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Hermed præsenteres den første årsrapport om Kongehusets virksomhed. Gennem de
seneste år har hoffet arbejdet målrettet på at forbedre informationsindsatsen. I 2004 er
der således blevet ansat en presse- og informationschef og foretaget en gennemgribende
opdatering og modernisering af Kongehusets hjemmesider. Årsrapporten er et yderligere
led i denne indsats.

I årsrapporten beskrives Kongehuset, dets opgaver, funktioner og årets væsentligste
begivenheder. Herudover indeholder rapporten en række udvalgte temaer for at illustrere
bredden i Kongehusets aktiviteter. Temaerne i denne rapport omfatter statsbesøg, de
kongelige fonde og snedkerværkstedet. Årsrapporten omhandler endeligt hoffets
organisation, de kongelige slotte og årsregnskab.

Kongehusets aktivitetsniveau lå i 2004 ud over det sædvanlige. Opgaverne var mange og
forskelligartede – traditionelle såvel som nye. Kongehuset har i årets løb været genstand
for stor opmærksomhed både fra den danske befolknings side og fra udlandet. Også 2004
karakteriseredes af en nær kontakt mellem den kongelige familie og befolkningen. Ikke
mindst Kronprinsparrets bryllup i maj satte sit helt særlige præg på året. Et bryllup som på
en gang viste Kongehuset i en historisk og nutidig sammenhæng.

På det organisatoriske og administrative plan er der i årets løb gennemført en række
ændringer. Denne proces vil blive fortsat for løbende at sikre den bedst mulige udnyttelse
af ressourcerne. Sigtet hermed er at kunne imødekomme de udfordringer og forventninger,
Kongehuset står overfor i fremtiden.

I årsrapporten redegøres for Kongehusets økonomi. Den hidtidige regnskabsperiode for
de interne regnskaber har været 1. april - 31. marts, men med beslutningen om at offentliggøre en årsrapport er regnskabsåret omlagt til kalenderåret. Derfor omfatter denne
årsrapport alene perioden 1. april - 31. december 2004.

Ove Ullerup
Hofmarskal
Amalienborg, 12. april 2005
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Det danske Kongehus

Tronfølgen

Det konstitutionelle monarki

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik

Det danske monarki er baseret på grundloven. Dronningen udøver sin myndighed

Hans Kongelige Højhed Prins Joachim

gennem ministrene, som er ansvarlige for regeringens førelse. Af samme grund

Hans Højhed Prins Nikolai

kræver Dronningens beslutninger vedrørende statsstyret medunderskrift af en

Hans Højhed Prins Felix

minister for at være gyldige. Dronningen er i partipolitiske og andre henseender

Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte

neutral.

Hendes Højhed Prinsesse Elisabeth

Den lovgivende magt udøves af Dronningen og Folketinget i forening. For at en lov
kan få gyldighed, skal den være vedtaget af Folketinget og stadfæstet af Dronningen. Stadfæstelsen ﬁnder sted i statsrådet, der ledes af Dronningen og derudover
består af ministrene. Regeringens lovforslag skal også forelægges i statsrådet,
før de fremsættes i Folketinget. I hastende tilfælde kan forelæggelse af lovforslag
og stadfæstelser ske uden for statsrådet, men skal efterfølgende bekræftes i
statsrådet. I statsrådsmøderne, hvoraf der i 2004 blev afholdt syv, deltager også
Kronprinsen.

Det er fast tradition, at Kongehuset er til stede ved Folketingets åbning, som i 2004
fandt sted tirsdag den 5. oktober.

Som led i den udøvende magt forelægges sager med indstilling for Dronningen.
Således forelægges udnævnelse og afskedigelse af ministrene, ligesom Dronningen udnævner og afskediger de øverste embedsmænd efter indstilling. I 2004 blev
196 personer kongeligt udnævnt. I nogle tilfælde, for eksempel ved loves ikrafttrædelse for Grønland og Færøerne eller ved udstedelse af nye mønter, gennemføres
rets-forskrifter i form af en kongelig anordning, hvoraf der i 2004 blev udstedt 15.

Statsministeren og udenrigsministeren mødes regelmæssigt med Dronningen for
personligt at orientere om henholdsvis den indenrigspolitiske og den udenrigspolitiske situation.

Regentparret
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Kongehuset deltager ved Folketingets åbning tirsdag den 5. oktober.

Den dømmende magt er efter grundloven hos domstolene, men Dronningen kan
benåde straffede personer efter indstilling fra Justitsministeriet. På årsbasis er
det forholdsvis få personer, der benådes af Dronningen.

I tilfælde, hvor Dronningen som følge af bortrejse eller sygdom er forhindret i at
varetage sine funktioner som statsoverhoved, indsættes Kronprinsen som regent.
Såfremt Kronprinsen også er forhindret, indsættes i stedet en rigsforstander til at
varetage funktionerne. I 2004 har Kronprinsen i ﬂere perioder været regent,
ligesom Prins Joachim og Prinsesse Benedikte har været rigsforstandere.

Kronprinsessen og borgmester John Hemming
åbner Fredensborg-Humlebæk Kommunes
sundhedsuge ”Sundhed i tide - tid til sundhed”
i Fredensborg.
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Repræsentative opgaver
Som statsoverhoved er Dronningen et samlingspunkt indadtil og
repræsenterer Danmark udadtil. En opgave hele Kongehuset
bidrager til. Dronningen og de øvrige medlemmer af Kongehuset
påtager sig enten hver for sig eller sammen en lang række
repræsentative opgaver. Det drejer sig blandt andet om modtagelse af besøg af stats- og regeringschefer fra udlandet og
statsbesøg af Regentparret i udlandet. Under statsbesøgene og
andre ofﬁcielle rejser til udlandet varetages en bred vifte af
danske erhvervsmæssige, kulturelle og sociale interesser.
Herudover aﬂægger Kongehusets medlemmer årligt besøg i
forskellige dele af riget samt deltager i udstillingsåbninger,

Prins Joachim i spidsen for et erhvervsfremstød
med Dansk Industri i Tyrkiet april 2004. Prins
Joachim bliver under besøget interviewet af et
reporterteam fra CNN om danske virksomheders

jubilæer og indvielser.

muligheder i Tyrkiet.

Nytår
I den årlige nytårstale henvender Dronningen sig direkte til den danske befolkning.
I nytårstalen har Dronningen i sin regeringstid navnlig behandlet temaer af social,
etisk og kulturel karakter: Individ og samfund, det enkelte menneskes værd,
tolerance, kulturarven og den nationale identitet. I de senere år, og herunder i
2004, har talen tillige omhandlet sikringen af den demokratiske proces og værn
om ytringsfriheden.

Den 1. januar afholder Dronningen nytårskur- og taffel for regeringens medlemmer
og andre særligt indbudte på Amalienborg. Få dage senere afholdes der nytårskur
for Højesteret og det øvrige ofﬁcielle Danmark samt for det diplomatiske korps.

Dronningens nytårstale 2004.
På nytårsdagsaften i 1947 blev den
første nytårstale holdt af Christian 10.
Talen blev transmitteret i radioen.
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Audienser
På en række mandage i løbet af året afholder Dronningen offentlig audiens på
Christiansborg Slot, hvor der er mulighed for at takke Dronningen for tilstedeværelse ved et arrangement, for tildeling af en orden eller medalje og for kongelig
udnævnelse eller lignende. Der har i 2004 været 15 offentlige audienser, hvoraf
Kronprinsen i Dronningens fravær har forestået de to. I løbet af et år møder godt
1200 personer Dronningen ved en offentlig audiens.

I særlige tilfælde modtages personer i privat audiens. Det gælder eksempelvis
Hofmarskal Ove Ullerup følger Nigerias

statsoverhoveder, regeringschefer, udenrigsministre og parlamentsdelegationer.

ambassadør Hendes Excellence Funmilayo

I 2004 blev blandt andet Nicaraguas og Estlands præsidenter, USA’s udenrigsmini-

Abebo-Kienca til audiens hos Dronningen.

ster, en delegation fra Kinas Folkekongres samt NATO’s generalsekretær og EuropaParlamentets formand modtaget. I forbindelse med et lands ambassadørskifte
modtager Dronningen de nye ambassadører, som overrækker deres akkreditiver,
det vil sige fuldmagt fra deres lands regering. Afgående ambassadører modtages i
afskedsaudiens. Derudover er en række organisationer og personer blevet
modtaget i henhold til tradition eller med konkrete begrundelser.

Protektioner
Kongehusets medlemmer er protektorer for foreninger, institutioner og organisationer med især almennyttige og kulturelle formål og som hovedregel af landsdækkende karakter. Af de for tiden godt 270 protektioner står Dronningen og Prinsgemalen hver for omkring en tredjedel. Derudover påtager Kongehusets medlemmer sig i en del tilfælde protektioner for enkeltstående arrangementer som for
eksempel kongresser og udstillinger.

Som protektor for UNICEF Danmark besøger
Prinsesse Alexandra en landsbyskole i den
indiske provins Lucknow.
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Ordener og medaljer

Fortjenstmedalje i damesløjfe.

Dronningen tildeler efter lang tradition
ordener og medaljer. I de ﬂeste tilfælde
sker tildelingen efter indstilling fra de
enkelte ministeriers departementschefer. I 2004 blev 187 danskere ridder af
Dannebrogordenen, 62 blev ridder af 1. grad
og 26 personer tildeltes en orden inden for en
af de tre højeste grader af Dannebrogordenens i alt
fem grader. Derudover er ﬂere udlændinge blevet

Tildeling af medalje

dekoreret.

Skriftlig anmodning om tildeling af en medalje
skal ske til departementschefen i det ministerium, hvor den ansattes indsats nærmest må

Dronningens Fortjenstmedalje i sølv kan tildeles for en anerkendelsesværdig
indsats efter mindst 40 års ansættelse i det offentlige. I 2004 blev 566 personer

siges at høre. Eksempelvis skal en anmodning
om tildeling af en medalje til en sygeplejerske
normalt ske til departementschefen i Indenrigsog Sundhedsministeriet. Ved privat ansættelse

tildelt Fortjenstmedaljen.

skal anmodningen næsten altid ske til
departementschefen i Økonomi- og Erhvervs-

Den Kongelige Belønningsmedalje kan normalt tildeles efter 50 års ansættelse i

ministeriet. Det er departementschefen, der

samme private virksomhed eller i forbindelse med fratræden efter mindst 40 års

indstilling til Dronningen om medaljetildelingen.

ansættelse. I 2004 modtog 209 personer denne medalje.

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen

Ridder af 1. grad af Dannebrogordenen.

i damesløjfe.
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via kabinetssekretæren foretager den endelige

Hoffets organisation

Hoffets organisation
Hoffet er betegnelsen for Kongehusets administration og husholdning og har en
meget lang og traditionsrig historie bag sig. Organisationen afspejler Kongehusets
mangeartede opgaver, som strækker sig fra repræsentative og administrative til
varetagelse af opgaver på de kongelige slotte og i den egentlige husholdning.

Chefgruppen afholder regelmæssigt

Hoffets vigtigste opgaver er at bistå Regentparret og medlemmerne af Kongehuset

koordinationsmøder om fremtidige

i planlægning og gennemførelse af deres opgaver. I dag er der 135 fuldtidsansatte

aktiviteter og begivenheder.

ved hoffet.

Hofmarskallatet og Kabinetssekretariatet
Hofmarskallen er overordnet ansvarlig for Regentparrets organisation og administra-

Den Kongelige Civilliste

tion samt for den tværgående koordination for Kongehuset som helhed. Fra Hofmar-

Den Kongelige Civilliste er baseret på

skallatet forvaltes den daglige drift, sagsbehandling af forespørgsler til Dronningen,

civillisteloven (lov nr. 136 af 26. april 1972 om

planlægning af statsbesøg, ofﬁciel repræsentation, informationsvirksomhed, per-

Dronning Margrethe den Andens civilliste som
ændret ved lov nr. 491 af 7. juni 2001), der udgør
grundlaget for statens ydelser til Dronningen.
Begrebet civilliste blev indført i Danmark ved
Grundloven i 1849. Ordet civilliste stammer fra
England, hvor parlamentet i 1689 bevilligede

sonaleforhold og Den Kongelige Civillistes økonomi. Husholdningen administreres
tillige herfra, herunder den praktiske koordinering af større begivenheder i Kongehuset. Den kongelige Staldetat står for al kørsel og transport og omfatter såvel

kongen et fast årligt tilskud. Derefter skulle

bilparken som heste og hestekøretøjer. Håndbiblioteket administrerer skiftende

kongen selv afholde hofudgifterne og betale

regenters bogsamlinger, og biblioteket bruges af den kongelige familie og hoffet.

lønudgifterne til en række civile embedsmænd,
der var opført på en særlig liste ”The Civil List”.

Biblioteket tager også mod forespørgsler fra privatpersoner angående unikt materiale.

Chefmøde i Hofmarskallatet.
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Kabinetssekretæren har ansvaret for rådgivningen af Dronningen i politiske og
statsretslige spørgsmål. Det omfatter blandt andet forberedelse af statsråd,
behandling af sager, der fordrer kongelig resolution, det vil sige kongelig underskrift. Kabinetssekretariatet planlægger Dronningens ofﬁcielle tilstedeværelser
og administrerer henvendelser til Dronningen om protektion. Kabinetssekretariatet
forelægger endvidere alle sager om ordener og medaljer, mens den praktiske
administration af ordensvæsenet varetages af Ordenskapitlet.

Hendes Majestæt Dronningens Adjudantstab og Jagtkaptajn er stillet til rådighed
for Dronningen af Forsvarsministeriet. Adjudantstaben er bindeled mellem
Kongehuset og forsvaret. Adjudantstabschefen er ansvarlig for rådgivning om
forsvarsforhold, forelæggelse af sager fra Forsvarsministeriet, besøg ved forsvaret,
militær ﬂytransport, vagttjenesten ved de kongelige slotte og palæer, militært
ceremoniel samt adjudanttjenesten. Jourhavende adjudant assisterer Dronningen
og ledsager på besøg og rejser. I visse tilfælde stilles også adjudanter til rådighed

I Frederik 8.’s Palæ ligger Kongehusets vaskeri,
hvor blandt andet op til 20 alen (12,5 meter)
lange duge vaskes.

for andre medlemmer af Kongefamilien. Jagtkaptajnen er chef for Kongeskibet
Dannebrog og ansvarlig for tilsynet med skibet og uddannelsen af værnepligtige
ombord på Dannebrog. Jagtkaptajnen er yderligere Dronningens direkte kontakt til
søværnet.

Til Kongehuset er der tilknyttet specielle hverv som hof- og statsinventarieinspektør, jægermester og konfessionarius. Hof- og statsinventarieinspektøren fører
tilsyn med hoﬁnventariet, som primært omfatter møbler og sølvtøj. Den kongelige
jægermester ved statsskovene er statsskovrider og bindeledet mellem Kongehuset
og statsskovvæsenet. Kongelig konfessionarius er Dronningens og kongefamiliens
præst.

Hofstaterne
Foruden Hofmarskallatet er Kongehusets medlemmer traditionelt også blevet
bistået af en såkaldt hofstat. En hofstat yder sekretariatsbistand og anden hjælp
til varetagelsen af de daglige opgaver og forpligtelser. Hofstaterne fungerer i tæt
samarbejde med hinanden og med resten af hoffet. I dag er der oprettet hofstater
for Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og
Kronprinsessen, Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte. For Hendes Højhed Prinsesse Alexandra er der efter skilsmis-

Jagtkaptajnen planlægger sammen med

sen i april 2005 oprettet et sekretariat.

Dannebrog) Kongeskibets aktiviteter.

Som følge af Kronprinsparrets ægteskab er der iværksat en gradvis udvidelse af
Kronprinsparrets hof for at kunne imødekomme det stigende antal opgaver.
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ordonnansen (værnepligtig fra Kongeskibet

De kongelige slotte

De danske kongelige slotte hører historisk set til Kongehuset, men ved Grundlovens
indførelse i 1849 overgik slottene til den danske stat med den klausul, at regenten
ﬁk rådighed over dem. De slotte og repræsentative lokaler, der i dag stilles til
rådighed for regenten, er Amalienborg, Fredensborg Slot, Gråsten Slot, Sorgenfri
Slot, Eremitageslottet, repræsentationslokalerne og en del af ridebaneanlægget
på Christiansborg Slot samt Ordenskapellet og Badstuen på Frederiksborg Slot.
De private ejendomme omfatter Marselisborg Slot og Château de Cayx i Frankrig,
mens jagtejendommen i Trend skov ejes af en selvejende fond.

Kongeskibet Dannebrog ejes af staten og vedligeholdes og drives af søværnet,
men stilles til rådighed for Kongehuset.

Residens
Regentparret har traditionelt haft skiftende residens på de kongelige slotte.
Denne praksis har sikret et tættere tilknytningsforhold til forskellige dele af landet.
I vinterhalvåret bor regentparret på Amalienborg, mens foråret og efteråret
tilbringes på Fredensborg Slot. Marselisborg Slot benyttes primært til kortere
ophold i løbet af foråret, sommeren og julen. En del af sommeren tilbringes tillige
på Gråsten Slot og på Kongeskibet Dannebrog.

Den øvrige kongelige familie får stillet bolig til disposition inden for det område,
som regenten har til rådighed. Kronprinsparret overtog i foråret Kancellihuset på
Fredensborg Slot, hvor Dronning Ingrid tidligere boede. Kronprinsparret bevarede

Slots- og Ejendomsstyrelsen
Kongehuset og Slots- og Ejendomsstyrelsen har
et tæt samarbejde om vedligeholdelsen af de
statslige slotte. Slots- og Ejendomsstyrelsen,
der sorterer under Finansministeriet, er primært
ansvarlig for den ydre vedligeholdelse af slotte
og haver samt restaurering og egentlig
modernisering.

samtidig en mindre lejlighed på Amalienborg. Prins Joachim blev efter separationen i september boende på det private slot Schackenborg og ﬁk samtidig en
mindre bolig på Amalienborg. Prinsesse Alexandra ﬂyttede i en midlertidig bolig i
Christian 8.’s Palæ på Amalienborg. Dronningens søstre Prinsesse Benedikte og
Dronning Anne-Marie har begge boliger stillet til rådighed i Frederik 8.’s Palæ på
Amalienborg.
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Amalienborg

Amalienborg

Amalienborg blev opført i perioden 1750-1760. Fire adelsmænd byggede de ﬁre

Christian 9.’s Palæ, Schacks Palæ,

rokokopalæer, som i det ydre er identiske. I 1794 overtog Christian 7. ﬂere af
palæerne, efter den daværende residens i København, Christiansborg Slot, var
nedbrændt. Siden da har Amalienborg været regentens residens i hovedstaden.

er Dronningen og Prinsgemalens Palæ.

Frederik 8.’s Palæ, Brockdorffs Palæ,
skal renoveres til Kronprinsparret.

Christian 8.’s Palæ, Levetzaus Palæ,
huser i dag bl.a. ”De Danske Kongers
Kronologiske Samling”.

I 2004 fortsatte staten væsentlige renoveringsopgaver på Amalienborg. Vinduerne
på havesiden af Christian 9.’s Palæ og facaden mod slotspladsen på Frederik 8.’s

Christian 7.’s Palæ, Moltkes Palæ,
er i dag gæste- og repræsentationspalæ.

Palæ blev renoveret. I den forbindelse er der i haven bag Frederik 8.’s Palæ etableret
et vinduesværksted for snedkere og malere. I 2004 påbegyndtes en udvendig
istandsættelse og fundering af bygningerne bag Christian 8.’s Palæ. Fundamenterne på de ﬁre palæer er tidligere blevet forstærket, og det nye projekt omfatter
side- og bagbygninger. Amalienborg er bygget på et pælefundament, der lider af
råd som følge af sænkningen af grundvandspejlet i København. Slots- og Ejendomsstyrelsen er ansvarlig for restaureringerne.

I 2004 besluttede Folketinget, at Frederik 8.’s Palæ skulle istandsættes. Palæet skal
være residenspalæ for Kronprinsparret og fremtidigt residenspalæ for landets
konge. Palæet blev senest hovedistandsat for knap 70 år siden i 1935-36 til
Kronprins Frederik (9.) og Kronprinsesse Ingrid (Dronning Ingrid), der disponerede
over palæet til sin død i 2000. Renoveringen af palæet er påbegyndt og forventes
afsluttet senest i 2009.

Fredensborg Slot
Fredensborg Slot blev bygget i begyndelsen af 1700-tallet inspireret af italiensk
barokarkitektur, men har siden under ombygninger fået tilføjet senere stilarter.
Frederik 4. var bygherre, og arkitekt var J.C. Krieger. Slottet blev kaldt Fredensborg
efter fredsslutningen mellem Sverige og Danmark (Den Store Nordiske Krig) på
Frederiksborg Slot den 3. juli 1720.

Slottet dannede i slutningen af 1800-tallet om sommeren ramme om de såkaldte
”Fredensborgdage”, hvor Christian 9. og Dronning Louise samlede den store
internationale familie. Alle senere regenter har benyttet slottet. Af nyere
traditioner knyttet til Fredensborg Slot er fredensborgensernes årlige velkomst
til Regentparret med et fakkeltog foran slottet.

I 2004 afsluttedes en istandsættelse og modernisering af Kancellihuset på
Fredensborg Slot, og Kronprinsparret ﬂyttede ind i foråret.

ÅRSRAPPORT

|

KO N G E H U S E TS V I R K S OM H E D 2 0 0 4

13

På Amalienborg er der midlertidigt etableret et
værksted bag Frederik 8.’s Palæ, hvor vinduerne
bliver istandsat i forbindelse med det igangværende renoveringsarbejde.

Gråsten Slot

Gråsten Slot
Gråsten Slot i Sønderjylland var oprindeligt et herresæde tilhørende sønderjyske
adelsslægter. Augustenborgslægten overtog slottet i begyndelsen af 1700-tallet.
Kort tid efter brændte slottet for anden gang. Slottet gennemgik herefter i en lang
periode store restaureringer og ﬁk sit nuværende arkitektoniske udtryk i midten af
1800-tallet. Efter genforeningen i 1920 købte den danske stat slottet, og Kronprins
Frederik (9.) og Kronprinsesse Ingrid ﬁk det stillet til rådighed efter deres bryllup i
1935 og anvendte slottet som sommerbolig. Regentparret benytter fortsat Gråsten
Slot om sommeren.

Slottenes møbler og inventar
Ved Grundlovens indførelse i 1849 overgik hovedparten af inventaret på de
kongelige slotte til staten, som stillede det til rådighed for regenten.

Den kongelige malerisamling overgik også i 1849 til det, der i dag er Statens
Museum for Kunst, og en mindre del af malerierne hænger i dag på de kongelige
slotte.

Malerikonservatoren restaurerer et maleri af den
italienske maler Bartholomaeus fra 1500-tallet.
Maleriet ”Madonna med barn” hænger i Christian
9.’s Palæ.

Gråsten Slotskirke
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Aktiviteter og begivenheder

Aktiviteter og begivenheder i Kongehuset fra
1. april - 31. december 2004
Kongehusets medlemmer deltager i mange repræsentative aktiviteter som
indvielser, jubilæer, møder og besøg i løbet af året. Ugentligt offentliggøres der
på Kongehusets hjemmeside en kalender med ofﬁcielle aktiviteter. Ud over de
ofﬁcielle og offentlige tilgængelige begivenheder deltager Kongehusets medlemmer i en række aktiviteter herunder om stillingtagen til og planlægning af
kommende opgaver, møder med protektioner, organisationer og enkeltpersoner.
Også deltagelse i den daglige drift og administration udgør en væsentlig del af
den kongelige families kalender.

Begivenhederne var mange og omfattende i 2004. I det følgende beskrives de
væsentligste aktiviteter og begivenheder i året.

Prinsesse Benediktes fødselsdag
Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte fyldte 60 år den 29. april. Fødselsdagen blev fejret med et offentligt ridestævne arrangeret af Den kongelige
Staldetat på Christiansborg Ridebane den 2. maj. Med ridestævnet markeredes
Prinsesse Benediktes aktive rolle inden for dansk ridesport blandt andet som
protektor for Dansk Ride Forbund, Dansk Varmblod og Foreningen Hestens Værn
samt æresmedlem af Foreningen til Den Ædle Hesteavls Fremme.

Kronprinsbryllup
Hesteshow på Christiansborg Ridebane i
anledning af Prinsesse Benediktes 60-års

Kronprinsparrets bryllup var en central begivenhed, der vakte meget opmærksom-

fødselsdag. Prinsesse Benedikte og Prins

hed i og uden for Danmark. Seneste egentlige kronprinsbryllup i København fandt

Richard ser datteren Prinsesse Nathalie

sted for over 250 år siden. Det stod i 1743 mellem Kronprins Frederik (5.) og

ride dressur.

Prinsesse Louise af England.

Dagene før det kongelige bryllup i maj blev døbt ”Bryllupsugen”. De mange ofﬁcielle
og uofﬁcielle begivenheder blev indledt fredag den 7. maj med koncerten ”Rock’n
Royal” i Parken, arrangeret af Red Barnet, som Kronprinsen er protektor for.
Om søndagen blev der afholdt Match Race i Københavns Havn, hvor den kommende
Kronprinsesse sejlede med australske America’s Cup vinder John Bertrand mod
Kronprinsen med den tidligere olympiske guldvinder Jesper Bank i båden.
En sejlads som endte med australsk sejr.
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I ugens løb blev der indleveret over 2000 bryllupsgaver. Kronprinsparret modtog
også i bryllupsugen adskillige deputationer fra foreninger, organisationer og
private, som lykønskede.

De ofﬁcielle begivenheder begyndte tirsdag den 11. maj med en gallamiddag for
det ofﬁcielle Danmark på Christiansborg Slot. Om onsdagen blev Regentparret
og den kongelige familie modtaget på Københavns Rådhus til reception. Begivenhederne fortsatte om torsdagen, hvor Regentparret og den kongelige familie blev
modtaget i Folketinget. Samme aften var der gallaforestilling i Det Kongelige
Teater.

Kronprinsparret blev viet fredag den 14. maj i Vor Frue Kirke i København. Over
800 gæster var med i kirken, og efter vielsen deltog 400 gæster i festmiddagen på
Fredensborg Slot.
Begge bådene til Royal Match Race har sejl med
det nye fælles monogram for Kronprinsparret.
Monogrammet er tegnet af Dronningen.

Det nygifte Kronprinspar på vej ud af
Vor Frue Kirke, den 14. maj 2004.
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Prinsgemalens fødselsdag
Hans Kongelige Højhed Prinsgemalens 70-års fødselsdag den 11. juni blev fejret
med en festkoncert i Tivolis Koncertsal med Radiosymfoniorkestret og Københavns
Drengekor og en efterfølgende reception i Tivoli. På selve fødselsdagen fredag den
11. juni blev der afholdt en ofﬁciel middag på Fredensborg Slot.

Grønland
Regentparret aﬂagde i forbindelse med Grønlands Hjemmestyres 25-års jubilæum
ofﬁcielt besøg i Grønland fra den 19. juni til den 5. juli. Regentparret blev modtaget
Prinsgemalen ankommer til Tivoli for at
overvære fødselsdagskoncerten i anledningen
af 70-års dagen.

i Nuuk af landsstyreformand Hans Enoksen, rigsombudsmand Peter Lauritzen,
borgmester Agnethe Davidsen og administrerende direktør for Grønlands Hjemmestyre Kaj Kleist. I løbet af ugen ankom Kronprinsparret og deltog i de ofﬁcielle
begivenheder og besøg. Kongeskibet sejlede de kongelige op langs byerne på
vestkysten til Maniitsoq, Sisimut, Aasiaat, Qeqertarsuaq og Uummannaq. Herefter
ﬂøj Regentparret og Kronprinsparret til Qaanaaq og derfra over indlandsisen til
Ittoqqortortoormiit. Der blev besøgt ﬂere små bygder, mindesmærker, alderdomshjem og offentlige institutioner på rejsen.

Den kongelige familie har besøgt Grønland adskillige gange. Ikke mindst Kronprinsen har fået et nært forhold til Grønland efter at have deltaget i ekspeditionen
Sirius 2000, der var en ﬁre måneder og 2.795 km lang hundeslædeekspedition nord
om Grønland.
Prinsgemalen og Kronprinsessen på Kongeskibet
Dannebrog i Grønland.

Regentparret og Kronprinsparret planlægger at besøge Færøerne i sommeren 2005.

Kronprinsparret bliver modtaget i Qaanaaq.
Senere på dagen indviede Kronprinsen
Red Barnets nye værested for børn.
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Kongeskibet Dannebrog blandt isbjerge
i Discobugten.

Slesvig
Regentparret besøgte den 27. juli Slesvig sammen med præsidenten for Forbundsrepublikken Tyskland, prof. dr. Horst Köhler. Anledningen var byens 1200-års
jubilæum. Besøget begyndte ved Sydslesvigsk Forenings museum Danevirkegården
og Hovedvolden. Herefter var der modtagelse på Rådhuset i byrådssalen (den
gamle stændersal) efterfulgt af et besøg i domkirken og en gudstjeneste i Gottorp
Slotskirke. Om eftermiddagen var der rundvisninger på museer og virksomhedsbesøg.

Kronprinsparret med Kongeskibet
I juli aﬂagde det nygifte Kronprinspar besøg med Kongeskibet Dannebrog i Århus,
Aalborg, Odense og Sønderborg. Hver by havde tilrettelagt et program, der gav et
varieret indblik i byens aktiviteter.

Kronprinsen med det lokale
fodboldhold B1909 i Vollsmose i
Odense.
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Dronningen modtages i Slesvig.

I Odense begyndte besøget eksempelvis med ofﬁciel modtagelse på Rådhuset,
hvorefter byens seværdigheder blev fremvist. Kronprinsparret besøgte
H.C. Andersens Hus og Zoologisk Have. Efter frokost fortsatte besøget til Vollsmose,
og Kronprinsparret hilste på fodboldholdet og på kvinder fra mor/barn projektet
”Yggdrasil”. Besøget fortsatte på Brandts Klædefabriks nye udstillingsbygning,
hvorefter Kronprinsen foretog grundstensnedlæggelse for Odenses nye marinehus.
Dagen afsluttedes med Kronprinsparrets reception på Kongeskibet Dannebrog.
Regentparret og Kronprinsparret til OL
håndboldﬁnalen mellem Danmark og Korea.

De Olympiske Lege
Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Benedikte besøgte efter
invitation fra Dansk Idrætsforbund De Olympiske Lege i Athen i slutningen af
august. Kongefamilien besøgte det danske OL-hold i den olympiske by og overværede en række af de danske sportsudøveres deltagelse i legene. Regentparret
aﬂagde samtidig et høﬂighedsbesøg hos den græske præsident.

Som protektor for Dansk Handicap Idræt besøgte Prinsesse Benedikte De Paralympiske Lege i Athen i september. Heri deltog adskillige danske idrætsudøvere.
Prinsessen modtog medaljetagerne fra disse lege på Amalienborg den
9. november.

Separation
Den 16. september orienterede hoffet på et pressemøde om, at Hans Kongelige
Højhed Prins Joachim og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Alexandra ønskede
Prinsesse Benedikte taler med kuglestøder og
spydkaster Rene Nielsen på Amalienborg.
Prinsesse Benedikte møder alle medaljetagerne

separation med henblik på efterfølgende at søge skilsmisse. Separationen blev
bevilliget den 22. september.

fra de Paralympiske Lege i Frederik 8.’s Palæ.

Statsbesøg til Japan
Regentparret besøgte – ledsaget af udenrigsministeren – det japanske Kejserpar i
perioden 15. - 24. november. Besøget var kombineret med et stort erhvervsfrem-

Den talende robot Asimo byder Dronningen
velkommen til Hondas hovedkvarter i Tokyo i
november 2004.
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stød og kendetegnet ved en meget stor ledsagende erhvervsdelegation.
52 virksomheder var tilmeldt, og 6 af hovederhvervsorganisationerne deltog på
formandsniveau. Danmark har som et af de få lande et betydeligt overskud i
samhandelen med Japan. Japan er efter USA Danmarks næststørste eksportmarked uden for Europa og vigtigste marked i Asien. Tyngden af erhvervsfremstødet
blev underbygget ved Regentparrets tilstedeværelse herunder Prinsgemalens
separate program, som indeholdt deltagelse i en lang række danske erhvervsarrangementer. Statsbesøget blev yderligere fulgt af en større pressedelegation.

Besøget blev indledt med en ofﬁciel modtagelse i kejserpaladset efterfulgt af en
statsbanket om aftenen. Ved afslutningen af besøget afholdt Regentparret en
returbanket på Kejserparrets gæstepalæ, Akasaka Palace. Programmet var intensivt,
og Dronningen og Prinsgemalen havde ﬂere separate programmer for at dække ﬂest
mulige aktiviteter.

I Gunma Præfektoratet ser Dronningen og
Kejseren nærmere på bambuskunstneren
Toshie Okis arbejde.

Regentparret ﬁk også mulighed for, efter invitation fra Kejserparret, at besøge
Gunma Præfektoratet nordøst fra Tokyo. Formålet med besøget var at vise egnens
stolte håndværkstraditioner inden for bambus- og træhåndværk, heraldisk kunst,
Isesaki kimonoer og masker. Statsbesøget blev afsluttet med en afskedsceremoni
på Akasaka Palace.

Uddrag af programmet for statsbesøget i Japan
Onsdag den 17. november 2004

Fælles program

Prinsgemalens program

Kl. 12.15

Kl. 14.30

Prinsgemalen overværer uddeling af

Kl. 14.50

Prinsgemalen besøger Livsstils-

præsentanter i Grand Hyatt Hotel.

Formiddag
Prinsgemalens program
Kl. 09.30

Regentparret hilser på erhvervsre-

Kl. 12.30

Erhvervslivets frokost i Grand Hyatt

Mejerisektorens Ostepris.

Hotel.

Åbning af Invest in Denmark

konference på Grand Hyatt Hotel
(Handel, Transport og Service, Dansk

konferencen.
Kl. 10.00
Kl. 10.30

Åbning af Rederiforeningens

Eftermiddag

seminar.

Dronningens program

Besøg på Erhvervskonferencen

Kl. 14.15

Dronningen overværer Novo Nordisk

(Globalization Forum).

Pharma prisuddeling til sukkersyge

Kl. 10.45

Deltagelse i Rederiforeningens arran-

børn.

Kl. 11.30

Overrækkelse af Prinsgemalens

gement.
Æresmedalje til Novo Nordisk.

Kl. 14.40

Prinsgemalen deltager i Aalborg
Industris konference. Overrækkelse
af Prinsgemalens Æresmedalje.

Kl. 15.20

Prinsgemalen deltager i Vestas

Kl. 16.15

Besøg i Andersen Bakery Aoyama

Besøg hos forskernes delegation i
Angelica Room.

Kl. 15.05

Handel og Service, Turistrådet).
Kl. 15.05

Vindmøllers konference.

Dronningen aﬂægger besøg på den

Main Tokyo shop.

danske designudstilling på Mori
Dronningens program

Museum of Modern Art. Modtages af

Fælles program

Kl. 10.25

Arkitekt Tadao Ando.

Retur Banquet

Dronningen aﬂægger besøg på

Kl. 19.00

Ankomst til Honda Aoyama
(hovedkvarteret). Præsentation af

Kl. 11.20

Kl. 15.30

Retur Banquet på Akasaka Palace.

robotten Asimo.

Georg Jensen udstillingen og

Kulturelle indslag: Tivoli Pantomi-

Dronningen overværer udnævnelsen

deltager i reception på Mori Museum

men, Pierre Dørge’s Jungle Orchestra

af H.C. Andersen ambassadører.

of Modern Art.

og Den Kongelige Livgardes
Messingensemble.
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Statsbesøg

Regentparret har aﬂagt statsbesøg i store dele af verden. Det overordnede sigte
med et dansk statsbesøg er at etablere, styrke og fremme forbindelserne landene
imellem og herunder at udvikle sociale, erhvervsmæssige og kulturelle relationer.
Statsbesøg underbygger ofte en indsats eller bistand, som Danmark har ydet på
konkrete områder i det enkelte land. Et statsbesøg kombineres hyppigt med
erhvervsfremstød, som det var tilfældet ved Regentparrets statsbesøg i Japan.

Besøget indeholder et tæt program og mange ofﬁcielle forpligtelser. Statsbesøg
har især til formål at medvirke til at styrke Danmarks og herunder erhvervslivets
position på fremmede markeder. Også danske kulturværdier, dansk design og
livsstil samt den danske samfundsmodel står ofte centralt placeret under et
statsbesøg. Gennem den direkte kontakt på statschefniveau er det muligt at skabe
en særlig platform og opmærksomhed i det pågældende land. Disse muligheder
kan udnyttes til at skabe kontakt på højeste plan for den medfølgende delegation
og generelt medvirke til at styrke de allerede eksisterende danske interesser i
landet.

Regentparret gennemfører såvel fælles som separate programpunkter under
statsbesøget. Det sker for at dække et så bredt felt af danske interesser som
muligt. Regentparret og især Dronningen koncentrerer sig i betydelig grad om de
begivenheder, der styrker de ofﬁcielle forbindelser og kontakter til modtagerlandet
og dets statsoverhoved.

Konkrete aktiviteter under besøget kan omfatte åbning af udstillinger, seminarer,
indvielse af eller besøg på virksomheder, kulturelle begivenheder og besøg på
Prinsgemalen åbner det danske eksportfremstød
i Japan.

sociale institutioner. Rammerne for statsbesøgene er løbende blevet tilpasset for
bedst muligt at målrette støtten til Danmarks interesser i det pågældende land.
Forudsætningen herfor er en tæt dialog mellem Kongehuset, det danske statsapparat (især Udenrigsministeriet) og private danske interesser. Planlægningen og
gennemførelsen af statsbesøget sker derfor i et nært samarbejde med de enkelte
aktører og deltagere i besøget. Denne kreds kan omfatte kommuner, sociale
institutioner, virksomheder, kulturelle institutioner inden for kunst, ﬁlm og teater
samt frivillige organisationer. Under statsbesøget ledsages Regentparret af en
dansk pressedelegation.
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Retningslinier og planlægning af statsbesøg
Der planlægges ofte to statsbesøg om året for Regentparret:
Et udgående og et indgående besøg. Beslutningerne om,
hvor der skal aﬂægges statsbesøg, fastlægges af Regentparret og ”Udvalget vedrørende Kongehusets rejser og besøg”.
Udvalget består af repræsentanter fra hoffet, Statsministeriet og Udenrigsministeriet.
Planlægning af et statsbesøg påbegyndes typisk omkring et
år i forvejen. Selve programmet for statsbesøg her i landet
udarbejdes af hoffet, Udenrigsministeriet, Kunststyrelsen og
ambassadøren for det pågældende land. I beslutningsprocessen overvejes, hvad der kan knyttes til besøget af betydning for begge lande
inden for erhvervsliv, kulturelle og samfundsmæssige områder. Der afholdes

Den 16. november indledes statsbesøget i Japan
med ofﬁciel modtagelse af Kejser Akihito og
Kejserinde Michiko.

løbende planlægningsmøder, og der er i denne proces tæt kontakt med Danmarks
Eksportråd, som varetager interesserne fra dansk erhvervsliv, herunder virksomheder og organisationer.

Forud for statsbesøg i udlandet aﬂægges et forbesøg, hvor hele programmet
gennemgås. I fortroppen deltager repræsentanter fra hoffet, Udenrigsministeriet,
kulturlivet og politiet. Alle lokaliteter beses og eventuelle ændringer foretages med
henblik på Regentparrets godkendelse af det endelige program.

Det ceremonielle
De formelle begivenheder under et statsbesøg indledes med en ofﬁciel modtagelse. Et statsoverhoved kan ankomme til Danmark enten ad luftvejen, til søs
eller med tog. I de førstnævnte tilfælde vil statsoverhoveder blive eskorteret af
ﬂyvevåbnet og søværnet, efter dansk territorial grænse er passeret. Som et fast
element i modtagelsen inspiceres æreskompagniet fra Den Kongelige Livgarde.
Herefter kan der udveksles gaver og dekorationer.

Ved et statsbesøg er statsoverhovedet vært. Værtskabet indbefatter blandt andet
en ofﬁciel modtagelse samt en statsbanket. Det besøgende statsoverhoved
afholder som tak for arrangementet et såkaldt returarrangement, som kan
være en koncert eller en middag. Der skelnes mellem statsbesøg og ofﬁcielle
besøg. Ofﬁcielle besøg af statsoverhoveder er oftest af væsentlig kortere
varighed end et statsbesøg og har normalt mere politisk og arbejdsmæssig karakter. Regenten er i disse tilfælde normalt kun vært ved en frokost
eller et lignende arrangement.
Ceremonimesterstaven
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De kongelige fonde

Kongehuset har tradition for at være socialt og kulturelt engageret. I dag administrerer Kongehuset adskillige fonde, hvis formål er at støtte humanitære, kulturelle
og uddannelsesmæssige projekter. Fondene støtter en bred vifte af
projekter, og såvel enkeltpersoner som organisationer med
relevante og veldokumenterede projekter kan søge fondene.

Fondenes kapital er grundlagt ved indtægterne fra salget af
erindringsmønter, ved indsamlinger eller ved donationer
I foråret 2004 blev der præget en
erindringsmønt i anledningen af
Kronprinsparrets bryllup. Pengene
fra salg af mønten skal danne grundlag
for en ny fond, som oprettes i 2005.

relateret til den kongelige familie. Således blev Kong Frederik
og Dronning Ingrids Fond til humanitære og kulturelle Formål
grundlagt ved Frederik 9.’s død, og fondens midler er de indbetalinger,
som sendtes i stedet for blomster til begravelsen.

Bryllupsportrættet er udformet af
billedhugger Karin Lorentzen.

Fondene har med tiden ændret navne, og ﬂere er fusioneret. Som eksempler på
fondsarbejdet kan følgende nævnes:

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond
Den største af de kongelige fonde blev indstiftet i 1970 som Prinsesse Margrethes
og Prins Henriks Bryllupsfond. Fondens grundkapital består af midler fra salget af
den bryllupsmønt, der blev præget i anledningen af brylluppet den 10. juni 1967.
Ved regentskiftet i 1972 ændrede fonden navn til Dronning Margrethes og Prins
Henriks Fond. Fondens formål er at støtte kulturelle, videnskabelige og sociale
formål. I regnskabsåret 2004 uddelte fonden ca. 2,5 millioner kr. til 119 projekter.

I 2004 støttede Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond blandt andet kampagnen Vold mod kvinder – et brud på menneskerettighederne. Kampagnen var en del
af en global indsats mod, at hver tredje kvinde i verden i løbet af sit liv bliver udsat
Dirigent Anne Marie Granau modtager et legat

for vold, voldtaget eller på anden måde misbrugt. Bag kampagnen stod Amnesty

på 30.000 kr. fra Prins Joachims og Prinsesse

International, der ﬁk et legat på 40.000 kr.

Alexandras Fond. Legatet går til dirigentstudiet
på Royal College of Music i London. Anne Marie
Granau modtog endvidere i 2004 et legat fra
”Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond” på
25.000 kr.

Århus Sommer Opera modtog i sommeren 2004 et legat på 50.000 kr. Legatet blev
anvendt til opførelsen af Tugt og Utugt i Mellemtiden, en operatrilogi af komponisten John Frandsen baseret på Svend Aage Madsens roman af samme navn.
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Det Kongelige Grønlandsfond
Fonden støtter humanitære, kulturelle og videnskabelige projekter primært i
Grønland og på grønlandsk initiativ. Fonden bidrog således blandt andet til
etableringen af en ny gigtforening i Grønland. Især grønlandske skoleklasser, der
ansøger fonden, får støtte til studieture til Danmark. Ét af de projekter, der blev
støttet i Danmark, var på Århus Universitetshospital. Støtten blev givet til
hjemmebiografudstyr til de grønlandske retspsykiatriske patienter. I 2004 uddelte

Foreningen Grønlandske Børn hjælper udsatte
grønlandske børn og unge. Hvert år støtter ﬂere

Det Kongelige Grønlandsfond 480.750 kr.

af de kongelige fonde foreningen. Børnene er
fra værestedet Sikkersoq i Alluitsup Paa i

Prins Joachim er i dag formand for fonden, hvis bestyrelse også tæller ﬂere

Sydgrønland.

grønlandske medlemmer blandt andet landstyreformanden. Fonden blev grundlagt
af Dronning Ingrid i 1975 ved fusionen af de to fonde Kong Frederik den Niendes og
Dronning Ingrids fond til bekæmpelse af tuberkulose i Grønland og Kong Christian
den Tiendes og Dronning Alexandrines Grønlandsfond.

Crown Prince Frederik Fund
Den 6. juli 2004 overrakte Kronprinsen for 11. gang legater fra Crown Prince
Frederik Fund (den folkegave Kronprinsen ﬁk af dansk-amerikanere til sin 25-års
fødselsdag, da han studerede ved Harvard Universitet). Fonden yder støtte til
studerende inden for samfundsvidenskab til ét års studie ved John F. Kennedy
School of Government på Harvard Universitet. I 2004 blev legatet givet til en
statskundskabsstuderende ved henholdsvis Aarhus og Københavns Universitet.

Udstillingen Minding the World på ARoS Aarhus
Kunstmuseum blev støttet med 25.000 kr. fra
Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond.
Den dansk-islandske kunstner Olafur Eliasson
udstillede.

Vurderinger og bevillinger
Bestyrelsesformændene i de respektive fonde er medlemmerne af Kongehuset.
De deltager altid i bestyrelsesmøderne sammen med den øvrige bestyrelse, der

De kongelige fonde

er sammensat af personer med blandt andet juridisk, kulturel eller humanitær

Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond

baggrund. Ansøgningsfristerne og legatuddelingerne er forskellige fra fond til fond.

Cayx-Legatet (Administreres af Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab)
Amalienborgprisen (Uddeles til danske

En række legater uddeles på særlige mærkedage. Det gælder blandt andet
Det Kongelige Grønlandsfond, der årligt uddeles på Dronning Ingrids fødselsdag

humanisters bogudgivelser)
Hans Kongelige Højhed Prinsens Fond
Den Kongelige Formidlingsfond af 2003

den 28. marts, og Cayx-Legatet, der uddeles på Dronningens og Prinsgemalens

Den Kongelige Udstillingsfond

bryllupsdag den 10. juni.

Det Kongelige Grønlandsfond
Kong Frederik og Dronning Ingrids Fond til
humanitære og kulturelle Formål

Antallet af ansøgninger er steget markant de seneste år. Det er derfor kun

Dronning Ingrids romerske Fond

muligt at støtte få ansøgninger ud af de adskillige tusinde fondsansøgninger,

Crown Prince Frederik Fund

der årligt modtages. Nærmere detaljer om fondenes formål og ansøgnings-

Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederiks Fond

betingelser kan ses på Kongehusets hjemmesider www.kongehuset.dk og
www.hkhkronprinsen.dk.

Prins Joachims og Prinsesse Alexandras Fond
Kong Christian den Tiendes Fond
(Administreres af Højesteret)
Dronning Margrethe II’s Arkæologiske Fond
(Administreres af advokat Georg Lett)
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Snedkerværkstedet

Kongehuset har en række mindre værksteder, herunder snedkerværkstedet.
Snedkerværkstedets fornemste opgave er at bevare de kulturværdier, Kongehuset
råder over i form af møbler og inventar. Samtidig fremstiller værkstedet nye møbler
ud fra gamle håndværkstraditioner. Snedkermester, svend og lærling har deres
daglige gang i værkstedet i Christian 10.’s gamle ridestald bag Christian 8.’s Palæ
på Amalienborg. På grund af den igangværende fundering på Amalienborg er
værkstedet midlertidigt ﬂyttet til Frederiksborg Slot.

Restaurering og bevaring
Snedkerværkstedet restaurerer og bevarer de mange værdifulde møbler på
slottene. Den særlige udfordring for snedkerne er, at møblerne skal anvendes i
dagligdagen og ikke som museumsgenstande. Ofte er det ikke muligt at gennemrestaurere møblerne, og i stedet foretages en ”sikring” af møblerne. Dette indebærer en udbedring af de værste skader for at bevare møblerne forsvarligt for
eftertiden. I forbindelse med gennemgangen af Fredensborg Slot og Kancellihuset
i 2004 blev adskillige møbler sikret på den måde.

Den Røde Salon i Christian 9.’s Palæ på Amalienborg blev snedkerværkstedets
største restaureringsopgave i 2004. Salonen er en del af Dronningens og Prinsgemalens private bolig. Snedkerværkstedet koordinerede gennemrestaurering af
Snedkeren lægger ﬁner på en rokokokommode.

Finer udskæres af snedkermesteren til en
hollandsk dragkiste, som står på Amalienborg.
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salonen under vejledning af Dronningen og Prinsgemalen og i tæt samarbejde
med malerværkstedet, malerikonservatoren, møbelpolstreren og eksterne fagfolk.
En så omfattende restaurering betyder blandt andet, at rummets guldlister tages
ned, og dørstykkerne (malerierne over dørene) bliver renset. Under restaureringen
blev der lavet en spejlvæg efter forlæg fra Riddersalen i Christian 9.’s Palæ. Gamle
kviksølvspejle blev fundet frem fra magasinerne og tilpasset salonen.

Praktikanter
I Danmark ﬁndes der ingen møbelkonservatoruddannelse. Snedkerne i Kongehuset
er derfor udlærte møbelsnedkere med særligt kendskab til konserveringsfaget.
De mange praktikanter, der tilknyttes værkstedet i kortere perioder, er blandt
andet fra Københavns Tekniske Skole samt fra norske og svenske konservatorskoler. Det er vigtigt for snedkerværkstedet, at det kan videregive dets erfaringer
til en ny generation af møbelsnedkere. I foråret 2004 var snedkerværkstedets
franske praktikant fra en af de bedste møbelsnedkerskoler i Paris, École Boulle.
Praktikanten, der er under uddannelse som dekupør, det vil sige laver intarsia
(indlagt træ), restaurerede blandt andet to Louis 16. borde i havesalen på
Fredensborg Slot.

Nye møbler og gamle håndværkstraditioner
Lærlingene får typisk lov til at fremstille nye møbler for her igennem at lære
møbelsnedkerhåndværket. Værkstedet har gennem tiderne lavet alt fra opslagstavler til himmelsenge til Christian 7.’s Palæ. Lærlinge får tid og mulighed for at
benytte gammelt værktøj, som forsat giver den ﬁneste kvalitet.

De mange og forskelligartede opgaver gør snedkerværkstedet til en varieret
arbejdsplads. Samtidig kræver de specielle opgaver særlig omhu samt nytænkning for at bevare kulturarven på de kongelige slotte.
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Snedkerlærlingen høvler træ til et staffeli til
Prinsgemalen.

Kongehusets økonomi

Beretning om Kongehusets økonomi
Generelt
Årsregnskaberne for Den Kongelige Civilliste og Kronprinsens årpenge er aﬂagt
efter reglerne i årsregnskabsloven. For tidligere regnskabsår har der været
udarbejdet reviderede interne regnskaber, men med denne årsrapport er der
foretaget tilpasninger i regnskabsrapporteringen, således at regnskaberne
aﬂægges efter reglerne for almindelige virksomheder. Med beslutningen om
offentliggørelse af årsrapporten er den tidligere regnskabsperiode, der gik fra
1. april til 31. marts, ændret, således at perioden fremover følger kalenderåret.
Dette er baggrunden for, at de første offentliggjorte regnskaber indeholder
9 måneder dækkende perioden 1. april til 31. december. Da det er første gang,
der offentliggøres regnskaber, er der ikke medtaget sammenligningstal. Sammenligningstal vil blive medtaget fremover.

Den Kongelige Civilliste
Folketinget vedtog i 2001 ændringer i den lovgivning, der hidtil havde reguleret
statsydelsen til Dronningen (Lov om Dronning Margrethe den Andens civilliste).

Fra 2001 reguleres statsydelsen i henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte. Det blev ved lovændringen præciseret, at momsrefusion ydes efter de
regler, der i øvrigt gælder for statens institutioner, og at den blev begrænset
til årligt (opgjort pr. kalenderår) maksimalt at udgøre en procentdel af statsydelsen,
der svarer til den gældende momssats. Desuden blev det vedtaget, at staten med
virkning fra 1. januar 2002 overtog pensionsforpligtelserne vedrørende ansatte
hoftjenestemænd ved Den Kongelige Civilliste (ansatte hos Dronningen), mod at
Den Kongelige Civilliste indbetaler pensionsbidrag svarende til det pensionsbidrag,
der betales af ministerier og styrelser.

Hvor statsydelsen tidligere omfattede Regentparret, blev den ved lovændringen
i 2001 udvidet til også at omfatte Prinsesse Benedikte og udgør på årsbasis i alt
59,0 mio. kr. (april 2004).
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Statsydelsen skal dække Regentparrets omkostninger og Prinsesse Benediktes
repræsentative omkostninger til ofﬁcielle forpligtelser.

Der er gennem årene foretaget henlæggelser til fremtidige større engangsomkostninger herunder til repræsentative arrangementer og indvendige vedligeholdelsesog ombygningsprojekter på slotte og i palæer. Til dækning heraf er der indregnet
25,5 mio. kr. i åbningsbalancen pr. 1.april 2004. Beløbet er indregnet som egenkapital.

Hovedtal for Den Kongelige Civilliste

(1. april - 31. december 2004)

R E S U LTATO PGØRELSE
45.820.153

Indtægter
Omkostninger

-59.008.149

Finansielle poster netto

542.931

Årets resultat

-12.645.065

BA L A N C E
Aktiver
Omsætningsaktiver

20.872.438

Aktiver i alt

20.872.438

Passiver
Egenkapital

12.854.935

Kortfristede gældsforpligtelser

8.017.503

Passiver i alt

20.872.438

Regnskabsåret for 2004 har på ﬂere punkter været atypisk og præget af en række
ekstraordinære aktiviteter.

Som det fremgår af årsregnskabet, har der i perioden været et underskud på
12,6 mio. kr. Dette beløb kan i væsentlig grad henføres til afholdelsen af Kronprinsparrets bryllup i maj 2004, men også andre omkostninger af engangskarakter som
fx anskaffelse af en ny ”Kronebil” til Dronningen. Endelig har den kortere regnskabsperiode betydet, at de højere omkostninger i begyndelsen af regnskabsåret kun
kunne dækkes ind af statsydelse i 9 måneder mod sædvanligvis 12 måneder.

Årets resultat inddækkes ved en nedbringelse af egenkapitalen, der
pr. 31. december 2004 udgør 12,9 mio. kr.
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Kronprinsen
I forbindelse med indgåelse af ægteskabet 14. maj 2004 vedtog Folketinget en
forøgelse af ydelsen til Kronprinsen herunder en ydelse til Kronprinsessen (Lov om
årpenge til Kronprins Frederik). Ydelsen benævnes i loven årpenge. Årpengene udgør
på årsbasis herefter i alt 14,5 mio. kr. (april 2004). Regulering af årpenge og momsrefusion sker efter samme principper som beskrevet for Dronningens statsydelse.

Hovedtal for Kronprinsens årpengeregnskab

(1. april - 31. december 2004)

RESULTATOPGØRELSE
Indtægter

9.774.708
14.329.710

Omkostninger

11.357

Finansielle poster netto
Årets resultat

-4.543.645

BALANCE
Aktiver
Omsætningsaktiver

6.531.106

Aktiver i alt

6.531.106

Passiver
Egenkapital

0

Kortfristede gældsforpligtigelser

6.531.106

Passiver i alt

6.531.106

Regnskabsåret har også her på ﬂere punkter været atypisk, hvor især indﬂytningen
i Kancellihuset har betydet væsentlige omkostninger til vedligeholdelse og
indretning. Parrets egne omkostninger vedrørende brylluppet er ikke omfattet af
regnskabet.

Årets resultat på - 4,5 mio.kr. inddækkes af Kronprinsen. Egenkapitalen i årpengeregnskabet udgør pr. 31.december 2004 0 kr.

Prins Joachim og Prinsesse Alexandra
For Prins Joachim og Prinsesse Alexandra, som efter separationen i efteråret 2004
ﬁk hver deres årpenge fra 1. oktober 2004, offentliggøres der ikke særskilte
regnskaber i årsrapporten. Prins Joachim modtog 1.753.230 kr. i perioden 1.april
til 31. december, mens Prinsesse Alexandra modtog 592.740 kr. for perioden
1. oktober til 31. december. Der er for perioden 1. april til 31. december modtaget
momsrefusion på 533.847 kr. til Prins Joachim og 92.855 kr. til Prinsesse Alexandra.
Fremover vil Prinsen og Prinsessen årligt modtage årpenge på henholdsvis
1,8 mio. kr. og 1,7 mio. kr. (april 2004). Regulering af årpenge og momsrefusion
sker efter samme principper som beskrevet for Dronningens statsydelse.
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Årsregnskab for
Den Kongelige Civilliste
Anvendt regnskabspraksis
G E N E R E LT
Årsregnskabet omfatter statsydelsen til Dronningen, Prinsgemalen og Prinsesse
Benedikte, der udbetales i henhold til lov om Dronning Margrethe den Andens
civilliste, (Civillisteloven).

Årsregnskabet for regnskabsåret 1. april - 31. december 2004 omfatter første
regnskabsår, for hvilket der offentliggøres årsregnskab for statsydelsen. I tidligere
år har der været aﬂagt internt, revideret årsregnskab, hvor regnskabsåret har
omfattet perioden 1. april - 31. marts. I forbindelse med offentliggørelse af
årsrapporten er regnskabsåret omlagt til kalenderåret.

Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomheder. I årsrapporten indgår tillige en fælles beretning for
Kongehusets virksomhed.

I henhold til lov om indkomstskat og lov om indregistrering af motorkøretøjer er
Dronningen, Prinsgemalen og Prinsesse Benedikte fritaget for betaling af indkomstskat og registreringsafgifter m.v.

I henhold til Civillisteloven ydes der refusion af udgifter til moms. Beløbene i
årsrapporten er således opgjort ekskl. moms. Der er for perioden 1. april 31. december 2004 modtaget momsrefusion på i alt 6.041.644 kr.

Dronningen, Prinsgemalen og Prinsesse Benedikte er underlagt almindelige regler
for betaling af arve- og gaveafgift samt ejendomsskatter.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
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R E S U LTATOPGØRELSEN
Statsydelsen
I resultatopgørelsen indregnes statsydelse, der vedrører regnskabsåret. Statsydelsen
udbetales fra staten månedsvis forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder
10% af statsydelsen Prinsgemalen og 1,5% Prinsesse Benedikte.

Andre indtægter
Andre indtægter omfatter indtægter ved udlejning af tjenesteboliger, entreindtægter fra rundvisninger i Staldmuseet og på Fredensborg Slot samt
ekspeditionsgebyrer vedrørende medaljer.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt pensionsbidrag og
pensioner m.v., der udbetales til ansatte samt til vikarer og ekstrahjælp ved større
arrangementer. Endvidere omfatter personaleomkostninger omkostninger til
kurser, uniformer samt ansvars- og ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger
Omkostninger til hoffet omfatter omkostninger til Dronningens og Prinsgemalens
ofﬁcielle forpligtelser herunder statsbesøg, Kronprinsbrylluppet, festforestilling i
Det Kongelige Teater, anskaffelse og drift af biler og hestehold samt rejser m.v.
Endvidere indregnes Dronningens tilskud til De Kongelige Ordeners Kapitel samt
omkostninger til Prinsesse Benediktes ofﬁcielle forpligtelser bortset fra gager og
lønninger, der er indregnet under personaleomkostninger.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration af hoffet,
herunder kontorhold, forsikringer, konsulentydelser, IT-drift, juridisk bistand, revision,
abonnementer m.v.

Ejendomsomkostninger
Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse af de
slotte og palæer, som i henhold til Civillisteloven påhviler Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere omkostninger til varme og elektricitet.
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Rammebeløb til Regentparret
Af den modtagne statsydelse henføres et beløb på 5.812.500 kr. (svarende til
7.750.000 kr. for 12 måneder) som et rammebeløb til Regentparret. Beløbet
anvendes bl.a. til beklædning, inventar, andre private omkostninger, sekretærassistance af ikke ofﬁciel karakter samt vedligeholdelsesomkostninger og driftsomkostninger i forbindelse med ophold på Marselisborg Slot og boligen på Chateau
de Cayx. Endvidere anvendes beløbet til driftsomkostninger i forbindelse med ophold
på jagtejendommen i Trend Skov og på Gråsten Slot.

Finansielle poster
Finansielle indtægter omfatter renter af kontante indeståender og renter af obligationer. Finansielle omkostninger omfatter kursregulering af børsnoterede obligationer.

BA L A N C E N
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende
efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer, der ansættes til dagsværdi på
balancedagen. Udtrukne obligationer indregnes til kurs pari.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender
i pengeinstitutter.
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Påtegning

Godkendelse af årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste
for regnskabsåret 1. april 2004 - 31. december 2004, der aﬂægges efter årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af aktiver, passiver,
ﬁnansielle stilling samt resultat.

Amalienborg, den 12. april 2005

Ove Ullerup

Søren Kruse

Hofmarskal

Økonomichef
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Resultatopgørelse
for perioden 1. april til 31. december 2004

Note

Indtægter
Statsydelsen

1

44.625.811

Andre indtægter

2

1.194.342
45.820.153

Omkostninger
Personaleomkostninger

3

29.346.714

Hoffets driftsomkostninger

4

18.499.937

Administrationsomkostninger

5

2.565.873

Ejendomsomkostninger

6

2.783.125

Rammebeløb til Regentparret

5.812.500
59.008.149

Resultat før ﬁnansielle poster

-13.187.996

Finansielle indtægter

560.417

Finansielle omkostninger

17.486

Årets resultat

-12.645.065

Resultatdisponering
Overført til næste år
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-12.645.065
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Balance
31. december 2004

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende moms

1.209.551

Andre tilgodehavender

1.076.935

Periodeafgrænsningsposter

1.974.087
4.260.573

Værdipapirer

9.904.630

Likvide beholdninger

6.707.235
16.611.865

Aktiver i alt

20.872.438

PAS S I V E R
Egenkapital
Egenkapital 1. april 2004

25.500.000

Overført i henhold til resultatdisponering

-12.645.065

Egenkapital 31. december 2004

12.854.935

Kortfristede gældsforpligtigelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser

2.785.649

Anden gæld

192.008

Modtaget forudbetalt statsydelse

5.039.846
8.017.503

Passiver i alt

20.872.438
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Noter

Note 1

Statsydelse, Den Kgl. Civilliste

44.625.811

heraf til Prinsgemalen

4.462.581

heraf til Prinsesse Benedikte

Note 2

669.387

Andre indtægter

Lejeindtægter, tjenesteboliger m.v.

709.150

Øvrige indtægter

485.112
1.194.262

Note 3

Personaleomkostninger

Lønninger

25.783.581

Pensionsbidrag og pensioner

2.478.451

Omkostninger til social sikring

374.485

Andre personaleomkostninger

710.197
29.346.714

Note 4

Hoffets driftsomkostninger

Driftsmidler og inventar

4.321.271

Repræsentative omkostninger

13.288.585

Tilskud til Ordenskapitlet, medaljer m.v.

578.230

Diverse omkostninger

311.851
18.499.937

Note 5

Administrationsomkostninger

Kontorhold, bøger, blade m.m.

464.445

Telefon og porto

468.721

Forsikringer og konsulentydelser

1.179.416

Kontorinventar og it

453.291
2.565.873

Note 6

Ejendomsomkostninger

Varme og el

1.832.265

Ekstern rengøring

504.731

Leje

69.314

Vedligehold og moderniseringer m.m

376.815
2.783.125
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Årsregnskab
for Kronprinsens årpenge
Anvendt regnskabspraksis
G E N E R E LT
Årsregnskabet omfatter årpenge for Kronprinsen og Kronprinsessen, der udbetales
af staten i henhold til lov om årpenge til Kronprins Frederik, (Årpengeloven).

Årsregnskabet for regnskabsåret 1. april - 31. december 2004 omfatter første
regnskabsår, for hvilket der offentliggøres årsregnskab for årpengene. I tidligere
år har der været aﬂagt internt, revideret årsregnskab, hvor regnskabsåret har
omfattet perioden 1. april - 31. marts. I forbindelse med offentliggørelse af
årsrapporten er regnskabsåret omlagt til kalenderåret.

Årsrapporten er aﬂagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser
for klasse A-virksomheder. I årsrapporten indgår tillige en fælles beretning for
Kongehusets virksomhed.

I henhold til lov om indkomstskat og lov om indregistrering af motorkøretøjer er
Kronprinsparret fritaget for betaling af indkomstskat og registreringsafgifter m.v.

I henhold til Årpengeloven ydes der refusion af udgifter til moms. Beløbene i
årsrapporten er således opgjort ekskl. moms. Der er for perioden 1. april 31. december modtaget momsrefusion på i alt 1.436.528 kr.

Kronprinsparret er underlagt almindelige regler for betaling af arve- og gaveafgift
samt ejendomsskatter.

Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende:
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R E S U LTATO P G Ø R E LS E N
Årpenge
I resultatopgørelsen indregnes årpenge, der vedrører regnskabsåret. Årpenge
udbetales fra staten månedsvis forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder
10% af årpengene Kronprinsessen fra 14. maj 2004.

Andre indtægter
Andre indtægter omfatter indtægter ved udlejning af tjenestebolig.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt pensionsbidrag og
pensioner m.v., der udbetales til ansatte samt til vikarer og ekstrahjælp ved større
arrangementer. Endvidere omfatter personaleomkostninger omkostninger til
kurser, uniformer samt ansvars- og ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger
Omkostninger til hoffet omfatter omkostninger til Kronprinsparrets ofﬁcielle
forpligtelser, rejser, anskaffelse og drift af biler m.v.

Administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration af hoffet
herunder kontorhold, forsikringer, konsulentydelser, IT-drift, juridisk bistand, revision
og abonnementer.

Ejendomsomkostninger
Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse og
indretning af de ejendomme, der er stillet til rådighed for Kronprinsparret af
Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere omkostninger til varme
og elektricitet m.v.

Rammebeløb til Kronprinsparret
Af de modtagne årpenge henføres et beløb på 3 mio. kr. (svarende til 4 mio. kr. for
12 måneder) som et rammebeløb til Kronprinsparret. Beløbet anvendes bl.a. til
beklædning, inventar, andre private omkostninger herunder sekretærassistance af
ikke ofﬁciel karakter.
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BA L A N C EN
Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i
pengeinstitutter.
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Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Påtegning

Godkendelse af årsregnskabet for Kronprinsens årpenge
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet for Kronprinsens årpenge
for regnskabsåret 1. april 2004 - 31. december 2004, der aﬂægges efter årsregnskabsloven.

Årsregnskabet giver efter vor opfattelse et retvisende billede af aktiver, passiver,
ﬁnansielle stilling samt resultat.

Amalienborg, den 12. april 2005

Per Thornit

Søren Kruse

Hofchef

Økonomichef
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Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Resultatopgørelse
for perioden 1. april til 31. december

Note

Indtægter
Årpenge

9.764.803

1

Andre indtægter

9.905
9.774.708

Omkostninger
Personaleomkostninger

2

5.217.224

Hoffets driftsomkostninger

3

1.158.873

Administrationsomkostninger

4

407.836

Ejendomsomkostninger

5

4.545.777

Rammebeløb til Kronprinsparret

3.000.000
14.329.710

Resultat før ﬁnansielle poster

-4.555.002

Finansielle indtægter

11.357

Årets resultat

-4.543.645

Resultatdisponering
Inddækkes af Kronprinsen

4.543.645

42

ÅRSRAPPORT

|

KO N G E H U S E TS V I R K S OM H E D 2 0 0 4

Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Balance
31. december 2004

AKTIVER
Omsætningsaktiver
Tilgodehavende moms

84.153

Tilgodehavende hos Kronprinsen

4.920.472

Periodeafgrænsningsposter

199.651
5.204.276

Likvide beholdninger

1.326.830

Aktiver i alt

6.531.106

PASSIVER
Egenkapital
Egenkapital 1. april 2004

0

Årets resultat

-4.543.645

Inddækkes af Kronprinsen

4.543.645

Egenkapital 31. december 2004

0

Kortfristede gældsforpligtigelser
Leverandører af varer og tjenesteydelser

5.074.078

Anden gæld

216.488

Modtagen forudbetalt statsydelse

1.240.540
6.531.106

Passiver i alt
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Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Noter

Note 1

Årpenge til Kronprinsen

9.764.803

heraf til Kronprinsessen

Note 2

926.639

Personaleomkostninger

Lønninger

4.705.928

Pensionsbidrag og pensioner

296.430

Udgifter til social sikring

66.908

Andre personaleomkostninger

147.958
5.217.224

Note 3

Hoffets driftsomkostninger

Driftsmidler og inventar

631.664

Repræsentative omkostninger

220.036

Diverse omkostninger

307.173
1.158.873

Note 4

Administrationsomkostninger

Kontorhold, bøger, blade m.m.

154.799

Telefon og porto

75.864

Forsikringer og konsulentydelser

62.704

Kontorinventar og it

114.469
407.836

Note 5

Ejendomsomkostninger

Varme og el

211.796

Vedligehold og moderniseringer m.m

4.091.288

Øvrige bygnings- og ejendomsomkostninger

242.693
4.545.777
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Revisionspåtegning

Til Hendes Majestæt Dronningen, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen og
Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen

Vi har revideret den aﬂagte årsrapport for Kongehusets virksomhed for regnskabsåret 1. april 2004 - 31. december 2004, der aﬂægges efter årsregnskabsloven.

Ledelsen har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision
at udtrykke en konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision
Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder.
Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik
på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig
fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der
understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter
endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de
væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede
præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver
et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.

Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion
Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af aktiver og
passiver og ﬁnansielle stilling pr. 31. december 2004 samt resultat af aktiviteterne
for regnskabsåret 1. april 2004 - 31. december 2004 i overensstemmelse med
årsregnskabsloven.

København, den 12. april 2005
KPMG C. Jespersen
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab

Per Gunslev

Claus Thaudahl Hansen

Statsaut. revisor

Statsaut. revisor
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April 2005
Design BYSTED

De kongelige slotte

Statsbesøg

Værksted på Amalienborg

Prinsgemalen

Roberto Fortuna

Indius Pedersen / Jutland Press

Tryk Quickly Tryk
Fotos

Gråsten Slot

Ofﬁciel modtagelse af Kejser Akihito

Søren Gülck / Gråsten

og Kejserinde Michiko

Forside

Bjarke Ørsted / Scanpix

Residenspalæet

Malerikonservator

Steen Brogaard

Berit Møller, malerikonservator

Det danske Kongehus

Gråsten Slotskirke

Regentparret

Søren Gülck / Gråsten

Ceremonimesterstaven
Steen Brogaard

Steen Evald

De Kongelige Fonde
Erindringsmønt

Aktiviteter og begivenheder
Folketingets åbning

Hesteshow

Legatoverrækkelse

Keld Navntoft / Scanpix

Nils Meilvang / Scanpix

Steen Brogaard

Kronprinsessen og

Royal Match Race

Foreningen Grønlandske Børn

borgmester John Hemming

Jens Dige / Polfoto

Bente With

Kronprinsparret

ARoS Aarhus Kunstmuseum

Jeppe Michael Jensen / Scanpix

Henning Bagger / Scanpix

Dronningen og Prinsgemalen

Snedkerværkstedet

Pelle Rink / Polfoto

Snedker

Jens Dige / Polfoto
Prins Joachim
Indius Pedersen / Jutland Press
Dronningens nytårstale
Keld Navntoft / Scanpix

Steen Brogaard
Prinsgemalen og Kronprinsessen

Hofmarskal Ove Ullerup

Peter Lauritzen

og ambassadør
Keld Navntoft / Scanpix

Steen Brogaard
Kronprinsparret
Keld Navntoft / Scanpix

Prinsesse Alexandra
Steen Brogaard

Snedkerlærling
Steen Brogaard

Kongeskibet Dannebrog
Martin Lehmann / Polfoto

Medalje
Finn Christoffersen

Snedkermester

Inderside af omslag
Fyrværkeri på Fredensborg Slot i anledning af

Dronningen

Kronprinsparrets bryllup i maj 2004

Henrik Matzen / Fotowerkstatt. Selk

Henning Bagger / Scanpix

Kronprinsen med fodboldhold

Bagside

Jørgen Jessen / Scanpix

Ordenstegnet til Elefantordenen

Ordener
Finn Christoffersen
Hoffets organisation

Finn Christoffersen

Chefmøde

Prinsesse Benedikte og medaljetager

Steen Brogaard

Jens Nørgaard Larsen / Scanpix

Chefmøde

OL

Steen Brogaard

Liselotte Sabroe / Scanpix

Vaskeriet

Dronningen og robot Asimo

Steen Brogaard

Itsuo Inouye / Polfoto

Jagtkaptajnen og ordonnansen

Gunma Præfektoratet

Steen Brogaard

Koji Sasahara / Polfoto

