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Velkommen til Kongehusets årsrapport for 2020.

Året i Kongehuset blev – som for alle andre – stærkt præget af coronakrisen. Den kongelige families

officielle arrangementer og andre gøremål måtte tilpasses den nye virkelighed i lyset af spredningen af

covid-19 i samfundet, og Kongehusets organisation måtte omstilles for at kunne fungere på betryggende

vis.

Straks efter hjemkomsten fra vinterferie den 12. marts besluttede Hendes Majestæt Dronningen at aflyse alle

planlagte arrangementer i forbindelse med 80-års fødselsdagen i april. Samtidig besluttede Deres

Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen at vende hjem fra Schweiz, hvor Kronprinsparrets fire

børn var i gang med et internationalt skoleophold.

I de følgende dage, uger og måneder blev en række store begivenheder ændret, udskudt eller aflyst,

Hofmarskallens

beretning
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herunder årets sommertogter med Kongeskibet Dannebrog, Royal Run, den kongelige families deltagelse i

markeringen af 100-året for Genforeningen og Hans Kongelige Højhed Prins Christians konfirmation.

I løbet af året engagerede Dronningen og den kongelige familie sig ved forskellige lejligheder i Danmarks

håndtering af krisen.

Den 17. marts meddelte Kongehuset, at Dronningen samme aften ville holde en ekstraordinær tale til

befolkningen om den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus. Det var første gang

siden Christian 10.s tale ved befrielsen i 1945, at Danmarks regent talte direkte til befolkningen udover den

traditionelle nytårstale.

Op mod 3,4 mio. seere så med på DR1 og TV 2, da Majestæten i sin tale appellerede til danskerne om at vise

hensyn og sammenhold i en svær tid. Dronningen sendte også en varm tak til sundhedspersonalet i

Danmark samt til beredskabet, forsvaret, politiet, butiksansatte, chauffører og alle andre, der var med til at

holde samfundet i gang under vanskelige forhold.
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Kronprinsfamilien viste løbende glimt af deres hverdagsliv under nedlukningen. Den 28. marts sendte

familien en hilsen til danskerne i TV 2-programmet ”Danmark står sammen” fra haven bag Frederik VIII’s

Palæ på Amalienborg, og på Kongehusets digitale medier kunne man siden følge både Kronprinsparrets

arbejdsliv på hjemmekontorerne og se Kronprinsparret opleve en af Det Kongelige Teaters

onlineforestillinger hjemme fra sofaen.

F O T O :  K I M  R E F S L U N D ,  D R  ©

Dronningen holdt en ekstraordinær tale til befolkningen om den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af
coronavirus.

5



Hofmarskallens beretning | Kongehuset

Hans Kongelige Højhed Kronprinsen gav ved flere lejligheder udtryk for sin stolthed over det danske

civilsamfunds indsats for at hjælpe medborgere berørt af corona, herunder ved et virtuelt besøg hos Røde

Kors i marts. Tusindvis af danskere havde meldt sig som frivillige i organisationens hjælpenetværk og call

center. Ligeledes påtog mange danske virksomheder sig nye opgaver for at afhjælpe krisen, og en tidlig

morgen i april kunne Kronprinsen overvære, at et af verdens største fragtfly på initiativ fra Mærsk og

Region Hovedstaden landede i Københavns Lufthavn med værnemidler fra Kina til det danske

sundhedsvæsen.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Kronprinsfamilien sendte en hilsen til danskerne i TV 2-programmet ”Danmark står sammen” fra haven bag Frederik VIII’s
Palæ på Amalienborg.
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I løbet af året havde Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen særlig fokus på pandemiens konsekvenser

for børn og unges mentale sundhed, og Kronprinsessen sendte 1. maj en hilsen i DR-programmet

”Fællessang – hver for sig”, hvor Hendes Kongelige Højhed satte ord på den frygt og bekymring, som har

ramt mange mennesker, og om vigtigheden af at tale åbent om det, der er svært. Som protektor for WHO’s

kontor for den europæiske region fremhævede Kronprinsessen også flere gange sundhedspersonalets store

indsats og betydning for bekæmpelsen af pandemien – både i Danmark, i Europa og ude i verden.

F O T O :  J A K O B  D A L L ,  R Ø D E  K O R S  ©

Kronprinsen deltog i et virtuelt besøg hos Røde Kors
og mødte frivillige i et call center og organisationens
hjælpenetværk.

F O T O :  H . K . H .  K R O N P R I N S E N  ©

I Københavns Lufthavn overværede Kronprinsen et af
verdens største fragtfly lande med værnemidler fra
Kina til det danske sundhedsvæsen.
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Hans Kongelige Højhed Prins Joachim og Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Marie kom sammen med

deres to børn til Danmark fra Frankrig i løbet af marts, og således var hele den kongelige familie i landet

frem til begyndelsen af maj, hvor Prinsen genoptog sit militære uddannelsesforløb i Paris. 

Gennem de kongelige fonde bidrog den kongelige familie i 2020 til at understøtte det danske

coronaberedskab. I marts offentliggjorde Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond samt Kronprins

Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond en samlet donation på 750.000 kroner til Røde Kors’ arbejde for at

støtte Sundhedsstyrelsens beredskab. I forbindelse med en uddeling i september gik yderligere 700.000

kroner fra Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond til tre projekter med fokus på covid-19 fra

henholdsvis Læger uden Grænser, Angstforeningen og Børneulykkesfonden.

F O T O :  D AV I D  B A R R E T T,  W H O  

©

I FN Byen i København deltog Kronprinsessen i et møde med WHO Regional Director for Europe dr. Hans Kluge om
situationen ved-rørende covid-19.
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Ligesom på andre danske arbejdspladser medførte coronarestriktionerne en række ændringer for

Kongehusets medarbejdere. Kongehuset er en arbejdsplads med mange forskellige arbejdsfunktioner og

fagområder, skiftende arbejdstider og flere forskellige adresser, og derfor skabte restriktionerne nye vilkår

for medarbejderne.

Kongehuset blev som arbejdsplads indrettet under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Det gjaldt for eksempel i Værkstedshuset, i Vaskeriet, i Stalden, i køkkenerne, i rengøringen og i

administrationen. Det var et grundvilkår for alle enheder både i og omkring de kongelige slotte.

Der blev også investeret i bærbare computere og andet digitalt udstyr til de mange nye

hjemmearbejdspladser. Investeringen i teknologi, som også indebar nye tiltag i forhold til it-sikkerhed, var

ikke alene en nødvendighed på grund af coronakrisen, men også en fremtidssikring af Kongehuset som en

fleksibel og forandringsdygtig arbejdsplads.

DRONNINGENS 80-ÅRS FØDSELSDAG
"Min fødselsdag blev ikke, som jeg havde forestillet mig, men jeg er taknemmelig for den, som den blev –

tak til alle, der har bidraget til at gøre den til en festlig og minderig dag." Sådan lød ordene fra Dronningen i

en tv-tale om aftenen den 16. april efter en 80-års-fødselsdag, som på trods af mange aflysninger alligevel

blev en nærværende, folkelig og festlig fejring af Danmarks regent.

Da danskerne var henvist til at følge fødselsdagen på afstand, foregik store dele af fejringen digitalt for at få

dagens forløb bredt ud til så mange som muligt. Flere end 13.000 lykønskninger, tegninger og fotografier

fra ind- og udland blev sendt til Majestæten gennem Kongehusets digitale gratulationsliste. Klokken

12.00 åbnede befolkningen vinduer og altandøre og stemte i fælles fødselsdagssang, mens Dronningen

fulgte den tv-transmitterede fællessang direkte fra Fredensborg Slot.
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I løbet af dagen blev Dronningen overrasket af en række videohilsener, herunder fra børnebørnene, de

øvrige europæiske kongehuse, Den Kongelige Livgarde og Det Kongelige Teater. Hilsenerne blev også delt

på Kongehusets digitale platforme. På de sociale medier blev de samlet afspillet næsten tre millioner gange.

På Fredensborg Slot sørgede personalet for, at Majestætens fødselsdag begyndte med morgensang på

F O T O :  D A N I S H  W O M E N ' S  N E T W O R K  I  T H A I L A N D  ©

Danish Women's Network i Thailand sendte en digital
lykønskning i anledning af Dronningens 80-års
fødselsdag.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

På Majestætens 80-års fødselsdag overværede
Dronningen danskernes fælles fødselsdagssang fra
Fredensborg Slot.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Dronningens otte børnebørn lykønskede Majestæten
med en videohilsen i anledning af 80-års
fødselsdagen.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

En række af Europas kongelige overraskede
Dronningen med en videohilsen på fødselsdagen.
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behørig afstand i Kuppelsalen, og i Havesalen holdt Hofmarskallen traditionen tro en tale for Dronningen på

vegne af Hoffets Damer og Herrer, som efterfølgende udbragte et nifoldigt leve fra Fredensborg Slotshave.

Rundt omkring i landet modtog mange ældre medborgere en blomsterbuket på fødselsdagen. Dronningen

havde opfordret danskerne til at tilgodese de ældre, som havde det særlig svært under krisen, med en

buket fremfor at sende til Dronningen selv.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Om morgenen den 16. april sang personalet på Fredensborg Slot morgensang for Dronningen i anledning af 80-års
fødselsdagen.
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Fødselsdagen blev i løbet af året markeret med officielle gaver, kunst og udstillinger. I februar blev

Dronningen og Kronprinsen præsenteret for 400 nydesignede taffelstole, som fremover vil erstatte de

traditionelle guldstole ved officielle begivenheder. Dronningen og Kronprinsparret deltog sammen i

åbningen af udstillingen ”Dronningens Ansigter” den 16. juni på Det Nationalhistoriske Museum på

Frederiksborg Slot, hvor kunstneren Niels Strøbæks nye portræt af Majestæten også blev afsløret.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

I anledningen af fødselsdagen holdt Hofmarskallen
tale for Dronningen på vegne af Hoffets Damer og
Herrer i Havesalen på Fredensborg Slot.

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

På 80-års fødselsdagen viste Dronningen sig efter
fællessangen på Hovedtrappen på Fredensborg Slot
og hilste på de fremmødte.
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Fødselsdagsgaven fra Kommunernes Landsforening stod ligeledes i portrætkunstens tegn. Her var

kunstnerne elever fra tredjeklasser i landets 98 kommuner, som ved en tv-transmitteret fernisering i

Riddersalen på Christiansborg Slot den 16. juni kunne præsentere Dronningen for deres tegninger og

malerier skabt med udgangspunkt i temaerne ”Dronningen” og ”Vartegn i min kommune”.

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

Ved et arrangement på Christiansborg Slot blev
Dronningen og Kronprinsen præsenteret for 400
nydesignede taffelstole.

F O T O :  I D A  G U L D B Æ K  A R E N T S E N ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Dronningen og Kronprinsparret deltog i åbningen af
udstillingen ”Dronningens Ansigter” på Det
Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot og
overværede afsløringen af Niels Strøbæks nye
portræt af Majestæten.
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HISTORISKE MÆRKEDAGE
I 2020 var Kongehuset med til at markere to store historiske begivenheder: 75-året for Danmarks befrielse

og 100-året for Genforeningen.

Den 4. maj 1945 modtog befolkningen via BBC budskabet om, at de tyske tropper i Danmark havde

overgivet sig. 75 år senere markerede Dronningen den historiske dag i Mindelunden i Hellerup sammen med

statsminister Mette Frederiksen. Dronningen ærede de danskere, som mistede livet for Danmark under

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

Dronningen var til stede ved arrangementet "Børn fra Danmarks kommuner fejrer H.M. Dronningen" på Christiansborg
Slot, hvor elever fra landets tredjeklasser præsenterede deres værker, som var en fødselsdagsgave fra Kommunernes
Landsforening.
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besættelsen, ved at lægge en krans ved det store gravfelt, hvor 105 danske modstandsfolk er stedt til hvile.

Om aftenen mindedes den kongelige familie Danmarks befrielse ved at tænde lys i vinduerne på

Amalienborg, i Kancellihuset ved Fredensborg Slot og på Schackenborg Slot.

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

I Mindelunden i Hellerup ærede Dronningen sammen
med statsminister Mette Frederiksen den 4. maj de
kvinder og mænd, der mistede livet for Danmark
under besættelsen.

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

Mindelunden rummer blandt andet Axel Poulsens
centrale monument på det store gravfelt, hvor
Dronningen lagde en krans i anledning af den
historiske dag.
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I oktober deltog Hendes Kongelige Højhed Prinsesse Benedikte i en mindegudstjeneste i Spentrup Kirke og

efterfølgende kranselægning i Mindelunden tæt ved Hvidsten Kro i anledning af 75-året for Danmarks

befrielse. Arrangementet skulle have fundet sted i maj, men blev udsat på grund af covid-19.

Valdemarsdag markerede en anden national mærkedag. Den 15. juni 2020 var det 100 år siden, at Danmark

formelt overtog administrationen af de sønderjyske landsdele efter en folkeafstemning, hvor et flertal af

befolkningen i Nordslesvig stemte sig hjem til Danmark efter 56 år under tysk styre.

Den officielle markering af 100-året for Genforeningen begyndte umiddelbart efter årsskiftet i København,

hvor Dronningen og Prinsesse Benedikte sammen med Slesvig-Holstens ministerpræsident den 10. januar

deltog i regeringens gallaforestilling på Det Kongelige Teater, som blandt andet bød på verdenspremieren

på en tysk-dansk pas de deux. To dage senere var Dronningen til stede ved en festgudstjeneste i

Københavns Domkirke, hvor biskop Peter Skov-Jakobsens prædiken satte fokus på sprogets og kulturens

betydning i grænselandet.

F O T O :  H . K . H .  K R O N P R I N S E S S E N  ©

I anledning af 75-årsdagen for Danmarks befrielse
tændte Kronprinsen lys i Kancellihusets vinduer.

F O T O :  H . K . H .  P R I N S  J O A C H I M  ©

Prins Joachim og Prinsesse Marie markerede også
den historiske dag med lys i vinduerne på
Schackenborg Slot.
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På Sønderborg Slot åbnede Prinsesse Benedikte i januar Museum Sønderjyllands udstilling ”100 år med

Danmark – Sønderjylland siden Genforeningen”, hvor Hendes Kongelige Højhed i sin åbningstale lagde vægt

på den kongelige families tætte forhold til regionen og dens traditioner.

Dronningen og medlemmer af den kongelige familie skulle have været på et fire-dages besøg i

Sønderjylland i juli inspireret af Christian 10.s rundrejse i området 100 år tidligere, men besøget måtte på

grund af covid-19 udskydes til 2021. Til gengæld kunne danskerne opleve Dronningen fortælle om de

historiske julidage – herunder om det store øjeblik, hvor Christian 10. på en hvid hest red over den tidligere

grænse – i en række nye interviews til både DR og TV 2.

På Kongehusets digitale platforme blev 100-året også markeret med historiske billeder fra Christian 10.s

arkiv og uddrag fra Kongens dagbog.

F O T O :  M A RT I N  K U B E RT  ©

Dronningen og Prinsesse Benedikte overværede en
gallaforestilling på Det Kongelige Teater i anledning
af 100-året for Genforeningen.

F O T O :  I D A  G U L D B Æ K  A R E N T S E N ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

I Københavns Domkirke var Dronningen til stede ved
en festgudstjeneste i anledning af 100-året for
Genforeningen.
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DRONNINGEN SOM STATSOVERHOVED
Majestæten har i et konstitutionelt monarki som det danske en række funktioner i statsstyret, herunder at

føre forsæde i statsrådet. Statsrådet er det organ i statsstyret, hvor alle love og vigtige

regeringsforanstaltninger behandles. Statsråd afholdes efter behov, hvilket normalt er cirka seks gange

årligt, og de finder sted i Statsrådssalen på Christiansborg Slot.

I 2020 blev afholdelsen af statsråd selvsagt påvirket af covid-19 situationen og af de foranstaltninger, som

F O T O :  H . M .  D R O N N I N G E N S  H Å N D B I B L I O T E K  ©

Den 10. juli 1920 red Christian 10. over den tidligere
grænse ved Frederikshøj.

F O T O :  H . M .  D R O N N I N G E N S  H Å N D B I B L I O T E K  ©

Christian 10. og den kongelige familie var i juli 1920 på
en rundrejse i Sønderjylland i anledning af
Genforeningen.
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pandemiudbruddet havde nødvendiggjort. Det betød, at der i årets løb alene blev afholdt tre statsråd i

henholdsvis februar, juni og oktober måned, samt at de to statsråd i juni og oktober måned blev afviklet på

en anderledes måde for at kunne sikre den fornødne afstand og reducere antallet af tilstedeværende.

Krisen påvirkede også Dronningens mulighed for at hilse personligt på de op mod 2.000 borgere, som

siden årsskiftet havde modtaget en kongelig medalje eller orden. De offentlige audienser, som normalt

afholdes to gange om måneden, måtte fra medio marts aflyses, og i stedet modtog de pågældende et

personligt brev, hvor Kabinetssekretæren på Dronningens vegne ønskede tillykke med dekoreringen og

takkede for indsatsen for det danske samfund.

Herudover modtog 6.711 borgere i 2020 en lykønskning fra Dronningen i forbindelse med fejring af

diamantbryllup, 100-års fødselsdag eller andre særlige mærkedage.

Majestæten modtager traditionelt en række udenlandske statsoverhoveder, regeringschefer,

udenrigsministre og parlamentsformænd under disses besøg i Danmark. I 2020 var der naturligvis færre

udenlandske besøg end normalt, men Dronningen modtog i årets løb Slesvig-Holstens ministerpræsident

Daniel Günther, Armeniens parlamentsformand Ararat Mirzoyan og Schweiz’ udenrigsminister H.E. Ignazio

Cassis i Christian IX’s Palæ på Amalienborg. Dronningen tog ligeledes imod 12 nye udenlandske

ambassadører, som afleverede deres akkreditiver til Majestæten, og havde herudover seks ambassadører i

afskedsaudiens.

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

Dronningen, Kronprinsen og statsminister Mette
Frederiksen deltog i oktober i et statsråd, der
undtagelsesvist var flyttet til Taffelsalen på
Christiansborg Slot for at kunne sikre den fornødne
plads og afstand mellem mødedeltagerne.

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©
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Før nedlukningen af landet havde omkring 1.000 gæster indledt året med at ønske Majestæten og

Kronprinsparret ”godt nytår” ved de traditionsrige nytårskure på henholdsvis Amalienborg og

Christiansborg Slot.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Dronningen modtog Armeniens parlamentsformand
Ararat Mirzoyan i Christian IX’s Palæ på Amalienborg. F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

I forbindelse med en ambassadørmodtagelse i
Christian VII’s Palæ på Amalienborg inspicerede
Dronningen Den Kongelige Livgardes indre
kommando.
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Dronningen deltog i 2020 i en række arrangementer i Forsvaret. I juni og november kunne Majestæten

takke de afgående gardere fra Den Kongelige Livgarde og overrække ”Dronningens Ur” til den garder, der

af vagtkompagniet var udvalgt som tjenesteperiodens bedste ved afslutningen af tjenestetiden. Den

traditionelle Urparade finder normalt sted på Livgardens Kaserne i København, men i juni blev den for

første gang gennemført ved Marselisborg Slot, hvor Majestæten også overrakte ”Dronningens Ur” til den

garder, som skulle have modtaget uret ved den aflyste parade i marts. Ved begge parader var der færre

tilstedeværende end sædvanlig. Marselisborg Slot dannede den 26. august også rammen om Dronningens

modtagelse af nye officerer fra Søværnet.

F O T O :  P H I L I P  D AVA L I ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Dronningen holdt nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot med deltagelse af Kronprinsparret.
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I september offentliggjorde Kongehuset et nyt officielt gallaportræt af Danmarks monark. Portrættet, som

erstatter det seneste officielle portræt fra 2012, er skabt af fotograf Per Morten Abrahamsen i anledning af

Dronningens 80-års fødselsdag. Der er tradition for, at regentportrætter med mellemrum udskiftes, og det

nye portræt vil fremover kunne ses ophængt i blandt andet statslige institutioner, herunder på de danske

ambassader i udlandet.

F O T O :  D E N  K O N G E L I G E  L I V G A R D E  ©

Dronningen deltog i den traditionelle Urparade og overrakte "Dronningens Ur" på Livgardens Kaserne i København.
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KONGELIGE RESIDENSER
Majestæten og den kongelige familie har – i løbet af året – traditionelt haft skiftende residens på de

kongelige slotte i forskellige dele af Danmark. I vinterhalvåret bor Dronningen på Amalienborg, som siden

1794 har været hjem for ni danske regenter. Foråret og efteråret tilbringes sædvanligvis på Fredensborg

Slot, mens Graasten Slot – og Kongeskibet Dannebrog – især er kendt som sommerresidens. Marselisborg

Slot benyttes primært til ophold i forbindelse med påsken, julen samt i løbet af sommeren.

I 2020 var der – i lyset af udbredelsen af coronavirus – en række ændringer i de traditionelle ophold.

F O T O :  P E R  M O RT E N  A B R A H A M S E N  ©

Nyt officielt gallaportræt af Dronningen i Kuppelsalen på Fredensborg Slot.
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Dronningen måtte for eksempel aflyse påskeopholdet på Marselisborg Slot og havde i løbet af året heller

ikke residens på Kongeskibet Dannebrog. Kronprinsfamilien har gennem årene jævnligt boet i Kancellihuset

ved Fredensborg Slot i kortere perioder. I 2020 havde familien residens i Kancellihuset fra april til

slutningen af oktober, hvor familien flyttede tilbage til Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg.

I foråret 2020 blev en ny milepæl føjet til historien om de kongelige residensslotte, da genetableringen af

Fredensborg Slots oprindelige ridebane fra 1720 blev færdiggjort. Da Frederik 4. for 300 år siden opførte

Fredensborg Slot, blev der bygget en ridebane med tilhørende stald mellem Fredensborg Slotskirke og

Kancellihuset. Banen har i mange år været nedlagt, men i maj måned kunne Den Kongelige Stald-Etats

hvide kladruberheste igen tage det historiske anlæg i brug.  

Midlerne til istandsættelsen var en gave i anledning af Kronprinsens 50-års fødselsdag i 2018, og projektet

med genetableringen af ridebanen og istandsættelse af den tilhørende Lange Stald blev udført af Slots- og

Kulturstyrelsen. Den historiske ridebane og stald vil fremover blive benyttet af både den kongelige familie,

Den Kongelige Stald-Etat og Gardehusarregimentet. 

24



Hofmarskallens beretning | Kongehuset

KUNST OG KØKKENHAVE
En solbeskinnet eftermiddag i juni lød strofer fra Mozarts ”Tryllefløjten” ud over Fredensborg Slotshave, da

Dronningen og Prinsesse Benedikte ved arrangementet ”En musikalsk eftermiddag” overrakte Dronning

Ingrids Hæderslegat til to yngre kunstnere, operasanger Nicolai Elsberg og balletdanser ved Den Kongelige

Ballet Tobias Praetorius. Som formand for Dronning Ingrids Hæderslegat holdt Prinsesse Benedikte

velkomsttalen ved arrangementet.

Legatet, som blev indstiftet i 2005, uddeles til støtte for yngre kunstneres videre studier og dygtiggørelse.

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

Genetableringen af Fredensborg Slots oprindelige ridebane fra 1720 blev færdiggjort i foråret, og efterfølgende kunne
Den Kongelige Stald-Etats hvide kladruberheste igen tage det historiske anlæg i brug.
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Grundet de gældende rejserestriktioner kunne Hendes Majestæt Dronning Anne-Marie denne gang ikke

deltage i legatuddelingen.

Den følgende måned var Dronningen og Prinsesse Benedikte igen på opgave sammen – denne gang i

Sønderjylland til indvielsen af Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot den 24. juli. Med opfordringen

”Nu er den her - kom og spis!” bød Dronningen offentligheden velkommen til den 7.500 kvadratmeter store

nyttehave, hvor skoleklasser vil få mulighed for at lære om vejen fra jord til bord, og hvor besøgende kan

deltage i en række aktiviteter og købe frugt og grønt fra haven.

Dronningen og Prinsessen har været tæt involveret i Slots- og Kulturstyrelsens arbejde med at genskabe og

udvikle Dronning Ingrids køkkenhave til en ny attraktion, og i DR-serien ”Den kongelige køkkenhave” kunne

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

Dronningen overrakte Dronning Ingrids Hæderslegat til operasanger Nicolai Elsberg ved arrangementet ”En musikalsk
eftermiddag” i Fredensborg Slotshave.
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seerne gennem tre episoder følge det store arbejde.

Kunsten har en særlig plads i Dronningens hjerte – både privat og som udøvende kunstner. I 2020 kunne

Majestæten igen præsentere ny kirkekunst, da en ny messehagel i december blev taget i brug i Den Danske

Kirke i London. Med inspiration fra kirkerummet og et farvevalg hentet fra både Danmark og England havde

Dronningen skabt en messehagel, som danskere, der opholder sig kortere eller længere tid i London, kan

glædes over hele kirkeåret.  

F O T O :  C L A U S  F I S K E R ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Dronningen og Prinsesse Benedikte åbnede Den Kongelige Køkkenhave ved Graasten Slot.
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DEN KONGELIGE FAMILIES MÆRKESAGER
Ved årets begyndelse overværede Kronprinsen vinterudgaven af Ungdoms-OL, som fandt sted i Lausanne i

Schweiz den 9.-22. januar. Kronprinsen havde som medlem af Den Olympiske Komité siddet i den

styregruppe, som stod bag afviklingen af de ungdomsolympiske lege, og i Lausanne fik Hans Kongelige

Højhed blandt andet lejlighed til at besøge flere af de 26 danske atleter, som deltog i fem sportsgrene.

Kronprinsen opholdt sig i årets første måneder primært i Schweiz sammen med Kronprinsessen og parrets

F O T O :  D E N  D A N S K E  K I R K E  I  L O N D O N  

©

Dronningen har skabt en ny messehagel til Den
Danske Kirke i London. På bagstykket ses det
broderede kors med en Lutherrose i midten. De
svungne ranker i messehagelens mønster antyder de
gotiske linjer i kirken.

F O T O :  D E N  D A N S K E  K I R K E  I  L O N D O N  

©

På messehagelens forstykke har Dronningen broderet
et Kristusmonogram. Monogrammet, som er baseret
på de tre første bogstaver i navnet Jesus på græsk, er
omgivet af en tornekrone.
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fire børn, Deres Kongelige Højheder Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse

Josephine. Familien havde den 6. januar indledt et 12-ugers ophold på den internationale skole Lemania-

Verbier med det formål at skabe en fælles oplevelse for børnene i et internationalt miljø.

I januar takkede Kronprinsen ja til at blive protektor for den landsdækkende fejring af 200-året for H.C.

Ørsteds opdagelse af elektromagnetismen, HCØ2020. I løbet af året var Hans Kongelige Højhed derfor med

til at fremme interessen for videnskab og fremtidens teknologi, herunder ved et besøg i september på

Sophienborgskolen i Hillerød, hvor elever på alle klassetrin under årets Naturvidenskabsfestival havde

arbejdet med eksperimenter omhandlende elektromagnetismen.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Ved Ungdoms-OL i den schweiziske by Lausanne overværede Kronprinsen klassisk langrendsski for mænd og mødte i
den forbindelse den danske langrendsløber Hjalmar Michelsen.
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Leg og læring var også i centrum – men i helt andre omgivelser – da Kronprinsen som mangeårig protektor

for Red Barnet den 4. marts besøgte Za’atari-flygtningelejren i Jordan, som er den største lejr for syriske

flygtninge. Her fik Hans Kongelige Højhed gennem leg og fodboldspil et indblik i børnenes hverdag i

flygtningelejren og i Red Barnets arbejde for at styrke børn og unges mentale sundhed og trivsel under

humanitære kriser. Besøget fandt sted i anledning af Red Barnet Danmarks 75-års jubilæum.

Kronprinsen har gennem de seneste år sat særlig fokus på de globale klima- og miljøudfordringer og på

Danmarks rolle som ledende nation inden for grønne løsninger. I maj holdt Kronprinsen som protektor for

det danske offentligt-private partnerskab State of Green den indledende tale ved lanceringen af den nye

webinarrække ”Green Talks”. Den grønne omstilling var også i fokus, da Hans Kongelige Højhed den 2.

november var hovedtaler ved åbningen af det digitale erhvervsfremstød til Nederlandene.

Erhvervsfremstødet var det første digitale fremstød med kongelig deltagelse nogensinde. Fremstødet vil

blive fulgt op af et fysisk besøg i Nederlandene, når det igen bliver muligt.

Et andet nyt initiativ i 2020 var den nyindstiftede pris ”HRH Crown Prince Frederik International Business

Awards”, som i august for første gang blev uddelt til tre internationale virksomheder, som har gjort en

særlig indsats for at promovere bæredygtige danske løsninger globalt. 

F O T O :  M I K A L  S C H L O S S E R  ©

I forbindelse med den officielle åbning af HCØ2020 i
Industriens Hus i København besøgte Kronprinsen en
række udstillingspladser og hilste på skoleeleverne.

F O T O :  U L R I K  J A N T Z E N ,  R E D  B A R N E T  ©

Kronprinsen og Red Barnets generalsekretær
Johanne Schmidt-Nielsen besøgte en børnehave for
syriske flygtningebørn i Za’atari-flygtningelejren i
Jordan.
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I december besøgte Kronprinsen NATO-øvelsen STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020 på Oksbøl Kaserne.

Øvelsen havde til formål at certificere, at Danmark sammen med Belgien og Nederlandene hurtigt kan

oprette et fælles specialstyrkehovedkvarter som en del af NATO’s reaktionsstyrke i 2021. Den danske

specialoperationskommando, som har det overordnede ansvar for opstillingen af hovedkvarteret,

indbefatter blandt andet Frømandskorpset, hvorfra Kronprinsen afsluttede sin uddannelse i 1995. 

F O T O :  S TAT E  O F  G R E E N  ©

Kronprinsen holdt en tale ved lanceringen af "Green
Talks”, der fandt sted i House of Green i København.

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

I Industriens Hus i København deltog Kronprinsen i et
digitalt erhvervsfremstød til Nederlandene.
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Kronprinsparret var sammen med til at hædre den indsats, som ydes af danske udsendte i verdens

konfliktområder, da Deres Kongelige Højheder den 5. september deltog i Flagdag for Danmarks udsendte.

Kronprinsparret indledte dagen med at ære de faldne soldater ved at lægge en krans ved Monumentet for

Danmarks Internationale Indsats efter 1948 på Kastellet i København. Statsminister Mette Frederiksen og

forsvarsminister Trine Bramsen deltog også i højtideligheden, som blev efterfulgt af en mindegudstjeneste i

Holmens Kirke i København.

F O T O :  M O RT E N  F R E D S L U N D ,  P I C / S O K O M  ©

Kronprinsen besøgte NATO-øvelsen STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020 på Oksbøl Kaserne.
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For Kronprinsessen bød 2020 også på nye opgaver. Hendes Kongelige Højhed tiltrådte i juni som præsident

for WWF Verdensnaturfonden, som arbejder for at beskytte naturens mangfoldighed og truede dyrearter.

Prins Henrik tog i 1972 initiativ til at stifte WWF Verdensnaturfonden i Danmark, og Prinsen var frem til sin

død organisationens præsident. I august måned var Kronprinsessen med til at udsætte sømrokker, en truet

dyreart, i farvandet ved Kattegatcentret i Grenaa, og Kronprinsessen deltog også i offentliggørelsen af et

nyt partnerskab mellem WWF Verdensnaturfonden og Velux om indfangelse af virksomhedens CO2-aftryk. 

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

På Flagdag for Danmarks udsendte deltog Kronprinsparret i kranselægning ved Monumentet for Danmarks Internationale
Indsats efter 1948 på Kastellet i København.
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Rollen som præsident for WWF Verdensnaturfonden ligger i naturlig forlængelse af Kronprinsessens

involvering i arbejdet med udbredelse og opnåelse af FN’s verdensmål. Den 9. september holdt Hendes

Kongelige Højhed tale ved konferencen ”A Decade of Action – 10 år tilbage” i Landstingssalen på

Christiansborg, hvor Kronprinsessen satte fokus på den fælles handlekraft, der skal til for at indfri de 17

verdensmål inden 2030.

F O T O :  H E N N I N G  B A G G E R ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Kronprinsessen var til stede ved WWF Verdensnaturfondens udsætning af sømrokker fra Kattegatcentret i Grenaa.
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Kronprinsessen har gennem årene været særligt engageret i verdensmål 5 om ligestilling mellem kønnene,

og som protektor for FN’s Befolkningsfond, UNFPA, har Hendes Kongelige Højhed gennem rejser, projekter

og internationale arrangementer taget aktiv del i fondens arbejde for piger og kvinders reproduktive

sundhed og rettigheder. I 2020 takkede Kronprinsessen ja til at indtræde i fondens nyoprettede,

uafhængige ICPD25 Højniveaukommission, der skal følge op på de tilsagn – herunder om kvinders adgang

til prævention og til en sikker fødsel – som blev givet på topmødet Nairobi Summit i 2019.

I forbindelse med coronapandemien satte Kronprinsessen desuden krisens konsekvenser for udsatte piger

på dagsordenen, herunder i en virtuel samtale med unge kvinder fra Uganda og Etiopien ved

PlanBørnefondens markering af FN’s Internationale Pigedag den 7. oktober på Nærum Gymnasium, hvor

samtalen blandt andet handlede om de risici, som nedlukningen af skoler især medfører for pigerne.

Hendes Kongelige Højhed havde også samtaler med børn og unge om hverdagslivet, udfordringer og

bekymringer i Danmark under krisen. I en live-streamet samtale i forbindelse med UNICEF’s afholdelse af

F O T O :  H A N N E  J U U L  /  A L L E R  F O T O  &  V I D E O  ©

Kronprinsessen holdt tale ved konferencen ”A
Decade of Action – 10 år tilbage” i Landstingssalen på
Christiansborg.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Kronprinsessen deltog i et virtuelt lanceringsmøde i
ICPD25 Højniveaukommission.
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Børnenes Dag den 20. november talte Kronprinsessen med en gruppe børn om at være barn i Danmark og

om børnerettigheder i et globalt perspektiv. I slutningen af november var Kronprinsessen hovedtaler ved et

virtuelt topmøde arrangeret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Kulturministeriet om nye

aktiviteter og tiltag til forbedring af unges trivsel under pandemien.

I juni kunne Prins Joachim modtage sit diplom for gennemførelsen af den højeste rangerende franske

militære lederuddannelse på École Militaire i Paris. Uddannelsen består af to dele, der afvikles ved

henholdsvis Centre des Hautes Études Militaires (CHEM) og Institut des Hautes Études de la Défense

Nationale (IHEDN). Prinsen er den første danske officer, der har gennemført den samlede uddannelse.

Samme måned blev det offentliggjort, at Prins Joachim i september skulle tiltræde som ny forsvarsattaché

ved den danske ambassade i Paris. 

F O T O :  U N I C E F/ L I S E  B A L S B Y  ©

I anledning af Børnenes Dag deltog Kronprinsessen
med UNICEF i en live-streamet samtale med børnene
Thea, Vilma og Esther samt UNICEF-ambassadør
Sofie Østergaard i Tivoli i København.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Ved et virtuelt topmøde om unges trivsel under
covid-19 blev der vist en video med en tale af
Kronprinsessen.
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Sommeren bød på en alvorlig forskrækkelse, da Prins Joachim om aftenen den 24. juli blev ramt af en

blodprop i hjernen. Under udrykning blev Prinsen kørt til Universitetshospitalet i Toulouse, og efter en

vellykket operation blev Prinsens tilstand så stabil, at Hans Kongelige Højhed kunne udskrives fra hospitalet

den 3. august. I forbindelse med indlæggelsen udtrykte både Prins Joachim og Prinsesse Marie deres

taknemmelighed for den støtte og omsorg, som strømmede fra danskerne til Frankrig under

sygdomsforløbet. Efter en periode med rekonvalescens var Hans Kongelige Højhed den 18. september klar

til første arbejdsdag i rollen som forsvarsattaché.

Prinsesse Marie rejste i dagene 26. februar til 1. marts som protektor for Folkekirkens Nødhjælp til Uganda,

hvor Prinsessen besøgte en række af organisationens projekter inden for blandt andet bæredygtigt

landbrug. Prinsessen fik lejlighed til at møde unge ildsjæle, som kæmper for at imødegå konsekvenserne af

klimaforandringer i landet, og til at besøge lokale landmænd og virksomheder, som arbejder for at fremme

fødevareproduktionen, etablere lokale arbejdspladser og reducere madspild. 

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

I juni modtog Prins Joachim sit diplom for
gennemførelse af den højeste franske militære
uddannelse ved École Militaire af den franske
forsvarschef General Lecointre.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Prins Joachim tiltrådte som forsvarsattaché på Den
Danske Ambassade i Paris i september.
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Kampen mod madspild var også i centrum, da Prinsessen både lavede mad og holdt tale ved

åbningsarrangementet i forbindelse med lanceringen af Danmarks nationale madspildsdag den 29.

september. På Axelborg i København blev Prinsessen samme dag hædret med prisen ”Stræberen 2020” fra

organisationen De Samvirkende Købmænd for sin mangeårige indsats i kampen mod madspild.

I forbindelse med Prinsesse Maries særlige tilknytning til Beredskabsstyrelsen sendte Prinsessen i slutningen

af oktober en hilsen til styrelsens frivillige, værnepligtige, konstabler og medarbejdere og takkede for deres

store indsats rundt omkring i landet i forbindelse med håndteringen af coronapandemien.

I løbet af 2020 kunne Prins Joachim og Prinsesse Marie fejre en række glædelige begivenheder i familien.

Den 22. juli fyldte Hans Højhed Prins Felix 18 år, og hele familien var i den forbindelse samlet på Château de

Cayx for at fejre, at Prinsen blev myndig. Den 24. november var det præcis 12 ½ år siden, at Prins Joachim

og Prinsesse Marie blev viet i Møgeltønder Kirke. Kobberbrylluppet blev fejret privat i Paris.

F O T O :  B A X  L I N D H A R D T,  F O L K E K I R K E N S  N Ø D H J Æ L P  ©

Under rejsen til Uganda plantede Prinsesse Marie
sammen med fem klimaforkæmpere to mangotræer,
som Prinsessen fik i gave dagen før i det nordøstlige
Uganda.

F O T O :  E M I L  H E L M S ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Prinsesse Marie åbnede Folkekirkens Nødhjælps nye
Wefood butik i Tingbjerg i København.
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For Prinsesse Benedikte bød året på en række aktiviteter rundt omkring i Danmark. Som protektor for

Alzheimerforeningen sendte Prinsesse Benedikte i foråret en hilsen til de cirka 90.000 danskere med

demens og deres pårørende, som havde det særligt svært under coronapandemien, og i september kunne

Prinsessen overrække Alzheimerforeningens Forskerpris 2020 til to danske forskere, som har udmærket sig

inden for forskning i Alzheimers sygdom og andre demenssygdomme. Hendes Kongelige Højhed overrakte

ved samme lejlighed desuden Alzheimer-Forskningsfondens årlige uddeling til syv forskningsprojekter på i

alt 1,8 millioner kroner.

Prinsessen besøgte i 2020 også Flensborg, hvor Hendes Kongelige Højhed mødte den danske

generalkonsul, Kim Andersen, og en række repræsentanter for byens kulturliv på Det Kgl. Danske

Generalkonsulat. Generalkonsulatet i Flensborg blev oprettet efter grænsedragningen i 1920 som ét af

mange initiativer for at støtte det danske mindretal i Sydslesvig. Efterfølgende besøgte Prinsessen

Flensborg Avis.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Prins Felix blev fejret på Château de Cayx i Frankrig,
da Prinsen i juli fyldte 18 år.

F O T O :  H . H .  P R I N S E S S E  AT H E N A  ©

I anledning af kobberbrylluppet i november delte
Prins Joachim og Prinsesse Marie et billede taget af
Hendes Højhed Prinsesse Athena i Paris.
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KONGEHUSETS KOMMUNIKATION
Kongehusets kommunikationsmæssige ambition om at være til stede der, hvor danskerne er, havde en

særlig aktualitet i et år, hvor befolkningen var adskilt fra det fysiske fællesskab. I 2020 kommunikerede

Dronningen og den kongelige familie i høj grad til – og med – danskerne gennem tv-skærmen, de trykte og

digitale medier og Kongehusets sociale medier.

I årets løb medvirkede den kongelige familie i mere end 25 interviews, bogprojekter og tv-programmer,

herunder deltog Dronningen i seks interviews i forbindelse med 80-års fødselsdagen.

F O T O :  A L Z H E I M E R F O R E N I N G E N  ©

Prinsesse Benedikte overrakte Alzheimerforeningens Forskerpris til neuropsykolog, lektor og Ph.D. Asmus Vogel og
lektor og Ph.D. Kristine Freude.
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Den kongelige familie prøvede også kræfter med nye medieformater i årets løb, og i efteråret deltog

Majestæten for første gang i en podcast, da Dronningen i tre episoder dykkede ned i musikkens, ballettens

og billedkunstens verden i podcast-serien ”Dronningen og Kunsten”. Ligeledes medvirkede Dronningen i en

kort formidlingsfilm om portrættet ”Enkedronning Juliane Marie” til Statens Museum for Kunsts digitale

platforme, som især var til glæde for dem, som på grund af coronakrisen var afskåret fra at besøge museet

fysisk. Mens mange danskere tilbragte ferien hjemme i det danske sommerland, stævnede Kronprinsen i

august ud på sejlads i TV 2-programmet ”Kurs mod danske kyster”.

Siden 2016 har Kongehuset været til stede på de sociale medier, og antallet af følgere har været støt

stigende. Alene i 2020 voksede antallet med over 120.000. På Instagram har Kongehuset nu 493.000

følgere, mens 317.000 følger med på Facebook.

En tilbagevendende tradition på Kongehusets digitale medier er den årlige julekalender. Denne gang sendte

Majestæten Nissepigen ud på en rejse gennem rigsfællesskabet, og de 24 kalenderlåger gav – på dansk,

færøsk, grønlandsk og engelsk – et indblik i færøske og grønlandske juletraditioner sammenflettet med

fortællinger om Kongehuset gennem tiden. 

F O T O :  P E T R A  K L E I S  ©

I podcastserien ”Dronningen og kunsten” talte
Dronningen blandt andet om klassisk musik med
pianist Nikolaj Koppel.

F O T O :  T V  2  ©

Kronprinsen medvirkede i sidste afsnit af
programserien ”Kurs mod danske kyster”, der følger
tv-vært Mikkel Beha og hans familie på sejlads rundt i
Danmark ombord på skibet Wallenberg.
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KONGEHUSETS ØKONOMI
Økonomisk betød coronasituationen, at Kongehuset fik et positivt regnskabsresultat i et år, hvor der var

budgetteret med underskud på grund af forventede store arrangementer, herunder især i forbindelse med

Dronningens 80-års fødselsdag. Coronakrisen medførte besparelser som følge af, at arrangementerne blev

aflyst, men den indebar samtidig betydelige ekstraordinære omkostninger. For at begrænse smitterisikoen

var en del af personalet i perioder udstationeret på ugebasis, ligesom slotte og palæer blev sikret gennem

bl.a. opsætning af sensorbaserede armaturer og spritbeholdere samt ved en øget daglig rengøringsindsats.

Desuden blev der investeret betragtelige beløb i etablering af hjemmearbejdspladser, herunder indkøb af

bærbare pc’er og andet it-udstyr. I forbindelse med fødselsdagen blev en række af udgifterne afholdt,

selvom planlagte arrangementer var blevet aflyst. Det drejede sig om visse udgifter til medhjælpere, lokaler

og forplejning, som var bestilt og reserveret, og som Kongehuset valgte at afholde helt eller delvist trods

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Kongehuset præsenterede for femte år i træk en digital julekalender. I årets juleeventyr blev Nissepigen sendt ud på en
rejse gennem rigsfællesskabet for at finde sine to søskende, som Nissefamilien ikke havde fejret jul med i hundrede år.
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aflysningerne. Markeringen af fødselsdagen blev siden formidlet via blandt andet digitale medier, hvilket

indebar yderligere omkostninger til både it-software, udstyr og tidsforbrug.

2020 blev et år, som de færreste nok vil glemme – på godt og på ondt. På årets sidste dag holdt

Dronningen sin 49. nytårstale og sammenfattede blandt andet året med disse ord:

”Det blev et prøvelsens år, men vi viste, at vi kan stå sammen, når det gælder, og at vi formår at finde lyse

øjeblikke, trods afsavn og usikkerhed.”

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  K O N G E H U S E T  ©

Dronningen holdt sin 49. nytårstale fra modtagelsesværelset i Christian IX’s Palæ på Amalienborg.
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Årsregnskabet omfatter statsydelsen til Dronningen

og årpenge til Kronprinsen samt oplysning om

årpenge til Prins Joachim. Læs årsregnskabet for Den

Kongelige Civilliste og Kronprinsens årpenge

ÅRSREGNSKABET FOR CIVILLISTEN OG KRONPRINSENS ÅRPENGE
Statsydelsen er fastsat i "Lov om Dronning Margrethe den Andens civilliste", der hvert år reguleres i

henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte. I 2020 var statsydelsen på 85,9 millioner kroner.

Statsydelsen dækker udgifter til løn, varer og tjenesteydelser samt indvendig vedligeholdelse på de

kongelige slotte, som staten stiller til rådighed for Dronningen.

Regnskabet 2020
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Årpenge for Kronprinsparret er fastlagt i "Lov om årpenge for Kronprins Frederik", og årpenge for Prins

Joachim og Prinsesse Marie er fastlagt i "Lov om årpenge for Prins Joachim". Regulering af årpenge sker

som beskrevet for Dronningens statsydelse.

Kongehusets rejseomkostninger til statsbesøg i udlandet og andre officielle udlandsrejser dækkes af en

ramme under Udenrigsministeriet. I 2020 var der - i lighed med tidligere år - afsat en ramme på 4,5

millioner kroner.

Medlemmer af den kongelige familie, som modtager årpenge, skal ikke betale indkomstskat,

registreringsafgift og grøn ejerafgift. Det følger af Kildeskatteloven, Registreringsafgiftsloven og

Brændstofforbrugsafgiftsloven. Den kongelige familie er underlagt almindelige regler for betaling af bo- og

arveafgifter samt ejendomsskatter. Der ydes refusion af moms. Refusionen er årligt begrænset til en

procentdel af statsydelsen svarende til den gældende momssats. Beløbene i årsrapporten er således

opgjort eksklusive moms. Der er i 2020 modtaget momsrefusion på 5.480.411 kroner i Civillisten og

1.919.812 kroner i Kronprinsparrets Hof.

ÅRSREGNSKAB FOR DEN KONGELIGE CIVILLISTE
Årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste omfatter statsydelsen til Dronningen.

Regnskabet for Civillisten for 2020 viser et overskud på cirka 2,1 millioner kroner. Coronasituationen betød,

at Kongehuset fik et positivt regnskabsresultat, selvom der var budgetteret med underskud på grund af

forventede store arrangementer, herunder især Dronningens 80-års fødselsdag.

Coronakrisen medførte besparelser, men den særlige situation indebar samtidig betydelige ekstraordinære

omkostninger, som beskrives nærmere i det følgende.

Personaleomkostningerne, som går til lønninger, pensioner med videre, udgjorde i 2020 54,2 millioner

kroner svarende til 63 procent af Hoffets samlede udgifter.
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Personaleomkostningerne faldt en smule i forhold til 2019, hvilket kan henføres til en tidligere tilpasning af

organisationen, som slog fuldt igennem i 2020.

I 2020 omfattede personaleomkostningerne ekstraudgifter som følge af coronasituationen, idet en del af

personalet i perioder arbejdede i døgntjeneste på ugebasis for at begrænse smitterisikoen.

Hoffets driftsomkostninger udgjorde i 2020 7,3 millioner kroner fordelt på 4,6 millioner kroner til

driftsmidler og inventar, 1,7 millioner kroner til kongelige arrangementer og 1,0 millioner kroner til andre

omkostninger, herunder erindringsmedaljer i anledning af Dronningens 80-års fødselsdag.

Af driftsomkostningerne ses, at niveauet i 2020 afspejler det lave aktivitetsniveau, som kan

tilskrives coronasituationen. Omkostningerne til arrangementer i 2020 omfattede en række udgifter i

forbindelse med Dronningens 80-års fødselsdag, som blev afholdt, selvom planlagte arrangementer blev

aflyst. Det drejede sig om visse udgifter til medhjælpere, lokaler og forplejning, som var bestilt og

reserveret, og som Kongehuset valgte at afholde helt eller delvist trods aflysningerne.

Administrationsomkostningerne var i 2020 på 6,8 millioner kroner. Sammenlignet med niveauet i 2019 på

6,2 millioner kroner er dette et udtryk for de betragtelige beløb, der som følge af coronasituationen blev

investeret i etablering af it-hjemmearbejdspladser samt udgifterne til den digitale markering af Dronningens

fødselsdag, herunder udgifter til it-software og -udstyr.

Ejendomsomkostningerne beløb sig i 2020 til 4,5 millioner kroner mod 3,7 millioner kroner i 2019. Det

øgede omkostningeniveau vedrørte renovering af badeværelser og personaleværelser samt større

malerarbejder. Desuden blev slotte og palæer corona-sikret ved blandt anden opsætning af

sensorbaserede, dvs. berøringsfri, armaturer.

De direkte serviceopgaver til støtte for Dronningen løses af personalet i serviceenhederne.

Serviceenhedernes samlede udgifter til løn og øvrig drift beløb sig i 2020 til cirka 32,3 millioner kroner.

Rengøring og vaskeri kan samlet opgøres til 9,8 millioner kroner svarende til 30 procent af udgifterne.

Herefter kommer betjening og kørsel med 9,3 millioner kroner svarende til 29 procent fulgt af værksteder

med 5,6 millioner kroner og stalden med 4,4 millioner kroner svarende til henholdsvis 17 og 14 procent af

udgifterne til serviceenhederne. Køkkenerne havde udgifter på ca, 3,2 millioner kroner svarende til 10

procent af udgifterne til serviceenhederne.
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Fordelingen af Hoffets udgifter fremgår af grafikken nedenfor. En yderligere specifikation af økonomien

fremgår af noterne til regnskabet.

RESULTATOPGØRELSE

Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2020

Noter 2020

kr.

2019

t.kr..

Indtægter
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BALANCE

Statsydelsen 85.942.263 83.828

Andre indtægter 1 2.678.000 2.852

88.620.263 86.680

Omkostninger

Personaleomkostninger 2 54.210.261 54.833

Hoffets driftsomkostninger 3 7.337.876 7.860

Hoffets administrationsomkostninger 4 6.823.223 6.237

Ejendomsomkostninger 5 4.500.092 3.700

Afskrivninger 1.527.049 1.295

Rammebeløb 11.193.980 10.919

Årlig ydelse til H.K.H. Prinsesse Benedikte 1.289.134 1.257

Resultat før finansielle poster

86.881.615

1.738.648

86.101

579

Finansielle poster, netto 402.380 1.314

Årets resultat 2.141.028 1.893

Resultatdisponering

Overført til næste år 2.141.028 1.893

Den Kongelige Civilliste

49



REGNSKABET | Kongehuset

Balance

31. december 2020

Noter 2020

kr.

2019

t.kr..

AKTIVER

Anlægsaktiver

Biler og maskiner 4.715.962 5.221

It 335.521 472

Indretning af bygninger 0 400

Anlægsaktiver i alt 5.051.483 6.093

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende moms 1.599.333 1.799

Andre tilgodehavender 406.646 1.004

Periodeafgrænsningsposter 1.974.621 1.884

3.980.600 4.687

Værdipapirer 12.603.116 12.104

Likvide beholdninger 12.885.832 9.102

25.488.948 21.206

Omsætningsaktiver i alt 29.469.548 25.893

Aktiver i alt 34.521.031 31.986

Noter 2020

kr.

2019

t.kr..

PASSIVER

Egenkapital 6 16.393.681 14.253
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NOTE 1 - ANDRE INDTÆGTER

Gældsforpligtelser

Leverandør af varer og tjenesteydelser 1.254.197 1.011

Anden gæld inkl. feriepengeforpligtelse 9.627.637 9.639

Modtaget forudbetalt statsydelse 7.245.516 7.083

Gældsforpligtelser i alt 18.127.350 17.733

Passiver i alt 34.521.031 31.986

2020

kr.

2019

t.kr.

Andre indtægter

Lejeindtægter 1.611.943 1.598

Øvrige indtægter 1.066.057 1.254

2.678.000 2.852
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NOTE 2 - PERSONALEOMKOSTNINGER

2020

kr.

2019

t.kr.

Personaleomkostninger

Lønninger inkl. omkostninger til social sikring 46.174.200 47.331

Pensionsbidrag og pensioner 5.237.706 4.789

Andre personaleomkostninger 2.798.355 2.713

54.210.261 54.833
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NOTE 3 - HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

2020

kr.

2019

t.kr.

Hoffets driftsomkostninger

Driftsmidler og inventar 4.601.598 4.754

Kongelige arrangementer 1.675.831 2.468

Medaljer mv. 975.100 592

Diverse omkostninger 85.347 46

7.337.876 7.860
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NOTE 4 - HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

2020

kr.

2019

t.kr.

Hoffets administrationsomkostninger

Kontorhold, bøger, blade mv. 775.297 729

Telefon og porto 1.125.350 1.084

Forsikringer og konsulentydelser 1.922.861 1.628

Kontorinventar og it 2.999.715 2.796

6.823.223 6.237
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NOTE 5 - EJENDOMSOMKOSTNINGER

2020

kr.

2019

t.kr.

Ejendomsomkostninger

Varme og el 2.286.336 2.386

Ekstern rengøring 447.346 451

Leje 11.558 28

Vedligeholdelse og modernisering mv. 1.754.852 835

4.500.092 3.700
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NOTE 6 - EGENKAPITAL

2020

kr.

2019

t.kr.

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 14.252.653 12.360

Resultatdisponering 2.141.028 1.893

Egenkapital 31. december 16.393.681 14.253
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A. 

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå, og forpligtelsens værdi kan

måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de

beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN

Statsydelsen

I resultatopgørelsen indregnes den statsydelse, der vedrører regnskabsåret. Statsydelsen udbetales fra

staten månedsvis forud. 1,5 procent af statsydelsen tilfaldt Prinsesse Benedikte.

Andre indtægter

Andre indtægter omfatter indtægter ved udlejning af tjenesteboliger, entreindtægter fra rundvisninger på
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Fredensborg Slot samt ekspeditionsgebyrer vedrørende belønningsmedaljer.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt pensionsbidrag og pensioner med videre.

Endvidere omfatter personaleomkostninger omkostninger til kurser, uniformer, sundhedsforsikring samt

ansvars- og ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger 

Omkostninger til Hoffet omfatter omkostninger til officielle forpligtelser, herunder statsbesøg,

festforestillinger, drift af biler og hestehold samt rejser med videre. 

Hoffets administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration af Hoffet, herunder kontorhold,

forsikringer, konsulentydelser, it-drift, juridisk bistand, revision, abonnementer med videre.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse af de slotte og palæer, som i

henhold til Civillisteloven stilles til rådighed for Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere

omkostninger til varme, elektricitet samt rengøring og vinduespolering.

Afskrivninger

Omfatter af- og nedskrivninger samt gevinst/tab ved salg af biler, it-udstyr samt bygninger.

Rammebeløb

Af den modtagne statsydelse henføres en fast andel som et rammebeløb til Dronningen. Beløbet anvendes

blandt andet til beklædning, inventar, andre private omkostninger, rådgivning og sekretærassistance af

ikke-officiel karakter samt vedligeholdelsesomkostninger og driftsomkostninger på Marselisborg Slot og

i Jagtejendommen Trend Skov samt omkostninger relateret til Château de Cayx. Herudover bruges en del

af rammebeløbet til driftskomkostninger i forbindelse med ophold på Graasten Slot.

Finansielle poster 

Finansielle indtægter omfatter renter af kontante indeståender og obligationer, udbytte fra

investeringsforeningsbeviser, samt kursregulering af værdipapirer. Finansielle omkostninger omfatter

kursregulering af værdipapirer.
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BALANCEN

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Biler og maskiner

afskrives hovedsageligt lineært i forhold til forventet scrapværdi efter fem til otte år. It-systemer afskrives

lineært over otte år, mens investeringer i it-udstyr afskrives over fem år. Indretning af bygninger til

værksteder og vaskeri afskrives lineært over femten år. Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver

vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger

der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivning af det enkelte aktiv til forventet nettosalgspris.

Tilgodehavender 

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer

Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og investeringsforeningsbeviser, der indregnes til

balancedagens børskurs. Udtrukne obligationer indregnes til kurs pari.

Likvide beholdninger

Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Michael Ehrenreich
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Dan Folke Pedersen

Økonomichef

PÅTEGNING

Godkendelse af årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december

2020 for Den Kongelige Civilliste.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af  Den Kongelige Civillistes aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1.

januar 2020 - 31. december 2020.

Den del af beretningen, der omhandler Den Kongelige Civilliste, indeholder efter vores opfattelse en

retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 18. marts 2021

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Hendes Majestæt Dronningen

KonklusionKonklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december

2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet

udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den Kongelige Civillistes aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Den Kongelige Civillistes

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med

årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusionGrundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Den

Kongelige Civilliste i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)

og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i

henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og

egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere evnen til at fortsætte driften, at

oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på

grundlag af ledelsens forventninger til den fortsatte drift.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabetRevisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig

fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,

der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå

som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer

på grundlag af årsregnskabet.
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Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel 

skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for

ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,

bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af Den Kongelige Civillistes interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed

forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om evnen til at fortsætte driften.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom

på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere

vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for

vores revisionspåtegning.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige 

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige 

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om beretningenUdtalelse om beretningen

Ledelsen er ansvarlig for beretningen.
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Erik Holst Jørgensen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne9943

Claus Jorch Andersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne33712

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion

med sikkerhed om beretningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse beretningen og i den forbindelse

overveje, om beretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved

revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold til

årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet

væsentlig fejlinformation i beretningen.

København, den 18. marts 2021

DeloitteDeloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56
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ÅRSREGNSKAB FOR KRONPRINSENS ÅRPENGE
Årsregnskabet omfatter årpenge til Kronprinsen og Kronprinsessen.

RESULTATOPGØRELSE

Årsregnskab for Kronprinsens årpenge

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2020

Noter 2020

kr.

2019

t.kr.

Indtægter

Årpenge 1 21.154.382 20.634

21.154.382 20.634

Omkostninger

F O T O :  K O N G E H U S E T  © F O T O :  K O N G E H U S E T  ©
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BALANCE

Personaleomkostninger 2 11.386.898 13.167

Hoffets driftsomkostninger 3 1.843.054 1.952

Hoffets administrationsomkostninger 4 233.703 279

Ejendomsomkostninger 5 1.309.165 867

Afskrivninger 503.343 462

Rammebeløb, Kronprinsparret 4.230.876 4.127

Resultat før finansielle poster

19.507.039

1.647.343

20.854

-220

Finansielle poster -1.885 0

Årets resultat 1.645.458 -220

Resultatdisponering

Overført til næste år 1.645.458 -220

Kronprinsens årpenge

Balance

31. december 2020

Noter 2020

kr.

2019

t.kr.

AKTIVER
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Anlægsaktiver

Anlægsaktiver 2.152.918 2.302

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende moms 392.854 213

Andre tilgodehavender 123.121 500

Periodeafgrænsningsposter 181.478 178

Likvide beholdninger

697.453

4.197.595

891

2.594

Omsætningsaktiver i alt 4.895.048 3.485

Aktiver i alt 7.047.966 5.787

Noter 2020

kr.

2019

t.kr.

PASSIVER

Egenkapital 6 2.779.521 1.134

Gældsforpligtelser

Leverandør af varer- og tjenesteydelser 117.877 204

Anden gæld inkl. feriepengeforpligtelse 2.367.110 2.705

Modtaget forudbetalt statsydelse 1.783.458 1.744

Gældsforpligtelser i alt 4.268.445 4.653

Passiver i alt 7.047.966 5.787
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NOTE 1 - ÅRPENGE

NOTE 2 - PERSONALEOMKOSTNINGER

2020

kr.

2019

t.kr.

Årpenge til H.K.H. Kronprinsen

Årpenge til H.K.H. Kronprinsen 21.154.382 20.634

Heraf til H.K.H. Kronprinsessen 2.115.438 2.063

2020

kr.

2019

t.kr.

Personaleomkostninger

Lønninger inkl. omkostninger til social sikring 9.461.334 11.325

Pensionsbidrag og pensioner 1.579.795 1.527

Andre personaleomkostninger 345.769 315

11.386.898 13.167
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NOTE 3 - HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

2020

kr.

2019

t.kr.

Hoffets driftsomkostninger

Driftsmidler og inventar 701.772 620

Kongelige arrangementer 519.596 809

Diverse omkostninger 621.686 523

1.843.054 1.952
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NOTE 4 - HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

NOTE 5 - EJENDOMSOMKOSTNINGER

2020

kr.

2019

t.kr.

Hoffets administrationsomkostninger

Kontorhold, bøger, blade mv. 104.366 106

Telefon og porto 81.766 77

Forsikring og konsulentydelser 38.285 83

Kontorinventar og it 9.286 13

233.703 279

2020

kr.

2019

t.kr.

Ejendomsomkostninger

Varme og el 860.138 705

Vedligeholdelse og moderniseringer mv. 449.027 162

1.309.165 867
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NOTE 6 - EGENKAPITAL

2020

kr.

2019

t.kr.

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 1.134.063 1.354

Resultatdisponering 1.645.458 -220

Egenkapital 31. december 2.779.521 1.134
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling

Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige

økonomiske fordele vil tilflyde, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk

forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå, og forpligtelsens værdi kan

måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som

beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten

aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de

beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN

Årpenge

I resultatopgørelsen indregnes årpenge, der vedrører regnskabsåret. Årpenge udbetales fra staten

månedsvis forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder 10 procent af årpengene Kronprinsessen.

Personaleomkostninger

Personaleomkostninger omfatter lønninger, regulering af feriepengeforpligtelser samt pensionsbidrag og
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pensioner med videre. Endvidere omfatter personaleomkostninger omkostninger til kurser, uniformer samt

ansvars-, sundheds- og ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger

Omfatter omkostninger til Kronprinsparrets officielle forpligtelser, rejser, drift af biler med videre.

Hoffets administrationsomkostninger

Omfatter omkostninger til administration af Hoffet, herunder kontorhold, forsikringer, konsulentydelser, it-

drift, juridisk bistand, revision, abonnementer med videre.

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse og indretning af de

ejendomme, som i henhold til Civillisteloven påhviler Dronningen, og som er stillet til rådighed for

Kronprinsparret af Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere omkostninger til varme,

elektricitet samt rengøring og vinduespolering udført af eksterne leverandører.

Afskrivninger

Omfatter af- og nedskrivninger samt gevinst/tab ved salg af biler og it-udstyr.

Rammebeløb til Kronprinsparret

Af de modtagne årpenge henføres en fast andel af årpengene som et rammebeløb til Kronprinsparret.

Beløbet anvendes blandt andet til beklædning, inventar og andre omkostninger af privat karakter.

BALANCEN

Anlægsaktiver

Optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Biler afskrives hovedsageligt

lineært i forhold til forventet scrapværdi efter fem til otte år. Investeringer i it-udstyr afskrives over fem år.

Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over

det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivning

af det enkelte aktiv til forventet nettosalgspris.

Tilgodehavender
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Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Christian Schønau

Hofchef

Dan Folke Pedersen

Økonomichef

PÅTEGNING

Godkendelse af årsregnskabet for Kronprinsens årpenge

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Kronprinsens årpenge for regnskabsåret 1. januar

2020 – 31. december 2020.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kronprinsens årpenges aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1.

januar 2020 - 31. december 2020.

Den del af beretningen, der omhandler Kronprinsens årpenge, indeholder efter vores opfattelse en

retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 18. marts 2021
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen 

KonklusionKonklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Kronprinsens årpenge for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december

2020, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet

udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kronprinsens årpenges aktiver,

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2020 samt af resultatet af Kronprinsens årpenges aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar 2020 - 31. december 2020 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusionGrundlag for konklusion

Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere

krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i

revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af

Kronprinsens årpenge i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske

regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske

forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabet

Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i

overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som

ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om

denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere evnen til at fortsætte driften, at

oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på

grundlag af ledelsens forventninger til den fortsatte drift.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabetRevisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
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fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en

konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,

der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er

gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå

som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,

at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer

på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de

yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel

skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne

skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt

opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for

ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig

fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,

bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme

revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en

konklusion om effektiviteten af Kronprinsens årpenges interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de

regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om

fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed

forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om evnen til at fortsætte driften.

Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom

på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere

vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for

vores revisionspåtegning.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder

noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på

en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Erik Holst Jørgensen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne9943

Claus Jorch Andersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne33712

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige

placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige

mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om beretningenUdtalelse om beretningen

Ledelsen er ansvarlig for beretningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion

med sikkerhed om beretningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse beretningen og i den forbindelse

overveje, om beretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved

revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold til

årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretningen er i overensstemmelse med

årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet

væsentlig fejlinformation i beretningen.

København, den 18. marts 2021

DeloitteDeloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56
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ÅRPENGE TIL PRINS JOACHIM
Prins Joachim modtog i 2020 3.739.068 kr. i årpenge og 934.767 kr. i momsrefusion.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©
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Den kongelige familie deltager normalt i flere hundrede officielle arrangementer og besøg i løbet af et år.

Begivenhederne omfatter blandt andet møder hos interesseorganisationer, åbninger af udstillinger og

andre former for arrangementer, legat- og prisoverrækkelser, audienser, statsråd, statsbesøg,

erhvervsfremstød samt modtagelse af fremmede statsoverhoveder.

I 2020 var der som følge af udbredelsen af coronavirus i Danmark og resten af verden markant færre

officielle arrangementer end i tidligere år. 

På denne side kan man på et Danmarks- og verdenskort se besøgene fordelt på byer og lande samt få et

overblik over de officielle programpunkter for kalenderåret 2020.

Officielt program 2020
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På Danmarkskortet kan man se de byer, som den kongelige familie besøgte i forbindelse med officielle

arrangementer i 2020. Byerne fremgår kun en enkelt gang af listen, selvom nogle byer har været besøgt

flere gange.

Det var ikke kun i Danmark, at den kongelige familie havde officielle programpunkter i det forgangne år.

Inden coronapandemien ramte verden, nåede den kongelige familie at besøge enkelte lande i forbindelse

med protektionsrejser og officielle arrangementer. På verdenskortet ses de lande, som medlemmer af den

kongelige familie har besøgt i 2020. Landene og byerne fremgår kun en enkelt gang af listen, selvom der

har været besøg flere gange.

BESØG I DANMARK OG VERDEN
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OFFICIELLE PROGRAMPUNKTER
Her ses den kongelige families officielle programpunkter for 2020, som de løbende er blevet offentliggjort

på Kongehusets hjemmeside. Programpunkterne er med til at tegne året og giver et billede af den

kongelige families officielle gøremål.

Oversigten afspejler ikke det samlede aktivitetsniveau. Ud over de officielle begivenheder og

programpunkter deltager medlemmer af den kongelige familie i en række aktiviteter, der ikke fremgår af

listen, herunder møder med enkeltpersoner, organisationer, virksomheder og fonde. Dertil skal lægges den
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daglige kontortid og interne møder, hvor der blandt andet forberedes kommende besøg og taler samt

ekspedition af lovgivning og ordens- og medaljetildeling.

JANUAR 2020

1. januar: H.M. Dronningen holdt nytårskur og -taffel for regeringen, Folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og

hoffet i Christian VII's Palæ, Amalienborg.

2. januar: H.M. Dronningen holdt nytårskur for Højesterets dommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets vagtgående

Officerskorps i Christian VII's Palæ, Amalienborg. Kronprinsparret deltog.

2. januar: H.M. Dronningen holdt nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot. Kronprinsparret deltog.

3. januar: H.M. Dronningen blev eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskorte i guldkaret fra Christian IX’s Palæ, Amalienborg til

Christiansborg Slot.

3. januar: H.M. Dronningen holdt nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt indbudte

repræsentanter for større landsorganisationer og protektioner på Christiansborg Slot. Kronprinsparret deltog.

3. januar: H.M. Dronningen blev eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskorte i guldkaret fra Christiansborg Slot til Amalienborg.

4. januar: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværede forestillingen ”Snedronningen” i Operaen i München, Tyskland.

8. januar: H.M. Dronningen modtog ambassadøren for Pakistan i afskedsaudiens. Christian IX's Palæ, Amalienborg.

9.-22. januar: H.K.H. Kronprinsen overværede Ungdoms-OL i Schweiz.

10. januar: H.M. Dronningen modtog Slesvig-Holstens ministerpræsident. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

10. januar: H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte overværede en gallaforestilling på Det Kongelige Teater i anledning af 100-året

for Genforeningen. Det Kongelige Teater, Kongens Nytorv 9, København.

12. januar: H.M. Dronningen var til stede ved festgudstjeneste i anledning af 100-året for Genforeningen. Københavns Domkirke, Nørregade

8, København.

13. januar: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

14. januar: H.K.H. Kronprinsen deltog i IOC Sustainability and Legacy Commission-møde. Lausanne, Schweiz.

14. januar: H.M. Dronningen var til stede ved indvielsen af Nordfløjen på Rigshospitalet. København.
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17. januar: H.K.H. Prinsesse Benedikte åbnede udstillingen ”100 år med Danmark – Sønderjylland siden genforeningen” på Museum

Sønderjylland. Sønderborg Slot, Sønderborg.

22. januar: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværede premieren på musicalen Mamma Mia i Tivolis Koncertsal. Tivoli, København.

23. januar: H.K.H. Kronprinsen forestod den officielle åbning af Experimentariums nye udstilling ”LAD LEGENE BEGYNDE”.

Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, Hellerup.

23. januar: H.K.H. Kronprinsen forestod uddeling af Industriens Fonds Iværksætterpris 2019 ved Danish Tech Challenge Award Show. The

Plant Cph, Raffinaderivej 22, København.

24.-25. januar: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog i møde i Global Dressage Foundation. Amsterdam, Nederlandene.

27. januar: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

28. januar: H.K.H. Kronprinsen holdt Kongejagt i Gribskov, Nordsjælland.

28. januar: H.K.H. Prinsesse Marie var til stede ved åbningen af udstillingen "Les Contes Étranges de N.H. Jacobsen, un Danois à Paris".

Musée Bourdelle, Paris, Frankrig.

29. januar: H.M. Dronningen var til stede ved Margrethegårdens 70-års jubilæum. Retortvej 49, Valby.

29. januar: H.K.H. Kronprinsessen overværede med Mary Fonden kåringen af Mediekonkurrencens vindere. Politikens Hus, Rådhuspladsen

37, København.

31. januar: H.K.H. Kronprinsen forestod som protektor den officielle åbning af HCØ2020. Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18,

København.

31. januar: H.K.H. Kronprinsessen forestod overrækkelsen af Women’s Board Award 2020. Deloitte, Weidekampsgade 6, København.

31. januar: H.K.H. Kronprinsen deltog som protektor i Røde Kors’ nytårskur. Røde Kors, Frivillighedshuset, Blegdamsvej 27, København.
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FEBRUAR 2020

5. februar: H.M. Dronningen modtog bataljonschefer fra Princess of Wales’s Royal Regiment. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

6. februar: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværede åbningen af udstillingen ”Simply Danish”. Øregaard Museum, Ørehøj Allé 2, Hellerup.

7. februar: H.M. Dronningen var til stede ved åbningen af det nye Københavns Museum. Stormgade 18, København.

7. februar: H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte var til stede ved åbningen af Fabergékammeret på Amalienborgmuseet.

Christian VIII’s Palæ, Amalienborg.

10. februar: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

17. februar: H.M. Dronningen modtog nye ambassadører fra Estland, Cuba, Iran og Afghanistan. Christian VII’s Palæ, Amalienborg.

18. februar: H.M. Dronningen modtog Armeniens parlamentsformand Ararat Mirzoyan. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

20. februar: H.K.H. Kronprinsen forestod den officielle indvielse af Sygehus Sønderjyllands nye akutsygehus i Aabenraa. Kresten Philipsens

Vej 15, Aabenraa.

24. februar: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

25. februar: Statsråd på Christiansborg Slot.

26. februar – 1. marts: H.K.H. Prinsesse Marie besøgte som protektor for Folkekirkens Nødhjælp Uganda.

F O T O :  I D A  G U L D B Æ K  A R E N T S E N ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Ved Danish Tech Challenge Award Show på The Plant
Cph i København uddelte Kronprinsen Industriens
Fonds Iværksætterpris 2019 til virksomheden
PentaLock.

F O T O :  L I S E L O T T E  S A B R O E ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Dronningen var til stede ved Margrethegårdens 70-
års jubilæum i Valby.
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26. februar: H.K.H. Kronprinsen var som protektor vært ved et netværksmøde med efterfølgende middag for foreningen DenmarkBridge.

Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

27. februar: H.K.H. Kronprinsessen forestod uddeling af Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-priser. Operaen, København.

28. februar: H.K.H. Kronprinsessen lancerede antologi om vold med Mary Fonden og Lev Uden Vold. Københavns Professionshøjskole,

Kronprinsesse Sofies Vej 35, Frederiksberg.

MARTS 2020

26. februar – 1. marts: H.K.H. Prinsesse Marie besøgte som protektor for Folkekirkens Nødhjælp Uganda.

2. marts: H.K.H. Kronprinsen deltog i Fonden for Entreprenørskabs 10-års jubilæum. Børsen, København.

4. marts: H.K.H. Kronprinsen besøgte som protektor for Red Barnet Za'atari-flygtningelejren i Jordan.

4. marts: H.K.H. Prinsesse Benedikte præsenterede legatmodtagere af Dronning Ingrids Hæderslegat. Christian VIII’s Palæ, Amalienborg.

F O T O :  I D A  G U L D B Æ K  A R E N T S E N ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Dronningen åbnede det nye Københavns Museum og
fik forevist en større interaktiv installation, som viser
en model af København.

F O T O :  I D A  G U L D B Æ K  A R E N T S E N ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

I Operaen i København overrakte Kronprinsessen
Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-
priser til blandt andre professor Tobias Richter.
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5. marts: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog som protektor i Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskades workshop for elever på

Herlufsholm Kostskole. Herlufsholm Kostskole, Herlufsholm Allé 170, Næstved.

6. marts: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværede Dansk Varmblods Hingstekåring. Jyske Bank Boxen, Kaj Zartows Vej 7, Herning.

7. marts: H.K.H. Prinsesse Benedikte holdt bestyrelsesmøde for Dressurens Venner. Jyske Bank Boxen, Kaj Zartows Vej 7, Herning.

9. marts: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

9. marts: H.K.H. Prinsesse Benedikte overrakte Helene Elsass Prisen ved Elsass Fonden. Holmegaardsvej 28, Charlottenlund.

9. marts: H.K.H. Kronprinsen deltog i åbningen af Dansk Retursystems nye pantfabrik. Erik Husfeldts Vej 1, Taastrup.

17. marts: H.M. Dronningen talte til befolkningen om den alvorlige situation i forbindelse med udbredelsen af coronavirus. Fredensborg Slot.

APRIL 2020

8. april: H.K.H. Kronprinsen overværede landing af fragtfly med værnemidler. Københavns Lufthavn, Kastrup.

16. april: H.M. Dronningen holdt en tale til befolkningen i anledning af 80-års fødselsdagen. Fredensborg Slot. 

F O T O :  B A X  L I N D H A R D T,  F O L K E K I R K E N S  N Ø D H J Æ L P  ©

Under rejsen til Uganda modtog Prinsesse Marie et
mangotræ fra en lokal familie som tak for besøget.

F O T O :  I D A  G U L D B Æ K  A R E N T S E N ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Kronprinsen forestod åbningen af Dansk
Retursystems nye pantfabrik i Høje Taastrup.
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MAJ 2020

4. maj: H.M. Dronningen var til stede ved mindehøjtidelighed i anledning af 75-året for Befrielsen. Mindelunden, Ryvangen, Hellerup.

12. maj: H.K.H. Kronprinsen deltog i videomøde med Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. 

14. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltog i møde med udviklingsminister Rasmus Prehn. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg.

15. maj: H.K.H. Kronprinsen besøgte et anlæg for produktion af ethanol til desinfektionsmidler. RE Energy, Asnæsvej 16, Kalundborg.

15. maj: H.M. Dronningen deltog i bestyrelsesmøde i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Fredensborg Slot.

20. maj: D.K.H. Kronprinsen og Prins Christian besøgte det danske e-sportshold Astralis. København.

F O T O :  K I M  R E F S L U N D ,  D R  ©

På Dronningens 80-års fødselsdag holdt Dronningen en tale til befolkningen fra Havesalen på Fredensborg Slot.
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25. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltog som protektor i møde med WHO Regional Director for Europe dr. Hans Kluge. FN Byen, Marmorvej 51,

København.

26. maj: H.K.H. Prinsesse Benedikte holdt bestyrelsesmøde og generalforsamling i Dronning Ingrids Hæderslegat. Bredgade 30, København.

27. maj: H.K.H. Kronprinsen deltog som protektor for State of Green i lanceringen af "Green Talks". House of Green, Vesterbrogade 1E,

København.

JUNI 2020

2. juni: H.K.H. Kronprinsen overrakte legater fra Crown Prince Frederik Fund. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

8. juni: H.K.H. Kronprinsessen deltog i åbningen af det nye Holmegaard Værk. Glasværksvej 54, Fensmark, Holmegaard.

9. juni: Statsråd på Christiansborg Slot.

9. juni: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog i møde i Pigespejdernes Fællesråd. Arsenalvej 10, Holmen.

12. juni: H.K.H. Kronprinsessen deltog i åbningen af oplevelsesarenaen Naturkraft. Naturparken 10, Ringkøbing.

14. juni: H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog i "En musikalsk eftermiddag" samt overrakte Dronning Ingrids Hæderslegat i

Fredensborg Slotshave. Fredensborg Slot.

F O T O :  K E L D  N AV N T O F T,  D I  ©

Kronprinsen besøgte et anlæg for produktion af
ethanol til desinfektionsmidler på en nedlukket fabrik
ved Asnæsværket i Kalundborg.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

I Frederik VIII’s Palæ på Amalienborg deltog
Kronprinsessen i et møde med udviklingsminister
Rasmus Prehn om kortsigtede og langsigtede
konsekvenser af covid-19-krisen for piger og kvinder
rundt omkring i verden.
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16. juni: H.M. Dronningen var til stede ved arrangementet "Børn fra Danmarks kommuner fejrer H.M. Dronningen". Christiansborg Slot.

16. juni: H.M. Dronningen og Kronprinsparret var til stede ved åbningen af udstillingen "Dronningens Ansigter". Frederiksborg Slot, Hillerød.

17. juni: H.M. Dronningen modtog nye ambassadører fra Colombia, Laos og Pakistan. Christian VII’s Palæ, Amalienborg.

17. juni: H.M. Dronningen var til stede ved indvielsen af Kongehallen i Sagnlandet Lejre. Slangealléen 2, Lejre.

26. juni: H.M. Dronningen deltog i Urparade ved Den Kongelige Livgarde samt overrakte "Dronningens Ur". Marselisborg Slot.

JULI 2020

24. juli: H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte åbnede Den Kongelige Køkkenhave. Graasten Slot.

28. juli: H.K.H. Prinsesse Benedikte holdt bestyrelsesmøde i Dressurens Venner. Simmerstedvej 206B, Haderslev.

31. juli: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog i en frokost hos den danske generalkonsul i Flensborg og besøgte efterfølgende Flensborg Avis.

Flensborg, Tyskland.

F O T O :  H E N N I N G  B A G G E R ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Kronprinsessen åbnede oplevelsesarenaen Naturkraft
i Ringkøbing.

F O T O :  I D A  M A R I E  O D G A A R D ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Dronningen indviede Kongehallen i Sagnlandet Lejre
ved at klippe den røde snor over med en sax
udformet som et enægget sværd.
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AUGUST 2020

19. august: H.K.H. Kronprinsessen var til stede ved WWF Verdensnaturfondens udsætning af sømrokker. Kattegatcentret, Færgevej 4,

Grenaa.

21. august: H.K.H. Kronprinsen forestod indvielsen af Asnæsværket. Asnæsvej 16, Kalundborg.

24. august: H.K.H. Kronprinsen deltog som protektor i åbningen af Odense International Film Festival 2020. Magasinet, Farvegården 7,

Odense.

26. august: H.M. Dronningen modtog nye officerer fra Søværnet. Marselisborg Slot.

27. august: H.K.H. Kronprinsen var vært ved HRH Crown Prince Frederik International Business Awards. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

F O T O :  T I M  R I E D I N G E R ,  F L E N S B O R G  AV I S  ©

Prinsesse Benedikte besøgte Flensborg Avis sammen med den danske generalkonsul i Flensborg Kim Andersen.
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31. august: H.K.H. Kronprinsessen var som præsident for WWF Verdensnaturfonden til stede ved offentliggørelse af nyt partnerskab mellem

organisationen og en dansk virksomhed. IDA Conference, Kalvebod Brygge 31-33, København.

SEPTEMBER 2020

1. september: H.K.H. Kronprinsessen deltog i åbningen af "The BLOX - Build Back Better Summit". BLOX, Bryghuspladsen 10, København.

5.-6. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværede DM i dressur. Uggerhalne Sportsrideklub, Grindstedvej 54, Vodskov.

5. september: Kronprinsparret deltog i aktiviteter i forbindelse med Flagdag for Danmarks udsendte. På Kastellet og i Holmens Kirke,

København.

9. september: H.K.H. Kronprinsessen deltog i den internationale konference ”A Decade of Action – 10 år tilbage”. Christiansborg.

9. september: H.K.H. Kronprinsen deltog som protektor i Red Barnets 75-års jubilæumskonference "Hvordan sikrer vi børns mentale

F O T O :  R I E  N E U C H S  ©

Kronprinsen forestod indvielsen af Asnæsværket i
Kalundborg.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Nye officerer fra Søværnet blev modtaget af
Dronningen ved Marselisborg Slot.
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sundhed og trivsel". Børssalen, Børsen, København.

9. september: H.M. Dronningen modtog nye ambassadører fra Storbritannien, Belgien, Sverige, Den Demokratiske Folkerepublik Korea og

Andorra. Christian VII’s Palæ, Amalienborg.

10. september: H.K.H. Kronprinsen forestod overrækkelsen af Dansk Erhverv-prisen i forbindelse med Dansk Erhvervs Årsdag. Øksnehallen,

Halmtorvet 11, København.

11. september: H.M. Dronningen modtog Polens ambassadør i afskedsaudiens. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

12. september: H.M. Dronningen var til stede ved åbningen af Solvognens Fundsted. Trundholm Mose, Odsherred.

14. september: H.K.H. Kronprinsessen deltog som protektor i WHO Regional Committee for Europe (RC70). FN Byen, Marmorvej 51,

København.

14. september: H.K.H. Kronprinsen deltog i en frokost med vinderne af DM og EM 2020 i Entreprenørskab. Industriens Hus, H.C. Andersens

Boulevard 18, København.

15. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte holdt som protektor for Olave Baden-Powell Society komitémøde. Nybrovej 375, Kgs. Lyngby.

17. september: H.K.H. Kronprinsessen deltog i The Inauguration of the Australian War Memorial in Denmark. Churchillparken, København.

17. september: H.K.H. Kronprinsessen besøgte Informationscenter for Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948. Kastellet,

København.

17. september: H.K.H. Kronprinsessen deltog i virtuelt lanceringsmøde i ICPD25 Højniveaukommission.

17. september H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog i møde i Pigespejdernes Fællesråd. Arsenalvej 10, København.

18. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte overrakte Alzheimerforeningens Forskerpris. Fiolstræde 44, København.

18. september: H.K.H. Prinsesse Marie åbnede udstillingen “L'Âge d'or de la peinture danoise” på Petit Palais. Paris, Frankrig.

19. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte besøgte udstillingen "Vigdís Finnbogadóttir – verdens første kvindelige præsident”.

Nordatlantens Brygge, Strandgade 91, København.

23. september: H.M. Dronningen modtog Thailands ambassadør i afskedsaudiens. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

24. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte besøgte udstillingen ”Dronningens Ansigter” på Det Nationalhistoriske Museum. Frederiksborg

Slot, Hillerød.

25. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog i indvielsen af Gårslevhallens træningsfaciliteter for bevægelseshandicappede. Skolegade
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14b, Børkop.

26. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte åbnede udstillingen "HELEN SCHOU – Monumenternes kvinde" på Randers Kunstmuseum.

Stemannsgade 2, Randers.

28. september: H.K.H. Kronprinsen besøgte som protektor for HCØ2020 Sophienborgskolen i anledning af Naturvidenskabsfestivalen.

Sophienborg Allé 9, Hillerød.

28. september: H.M. Dronningen var til stede ved uddelingen af Rungstedlundprisen 2020. Rungstedlund, Rungsted Strandvej 111, Rungsted

Kyst.

29. september: H.K.H. Prinsesse Marie deltog i åbningsarrangementet i forbindelse med lanceringen af Danmarks nationale madspildsdag.

Nørrebrogade 52C, København.

29. september: H.K.H. Kronprinsessen overrakte DI Prisen 2020 i forbindelse med DI Topmøde. Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard

18, København.

29. september: H.K.H. Prinsesse Marie åbnede som protektor Folkekirkens Nødhjælps nye Wefood butik i Tingbjerg. Ruten 6D, Brønshøj.

29. september: H.K.H. Prinsesse Marie modtog prisen ”Stræberen 2020" fra organisationen De Samvirkende Købmænd. Axelborg, Axeltorv 3,

København.

30. september: H.K.H. Prinsesse Marie deltog som protektor i Folkekirkens Nødhjælps månedlige husmøde. Meldahlsgade 3, København.

30. september: H.K.H. Kronprinsessen forestod uddelingen af Uddannelses- og Forskningsministeriets Undervisningspris 2020.

Uddannelses- og Forskningsministeriet, Børsgade 4, København.

30. september: H.K.H. Kronprinsessen var til stede ved Danish Rainbow Awards 2020. Cirkusbygningen, Jernbanegade 8, København.
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OKTOBER 2020

1. oktober: H.K.H. Kronprinsen deltog i virtuelt IOC statusmøde.

6. oktober: H.M. Dronningen, Kronprinsparret og H.K.H. Prinsesse Benedikte var til stede ved Folketingets åbning. Christiansborg.

6. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltog i generalforsamling i Ballettens Venner. Falkonergårdens Gymnasium, Sønderjyllands Alle 25,

Frederiksberg.

7. oktober: Statsråd på Christiansborg Slot.

7. oktober: H.K.H. Kronprinsen aflagde besøg ved udstillingen ”Magt og mod – Christian 5.s verden” på Rosenborg Slot.

7. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltog i FN’s Internationale Pigedag. Nærum Gymnasium, Nærum Hovedgade 30, Nærum.

9. oktober: H.K.H. Kronprinsen var til stede ved Skolernes Motionsdag på Nivå Skole. Niverødvej 38, Nivå.

9. oktober: H.M. Dronningen overrakte Dronning Ingrids Forskerpris og Hendes Majestæt Dronningens særlige forskerstipendium. Christian

IX’s Palæ, Amalienborg.

11. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte var til stede ved mindegudstjeneste og kranselægning i anledning af markering af 75-året for

F O T O :  M A RT I N  H Ø I E N  /  A L L E R  F O T O  O G  V I D E O  ©

På Karen Blixen Museum i Rungsted Kyst uddelte
Dronningen Rungstedlundprisen 2020 til forfatter og
journalist Puk Damsgård

F O T O :  H A N N E  J U U L  /  A L L E R  F O T O  O G  V I D E O  © 

I Meyers Madhus i København deltog Prinsesse Marie
sammen med minister for fødevarer, fiskeri,
ligestilling og nordisk samarbejde Mogens Jensen og
kok Claus Meyer i åbningsarrangementet i forbindelse
med lanceringen af Danmarks nationale
madspildsdag.
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Danmarks befrielse. Spentrup Kirke og Hvidsten Kro, Hastrupvej 1 og Mariagervej 450, Spentrup.

12. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltog i CFS+ som protektor for Global Fashion Agenda - virtuelt.

16.-18. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværede World Cup 2020. Det Nationale Ridesportscenter, Vilhelmsborg, Beder.

16. oktober: H.M. Dronningen modtog Schweiz' udenrigsminister H.E. Ignazio Cassis. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

17. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte holdt bestyrelsesmøde i Dressurens Venner. Vilhelmsborg, Beder.

19. oktober: H.K.H. Kronprinsen aflagde besøg ved Futurebox, DTU, som led i forberedelserne til Danish Tech Challenge. Futurebox,

Elektrovej 331, Lyngby.

19. oktober: H.K.H. Kronprinsessen modtog Executive Director for World Food Programme (WFP) David Beasley og udviklingsminister

Rasmus Prehn. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

20. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte uddelte Osteoporoseforeningens forskningslegater. Sjællands Universitetshospital Køge,

Lykkebækvej 1, Køge.

21. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltog i lancering af Verdenstimen 2020. Københavns Rådhus.

21. oktober: H.M. Dronningen var til stede ved symposium ”Du Store Verden – Fra Linear B til Sorte Huller” i anledning af H.M. Dronningens

80-års fødselsdag. Ny Carlsberg Glyptotek, København.

21. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltog i markering af 50-års jubilæet for Den Nye Lillebæltsbro. Gl. Havn, Havnegade 84, Middelfart.

22. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltog som præsident for WWF Verdensnaturfonden i organisationens præsidiemøde – virtuelt.

22. oktober: H.K.H. Kronprinsessen besøgte Helsingør Svømmeklub med Mary Fonden og satte fokus på Antibulli Svømning. Helsingør

Svømmeklub, Borgmester P. Christensens Vej 14, Helsingør.

23. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværede markeringen af Den Danske Frimurerordens 275-års jubilæum. Blegdamsvej 23,

København.

26. oktober: H.K.H. Kronprinsessen var som protektor for Julemærkefonden til stede ved præsentation af årets Julemærke.

Julemærkehjemmet Liljeborg, Baldersvej 3, Roskilde.

26. oktober: H.K.H. Kronprinsessen forestod prisoverrækkelse ved FSR - danske revisorers prisuddeling inden for Danmarks bedste CSR-

rapportering. Dansk Erhverv, Børsen, København.

28. oktober: H.K.H. Kronprinsen besøgte som protektor Food Nation Visitor Centre. Agro Food Park 13, Aarhus.
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28. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltog som protektor for Healthcare DENMARK i indvielse af besøgscentret "Nation of Health".

Healthcare DENMARK besøgscenter, Forskerparken 10, Odense.

29. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltog som protektor for Hjernesagen i indvielse af StrokeLinjen. Blekinge Boulevard 2, Taastrup.

29. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte holdt OB-PS komitémøde. Tusculum, Nybrovej 375, Kgs. Lyngby.

31. oktober: H.M. Dronningen var til stede ved The Lauritz Melchior International Singing Competition-finale. Musikkens Hus, Aalborg.

31. oktober: Kronprinsparret overrakte Kronprinsparrets Priser 2020. Værket, Sven Dalsgaards Plads 1, Randers.

NOVEMBER 2020

F O T O :  K I M  D A H L ,  G I G T F O R E N I N G E N  ©

I Christian IX’s Palæ på Amalienborg overrakte Dronningen Dronning Ingrids Forskerpris til professor og overlæge Ellen-
Margrethe Hauge.
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2. november: H.K.H. Kronprinsen holdt åbningstale i forbindelse med virtuelt erhvervsfremstød til Nederlandene. Industriens Hus, H.C.

Andersens Boulevard 18, København.

5. november: H.K.H. Kronprinsen deltog i virtuelt møde i IOC’s Sustainability and Legacy-kommission.

5. november: H.K.H. Kronprinsessen overrakte Magasin du Nord Fashion Prize 2020. Charlottenborg, København.

6. november: H.K.H. Kronprinsen besøgte Informationscenter for Monumentet for Danmarks internationale indsats efter 1948. Kastellet,

København.

6. november: H.K.H. Kronprinsen overværede som protektor for Københavns Drengekor en koncert i Københavns Domkirke. Nørregade 8,

København.

7. november: H.K.H. Kronprinsen talte som protektor ved Røde Kors' virtuelle landsmøde.

10. november: H.M. Dronningen deltog i regnskabsmøde i Det Classenske Fideicommis. Corselitze, Tromnæs Alléen 2C, Nykøbing F.

11. november: H.M. Dronningen deltog i bestyrelsesmøde i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Fredensborg Slot.

12. november: H.K.H. Kronprinsessen deltog som protektor for Børn, Unge & Sorg i foreningens 20-års jubilæumskonference. Skuespilhuset,

Sankt Annæ Plads 36, København.

13. november: H.M. Dronningen modtog Brasiliens, Ghanas og Saudi-Arabiens ambassadører i afskedsaudiens. Christian IX’s Palæ,

Amalienborg.

17. november: H.M. Dronningen fik overrakt Nationalmuseets særudgave af årbogen ”Nationalmuseets Arbejdsmark”. Christian IX’s Palæ,

Amalienborg.

18. november: H.K.H. Kronprinsessen besøgte UNESCO's Verdensmålsskole. Roskilde Gymnasium, Bondetinget 1, Roskilde.

18. november: H.M. Dronningen deltog i Urparade og overrakte "Dronningens Ur". Livgardens Kaserne, Gothersgade 100, København.

18. november: H.K.H. Kronprinsessen deltog i Ungdommens Folkemøde, der blev live-streamet fra ALICE cph. Nørre Allé 7, København.

19. november: H.M. Dronningen modtog de tiltrædende ministre i Christian IX's Palæ, Amalienborg.

19. november: H.K.H. Kronprinsen deltog i temamøde om klima hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab. H.C. Andersens

Boulevard 35, København.

20. november: H.K.H. Kronprinsessen deltog med Unicef i en live-streamet samtale med børn i forbindelse med Børnenes Dag. Tivoli,

København.
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20. november: H.K.H. Kronprinsen deltog som æresgæst i ”August Krogh-symposium - sport, muskler og sundhed”. Det Kongelige Danske

Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35, København.

20. november: H.M. Dronningen var til stede ved Det Kgl. Danske Musikkonservatoriums årsfest. Det Kgl. Danske Musikkonservatorium,

Julius Thomsens Gade 1, Frederiksberg.

24. november: H.M. Dronningen modtog afgående forsvarschef i audiens. Christian IX's Palæ, Amalienborg.

26. november: H.K.H. Kronprinsessen deltog i virtuelt topmøde om unges trivsel under COVID-19 sammen med uddannelses- og

forskningsministeren og kulturministeren.

26. november: H.K.H. Prinsesse Benedikte holdt virtuelt møde i Pigespejdernes Fællesråd.

27. november: H.M. Dronningen var til stede ved overrækkelsen af H.C. Ørsted Medaljen i Guld. Ny Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7,

København.

DECEMBER 2020

2. december: H.K.H. Prinsesse Benedikte besøgte Hellebro. Mosedalvej 15, Valby.

6. december: H.K.H. Kronprinsen besøgte NATO-øvelsen STEADFAST JUPITER-JACKAL 2020. Oksbøl Kaserne. Grærup Havvej 2, Oksbøl.

9. december: H.M. Dronningen modtog tiltrædende forsvarschef i audiens. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

14. december: H.K.H. Kronprinsen besøgte BioInnovation Institute. Ole Maaløes Vej 3, København.

F O T O :  L A S S E  M E H R F E L D  B R Ø N D A L  ©

I forbindelse med Børn, Unge & Sorgs 20-års
jubilæumskonference i Skuespilhuset i København fik
Kronprinsessen lejlighed til at tale med nogle af de
unge, der gennem tiden har fået hjælp af
organisationen. F O T O :  L A R S  S VA N K J Æ R  ©

Kronprinsen deltog i ”August Krogh-symposium -
sport, muskler og sundhed” hos Det Kongelige
Danske Videnskabernes Selskab i København.
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15. december: H.K.H. Kronprinsessen deltog som protektor for DRC Dansk Flygtningehjælp i markering af etårsdagen for Global Refugee

Forum (GRF). DRC Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, København.

31. december: H.M. Dronningens nytårstale. Christian IX's Palæ, Amalienborg.

F O T O :  B I O I N N O VAT I O N  I N S T I T U T E  ©

Kronprinsen besøgte BioInnovation Institute (BII) i
København.

F O T O :  E M I L  H E L M S ,  R I T Z A U  S C A N P I X  ©

Kronprinsessen blev modtaget af generalsekretær i
DRC Dansk Flygtningehjælp Charlotte Slente ved
ankomsten til organisationens hovedkontor i
København, hvor markeringen af etårsdagen for
Global Refugee Forum fandt sted.
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