed nærme sig ... det var .i o
i høj Grad et Etikettebrud, at Korpset ikke havde '\æret
der, da Kronprinsparret ankom.
Alle mørke Anelser vej redes hurtigt bort, da Kronprins Frederik jovialt henvendte sig til Musikdirigenten

Paa Statens Museum for Kunst afholdtes i Oktober
1941 en Udstilling "Mit bedste Kunstværk" under Protektion af daværende Kronprinsesse Ingrid. Det var Kronprinsessen selv, der havde faaet Ideen til Udstillingen,
og hun udførte et stort Forarbejde for denne.
. Paa Aabnin~sdagen aflagde Kong Christian og Dronmng Alexandrme Besøg paa Udstillingen, og Susanne
fortæller i "Familien Kronprinsen" et lille, morsomt Træk
fra denne Lejlighed. Kronprinsessen overrakte Dronningen _en Buket Blomster, og imens hilste Kongen paa
Kronpr~nsen, der havde stillet sig lidt i Baggrunden, og
sagde til ham: ,,Naa, er det dig, der er Formand her?"
,,Nej," svarede Kronprins Frederik, ,,jeg er bare Formandens Mand."

>>Festligt og kongeligt, jævnt og hjemligt<<
Indenrigsminister Arnth Jensen skrev i Forbindelse
med Tronskiftet en Artikel i "Sorø Amtstidende" om vor
nye Konge og fortalte i denne Forbindelse om daværende
Kronprins Frederiks Besøg paa et stort Stævne der blev
afholdt i 1942 i Søskoven ved Slagelse af D~ danske
Skytte-, Gymnastik- og Idrætsforeninger, hvis Protektor
Kongen er:
Jeg spurgte Kronprinsen, om han kom i Uniform til
Stævnet, men han svarede, at det syntes han ikke, h an
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skulde ... ,,Jeg har et meget pænt Sæt Sommertøj, og det
er meget mere behageligt baade for mig og alle andre,
som ellers skal trække i Uniform eller Stadstøj, og vi
kan godt faa en god Fest ud af det alligevel". De, der
overværede Festen, ved, at Kronprinsen saa rigtigt. Festligt og kongeligt blev det alligevel, men samtidig saa
jævnt og hjemligt.

Signalet til Rygning
Et morsomt lille Træk kan fortælles fra ovennævnte
Søskov-Stævne. Kong Frederik holder meget af at ryge
Cigaretter. Efter at have siddet i længere Tid uden at
ryge, mens Opvisningerne foregik, henvendte han sig til
Arnth Jensen og sagde, idet han saa op over Skrænten,
hvor de mange Mennesker havde lejret sig: ,,Det er da
mærkeligt, at ingen ryger." Arnth Jensen replicerede omgaaende "Nej, Deres kongelige Højhed, man begynder
ikke, før Kronprinsen har givet Signalet."
"Er det bare det, man venter paa," sagde Kronprinsen
med et lunt Smil, tog en Cigaret frem og tændte den.
Lidt efter bemærkede han: ,,Det hjalp baade paa mig og
Publikum."

Pr. Cykle -

aa

a ersto en i Geografisk Selskab i sin Egenskab af dette Selskabs Præsident.

ikke i Bil

Fhv. Folketingsmand J. P. Nielsen, Dynt, fortæller følgende lille Episode, der viser, hvor jævnt og naturligt
Kongeparret færdes rundt i Sønderjylland:
I Broager aabnedes for nogle Aar siden en Folkebørnehave, hvortil Midlerne var skaffet tilveje gennem Foreningen til Oprettelse af Folkebørnehaver i Sønderjylland.
Under Besøget i KFU~I-Spejderlejren i Sønderjylland fik Kronprins Frederik overrakt
to Guldhorns-Afst~bninger som Gave. Guldhornene hænger nu paa Graasten Slot. Til
venstre for Kronprmsen staar pens. Maskinchef Jens Granc, til højre Lejrens Overintendant Bratved.

Kronprinsparret i 1946 med Prinsesserne Margrethe, Anne-Marie og Benedikte.

Kronprins Frederik dirigerer Odense Politiorkester under dettes Besøg paa Graasten
Slot i 1945. Den kongelige Dirigent gør Tegn til nogle af Stemmerne, der skal spille piano.

Kronprinsen deltager den 5. Maj 1946 i en !\lindehøjtidelighed i Nyhavn for Sømænd i
allieret Fart under Krigen. Hans kongelige Højhed ledsages nf Viceadmiral A. H. Vedel.
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Da Kronprinsparret opholdt sig paa Graasten Slot,
vilde Bestyrelsen gerne have Deres kongelige Højheder
til at aflægge et Besøg i Børnehaven for at se denne og
hilse paa Børnene. Kronprinsparret tog med Tak imod
Indbydelsen, om hvilken der ikke blev givet officiel
Meddelelse i Forvejen, men saa meget var dog sivet ud,
at en Række Blade havde sendt Journalister til Broager
i samme Anledning.
Bestyrelsen var vistnok lidt nervøs ved Situationen,
men jeg beroligede med, at Kronprinsen og Kronprinsessen vilde komme som ganske uhøjtidelige og naturlige
Mennesker. Jeg lovede endvidere at komme til Stede for
at modtage de kongelige Gæster og præsentere Bestyrelsen for disse.
Da Tidspunktet for Besøget nærmede sig, var Bestyrelsen med Formanden i Spidsen mødt op i stiveste Puds,
og der var gjort Plads, saa den kongelige Bil kunde køre
ind foran Børnehavens Hovedindgang. Jeg gik ud paa
Gaden for at se, om Bilen skulde være i Sigte, men kunde
ikke se den. Derimod nærmede der sig en Cyklekortege,
i Spidsen for hvilken jeg genkendte Kronprins Frederik,
og da jeg saa nærmere efter, kunde jeg desuden se Kronprinsesse Ingrid, Hofdame Frk. Reventlow og Stedets
Sognepræst, Provst Rohleder.
Præsentationen og Besigtigelsen af Børnehaven foregik paa den naturligste Maade, og Kronprinsparret vandt
alles Hjerter ved deres umiddelbare og ligefremme Færden, ikke mindst ved deres Interesse for Børnene. Efter
Besigtigelsen af Børnehaven havde vi et hyggeligt Samvær med Deres kongelige Højheder i Præstegaarden,
hvor der blev serveret Kaffe.
Besøget fandt Sted paa et Tidspunkt af Dagen, hvor
nogle af Bladene var lige ved at gaa i Trykken. En af de
tilstedeværende Journalister havde derfor paa Forhaand
forhørt sig om Programmet og havde for at sikre sit
Fra Kronprins til Konge.

25. Maj 1946 blev det nye Motorskib "Kronprins Frederik" i_ndsat paa DFDS's Ru~e Esbjerg- Harwich. Kronprins Frederik var med paa JomfrureJsen og underholder sig her
med Harwich's Borgmester, T. Davis.
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Blad Nyheden samme Dag indtelefoneret _en male~de
Skildring. Som gammel Journalist forstaar Jeg Værdien
af at give Læserne den bedst mulige Service snarest muligt efter, at en Begivenhed har fundet St_e?, men den
nævnte Fremgangsmaade indebærer den Risiko, at man
kan komme til at "brænde sig", som det skete i dette
Tilfælde. Da Bladet udkom, indeholdt Referatet blandt
andet en Passus om, at Kronprinsparrets store, flotte Bil
var kommet rullende op foran Børnehaven! Journalisten
havde lige saa lidt som de fleste andre tænkt sig, at
Kronprinsparret vilde komme cyklende helt fra Graasten, en Tur paa ca. 7 Kilometer.
J~g ved, at Kronprinsen og Kronprinsessen ~elv morede
sig over den lille Fejltagelse. Alle de sønder3yske_ Blade
bliver sendt til dem, altsaa ogsaa det Blad, der 1 Hastværket kom til at sige Tingene paa en lidt anden Maade,
end de egentlig var foregaaet.

H aandslag til I drætten
Efter sin Faders Død overtog Kong Frederik Æreshvervet som Dansk Idræts-Forbunds Protektor, og d:t
ligger nær for i denne Forbindelse at mindes den H?Jtidelighed, der fandt Sted, da Kongen som Kronprms
fik overrakt Idræts-Forbundets Ærestegn og gav Idrætten et varmt og ~lment Haandslag. Ærestegnet overraktes af Oberst Herbert Sander, der gennem mange Aar
har staaet Hans Majestæt nær, siden han i 1916-22 var
Adjudant hos Kong Christian og da ogsaa kom i _nærmere Berøring med de unge Prinser. Obersten skildrer
Overrækkelsen saaledes:
Den Episode i Forholdet til Hans M~j estæt Konge~,
der har gjort det største Indtryk paa mig, er netop Tildelingen af dette Ærestegn. Den 13. Juli 1942 fejrede
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Danske Studenters Roklub sit 75 Aars Jubilæum ved en
beskeden Middag i Odd Fellow Palæet, hvor vor daværende Kronprins præsiderede i sin Egenskab af Klubbens m angenarige Protektor. Der var 800 Mennesker til
Stede.
Da jeg skulde udføre mit ærefulde Hverv, udtalte jeg
blandt andet: ,,Vi Idrætsmænd takker Deres kongelige
Højhed ikke alene, fordi De med Deres kongelige Navn
i 20 Aar har kastet Glans over Danske Studenters Roklub
og Roidrætten, men ogsaa for den virkelige Interesse,
Deres kongelige Højhed har vist denne Idræt ved at tage
Plads paa Rullesædet under den daglige Træning og
endog være Deltager paa Kaproningsbanen - men ikke
mindst takker vi for det Eksempel, Deres kongelige Højhed har givet os alle paa, at hvor højt man end er stillet
i Samfundet, kan man paa Idrætspladsen være den jævne, bramfri og gode Kammerat over for selv den ringeste
Idrætsmand, et Eksempel hvoraf vi alle kan tage Lære.
Jeg beder Deres kongelige Højhed vise Dansk IdrætsForbund den Ære at modtage vort Ærestegn."
Umiddelbart efter rejste Kronprinsen sig og udtalte
paa sin smukke, hjertevindende Maade blandt andet:
"Hvor jeg -kan træde hjælpende til over for dansk
Idræt, vil jeg altid være klar til at gøre det. Selv synes
jeg, at det er ganske ufortjent, at man i Dag tildeler mig
Dansk Idræts-Forbunds Ærestegn, men maaske jeg engang med Tiden kan gøre mig virkelig fortjent til denne
Hæder. I hvert Fald vil jeg, naar vi igen faar normale
Tider, gaa ind for Sporten herhjemme, saa vi virkelig
naar dertil at Mottoet "En sund Sjæl i et sundt Legeme"
gælder for hverleneste ung Dansker. For Sporten vil je_g
altid gøre mit yderste, hvor min Hjælp kan være gavnlig.
Kort sagt: Jeg kommer, Herbert, naar du kalder."
Kronprinsens Tale blev hilst med stormende Bifald
og betegnede i Virkeligheden ogsaa Festens Kulmination.

•
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Paa mig, slutter Oberst Sander, gjorde Kronprinsens Ord
et dybt Indtryk, og en var~ Glæde gennemstrømmede
mig ved denne Forsikring om, at Idrætten, denne Bevægelse, der ønsker at virke til Gavn for Danmarks Ungdom, i Hans kongelige Højhed havde en forstaaende Ven
og Beskytter. Men mig paalagde denne Ytring tillige en
Forpligtelse til at være varsom med at kalde for ikke at
misbruge et Tilsagn, der - selv om det blev givet i en
festlig Stund - dog selvfølgelig var alvorlig ment i Kronprinsens Mund.

skal være mit Maal at føre Skibet gennem Tiderne og
føre det sikkert i Havn."
Med disse jævne Ord havde vor nuværende Konge for
første Gang officielt givet Udtryk for sine Tanker om
den Gerning, der en Dag vilde blive hans. Det var en
ærbødig og taknemmelig Hyldest til den gamle Konge,
der paa den Tid laa syg, en Søns smukke Vedkenden sig
Arv og Gæld.
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>>Hvordan har Kongen det?<<
Første Kommando -

og den gamle Chef

Kronprins Frederik havde 25 Aars Studenterjubilæum
i 1942 og deltog i den Fest, der holdtes i Københavns Studenterforening for et stort Antal Studenter af samme
Aargang. Ikke blot ved sin Tilstedeværelse, men i ganske særlig Grad ved den Tale, han holdt ved denne Lejlighed, kastede Kronprinsen Glans over Aftenen.
Han indledede med at omtale Minder fra sin første
Ungdom og dvælede ved sin første Kommando som Søofficer. ,,Det var det stolteste Øjeblik i mit Liv, da jeg
fik Kommandoen over en lille Torpedobaad, som jeg
skulde føre ind i Aarhus Havn", sagde Kronprinsen. ,,Dagen efter ringede en Dame og spurgte efter Chefen. Det
er mig, svarede jeg stolt. - Damen var min Moder!"
Den kongelige Jubilar gik derefter over til en mere
alvorlig Tone. ,,Der kan komme en Dag," sagde han,
"hvor jeg bliver Chef for en noget større Skude end hin
Torpedobaad. For det Skib, der hedder Danmark. Og
saa er det godt at kende sit Sømandsskab, saadan som
man har lært det af den gamle Chef, som man jo i mange
Aar har arbejdet under ... Jeg er fuldstændig forvisset
om, at jeg kan have Tillid til Skibets Besætning, og det

Et lille Træk fra en af Kong Christians Sygdomsperioder under Besættelsen illustrerer i al sin Formløshed Forholdet mellem Konge og Folk.
Den gamle Konge laa syg i Residenspalæet paa Amalienborg, og da Kronprins Frederik efter et Besøg hos
sin Fader korri spadserende over Slotspladsen, gik en
Herre fra den forsamlede Menneskemængde hen til ham
og stillede det Spørgsmaal, alle de Ventende havde drøftet: ,,Hvordan har Kongen det?"
Kronprinsen standsede og fortalte saa udførligt som
muligt, hvorledes det gik, og lagde ikke Skjul paa, at
Sygdommen var af alvorlig Karakter, og derpaa spredtes
Mængden.

Under Telegramkrisen i 1942
Da Danmark under den tyske Besættelse kom ud for
en af de sværeste Kriser - i Oktober-November 1942 fungerede vor nuværende Konge som Kronprinsregent
paa Grund af Kong Christians alvorlige Sygdom efter
det ulykkelige Rideuheld. Kronprinsen, der første Gang
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havde fungeret som Regent under T.rekongermødet i
Kristiania 1917, havde aldrig før været stillet over for
at skulle træffe en saa vigtig Afgørelse for Landet som
netop i denne Kriseperiode.
Tyskerne havde med Fornærmelsen over Kong Christians knappe Svar paa Hitlers Lykønskning til hans 72
Aars Fødselsdag som Udgangspunkt indstillet sig paa at
kræve en ny Regering i Danmark med et Flertal af upolitiske Ministre og Personer, der stod Nazismen nær.
Kravene reduceredes noget, da Dr. Werner Best kom til
København som ny Befuldmægtiget, men Situationen var
saa kritisk, at et aabent Brud med Besættelsesmagten var
en af de Muligheder, man maatte have for Øje.
Kong Christian laa syg paa Diakonissestiftelsen, og
Tilstanden var alvorligere, end det dengang blev meddelt. Af Hensyn til Frygt for Konsekvenser, som Tyskerne
kunde drage, turde man ikke lade den Sandhed komme
offentligt frem, at den gamle Konges Sygdom gav Anledning til Ængstelse. Der kunde derfor ikke være Tale
om, at Kronprinsregenten kunde raadføre sig med Kongen. Under de Forhandlinger, han førte med Repræsentanter for Partierne, erklærede han imidlertid, at han
mente at handle i sin Faders Aand, naar han fastholdt,
at der ikke kunde udnævnes nogen ny Regering, uden
at den havde Rigsdagen bag sig.
Fhv. Statsminister V. Buhl, der var Chef for den Regering, Tyskerne ønskede afsat, har i sin Tale i Radioen
i Anledning af Kong Christians Død givet en Omtale af
de kritiske Dage og udtalte herunder:
,,Det tilfaldt Kronprins Frederik at repræsentere Kronen i denne overordentlig vanskelige og farlige Situation,
og med stor Dygtighed og Klogskab løste vor nye Konge
paa et Møde med Partiformændene den Opgave at føre
Sagen igennem i den Samarbejdets Aand, hvori han var
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vis paa, at Kong Christian selv vilde have handlet. Var
Konflikten taget paa det Tidspunkt, vilde Udgangen efter
alt at dømme være blevet et dansk-nazistisk Styre. Det
var først efter den storslaaede Demonstration for Folkestyret og det nationale Sammenhold ved Rigsdagsvalgene
i 1943, at man i Berlin blev klar over, hvor ringe Tilhold
Nazismen havde i Danmark" .
/

Kontakten med Frihedsbevægelsen
Kongehusets Kontakt med Frihedsbevægelsen, da
denne var traadt frem i de sidste Besættelsesaar, blev en
værdifuld Støtte for det illegale Arbejde.
Redaktør Kai Holbeck, der blev dræbt af Gestapo under en Aktion, var i en længere Periode Kontaktmand til
Amalienborg, hvor saavel Kong Christian og Dronning
Alexandrine som vort nuværende Kongepar var regelmæssige og interesserede Læsere af den illegale Presse.
Chefredaktør Børge Outze fortæller i Vilh. la Cours
"Danmark under Besættelsen", at Kong Christian i de
hektiske Efteraarsmaaneder i 1943 under Navnet "Hjemmefrontens specielle Nyhedstjeneste" fik tilstillet maskinskrevne Nyhedsrapporter til Sorgenfri, formidlet
gennem Lederen af Politivagten. Samtidig begyndtes Leverancen af det illegale Bureau Informations Meddelelser, og man gik et Skridt videre endnu. Mens illegale
Blades Læsere normalt ikke havde Mulighed for at finde
Bladets Redaktion, var det for Bureauets Arbejde nødvendigt med Kontakt baade den ene og den anden Vej.
Man tildelte derfor alle Abonnenter et Nummer og gav
dem en Dækadresse, de kunde henvende sig til. De skulde blot undertegne Brevet med Nummeret. Ogsaa Kong

Il
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Christian og kort efter en Række af Kongehusets andre
Medlemmer med Dronningen og Kronprinsen i Spidsen
fik Numre og dermed Mulighed for at naa Redaktionen
med Meddelelser. Muligheden blev ved et Par Lejligheder
benyttet.
At Kronprinsparret baade gemte Mennesker og Ting
har ikke været fremme, før Dagbladet "Informalion"
oplyste det i Forbindelse med Tronskiftet, da Bladet endvidere skrev, at det allerede i Sommeren 1943 havde været muligt at fremstille illegale Blade paa Amalienborg,
hvis nogen havde villet tage Ansvaret for at kompromittere Kongehuset yderligere i Tyskernes Øjne. Der var
tillige god Kontakt mellem Kongehuset og de Politikere,
der gik aktivt ind i Frihedskampen, først og fremmest
Hedtoft, og det er næppe for meget sagt, at Dronning
Ingrid viste en stærk Holdning i Besættelsestiden. Kontakten med det svenske Kongehus spillede baade moralsk
og praktisk en Rolle i disse Aar.

Danmarks førende Idrætsmand
I Slutningen af 1943 var det 25 Aar, siden daværende
Kronprins Frederik indvilligede i at blive Protektor for
Danske Studenters Roklub. Under Hensyn til Forholdene
blev Dagen ikke fejret, men i D. S. R.s Aarbog for 1943
skrev Klubbens Formand, Grosserer Gudmund Schack,
en Artikel med Jubilæet som Anledning.
Artiklen, i hvilken · der udtrykkes Glæde og Stolthed
over, at Danske Studenters Roklub tæller Danmarks førende Idrætsmand i sine Rækker, hedder det blandt andet om Kong Frederiks Deltagelse i Ef teraarskaproningen 1940:
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,,Der var sikkert adskillige af de mange Tusinde Tilskuere, der paa Forhaand var skeptisk indstillet. De var
maaske ikke fri for at tænke, at de syv Konkurrenter
nok vilde vise sig lidt - skal vi sige "galante" - over
for D. S. R.s Bestyrelseshold med den kongelige 2-Aare
som Centrumsfigur. Men da Løbet var forbi, var ingen i
Tvivl om, at der ikke var blevet givet noget ved Dørene.
Den Kamp, de otte Baade gav hinanden Banen over, og
den Andenplads, som D. S. R. stred sig til i forbitret
Kamp, var mere end overbevisende. Senere har Hans
kongelige Højhed ogsaa ved en Ottersejr i Klubkaproningen for et Par Aar siden vist sin Kunnen".
Videre hedder det i Artiklen: ,,Men ogsaa i Klubbens
Liv iøvrigt - til daglig, som naar vi fester - er Hans
kongelige Højhed levende interesseret og med i alt, hvad
der angaar dansk Studenterroning. Uden at det nogensinde glemmes, hvilken Respekt der skyldes ham paa
Grund af hans høje Kald, har Kronprins Frederik forstaaet at skabe en kammeratlig Atmosfære om sig i Klubben, som ikke mindst har skabt den Popularitet, han
nyder blandt danske Studenterroere.
En Artikel om Kronprins Frederik kan ikke sluttes,
uden at Hendes kongelige Højhed Kronprinsesse Ingrid
nævnes. Gang paa Gang har Kronprinsessen vist, at hun
deler Kronprinsens Interesse for Rosporten. Og naar
Kronprinsessen har deltaget i vore Fester sammen med
Kronprinsen, har hun ikke kunnet undgaa at mærke,
med hvilken Glæde de danske Studenterroere har set
hende i deres Kreds, og hvilken Hjertelighed der strømmede hende i1Møde. Det er i Virkeligheden noget ganske
enestaaende, at vort Kronprinspar saaledes direkte er
traadt i Forbindelse med Idrætten, som derigennem har
faaet en Propaganda, som ingen havde turdet drømme
om".
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Sabotørerne gav Kongesalut

>>Hvis De da har Interesse for Jagt«

Da Kongeparrets næstældste Datter, Prinsesse Benedikte, blev født - den 29. April 1944 - var de Kongelige
midlertidigt traudt ud af Funktion og betragtede sig som
Fanger. Den sædvanlige Salutering fra Forterne. kunde
ikke finde Sted paa Grund af Tyskernes Overgreb mod
det danske Militær, men det underjordiske Danmark besluttede at erstatte Salutten med Bombeeksplosioner i
Ørstedsparken som en særlig Hyldest til vort daværende
Kronprinspar, der paa det Tidspunkt forlængst var i Forbindelse med Modstandsbevægelsen.
Dagen efter Prinsessefødslen meddelte "Danske Tidende" i et Ekstranummer under Overskriften "Kongesalutten har lydt":
"Kredsen omkring "Danske Tidende" forener s1g i Dag
med alle Danske om hjertelig Hyldest og Lykønskning
til det danske Kronprinspar!
Vore gode Ønsker og Forhaabninger gælder ogsaa vort
Land!
Lad Dagens glædelige Begivenhed blive et Tegn for os
- et Foraarstegn om lysere Tider, om Frihed for Land
og Folk, om Arbejde og Fred for os alle!
Større Forhaabninger er aldrig stillet ved et lille Barns
Vugge.

"Nationaltidende" fortalte den 18. Juni 1944 følgende
lille Solstraale-Beretning:
Man oplevede i Gaar at se det mærkelige, at Kronprins
Frederik, Kronprinsesse Ingrid og den lille Prinsesse
Margrethe færdedes paa Jagt- og Skovbrugsmuseet i
Hørsholm uden at blive genkendt. Kronprinsen førte sin
Familie hen til Indgangen, hvor han købte Billetter, uden
at Billettøren opdagede, hvem han solgte dem til, og da
de kongelige Gæster var kommet indenfor i Museet, kunde de gaa uforstyrret rundt og se paa Samlingerne, der
ganske naturligt havde især Kronprinsens Interesse. En
ældre Opsynsmand kom hen til dem og forklarede et og
andet, idet han et Par Gange understregede sine Oplysninger med: ,,Hvis De da har Interesse for Jagt" - henvendt til Kronprinsen. Først da de kongelige Gæster
skulde til at køre bort, kom Museumsforvalteren til Stede
og opdagede, hvilket fornemt Besøg man havde haft.

Da Politiet bevogtede Amalienborg
En af de Politimænd, der gjorde Tjeneste paa Amalienborg i den Periode fra 6. Oktober 1943 til 20. Juni
1945, da Politiet bevogtede Kongeslottet i Stedet for Livgarden, fortæller følgende Smaatræk om Kong Frederik:
Den 19. September 1944, da Tyskerne foretog Overfaldet paa det danske Politi, gik der 1¼ Time efter Stormen
paa Politigaarden og Politistationerne, før Kampen om
Amalienborg begyndte - uvist af hvilken Grund. Vor
daværende Kronprins fulgte Forberedelserne til at modtage Fjenden med største Interesse og gav personlig Med-

De danske Kanoner kunde ikke i Dag, som det ellers
vilde være sket, melde Nyheden med Kongesaluttens 27
Skud. Men fra det underjordiske Danmark lød Salutten,
saa snart den glædelige Nyhed kunde forkyndes. De
Skud, der hørtes over København, og bragte Bud om
Fødslen paa Amalienborg, var en Hilsen fra dem, der i
disse Aar fører den skjulte Kamp mod Undertrykkerne.
Kongesalutten har lydt trods Undertryk-kelse og Gangstervælde".
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delelse til Politivagten om, at der maatte holdes en Aabning i Spærringen til Amaliegade Nord, idet Dronning
Alexandrine i Bil var paa Vej ind fra Rungsted. Da
Dronningens Vogn med Overchauffør Ejstrup ved Rattet
i meget stærk Fart svingede ind paa Amalienborg Plads
under de Tilstedeværendes Hurraraab, udbrød Kronprinsen: ,,Det kan nok være, vor Mor kører stærkt i Dag".
- Dronningen havde ønsket at være hos Kongen i den
alvorlige Situation. Fem Minutter efter, at Hendes Majestæt var ankommet, satte Tyskerne det første Angreb
ind.
Da Kronprinsen talte med nogle af Politimændene inden Kampen, gjorde en af disse en Bemærkning om, at
nu vilde det have været godt at have et Hundrede Frihedskæmpere til Hjælp. - ,,Ja, men det er for tidligt
endnu," replicerede Hans kongelige Højhed, - og det
var jo en saare sand Bemærkning. Det vilde ikke have
været godt, om Frihedsbevægelsen var traadt frem i
Dagslyset ved denne Lejlighed.
- - - Under Vagttjenesten paa Amalienborg oprettede Politivagtens Personale et Hornorkester, der med
Kronprins Frederiks Tilladelse holdt Øvelser i et Lokale
ved Kronprinspalæet. Kronprinsen var meget interesseret
i Orkestrets Arbejde og indfandt sig flere Gange under
Øvelserne for at høre, hvorledes det gik. Han underholdt
sig ved saadanne Lejligheder jævnt og ligefremt med
Politimændene og opmuntrede dem til at fortsætte Musikøvelserne som en Kolorit paa den daglige Tilværelse.
- - - Juleaften 1944 indfandt baade Kongeparret og
Kronprinsparret sig i Politiets Vagtstue for at ønske glædelig Jul, som de plejede at gøre det hos Garden. Majestæterne og Kronprinsparret besaa Udsmykningen i det
Lokale, hvor Politivagten skulde spise Julemaden, og

hver enkelt Politimand fik overrakt et Tændstiketui med
Majestæternes Initialer paa den ene Side og Kronprinsparrets paa den anden.
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Hellere en Lumbye
H. C. Lumbyes Barnebarn, Journalisten og Kapelmesteren Tippe Lumbye, fortæller i et Interview til "Fyens
Stiftstidende" i April 1945:
,,Under en Prøve i Odd Fellow Palæet forleden betroede Kronprins Frederik mig, at den lille Prinsesse
Margrethe er blevet meget begejstret for min Bedstefars Musik. Da Kronprinsfamilien kom hjem fra Prinsesse Benediktes Daab, havde Prinsesse Margrethe erklæret, at det var saa nydeligtaltsammen, men hun vilde
nu hellere have haft en Lumbye-Melodi end den Musik,
der blev spillet".

Gørings Bisoner
I Foraaret 1945, umiddelbart før Befrielsen, havde
Kronprinsparret taget Prinsesse Margrethe med i Zoologisk Have, hvor de blev vist rundt af Direktør Reventlow. De kongelige Gæster standsede blandt andet ud for
Bisongaardene, og Pirektøren forklarede, hvor sjældne
de europæiske Bisonokser var. Der findes efterhaanden
næsten kun i private Dyreparker og zoologiske Haver, og
Direktøren bemærkede, at for Eksempel Gøring var i
Besiddelse af nogle Stykker.
"Naah," sagde Kronprinsen tørt, ,,jamen, saa kan De
nok snart faa Bestanden fornyet fra Gørings Dødsbo."
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Øjebliksbillede fra 4. Maj 1945
Det siger sig selv, at Befrielsesbudskabet den 4. Maj
1945 om Aftenen blev modtaget med ganske særlige Følelser paa det kongelige Slot. Under hele Besættelsesperioden havde Kong Christian, Dronning Alexandrine
og Kronprinsfamilien Gang paa Gang erfaret, hvorledes
hele Folket stod sammen om Kongehuset, og ikke mindst
i de mest kritiske Stunder i Løbet af de fem lange Aar
gik Tankerne ude fra Landet til Amalienborg, hvor livsvigtige Afgørelser blev truffet i Samraad med Repræsentanter for Regering og Rigsdag.
Da Budskabet om Befrielsen havde lydt i den danske
Radio fra London, var det kun faa Minutter om at gøre,
før en stor Folkemængde var paa Vej mod Slottet for at
bringe Kongefamilien sin Hyldest. Af Hensyn til den
eventuelle Fare for alvorlige Begivenheder i Forbindelse
med Befrielsen kunde der ikke tilstedes Adgang til selve
Slotspladsen. Kun ganske enkelte fik Lov at komme inden for Afspærringerne, og blandt disse var en engelsk
Journalist, Anthony Mann, der under hele Besættelsen
havde maattet opholde sig i Danmark, i den sidste korte
Tid boende i en Lejlighed i Amaliegade umiddelbart ved
Amalienborg.
Til "Information" har Anthony Mann fortalt, hvorledes
han fik Forbindelse med Hofmarskallen, og den store
Bevægelse, der herskede, gik ham nær til Hjertet. Det
lykkedes ham at faa Kronprinsen, vor nuværende Konge
i Tale, og Kong Frederik fortalte, at Dronning Alexandrine havde hørt om Befrielsen i den "forbudte" engelske
Radio og straks havde givet den sengeliggende Kong
Christian Meddelelse om det glædelige Budskab.
Den engelske Journalist, der nu er sit Blad "Daily
Telegraph"s Korrespondent i Berlin, har med Henblik
paa denne Bog uddybet sine Indtryk fra Besøget paa
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Amalienborg, hvor hans pludselige Tilsynekomst blev
mødt med megen Forundring. Hans Skildring er et Øjebliksbillede af Stemningen, men nok til at give et lille
Indtryk af, hvor hurtigt der blev reageret baade fra Kongefamiliens Side og fra Vagtposterne paa Slottet.
,,Der var saa megen Bevægelse", siger Anthony Mann,
"at der kun blev Lejlighed til at veksle nogle faa Ord
med Danmarks daværende Kronprins. Hvad der imponerede mig særligt, var at jeg skulde se Kronprinsen, der
ellers var civil, komme ned ad Trapperne i fuld Uniform
kun nogle faa Minutter efter, at Befrielsesbudskabet
havde lydt i Radioen.
Endvidere blev jeg overrasket over at se, hvor hurtigt
Officerer og Vagtmandskab skiftede om til de tidligere
forbudte Gardeuniformer".

>>Vi har tænkt meget paa Dem<<
I August 1945 aabnede Kronprins Frederik Royal Air
Force-Udstillingen i Aarhus, ved hvilken Lejlighed han
rettede en varm Tak til det britiske Luftvaaben for dets
Indsats for Danmarks Befrielse.
Efter Aabningen af Udstillingen hilste Kronprinsen
paa Fru Gudrun Fiil, Hvidsten Kro, hvis Mand, Søn og
Svigersøn blev henrettet af Tyskerne, mens en Datter
førtes til Tugthus i Tyskland. Hans kongelige Højhed
gav Fru Fiil et varmt Haandtryk og sagde nogle venlige
Ord til hende, idet han blandt andet bemærkede: ,,Min
Familie og jeg har talt meget om Dem og Deres og tænkt
meget paa alt det, De har maattet igennem."
At Mødet med denne stolte Kvinde fra Frihedskampens
Dage har gjort Indtryk paa Kronprinsen, bekræftedes
ved en anden Lejlighed. Da Kong Christian og Dronning
Alexandrine i Sommeren 1946 var paa den sidste store
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Rejse gennem Landet og standsede op ved Hvidsten Kro,
fortalte Fru Fiil, at hun havde haft den Ære at blive
forestillet for Kronprinsen. Dronningen svarede: ,,Ja,
Frederik har talt om det hjemme."

Madpakke med til Rebild
Efter eget Ønske har det danske Kongehus i Krigsaarene og de følgende Restriktionsaar været ramt af Rationeringen paa samme Maade som Landets øvrige Borgere. En Undtagelse blev dog gjort ved, at Kong Christian, efter at den rigtige Kaffe var udgaaet af Handelen,
fik tildelt en mindre Ration til personligt Brug som Stimulans. Handelsministeriet havde skjult et mindre Parti
Kaffe for Tyskerne for at kunne fordele det til den gamle
Konge og Landets 100-aarige.
At Kong Frederik indretter sine Livsvaner efter Tidens
Krav har han vist ved mange Lejligheder. Her skal nævnes, at da man den 4. Juli 1945 genoptog Traditionen med
Afholdelse af de dansk-amerikanske Fester i Rebild Bakker, indstillede Kronprinsen sig paa ikke at give Anledning til Invitation til en større Spisning i Forbindelse
med sit Besøg i Bakkerne. Fra J agtgaarden i Trend,
hvor han dengang opholdt sig, medbragte Hans kongelige Højhed selv sin Madpakke.

l{ongC Fr_ed~rik og Dronning Ingrid vender hjem til Amalienborg efter Proklamationen
pada v·hrIShans~org den 21. April 1947 og vinl<cr op li! de smaa Prinsesser der sidder
ve
mduerne 1 det nye Residenspalæ.
'

Ved Telefonen Engang i Sommeren 1945 søgte "Jyllandsposten" Tilladelse til at fotografere den kongelige Familie paa Jagtgaarden i Trend og prøvede i den Anledning at komme
i telefonisk Forbindelse med Kronprinsens Hofchef.
Telefondamen meldte, at Hofchefen ikke var til Stede.
Bladet spurgte saa efter Adjudanten. Han var der heller
~fte staar Kongen paa Kommandobroen, naar han med Rutcbaadene rejser mellem
øbenhavn og Aarhus. Her følger Hans Majestæt sammen med J{aptajn c G E · h
hvorledes "Hans Broge" gaar til Kaj i Aarhus i Maj 1947.
. . ric sen,
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Kong Frederik er en stor Børneven. Her giver Kongen Haandtryk en gros, da Børnene
omringer ham under et Besøg i Odense Sommeren 1947.
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ikke, svarede Telefondamen. ,,Men vil De ikke tale med
Kronprinsen?" føjede hun til.
,,Hvem spørger?"
"Det gør Kronprinsen." - Og saa kom Hans kongelige
Højhed selv til Telefonen ...
I samme Forbindelse fortælles endnu et lille Træk. Da
Bankdirektør Robert Lund, Aalborg, var Formand for
Rebildkomiteen, havde han under Tilrettelæggelsen af
en af de store 4. Juli-Fester Besøg af en engelsk Officer
og spurgte denne, hvad der vilde ske, hvis man forsøgte
at komme i telefonisk Forbindelse med Englands Tronarving. Englænderen fandt Tanken umulig og spurgte,
hvad der vilde ske i Danmark. Bankdirektøren svarede,
at der vilde ske det, at Kronprins Frederik kom til Telefonen. Næste Dag blev Englænderen overbevist ...

6. Juli_-Dagen
6. Juli-Dagen i Fredericia fik i 1945 et særligt festligt
Forløb, fordi den overværedes af Kronprins Frederik.
Kronprinsen var til Stede ved Festlighedernes Indledning paa Raadhuset og holdt her fra Balkonen en improviseret Tale om Traditionernes Betydning i et Folks Liv.
Fra Raadhuset marcheredes der gennem Byen til Graven
med de Faldne fra 1850. Paa Vejen fik Kronprinsen
overrakt talrige Blomsterbuketter, og hans første Handling ved Ankomsten til Krigergraven var at hædre de
Faldne ved at lægge Blomsterne her. Derfra gik Processionen videre til Landsoldatens Statue, og da man var
ankommet hertil, blev der fra en i den store Folkemængde kastet endnu en Buket op mod Kronprinsen. Denne
greb Buketten i Flugten, og ogsaa her lod han Hyldesten
gaa videre . . . Blomsterne blev straks lagt hen til de øvrige Buketter ved Landsoldatens Fod.
Fra Kronprins til Konge.

Et af de nyeste Billeder af Kongefamilien paa ~raasten Sommeren 194 7•
(Fot. Carlgeorg Gjersøe. Eneret Carl Allers Bogforlag.)
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Dirigerede Politi-Orkestret
Odense Politi-Orkester oplevede under et Besøg i Graasten i September 1945 at blive det første - og foreløbig
eneste - Politi-Orkester, der kan indskrive en kongelig
Dirigent i sine Annaler.
Politi-Orkestret havde givet en Koncert i Byen og lod
gennem den stedlige Politimester rette en Henvendelse
til Slottet, hvor Kronprinsparret da opholdt sig, om man
maatte have Lov at give Koncert der. Kronprinsen svarede bekræftende, og da Orkestret var kommet, spurgte
Dirigent Haar, om Hans kongelige Højhed kunde tænke
sig at dirigere et Nummer.
Kronprinsen vilde vide, hvad Repertoiret bød paa, og
da Dirigenten havde givet et Uddrag heraf, svarede Hans
kongelige Højhed:
"Men har De ikke noget af Lumbye, for det holder min
ældste Datter saa meget af."
Dirigenten fandt "Britta Polka" frem, og i Skjorteærmer og lyse Benklæder dirigerede Kronprins Frederik
derpaa denne paa en fortrinlig Maade. Bagefter spurgte
han Prinsesse Margrethe, om hun var tilfreds med Udførelsen ... Det var hun.

Mindet om Besættelsestidens Ofre
Ved Juletid 1945 rejstes for første Gang Landet over
de store og smaa Grankors til Minde om dem, der mistede
Livet som Følge af de tyske Aktioner under Besættelsen.
Mange standsede ved Mindekorsene for i et Øjebliks Stilhed at lade Tankerne gaa til de Faldne, og mange lagde
Blomster.
Paa Gammeltorv i København rejstes et otte Meter højt
Mindekors udført af Professor Utzon-Frank, og Friheds-

Fra Kronprins til Konge

83

kæmpere med Armbind og Staalhjelme holdt Æresvagt
ved Korset.
Juleaften - paa den Tid, hvor mange hastede forbi for
at naa hjem til Middagen - kom en enlig, høj Herre,
lagde sin Buket og stod stille med Hatten i Haanden for
at mindes de Faldne. Kun faa bemærkede ham frem for
de øvrige, og lige saa stilfærdigt, som han var kommet,
trak han sig tilbage.
Det var Kronprins Frederik, der paa denne enkle
Maade ønskede personligt at være med til at hylde Mindet om dem, der gav Livet i de trange Aar. Paa samme
stilfærdige Maade lagde han Blomster ved andre af Mindekorsene, blandt andet Sømændenes Kors i Nyhavn.

>>

Vi lever nu for Danmarks Fremtid<<

Paa den første 9. April efter Danmarks Befrielse afholdtes paa Aarhus Raadhus en Mindehøjtidelighed, ved
hvilken daværende Kronprins Frederik talte, og Talen
blev gennem Radioen udsendt til Lytterne. Den citeres
her, fordi den staar som et af de smukkeste og værdigste
Eksempler paa, i hvilken Aand, vor nye Konge ønsker
at bygge det fremtidige Danmark. - Kronprinsen udtalte blandt andet:
"I Dag skriver vi den 9. April. I Danmarks Historie har
vi tre 9. April: 1848, 1940 og Dagen i Dag. I 1848 vandt
den danske Hær Sejren ved Bov, og det fortælles, at den
første danske Soldat, der faldt den Dag, bar Navnet Sejr.
I 1940 kæmpede ogsaa danske Soldater, der vandt en
værdig Død mod en alt overvældende Overmagt. Saa
kom Besættelsens onde Aar. Døden gjorde et dybt Indhug i danske Rækker, saavel over for Kvinder som over
for Mænd. Alle gik de i Døden for deres Fædreland, for
at Landet skulde leve.
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Vi tænker med dyb Ærbødighed paa disse Kvinder,
disse Mænd, som nu er døde, hvadenten de ligger begravet i Danmarks Jord, ligger i Havet eller paa et ukendt
Sted i Udlandet. Vi føler den inderligste Deltagelse og
Medfølelse for deres Paarørende, deres Venner, Veninder, Kammerater, deres Slægt. Vi kan sige, at vi glemmer
aldrig, hvad disse danske Mænd og Kvinder har gjort.
Vi vil huske det, vi kan ikke glemme det. Hver eneste
Dag tænker vi paa de Hensovede.
Dagen i Dag er begyndt som en Mindedag for vore
Døde. Flagene vaj er paa halv, om kort Tid vil de blive
hejst til Ære for de Døde, som Symbol paa, at det Danmark, de døde for, det lever. Vi, der er til Stede her inde
paa Raadhuset, fra Aarhus By, og Befolkningen rundt
over hele Landet, vi lever nu for Danmarks Fremtid. Vi
lever frem til det og op til det, som disse Mennesker døde
for.
Lad derfor den 9. April i Aar blive en Mærkepæl af
den Art, at den danner Udgangspunktet for en lys og
lykkelig Fremtid for vort Land. Den Lykke kan vi kun
opnaa ved Sammenhold. Dengang i de onde Dage holdt
vi sammen under Jorden, holdt ubrydeligt sammen om
vor Frihed. Nu, da vi har vor Frihed, er det vor Pligt,
danske Kvinder og Mænd, at holde ubrydeligt sammen
for Danmarks Fremtid.
Dagen i Dag ligger i Foraarets Tegn, da Livet vender
tilbage efter Vinterens Mørke. Lad det ogsaa blive et
Symbol paa Danmarks Fremtid, at vi nu med et lyst
Sind gaar ind til en ny Æra, en lykkelig Tid for vort
Folks og Lands Historie. Det gamle Ord i den gamle
Fædrelandssang "End er der en Gud foroven, som raader for Danmarks Sag", har vist sig ikke blot at være
skrevet af en Digter, men at være Sandhed. Der er en
Gud, der raader for Danmarks Sag. Og naar vi virkelig
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føler det, Paasken bringer, at Livet vandt over Dø<,len,
da gør vi ogsan vor Pligt overfor de Døde, som vi har
mistet i Besættelsens Aar.
Vi ønsker Lykke og Velsignelse over vort elskede Fædreland, og maa jeg bede de Tilstedeværende om at rejse
Dem og med mig udtale et "Gud bevare Danmark".

Indvielsen af >>Kronprins Frederik<<
Da Det Forenede Dampskibs-Selskab efter Befrielsen
skulde indsætte et nyt Ruteskib paa Esbjerg-Harwich,
fik man Tilladelse til at kalde Skibet "Kronprins Frederik" efter Danmarks vordende Sømandskonge. Maleren
Johannes Glob malede et stort Portræt af Kronprinsen,
der blev ophængt om Bord ved Opgangen til Salondækket.
.,Kronprins Frederik" var paa Prøvetur den 16. Marts
1946 med Hans kongelige Højhed om Bord, og Kronprinsen deltog ligeledes i Skibets første Rejse til England, der
startedes fra Esbjerg den 25. Maj samme Aar. Han omfatter "sit Skib" med stor Interesse og har sat sig nøje
ind i dets Manøvreringsevner og Indretning. ,,Kronprins
Frederik" er Skandinaviens næsthurtigste Passagerskib.
Det har Plads til 143 Passagerer paa 1. og 159 paa 3.
Klasse.
Kronprinsen ankom til Esbjerg i Bil fra Graasten den
Dag, den første Englandstur skulde finde Sted. I straalende Humør viste han flere af de indbudte Gæster rundt
paa Skibet, og ved Ankomsten til Harwich fik han en
fornøjelig Passiar med Byens Borgmester, Mr. Davis.
Derefter fortsatte han til London for at besøge sin Fætter, den engelske Konge.
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Maaltiderne. Under en Samtale med en Hollænder var
det tydeligt, at denne antog Kronprinsen for Skibets Kaptajn (Kronprinsen var i Admiralsuniform), og Hans
kongelige Højhed gav beredvilligt Hollænderen Svar paa
alle Spørgsmaal om det smukke Skib og dets Udrustning, og da de skiltes, takkede den hollandske Journalist
,,Kaptajnen" mange Gange for hans Venlighed.
Først tre Dage senere blev Hollænderen klar over,
hvem han havde talt med. Under Kong Christians og
Dronning Alexandrines Modtagelse af de fremmede Journalister i Riddersalen paa Christiansborg kom Kronprins
Frederik hen til Hollænderen, prikkede ham paa Skulderen og sagde: ,,Here is your captain ... "

>>Er Kronprinsen en pæn Mand?<<
En af de første Dage i Juni 1946 rejste Kronprins Frederik hjem fra England med det nye Skib, der bærer
hans Navn. Med Skibet fulgte tillige en hel Del af de
udenlandske Pressefolk, der skulde deltage i den internationale Journalistkongres i København.
Kronprinsen stod iført Uniform ved Landgangen, da
en kvindelig Journalist kom om Bord. Journalisten
troede, hun stod over for en af Skibets Officerer, og
spurgte paa Engelsk om Vej til sin Kahyt. Kronprinsen
syntes, det kunde være morsomt at glide ind i Rollen, tog
galant Damens Kuffert og viste hende Vej til Kahytsnummeret. Der veksledes paa Vej en nogle Bemærkninger
mellem dem.
"Er det rigtigt," spurgte Journalisten, ,,at den danske
Kronprins rejser hjem med Skibet?"
Hendes Ledsager bekræftede.
,,Er han en pæn Mand?" spurgte den unge Dame interesseret.
Kronprinsen smilede. ,,Et Øjeblik," sagde han og førte
Damen hen til det store Maleri, der hænger paa Skibet
af ham selv, ,,se lige paa det og saa paa mig."
Hvorpaa Damen skyndsomst undskyldte, at hun havde
ulejliget ...

>>Here is your captain<<
En anden lille Episode fra Rejsen hjem fra England
fortælles i "Nationaltidende":
Paa Turen underholdt Kronprinsen sig livligt med
Journalisterne, ligesom han sad ved disses Bord ved
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>>Der skal Humør, Sang og Musik til«
I Juli Maaned 1946 samledes 850 F. D. F.-Orkestermedlemmer til Landsstævne i Odense, og om Eftermiddagen
den 10. havde Drengene en festlig Oplevelse. Daværende
Kronprins Frederik, der nu som Konge har overtaget
Hvervet som Protektor for F. D. F., var Stævnets Protektor og glædede Deltagerne ikke blot ved sin Tilstedeværelse, men ogsaa ved at dirigere det store, sammensatte Orkester.
I sin Tak for Velkomsttalen henvendte Kronprinsen sig
direkte til Drengene, idet han sagde: ,,Tak fordi I vilde
have mig som Protektor. Skal der gøres et Arbejde,
Drenge, saa skal der Humør til, Musik og Sang paa Læben, saa gaar det godt."
Da de 850 Drenge havde spillet under Overdirigent
Svend E. Becks Ledelse, traadte Kronprins Frederik op
paa Podiet. Kronprinsen havde selv valgt "Christian den
Niendes Honnørmarch", og da Orkestret ikke havde spil-
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let den før, erklærede han, at nu ma~tte det betragtes
som en Prøve, og hvis det ikke gik, som det skulde, ma~tte man bryde af og begynde paany.
,,Spil nu ikke for langsomt," sagde Kronprinsen i sin
Belæring, før han hævede Taktstokken, ,,find først og
fremmest en frisk Marchrytme. Saadan vilde gamle
Lumbye have det. Jeg har ganske vist ikke kendt ham
selv, men hans Barnebarn, Høeberg, har sladret om det,
og saa er det nok rigtigt, at Bedstefaderen vilde have det
paa den Maade. Og husk saa Fortegnene, saa vi faar
Nuancering. Staar der piano, maa vi ned i Kælderen,
staar der forte, skal I nok faa Lov at larme, men hvis
Loftet falder ned, saa holder vi op. - Har I misforstaaet
mig?"
,,Nej," lød det fra 850 begejstrede Drenge.
Da man havde arbejdet med Marchen nogle Gange
med Afbrydelser, hvor Tempoet ikke blev holdt, som det
skulde, erklærede Kronprinsen: ,,Kan I tage en Tur til,
Drenge, all right, saa tager vi den som Opførelse."
Og derpaa spilledes "Christian den Niendes Honnørmarch" til Ende tydeligt præget af den kongelige Dirigents dygtige Ledelse. Kronprinsen forlod Podiet med at
motivere et Leve for Overdirigent Beck, hvem han gav
Æren for, at han selv havde faaet et hæderligt Resultat
ud af det.
Da Hans kongelige Højhed forlod Odense, erklærede
han til Provst Valentiner, F. D. F.s Formand: ,,Skulde
det være en anden Gang, saa ved De, hvor jeg bor."
Provsten overrakte Kronprinsen en Æske Chokolade,
som Hans kongelige Højhed modtog med Tak, idet han
bemærkede: ,,Som den eksemplariske Ægtemand, jeg
er, vil jeg gemme den til min Kone og mine Børn." Og derpaa rullede den kongelige Dirigent af Sted, selv
siddende ved Rattet i sin Bil.
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Uden Reservehjul
Som den passionerede Bilist, Kongen er, sidder han
ofte selv ved Rattet i sin Vogn. En Julidag i 1946 rullede
Cadillac'en med Kronprins Frederik paa Førersædet
uventet op ved Englandskajen i Esbjerg, hvor Kronprinsen personligt vilde hente Kronprinsessens engelske Tante, Lady Patricia Ramsay, og dennes Gemal, der er Admiral i den britiske Flaade. Smilende sprang Hans kongelige Højhed op ad Landgangen, som netop var sat, da
hans Vogn kørte frem, og efter en Rundgang paa Skibet
- det var "Kronprins Frederik" - kørte han Gæsterne
' til Graasten.
Paa Vejen hertil skete der i Nærheden af Ribe et ubehageligt Uheld, idet Bilens ene Forring eksploderede.
Kronprinsen var lige saa daarligt stillet med Gummi som
andre Bilister og havde end ikke et Reservehjul med.
Flere Autoværksteder i Ribe maatte melde Pas over for
en Anmodning om at laane et Reservehjul, hvorefter
Falcks Redningskorps stillede et til Raadighed. Kronprinsen lovede at returnere det omgaaende, og allerede
to Dage senere ankom Hjulet til Ribe som Ekspresgods.

Spejderlejren reddet
Befordringen af de henved 10.000 K. F. U. M.-Spejdere,
der meldte sig til Korpslejren ved Sønderborg i Juli
1946, var et meget stort Problem. Man var lige ved at opgive Lejren, fordi Statsbanerne ikke kunde paatage sig
at befordre de sidste 4---5000 Spejdere til denne.
Man prøvede alle Udveje, og Vanskelighederne kom
da Lejrens Protektor, Kronprins Frederik, for Øre.
Kronprinsen satte sig i Forbindelse med en Repræsentant for de Allieredes Militærmission i Danmark, den canadiske Major Oles, og fik Tilsagn om 300 Gallons Ben-
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zin, saaledes at Spejderne kunde befordres i Bil. Derved
blev det muligt for alle at komme med og naa frem i rette
Tid.

Spejdernes Guldhorns-Gave
Kongens dybe Respekt for de historiske Minder er velkendt. K. F. U. M.-Spejderne kunde derfor næppe give
ham noget bedre Minde med hjem fra Besøget i deres
Landslejr i Sønderjylland i 1946 end de to GuldhornsAfstøbninger, der af Stafetter var ført Landet rundt, før
de na,1ede til Lejren.
I sin Egenskab af Protektor for den store Lejr aflagde
vor daværende Kronprins Besøg den 16. Juli. En sønderjysk og en københavnsk Spejder overrakte ham de to
Guldhorn, efter at den gamle Spejderfører, Korpsets Stifter, pens. Maskinchef Jens Grane, havde talt om det symbolske i denne Gave, og Sognepræst Kolthoff Nielsen,
Korpsets Formand, havde hyldet Kronprinsen og udtrykt
sin Glæde over at se ham i Lejren.
Kronprinsen tog derpaa Ordet for at takke. - ,,Drenge, I maa undskylde, at jeg bliver rørt," sagde han, ,,men
det er saa overvældende, at jeg ikke kan finde Ord for at
takke. Disse to dejlige Guldhorn er for mig ikke alene
Symbolet paa jeres Lejr, men ogsaa paa den historiske
Jord, hvorpaa Lejren ligger. De skal blive hernede. De
skal blive i Graasteu og pryde mine Stuer, saa længe jeg
og min Familie bor der. Det er festligt at se saa mange
Unge samlet under Dannebrog her i Sønderjylland, der '
gemmer de dyreste Minder i vort Lands Historie. Jeg er
uendelig glad for, at jeg er her i Dag. Jeg vil ønske for
jer, at I allesammen maa faa en lys og lykkelig Fremtid.
Gud være med jer, saa skal det nok gaa jer all right her
i Livet. Tusind Tak, Drenge, for jeres Gave."
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>>Kom De til Esbjerg med mit Skib<<
I K. F. U. M.-Landslejren var der samlet Repræsentanter for en lang Række Nationers Spejdere. Da Kronprins
Frederik havde faaet overrakt de to Guldhorn, foretog
han en Rundgang i Lejren for at aflægge Besøg i dens
forskellige Af delinger. Der faldt en Række Bemærkninger til mange af Spejderne, og hos Franskmændene fik
Hans kongelige Højhed overrakt Programmet for Jamboreen i 1947. Hos Finnerne besaa han den interimistiske
finske Badstue, og hos Englænderne var han interesseret i at vide, hvorledes Overfarten til Esbjerg var gaaet.
,,Kom De med mit Skib?" spurgte Kronprinsen ... Englændernes Leder stod et Øjeblik og tænkte sig om, saa
gik det op for ham, at han og hans Kammerater jo havde
sejlet med Det Forenedes "Kronprins Frederik", og han
gav et Hop af Begejstring. ,,Yes, yes," raabte han og slog
den kongelige Gæst kammeratligt paa Skulderen!
I de sydslesvigske Spejderes Lejr aflagde Kronprinsen
ogsaa Besøg. Han blev modtaget af gjaldende Lurer og
hilste paa alle Førerne, til hvem han udtalte, at de jo
ikke havde saa langt hjem. ,,Nej, men for langt endnu,"
svarede en af dem. ,,Hils dernede," sagde Kronprinsen,
hvorefter han fortsatte sin Rundgang for derpaa at køre
tilbage til Graasten Slot i sin Bil.

Haslev-Spejderne fik Kronprinsens Autograf
Endnu et lille Træk bør nævnes i Forbindelse med
Spejderlejren i Sønderjylland. Da Kronprinsen besøgte
Lejren, havde dennes Ledelse forbudt Deltagerne at bede
om den kongelige Protektors Autograf. Peder Okses Trop
i Haslev havde imidlertid et særligt Ønske om, at Kron-
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prinsen skulde skrive i Troppens Æresbog, en Bog, hvori
kun indskrives Navnene paa Medlemmer af Troppens
Ærespatrulj e. Skulde dette Ønske opfyldes, maatte man
forsøge en Henvendelse paa Slottet i Graasten, og Tropsføreren og tre Medlemmer blev udpeget til at tage af Sted
hertil, idet en Spejder-Fader stillede sin Bil til Disposition.
En Morgen ved 9-Tiden begav de fire sig af Sted, medførende Æresbogen og et Brev til Kronprinsen, hvori der
redegjordes for Formaalet med denne Bog og Ærespatruljen. Efter Ankomsten til Slottet gik Tropsføreren til
Hoveddøren og ringede paa, mens hans tre Ledsagere
ventede nede ved Porten med Bogen. En Lakaj lukkede
op, og Tropsføreren forebragte sit Ønske. Lakaj en hentede en anden Herre, over for hvem Ønsket blev gentaget, de tre andre Spejdere blev tilkaldt, og Brevet med
Turens Formaal blev afleveret. En Tjener bragte det paa
en Sølvbakke ind til Hans kongelige Højhed, og et Øjeblik efter fik Tropsføreren Besked om, at Kronprinsen
gerne vilde skrive sit Navn i Æresbogen. ,,Vil De selv
med derind?" spurgte den Herre, der havde modtaget
Tropsføreren. Denne svarede Ja, og et Øjeblik efter stod
han i Kronprinsens Modtagelsesværelse. En Spejderdreng i bare Knæ, noget forlegen ved Situationen, stod
her Ansigt til Ansigt med Danmarks vordende Konge i
dennes egen Stue. Tropsføreren hilste paa reglementeret
Spejdermaner og fik fremstammet si-I: Ønske. Kronprini
sen smilede venligt og lyttede interesseret til Ærespatruljens Formaal, satte sig derefter hen til Skrivebordet og
bladede i Bogen, idet han spurgte, hvor han skulde sætte
sin Autograf. Tropsføreren foreslog Forsiden, og der
staar nu: ,,Venlig Hilsen. Frederik". Før Spejderen fik
Lov at gaa, spurgte Kronprinsen interesseret til Livet i
Lejren, og med et fast Haandtryk og et "Hils Deres Spej-
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dere" tog han Afsked med sin unge Gæst, der lykkelig og
stolt, et nyt Minde rigere, forlod Slottet og kørte tilbage til
Landslejren.

Et Bord fra Snedkernes Udstilling
Kong Frederik har i en Aarrække, med Undtagelse af
Besættelsesperiodens mest kritiske, været fast Gæst ved
Aabningen af det københavnske Snedkerlaugs Udstilling.
I September 1946 var vor daværende Kronprins ogsaa til
Stede, og denne Gang fejrede han et lille Jubilæum, idet
det var den 10. af disse Udstillinger, han aabnede i sin
Egenskab af Protektor.
Laugsformanden, Snedkermester Nils Boren, bød paa
sit Svensk-Danske Velkommen til den kongelige Protektor og overrakte Kronprinsen et lille Bord, meget fint
forarbejdet i Palisandertræ med Kronprinsparrets Monogrammer i Sølvindlæg.
,,Midt paa Bordpladen staar der to Bogstaver, I og F,"
forklarede Hr. Boren, ,,det er vel ikke svært at gætte,
hvad det betyder."
,,Mange Tak," sagde Kronprins Frederik, idet han anslog Snedkerformandens joviale Tone, ,,det bliver vel
nok en Overraskelse for min Kone ... Jeg saa straks Bogstaverne og blev klar over, at jeg ikke kunde hugge Bordet for mig selv."

>> Værdighed

og demokratisk Livssyn<<

Tre amerikanske Pressemænd blev den 24. September
1946 modtaget i Audiens af vor daværende Kronprins. I
"Nationaltidende" skrev Redaktør Gill Robb Wilson fra
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"New York Herald Tribune" Dagen efter følgende om sit
Indtryk af Danmarks vordende Konge:
Audiensen hos den danske Kronprins var en Udmærkelse, som mine Kolleger og jeg i høj Grad værdsætter.
Bevidstheden om den tapre Holdning, Danmarks Kongehus og den straalende danske Nation indtog, har faaet
Gennemsnitsamerikaneren til at føle et endnu stærkere
Slægtskab end før paa Grund af denne Nations uforfærdede Indstilling.
Kronprinsen sammenfatter i sin Person den Værdighed og det demokratiske Livssyn, som vi i De forenede
Stater beundrer saa meget. Pressefolk, der under Udførelsen af deres Arbejde kommer i Berøring med saa mange af Verdens førende Personligheder, lader sig ikke let
imponere, men Kronprins Frederik besejrede os fuldstændigt med sin Oprigtighed og Elskværdighed. Det er
kun virkelig fine Mennesker, der forstaar den Kunst at
faa andre til at føle sig hjemme i deres Selskab. Dette
har Kronprinsen formaaet at gøre. Vi kan ikke sige ham
nogen større Kompliment, end at vi synes forfærdelig
godt om ham.

Hvad Tjenesten i Søværnet betød
Da Kronprins Frederik 20. September 1946 fejrede 25
Aars Jubilæum som Søofficer, indvilligede han i undtagelsesvis at udtal~ sig i et Interview. Udtalelserne blev
gengivet i "Berlingske Tidende" ved Redaktør Poul Hansen og giver et værdifuldt Billede af de stærke Baand,
der knytter Hans Majestæt til den danske Flaade, hvis
stolte Traditioner han sætter uhyre højt.
Ved flere Lejligheder har Kong Frederik udtrykt sin
Anerkendelse af og Taknemmelighed over for de Mænd,
der har betydet noget for ham under hans Uddannelse,
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uanset om de har høj eller lavere Rang. I det omtalte Interview understreger han paany dette og retter smukke
Ord til de Officerer og Underofficerer, der havde særlig
B.e tydning for ham under Tjenesten i Søværnet.
Paa et Spørgsmaal om, hvad Hans Majestæt har lært
inden for Marinen, og om han har kunnet drage Nytte
heraf senere, siger han blandt andet: ,,Jeg lærte alt - 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 direkte Ansvar for andres Liv og Lemmer. Jeg kunde aldrig
have tænkt mig andet end Søofficersvej en. Hele Opdragelsen og hele Tonen er saaledes, 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."
Ogsaa om Forholdet til den menige Mand i Søværnet
gør Kongen nogle rammende Bemærkninger. ,,Optræder
man rigtigt og fornuftigt, gaar det altid. Man skal behandle Folk, som man selv ønsker at blive behandlet,"
hedder det, og Hans Majestæt tilføjer, at dette ikke doceres som nogen Livsvisdom, men som en dagligdags
Sandhed, det betaler sig at følge;

Fornøjelig Jagtkammerat
Næstefter Musikken er Jagten vist den Hobby, der optager Kong Frederik mest. Lige siden sine unge Aar har
Kongen færdedes meget paa Jagt, oftest iført Statsskovridernes klædelige, grønne Uniform. Undertiden har han
gæstet Dronningens Bedstefader, Kong Gustaf, paa dennes Elgjagter i Sverige, men mest færdes han i Statsskovene herhjemme, af og til ogsaa paa de større Gaarde,
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og i hvert Fald er han en . sikker Gæst paa "Corselitze",
naar Jagtsæsonen er gaaet ind.
Kongen er en meget fin Skytte og en fornøjelig Jagtkammerat, altid i straalende Humør uanset Vejret og
Resultatet. Ofte er det ham, der giver den træffende Bemærkning i den givne Situation, og at han ogsaa selv
kan tage en Spøg, viser blandt andet et lille Træk fra
en af de nordsjællandske Statsskove.
Under en Jagt her gik daværende Kronprins Frederik
sammen med en Skovrider, og bagefter fulgte et Par unge
Forststuderende. En stor Hund fo'r pludselig ud paa
Vejen imod Selskabet, hvilket fik Kronprinsen til spøgende at udbryde: ,,Den bider vel ikke".
Før Skovrideren kunde naa at svare, havde en af de
unge Ledsagere givet et Svar, der ganske vist var mere
kvikt end passende, men blev gouteret paa højeste Sted:
,,Nej, ikke kongelige Højheder."
Kronprinsen vendte sig om for at se, hvor Bemærkningen kom fra, og Skovrideren havde en Reprimande parat, men lod den fare, da han saa Hans kongelige Højheds Ansigt fortrække i et stort Smil.
Piirschjagt efter Kron- og Raavildt samt Klapjagt efter
Ræve har i særlig Grad Kong Frederiks Interesse. I Efteraaret 1946 skød han sin Ræv Nr. 100, i Foraaret 1947
Raadyr Nr. 300 og paa en Jagt i Stursbøl Plantage i 1946
kaaredes han til Jagtkonge som den bedste af 15 Skytter,
idet han nedlagde en stor, flot Buk - en Seksender to Ræve ~g tre Harer.

Holdepladsens Togtider
Naar Kongen opholder sig i Trend, hænder det, han
tager paa Udflugt til Rold Skov for at besøge Statsskovrider Jens Hvass og gaa paa Jagt sammen med denne.
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Under en saadan Jagttur engang i Efteraaret 1946 faldt
Vej en forbi Mosskov Holdeplads, der passes af en ældre
Skovløber, Marinus Pedersen, som nu er pensioneret.
Statsskovrideren spurgte Kronprinsen, om han ikke
havde Lyst til at hilse paa Marinus Pedersen, og det vilde
Hans kongelige Højhed meget gerne. En god Lejlighed
til at veksle nogle Ord med jævne Mennesker benytter
han med Forkærlighed, og da der i dette Tilfælde kunde
blive Tale om at drøfte en saa personlig Interesse som
Jernbanerne, tog Kronprinsen omgaaende mod Tilbudet.
Sammen med Statsskovrideren gik han hen til Holdepladsens Beboelse, hvor man traf Skovløberen, der blev
noget benovet over at skulle præsenteres for Hans kongelige Højhed, og ikke mindre overrasket blev Marinus
Pedersen, da Kronprinsen gav sig til at spørge ham om
adskilligt vedrørende Toggangen, idet han benyttede sig
af de faglige Betegnelser paa Togene, nævnte disse ved
Nummer og afslørede, at han kendte de enkelte Forbindelsers Afgang fra København og Ankomst til Aalborg.
Det blev til en helt hyggelig Passiar, før Kronprinsen
kunde løsrive sig og gaa videre med Jagten.

De norske Frihedskæmpere og Blitzlampen
16 af de mest fremtrædende norske Frihedskæmpere
var i November 1946 paa Besøg i Danmark. Det drejede
sig om Medlemmer af Gruppen "Lenkegjengen", deriblandt den mest torterede Nordmand, Direktør Laurits
Sand, som Kong Haakon har aflagt regelmæssige Besøg
under hans aarelange Hospitalsophold.
'
Frihedskæmperne blev vist den Hæder at blive modtaget paa Amalienborg af Kronprins Frederik og Kronprinsesse Ingrid, der underholdt sig med dem i en Times
Fra Kronprins til Konge.
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Tid. Der var flere Pressefotografer til Stede, da Nordmændene blev modtaget, og en af disse var saa uheldig,
at hans Blitzlampe eksploderede med et Knald.
Kronprinsen tog Situationen med frisk Humør. ,,Det
gør ikke noget," sagde han, ,,dette Selskab er vant til at
høre det knalde."

De store Mænds Betydning
Et Æreshverv, Kongen omfatter med særlig Interesse,
er Hvervet som Præsident for Geografisk Selskab. Ofte
har han som Kronprins ledet Møderne i Selskabet og i
denne Egenskab holdt Taler, der har givet Udtryk for
dyb Forstaaelse af dansk Videnskabs Indsats.
Ved Geografisk Selskabs Mindefest den 3. December
1946 i Anledning af 400 Aaret for Tycho Brahes Fødsel
sluttede Kronprinsen Mødet med at udtale:
"Hvis Tycho Brahe havde levet i Dag, vilde han have
været Æresmedlem af vort Selskab og staaet her som
Hædersgæst. Men det gik desværre med ham som med
saa mange andre. Samtiden forstod ikke hans Betydning.
Lad os være varsomme med vore store Mænd . . . Ikke
forfølge dem med Misundelse, ikke lade dem rejse bort
fra Danmark, men ære dem og yde dem den Støtte, vi
formaar."

-

Den kongelige Kaptajn
Med den Kærlighed til Livet paa Søen, der er saa udpræget hos Kong Frederik, har det været naturligt, at
han har sluttet Venskaber med en Række af de Mænd,
der lever deres daglige Liv paa Havet omkring Danmark.

...i-
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Fra Rejsen til Middelhavet med "Frederik VIII" i 1924
bevarede han et hjerteligt Forhold til Kaptajn Mecklenburg, og hver Gang denne Baad senere kom hjem fra
Amerika, mødte Kronprinsen op for at hilse paa Kap~
tajnen.
Ogsaa andre af D. F. D. S.'s Kaptajner kom i personligt kammeratligt Forhold til Kongen. Særlig megen Pris
satte han paa Kaptajnerne Tvergaard, Valdemar Jør1~1.:u~en og H. Bloch fra Det Forenedes Aarhusrute, der
nu ligesom Kaptajn Mecklenburg er døde.
Da Kongen i 1939 som Kronprins var i Amerika, rejste
en Interviewer et Spørgsmaal over for ham, som ikke
var særlig velvalgt. Intervieweren bemærkede, at Kronprinsen var Kaptajn i den danske Flaade og spurgte, om
han kunde føre et Skib!
,,Hvordan tror De ellers, jeg kunde være Kaptajn,"
svarede Kronprinsen. Og at han ikke blot kan føre et
Skib, men ogsaa forstaar at manøvrere det i en vanskelig
Situation, bur han vist baade i Marinen og den civile
Skibsfart.
Allered<! som Kadet og senere som Søofficer har Konge1 t flere Gange ført S/S "Aarhus" ind i Aarhus Havn,
naar man ankom hertil fra København, og han har tillige
lagt Skibet til Kaj.
Under Besættelsen rejste Kong Frederik flere Gange
med S/S "Frederikshavn" paa samme Rute. Skibet førtes
af Kaptajn H. Bloch. Paa en af Rejserne blev det standset af Tyskerne ved Sjællands Rev, og den Forsinkelse,
der opstod som Følge deraf, bevirkede, at man ikke kunde naa Aarhus før Mørkets Frembrud ... i de Aar sejledes der om Dagen i Stedet for om Natten. - Af en eller
anden Grund blev alle Lys og Havnefyr slukket, netop
som "Frederikshavn" rundede Ydermolen. Kongen, der
opholdt sig paa Broen, ydede ved denne Lejlighed Kap7•
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taj n Bloch en glimrende Assistance, da han manøvrerede
ind gennem den mørkelagte Havn. Man gør sig en Forestilling om, hvor tæt Mørket laa, naar man hører, 11t det
daarligt nok kunde lade sig gøre at se en halv Skibslængde frem.
Ogsaa D. F. D. S.'s nyeste Aarhus-Skib, M/S "Hans Broge" har Hans Majestæt ført m ed samme Sikkerhed og
Hurtighed som enhver anden rutineret Fører. Her er det
Kaptajn C. G. Erichsen, der staar paa Kommandobroen.
Da "Hans Broge" en af Nytaarsdagene 1947 stod ud
af Københavns Havn, var det Kongen, der førte Skibet,
og da Kongefamilien i Maj Maaned rejste til Trend,
stod Hans Majestæt ligeledes paa Broen en Del af Tiden.

Der morses fra Amalienborg
Naar M/S "Hans Broge" om Aftenen staar ud gennem
Københavns Havn for at gaa til Aarhus, sker det, at der
pludselig lyder et kort Fløjt fra Skibet.
Kun de færreste aner, hvad der ligger bag dette Signal,
som paa lignende Maade er hørt fra andre Aarhus-Baade
gennem Aarene.
Baggrunden for Fløjtet er følgende:
Naar Skibet sejler ud gennem Havnen, hænder det
ofte, at Kongen staar ved sit Vindue paa Amalienborg og
morser med Lyssignaler ud til det for at ønske Kaptajn
og Besætning god Rejse. Naar Hilsenen er modtaget, svares der med det korte Fløjt, hvorpaa "Hans Broge" med
jævn Fart glider videre gennem Havnen og op gennem
Sundet.
Kongens smukke Maade at hilse sine Kammerater paa
Søen paa blev indført, da Kaptajn Valdemar Jørgensen
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var Fører af Aarhusbaaden "C. F. Tietgen" og Kaptajn
H. Bloch af "Aarhus". Begge Kaptajner sejlede paa Ruten mellem København og Aarhus i en lang Aarrække.

>>Med Gud for Danmark<<

I

j

De Glimt af Hans Majestæts Karakter og Interesser, de
Smaatræk fra hans Færden, der er nævnt i denne Bog,
vil bekræfte, at i mange og meget ligner Frederik den
Niende sin Fader, den højtelskede Konge Christian den
Tiende.
Kong Frederik lægger ikke selv Skjul paa denne Lighed. Han har ved flere Lejligheder - stærkest ved sin
Faders Død - givet Udtryk f~r, at han i sin Kongegerning vil gaa ad prøvede Veje. Baade derfor og fordi vi
ved, at han er en selvstændig Personlighed med oprigtig
Forstaaelse af og dyb Kærlighed til sit Folk, er han fra
sin første Dag som Konge blevet mødt med ubetinget Tillid og betydelig Forventning.
Som et Program for den Gerning, Hans Maj es tæt skal
øve i Danmark i de kommende Aar, staar den Tale, han
holdt ved Proklamationen fra Balkone~ paa Christiansborg Slot, Kongens og Folkets Borg.
Hans Majestæt udtalte:
Et tungt Budskab er i Dag gaaet hen over Lanq og
By. Min Fader, vor gamle Konge, er sovet hen og har nu
f aaet Fred. - Faa h~ som han slaaet Rod i det danske
Folk, og i denne Stund bøjer vi os i dybeste Ærbødighed og Taknemmelighed for hans Minde. Haardest ramt
af Sorgen er min Moder, Dronning Alexandrine, som i
35 Aar stod ved hans Side som hans Dronning, og vore
Tanker gaar nu hjem til hende paa Amalienborg.
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Jeg skal nu løfte den tunge Arv efter min Fader, og
jeg beder til Gud om at give mig Styrke til at kunne føre
hans Gerning videre efter de gamle Traditioner. Jeg haaber at kunne gøre mig værdig til Folkets Tillid, og at
den Tillid, som De nærede til min Fader, maa blive overført paa mig.
Jeg ønsker Guds Velsignelse over alle danske Hjem,
over alle Hjem, hvor det danske Sprog tales og elskes.
Maa Kongernes Konge værne om vort ældgamle Land.
Med Gud for Danmark.
Danmark leve!
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