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Velkommen til Kongehusets årsrapport for 2017. Årsrapporten beskriver Kongehusets virksomhed i 

løbet af året og den kongelige families officielle aktiviteter og øvrige gøremål inden for en bred vifte 

af områder som erhverv og kultur, humanitære og sociale aktiviteter, sport og sundhed, forsvaret, 

forskning og uddannelse samt fonds- og prisuddelinger.

H.M. Dronningen gennemførte i løbet af året tre statsbesøg. Islands Præsidentpar og

Belgiens Kongepar besøgte Danmark i henholdsvis januar og marts, og i november rejste Dronningen 

til Ghana. Det var Dronningens udgående statsbesøg nummer 53 og det første i Vestafrika.

Dronningen var på to sommertogter rundt i landet med Kongeskibet Dannebrog. I juni besøgtes 

kommunerne Kalundborg og Mariagerfjord, og i september gik turen til Bornholm.

Kronprinsparret har gennem årene stået i spidsen for en række store erhvervs- og kulturfremstød i 

udlandet. I 2017 gennemførtes fremstød i Sverige og Japan, sidstnævnte i

Hofmarskallens

indledning
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anledning af 150-året for underskrivelsen af en traktat om dansk-japansk samhandel.

To markante begivenheder satte deres præg på Danmark i 2017, nemlig Reformationsjubilæet og 

Aarhus som Europæisk Kulturhovedstad. Dronningen var protektor for begge begivenheder og 

deltog i løbet af året i en række arrangementer. Selve reformationsdagen den 31. oktober blev 

markeret på Christiansborg Slot med deltagelse af den kongelige familie.

H.K.H. Kronprinsen har været medlem af Den Internationale Olympiske Komite (IOC) siden 2009 og 

blev i 2017 genvalgt for en ny periode på otte år. Et andet fokusområde for Kronprinsen har i en 

årrække været at støtte forskere og iværksættere, og dette fortsatte i årets løb, blandt andet med 

flere prisuddelinger. Kronprinsen var tillige protektor for det dansk-kinesiske turismeår og besøgte 

Kina i september.

Under ledelse af H.K.H. Kronprinsessen fejrede Mary Fonden sit 10-års jubilæum. Fonden har i tidens 

løb søsat en stribe projekter, herunder Fri for Mobberi, der blev markeret særskilt med to konferencer 

i henholdsvis København og Aarhus med deltagelse af 700 fagfolk. Kronprinsessen deltog desuden i 

og talte ved forskellige møder og konferencer i FN-regi, herunder Generalforsamlingen i New York i 

september.

Gennem 25 år har H.K.H. Prins Joachim været protektor for udviklingsorganisationen CARE Danmark. 

Prinsens første protektionsrejse for organisationen fandt sted i Nepal i 1991, og i 2017 gik turen 

tilbage til landet. Gensynet blev særligt interessant, fordi det gav et indtryk af de ændrede 

udfordringer for mange udviklingslande, fra sult og sygdom til ændringer i naturen og de katastrofer, 

som desværre følger med.

Blandt H.K.H. Prinsesse Maries mærkesager er indsatsen mod madspild. I august var Prinsessen 

protektor for fødevaretopmødet ”World Food Summit - Better Food for More People 2017” i 

København med det globale perspektiv at skabe bedre mad til flere mennesker. I marts rejste 

Prinsessen med Landsforeningen Autisme til Grønland i anledning af en autismekonference i Nuuk.

H.K.H. Prinsesse Benedikte har siden barndommen været særligt interesseret i heste- og ridesport, og 

som protektor for flere af heste- og ridesportens organisationer deltog Prinsessen i en række 

arrangementer i årets løb. I september rejste Prinsessen til Indien for at deltage i en 

verdenskonference for pigespejdere.

De officielle opgaver har desuden omfattet modtagelser af audienssøgende og ambassadører samt 

varetagelsen af de kongelige fonde, som i det forløbne år har uddelt midler til projekter af
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kulturel, videnskabelig, uddannelsesmæssig, social og humanitær karakter.

F O T O :  S T E E N  B R O G A A R D  ©

Hofmarskal Michael Ehrenreich.
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H.M. Dronningen er som statsoverhoved samlingspunkt indadtil og repræsenterer Danmark udadtil.

Dronningen og den kongelige familie påtager sig enten hver for sig eller sammen en lang række

repræsentative opgaver og er blandt andet som protektorer i kontakt med mange grene af det danske

samfund, herunder foreninger, institutioner og organisationer især med almennyttige, humanitære,

kulturelle og erhvervsmæssige formål. Som protektorer er de kongelige med til at skabe opmærksomhed

om de opgaver, som organisationerne og foreningerne arbejder med.  

I de følgende afsnit beskrives et udvalg af den kongelige families officielle aktiviteter i 2017. Den kongelige

familie deltog tilsammen i flere end 700 officielle begivenheder i løbet af året.

STATSRETLIGE OPGAVER

Der blev givet offentlig audiens på Christiansborg Slot 20 gange, hvor i alt 1.231 borgere mødte op for at

takke Dronningen eller, i Dronningens fravær, H.K.H. Kronprinsen for en embedsudnævnelse eller -afsked,

Beretning
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tildeling af ordener, fortjenstmedaljer eller belønningsmedaljer.

Dronningen modtog i alt 36 udenlandske ambassadører, som afleverede deres akkreditiver, inden de

kunne varetage deres hverv som ambassadør i Danmark. Når ambassadøren har udført sit arbejde i

Danmark og afslutter sin embedsperiode, er der afskedsaudiens hos Dronningen. I løbet af året modtog

Dronningen 19 ambassadører i afskedsaudiens.

En række udenlandske politiske ledere blev i årets løb modtaget af Dronningen, heriblandt NATO’s

generalsekretær Jens Stoltenberg, H.E. Ukraines Præsident Petro Porosjenko, H.E. Estlands Præsident Kersti

Kaljulaid og H.E. Letlands Præsident Raimonds Véjonis samt Slesvig-Holstens Ministerpræsident Daniel

Günther.

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

Dronningen modtog nye ambassadører på
Fredensborg Slot den 29. september. På billedet
inspicerer Dronningen indre kommando fra
Gardehusarregimentet forud for modtagelsen.

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

Dronningen holdt med deltagelse af Kronprinsparret
nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot den
3. januar.
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På statsrådet forelægger statsministeren og regeringens øvrige medlemmer lov- og beslutningsforslag

samt de af Folketinget vedtagne lovforslag til stadfæstelse af Dronningen. I 2017 blev der holdt syv statsråd

på Christiansborg Slot, hvor Dronningen fører forsæde, og Kronprinsen deltager hvis muligt. Den 22. marts

holdt Dronningen statsrådsmiddag i Christian VII’s Palæ, Amalienborg, med deltagelse af

Kronprinsparret, regeringen, statsrådssekretæren og repræsentanter fra Hoffet. Derudover har Dronningen

regelmæssigt modtaget statsministeren og udenrigsministeren, som orienterer om den seneste politiske

udvikling i ind- og udland.

DANNEBROGSTOGTER
I 2017 var Dronningen på to sommertogter i Danmark med Kongeskibet Dannebrog. I juni besøgte

Dronningen Kalundborg Kommune og Mariagerfjord Kommune, og i september sejlede Dronningen med

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  ©

Den 22. marts holdt Dronningen statsrådsmiddag i Christian VII's Palæ, Amalienborg, med deltagelse af Kronprinsparret.
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Kongeskibet Dannebrog til Bornholm. Dannebrog blev desuden benyttet i forbindelse med fejringen af D.M.

Kong Harald og Dronning Sonja af Norges 80-års fødselsdage i Oslo den 9.-11. maj og ved fejringen af

Finlands 100-års jubilæum i Helsinki den 31. maj-2. juni.

Kongeskibet Dannebrog har gennem tiden spillet en vigtig rolle i synliggørelsen af monarkiet i hele landet

ved at gøre det muligt for monarken og den kongelige familie at ankomme til talrige danske havnebyer.

Sejladser med Kongeskibet er en fast del af den kongelige families aktiviteter i sommerhalvåret. Traditionen

med sommertogter går tilbage til Kong Christian 10., der som den første konge gjorde årlige togter i danske

farvande til en fast del af sit program. Traditionen er videreført af Kong Frederik 9. og siden Dronningen,

som begge har lagt vægt på at bruge Dannebrog til at skabe kontakt med alle dele af riget. Udover de

tilbagevendende besøg i danske havnebyer benyttes Kongeskibet desuden ved særlige lejligheder og i

forbindelse med kongelig deltagelse ved begivenheder i ind- og udland.

Besøg i KalundborgBesøg i Kalundborg

Under sommertogtet i Kalundborg Kommune havde Dronningens program fokus på områdets historie,

frivilligt arbejde og bæredygtig udvikling. Den 13.-14. juni besøgte Dronningen blandt andet naturområdet

Røsnæs Rundt og en udstilling i museet i Røsnæs Fyr, der er Sjællands vestligste punkt. Dronningen

besøgte også Aktivitetscenter Munkesøen, der er drevet af frivillige, og hvor flere end 62 foreninger har

aktiviteter. Under besøget var kommunen vært ved en frokost i Bispegården, hvor et syv meter langt

korsriddertapet blev præsenteret for Dronningen. Korsriddertapetet, der fortæller historien om

Kalundborgs grundlæggelse, er vævet af ni vævere fra foreningen Vævere i Vestsjælland. Foreningen

blev oprettet i 2013 på Kattrup Gods, og her fik Dronningen en orientering om væveværkstedet,

uddannelse, produktion og udvikling af design. På Kalundborg Forsyning indviede Dronningen Danmarks

største varmepumpe. Forsyningen er partner i industrisamarbejdet Kalundborg Symbiose og

har Nordeuropas mest avancerede spildevandshåndtering.
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Sommertogt i MariagerfjordSommertogt i Mariagerfjord

Den 15.-16. juni besøgte Dronningen Mariagerfjord Kommune, og under besøgets første dag i Hobro var der

fokus på kultur. Her besøgte Dronningen blandt andet Kunstetagerne, aktivitets- og kulturhuset Biecentret

og Det Maritime Kulturcenter, inden der om aftenen var musik og underholdning på Hobro Havn med 600

skoleelever fra kommunen. Besøgets anden dag fandt sted i Mariager, hvor Dronningen så nærmere på

erhverv, kultur og natur. Dronningen besøgte Nordens største virksomhed indenfor genanvendelse af plast,

Aage Vestergaard Larsen A/S, og fik efterfølgende en rundvisning blandt 400 forskellige rosenarter i

Rosenhaven. Som afslutning på besøget i Mariagerfjord Kommune fik Dronningen en orientering om

udgravninger, sigtelinjer og verdenshjørner ved Danmarks største gravhøj Hohøj.

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

Dronningen hilste på fremmødte borgere ved ankomsten til Kalundborg Havn under sommertogtet den 13. juni.
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Besøg på BornholmBesøg på Bornholm

På årets andet sommertogt besøgte Dronningen den 30. august-1. september Bornholms Regionskommune.

I Rønne var kommunen vært ved en frokost på Hotel Green Solution House, der i 2015 blev indviet af

Kronprinsen. Centret, som er et viden- og konferencecenter, har til formål at danne fysisk platform for

udviklingen af Bornholm som et bæredygtigt samfund og som centrum for aktiviteter inden for forskning

og udvikling. På besøgets anden dag var der fokus på fødevarer, og Dronningen besøgte blandt andet

Madkulturhuset Gaarden, Hallegaard og virksomheden Lehnsgaard Rapsolie. På sommertogtets sidste dag

besøgte Dronningen området Ringebakkebruddet og udgravningspladsen Vasagård samt Den Danske

Keramikfabrik, der er et konsortium bestående af 21 danske keramikere, som selv designer deres produkter.

Keramikerne har tidligere fået produceret deres produkter i Asien eller Østeuropa, men har sammen stiftet

fabrikken for at hjemtage deres produktioner til Danmark.

Under årets sommertogter var Dronningen i alle tre besøgskommuner vært ved en reception på

Kongeskibet Dannebrog. 

De årlige sommertogter bliver til i tæt samarbejde mellem statsforvaltningen, besøgskommunen og

Kongehuset. 

F O T O :  M A R I A G E R FJ O R D  K O M M U N E  ©

Under besøget i Mariagerfjord Kommune den 15. juni
talte Dronningen med brugere af aktivitets- og
kulturhuset Biecentret.

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

Dronningen besøgte den 1. september Den Danske
Keramikfabrik under sommertogtet i Bornholms
Regionskommune med Kongeskibet Dannebrog.
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STATSBESØG
Det overordnede sigte med et statsbesøg er at etablere, styrke og fremme forbindelserne landene imellem

samt at udvikle sociale, erhvervsmæssige og kulturelle relationer. I 2017 var der to indgående statsbesøg,

idet både det islandske Præsidentpar og det belgiske Kongepar besøgte Danmark. I november var

Dronningen på sit udgående statsbesøg nummer 53 og stod her i spidsen for en dansk erhvervsdelegation i

det vestafrikanske land Ghana. 

Besøg fra IslandBesøg fra Island

I Island er der tradition for, at Præsidentens første statsbesøg går til Danmark for at understrege den tætte

forbindelse mellem de to lande. H.E. Islands Præsident Guðni Thorlacius Jóhannesson tiltrådte den 1. august
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2016, og efter indbydelse fra Dronningen var Præsidenten og fr. Eliza Jean Reid omkring et halvt år senere

på statsbesøg i Danmark den 24.-26. januar. Programmet havde fokus på kulturelle elementer og

erhvervslivet, og Præsidentparret havde følgeskab af en erhvervsdelegation på 20 af de største islandske

virksomheder.

Præsidentparret blev officielt modtaget af Regentparret på Amalienborg, og som led i statsbesøget 

overrakte Præsidenten en folkegave fra Island til Danmark, en nyoversættelse af de samlede islandske 

sagaer kaldet "Islændingesagaerne - samtlige sagaer og niogfyrre totter". Dronningen var til stede ved 

overrækkelsen af gaven på Den Sorte Diamant i København, og sagaerne er nu tilgængelige på danske 

biblioteker og læreanstalter. Sammen med Kronprinsparret besøgte Præsidentparret desuden Hotel- og 

Restaurantskolen i Valby, hvor der uddannes kokke og tjenere. Omkring 1.300 elever færdes til daglig på 

skolen, og besøget satte fokus på nordisk mad med sæsonens råvarer fra skolens køkken- og urtehave. Til 

ære for Præsidentparret var Regentparret den 24. januar værter ved et gallataffel på Amalienborg i 

Christian VII's Palæ. Her deltog også Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie,

F O T O :  F I N N  F R A N D S E N ,  R I T Z A U  F O T O  ©

Regentparret modtog det islandske Præsidentpar i Vestibulen, Christian VII's Palæ, Amalienborg den 24. januar.
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H.K.H. Prinsesse Benedikte, regeringen, Folketingets Præsidium, den islandske delegation og udvalgte 

virksomheder med flere. I sin tale sagde Dronningen blandt andet: ”I Christian den X’s telegram den 17. 

juni 1944 i anledning af proklamationen af republikken Island udtalte han ”de bedste Ønsker for den 

islandske Nations Fremtid og Håbet om styrkelse af de Baand, der binder Island til de øvrige nordiske 

Lande”. Netop venskabets bånd er det, der så smukt og stærkt

binder vore to lande sammen. De dansk-islandske relationer er vidtforgrenede. Forretningsfolk kender 

hinanden fra studietiden, musikere og kunstnere gæster hinanden, politikere og ministre træffes ofte især 

i nordisk regi”. Som afslutning på statsbesøget var Præsidentparret værter ved en reception til ære for 

Regentparret på Nordatlantens Brygge den 25. januar med deltagelse af Dronningen, Prins Henrik, 

Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie samt Prinsesse Benedikte.

Kongeligt besøg fra BelgienKongeligt besøg fra Belgien

Den 28.-30. marts var D.M. Kong Philippe og Dronning Mathilde af Belgien på statsbesøg i Danmark. Kong

Philippe overtog tronen den 21. juli 2013, og besøget var Kongeparrets første statsbesøg i Danmark.

Statsbesøget havde til formål at styrke det stærke bånd mellem de to lande. Den tætte forbindelse mellem

F O T O :  J E S P E R  S U N E S E N  ©

Kronprinsparret deltog sammen med det belgiske Kongepar i en sejltur i Københavns Havn den 28. marts.
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de to kongelige familier, der begge nedstammer fra den glücksborgske linje, kan dateres tilbage til år 1863.

Det belgiske Kongepar har tidligere været i Danmark i anledning af fejringen af Dronningens 75-års

fødselsdag i 2015, og i 2007 stod Dronning Mathilde desuden fadder til H.K.H. Prinsesse Isabella.

Besøgets program havde fokus på erhvervsliv og kultur under temaerne bæredygtig udvikling, 

vedvarende energi, sundhed, transportlogistik og "smart city"-løsninger. Kongeparret var ledsaget af syv 

ministre og en erhvervsdelegation på 37 belgiske virksomheder. Kongeparret blev modtaget af 

Dronningen og Kronprinsparret samt Prins Joachim og Prinsesse Marie i Københavns Lufthavn, hvorefter 

der var officiel modtagelse på Amalienborg. Sammen med Kronprinsparret deltog Kongeparret i en sejltur 

i Københavns Havn, hvor der blev sat fokus på vedvarende energi. Belgisk kultur var i fokus, da 

Kronprinsparret og Kongeparret efterfølgende besøgte Cinemateket i København, som dannede ramme 

om en belgisk turismemesse. På Christiansborg Slot var Dronningen den 28. marts vært ved et gallataffel 

til ære for Kongeparret. Ved gallataflet deltog Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie, H.H. 

Prinsesse Elisabeth, regeringen, den belgiske delegation, udvalgte virksomheder, repræsentanter fra 

Hoffet med flere. I sin tale til Kongeparret sagde Dronningen: “We live in a changing world with many 

dividing forces. In times like these we must remind ourselves of what unites us. Belgium and Denmark are 

both small countries sharing the same basic values, as is evident in our close cooperation within the 

European Union. Although we may not agree on everything, we respect each other’s differences of 

opinion when we encounter them and work hard to find the best

compromises. I believe this is something that Belgians and Danes have in common and which has stood us 

in good stead throughout our histories.”
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Besøg i GhanaBesøg i Ghana

Dronningen har siden tronbestigelsen i 1972 været på statsbesøg i store dele af verden. De første rejser gik

til Sverige, Norge, Island og Finland, og det seneste besøg fandt sted i Ghana den 23.-25. november.

Besøget i Ghana var Dronningens første besøg i det vestafrikanske land og markerede de to landes tætte

relationer, der går tilbage til 1659, da de første danskere kom til landet. Formålet med besøget var blandt

andet at understøtte det dansk-ghanesiske privatsektorsamarbejde ”From Aid to Trade”, som gennem

årene har opnået stor goodwill. Derudover satte besøget fokus på historie, kultur og erhverv. Dronningen

var ledsaget af udenrigsminister Anders Samuelsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

Dronningen stod desuden i spidsen for en dansk erhvervsdelegation på 39 virksomheder med kompetencer

indenfor landbrug og fødevarer, bæredygtighed, den maritime sektor, infrastruktur og jernbaner.

I Ghanas hovedstad Accra blev Dronningen officielt modtaget af H.E. Ghanas Præsident Nana Addo

Dankwa Akufo-Addo i Præsidentpaladset Flagstaff House, hvorefter Dronningen holdt tale ved åbningen af

erhvervsfremstødet og besøgte Novo Nordisk Diabetes Support Center og Maersks havnekontor i Tema. På

Osu Castle ved kysten til Atlanterhavet blev Dronningen modtaget af lokale ghanesiske konger, som

fortalte om slottets historie. I forbindelse med statsbesøget bevilligede Dronning Margrethes og Prins

F O T O :  S T I N E  T I S V I L D E ,  R I T Z A U  F O T O  ©

Dronningen var vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot den 28. marts til ære for det belgiske Kongepar.
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Henriks Fond et beløb til genoptrykningen af bogen ”Stones tell stories”, der handler om de gamle danske

huse i hovedstaden Accra, og hvordan det danske sprog og navne den dag i dag er udbredt i kystområdet.

Dronningen fik under besøget på Osu Castle overrakt den nyoptrykte bog, der er skrevet af professor

Henry Nii-Adziri Wellington. På vej til slottet besøgte Dronningen H.M. Kongen af Osu.

I det østlige Ghana i området omkring Voltafloden besøgte Dronningen et lokalt perlemarked og

perlefabrikken Cedi Bead Factory. Som afslutning på statsbesøget mødte Dronningen H.M. Kongen af

Akwamu og fik fremvist de originale nøgler til Osu Castle. Til ære for Dronningen var Præsidenten vært ved

et gallataffel den 23. november. I sin tale til Præsidenten sagde Dronningen blandt andet: ”For many years,

our relations have been centered on development cooperation, in which we are longstanding partners and

have worked together for the advancement of Ghana. Through our cooperation on health, water and

sanitation, good governance, and development of the private sector, we have forged a trusted partnership

which today not only covers development cooperation, but also political cooperation on a broad range of

issues to which our two nations attach great importance.” Derudover var Dronningen vært ved et

returarrangement den 24. november med deltagelse af repræsentanter fra det officielle Ghana samt

ghanesiske og danske virksomheder.

ERHVERV
I årets løb besøgte den kongelige familie en række virksomheder og organisationer og deltog ved

F O T O :  S A R A H  C H R I S T I N E  N Ø R G A A R D ,  S C A N P I X  ©

Den 23. november deltog Dronningen i den
ghanesiske Præsidents gallataffel i Accra.

F O T O :  S A R A H  C H R I S T I N E  N Ø R G A A R D ,  S C A N P I X  ©

Under statsbesøget i Ghana besøgte Dronningen den
25. november Kongen af Akwamu.
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forskellige arrangementer, der satte fokus på særlige styrker og kompetencer i dansk erhvervsliv.

På Københavns Rådhus var Dronningen den 16. maj til stede ved Haandværkerforeningen i

Kjøbenhavns medaljeoverrækkelse, hvor der blev uddelt medaljer til nyudlærte svende, der havde ydet en 

særlig præstation ved svendeprøven. Medaljeuddelingerne har fundet sted siden 1867, og siden 1927 har 

det været med deltagelse af et medlem af den kongelige familie.

Kronprinsparret i SverigeKronprinsparret i Sverige

Kronprinsparret har igennem årene stået i spidsen for en række erhvervs- og kulturfremstød i hele verden 

for at sætte fokus på nogle af de områder, hvor Danmark står stærkt. Den 29.-30. maj rejste 

Kronprinsparret til Sveriges hovedstad Stockholm for at stå i spidsen for erhvervsfremstødet ”Liveable 

Scandinavia”.

F O T O :  B U RT  S E E G E R  ©

Dronningen var den 16. maj til stede ved Haandværkerforeningens Medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus.
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Erhvervsfremstødet havde fokus på områderne "Intelligent Healthcare", "Sustainable Cities" og "Modern

Lifestyle", og flere end 60 danske virksomheder deltog. Kronprinsparret var ledsaget af udenrigsminister

Anders Samuelsen og miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen.

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

I Stockholm besøgte Kronprinsen den 30. maj
musikstreamingtjenesten Spotify.

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

Den 30. maj besøgte Kronprinsessen hospitalet
Karolinska Universitetssjukhuset i Stockholm.
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Sammen med D.K.H. Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel af Sverige deltog Kronprinsparret i åbningen af

erhvervsfremstødet og i en række erhvervsseminarer og besøgte den danske erhvervsudstilling. I løbet af

erhvervsfremstødet var der desuden besøg hos danske og svenske virksomheder

samt sundhedsinstitutioner. Kronprinsparret deltog også i en frokost på Kungliga Slottet med H.M. Kong

Carl XVI Gustaf af Sverige som vært. H.M. Dronning Silvia af Sverige, Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel

og D.K.H. Prins Carl-Philip og Prinsesse Sofia af Sverige deltog ligeledes. Kronprinsparret var desuden

værter ved en reception ombord på Kongeskibet Dannebrog med deltagelse af Prins Daniel og

repræsentanter fra danske virksomheder og organisationer.

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  ©

Kronprinsesseparret af Sverige og Kronprinsparret under erhvervsfremstødet i Stockholm.
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TEMA

På arbejde for Danmark

Når den kongelige familie repræsenterer Danmark i

udlandet på statsbesøg og erhvervs- og

kulturfremstød, er formålet at sætte fokus på danske

produkter, kompetencer og livsstil. I 2017 var

Dronningen og Kronprinsparret på arbejde for

Danmark i Ghana, Sverige, Kina og Japan.

I en årrække har Kronprinsen været med til at sætte fokus på forskere og iværksættere, og i 2017 

fortsatte Kronprinsen sin indsats på området. Den 12. januar uddelte Kronprinsen Industriens Fonds 

Iværksætterpris på 500.000 kr. til virksomheden Bifrost Communications, der har opfundet en 

metode til at øge transmissionsdistancen og kapaciteten på fiberoptiske signaler og netværk. 

Opfindelsen giver mulighed for en forbedring af den eksisterende internet-infrastruktur. 

Prisuddelingen fandt sted ved Danish Tech Challenge i Valby, der er en konkurrence for nyopstartede 

højteknologiske iværksættervirksomheder med fokus på IT-hardware. Ved Danmarksmesterskabet i 

Entreprenørskab den 26. april kårede Kronprinsen vinderne fra Herningsholm Gymnasium i Herning, 

der vandt for deres tablet specielt målrettet demente, som med særlige spil og øvelser skal stimulere 

hjernen og lindre symptomer. Prisuddelingen fandt sted hos Dansk Industri i København og med 

prisen fulgte 10.000 kr.

Som protektor for DenmarkBridge uddelte Kronprinsen den 3. maj DenmarkBridge Award til den 

bioteknologiske virksomhed Genmab, der blandt andet arbejder med udvikling af kræftbehandling. 

Prisuddelingen fandt sted på Tivoli Hotel & Congress Center i København. Foreningen DenmarkBridge 

har til formål at sikre danske virksomheder og iværksættere bedre adgang til viden, netværk og 

kapital i Silicon Valley i Californien, USA, så Danmark kan være med til at præge udviklingen på især 

IT-området. I forbindelse med uddelingen af DenmarkBridge Award har Kronprinsen udtalt: "Jeg 

synes det er vigtigt, at iværksætterånden i Danmark understøttes, uanset om det gælder højteknologi, 

software, design eller noget helt
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fjerde. Med DenmarkBridge-awarden hædres de virksomheder, som har formået at slå deres navne 

fast i Silicon Valley. Det er en stor bedrift, og deres tilstedeværelse er med til at give Danmark 

fodfæste i et af de mest konkurrencemindede erhvervsmiljøer i verden. Deres succes viser, at det kan 

betale sig at drømme stort og at arbejde hårdt.” Den 11.-13. juni deltog Kronprinsen i DenmarkBridge 

CEO-summit i San Francisco, USA, hvor der i løbet af dagene var oplæg, debatter og netværksmøder 

med det formål at give deltagerne indblik i forskellige forretningsmodeller i Silicon Valley.

I slutningen af året holdt Kronprinsen åbningstale ved konferencen "The SDGs in the Arctic: Local and 

Global Perspectives" om bæredygtig økonomisk udvikling i Arktis. Konferencen var arrangeret i 

samarbejde mellem Udenrigsministeriet, Arktisk Økonomisk Råd, Naalakkersuisut og det Færøske 

Selvstyre og fandt sted i Eigtveds Pakhus i København den 1. december.

H.K.H. Kronprinsessen overrakte prisen Women's Board Award 2017 til administrerende direktør i TDC

Pernille Erenbjerg den 27. januar. Prisuddelingen fandt sted hos virksomheden AIG på Frederiksberg, og

med prisen modtog Pernille Erenbjerg et bestyrelsesstipendiat til European Institute of Business

Administration (INSEAD). Det var tredje gang, at Kronprinsessen overrakte Women’s Board Award, der har

til formål at skabe større diversitet i toppen af dansk erhvervsliv og støtte processen med at øge andelen af

kvinder i danske bestyrelser.

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) har til formål at fremme målsætninger,

der vil forbedre den økonomiske og sociale velfærd for mennesker verden over. I 2017 fandt OECD's årlige

ministermøde sted under dansk formandskab, og Kronprinsessen deltog den 5.-6. juni i åbningen af OECD

F O T O :  R A S M U S  D E G N B O L  ©

Den 12. januar uddelte Kronprinsen Industriens Fonds
Iværksætterpris på 500.000 kr. til virksomheden
Bifrost Communications.

F O T O :  F O N D E N  F O R  E N T R E P R E N Ø R S K A B  ©

Den 26. april kårede Kronprinsen vinderholdet fra
Herningsholm Gymnasium ved
Danmarksmesterskabet i Entreprenørskab.
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Forum i Paris. Her mødtes politikere, civilsamfund, forskere, virksomhedsledere og iværksættere for at

drøfte en række af globaliseringens udfordringer med fokus på tillid, digitalisering og inklusiv vækst.

Kronprinsessen holdt tale og deltog i en række arrangementer under forummet. Ved DI’s topmøde i

Operaen i København holdt Kronprinsessen den 26. september tale om FN's verdensmål og den private

sektor for mere end 1.000 topledere, politikere og beslutningstagere.

Da Københavns Modeuge fandt sted i starten af året, deltog Kronprinsessen den 31. januar i åbningen på

Københavns Rådhus og var til stede ved Designers' Nest Show på Hotel d'Angleterre. Her overrakte

Kronprinsessen talentprisen Designers Nest Award til Camilla Arnbert fra Textilhögskolan i Sverige.

Kronprinsessen er protektor for Designers' Nest, der giver nyuddannede skandinaviske designere mulighed

for omkostningsfrit at udstille deres kreationer i et internationalt mode- og designforum. Med fokus på

bæredygtig mode blev den internationale konference "Copenhagen Fashion Summit" for femte gang holdt i

København den 11. maj. Som protektor holdt Kronprinsessen tale i DR Koncerthuset og deltog i en

festmiddag i Langelinie Pavillonen.
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Prins Joachim uddelte den 18. januar DI's Initiativpris til virksomheden Fredsø Vognmandsforretning ApS.

Prisuddelingen fandt sted i Dansk Industri i København, og initiativprisen gives årligt til en mindre eller

mellemstor virksomhed, der har skabt grundlag for vækst gennem initiativ og særlig virkelyst.

F O T O :  Y O A N  VA L AT,  S C A N P I X  ©

Kronprinsessen holdt tale ved åbningen af OECD
Forum i Paris den 5. juni.

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

Kronprinsessen indviede den 25. oktober
Skærbækværket i Fredericia, der efter tre års
ombygning kan producere fjernvarme svarende til
det årlige forbrug i omkring 60.000 hjem i
Trekantsområdet.
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Som protektor åbnede Prins Joachim den 11. oktober fiskerimessen DanFish International og DanAqua i

Aalborg Kongres & Kultur Center. Her blev Prinsen vist rundt på erhvervsudstillingen og mødte nogle af de

300 deltagende virksomheder fra 20 forskellige lande. Den 7. november holdt Prinsen tale og uddelte CSR

People Prize til Trinity Hotel & Konference Center i Fredericia og Elite Miljø A/S i Dansk Industri i

København. Prisen uddeles på vegne af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar (VFSA) for at sætte fokus på

de initiativer, erfaringer og resultater, der følger med, når en virksomhed påtager sig socialt ansvar i forhold

til blandt andet at forebygge medarbejdernedslidning og arbejdsulykker.

Prinsesse Marie åbnede den 24. februar forbrugermessen "Forår i Tønder" og talte med nogle af messens

80 lokale udstillere. Messen fandt sted i Tønder Sport- og Fritidscenter og gav lokale virksomheder

mulighed for at fremvise produkter til forbrugerne.

F O T O :  H U S U M  W I N D  ©

Den 14. september besøgte Prins Joachim
energimessen HUSUM Wind i Tyskland, hvor aktører
fra den nordeuropæiske vindindustri var samlet.

F O T O :  R A B E R  S A D I Q  A L I  ©

Prins Joachim åbnede den 11. oktober fiskerimessen
DanFish International og DanAqua i Aalborg Kongres
& Kultur Center.
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KULTUR
2017 bød på en lang række kulturbegivenheder med deltagelse af den kongelige familie i både Danmark og

i udlandet.

Finlands 100-års jubilæumFinlands 100-års jubilæum

2017 var 100-året for Finland som selvstændig nation. Temaet for Finlands jubilæumsår var "Yhdessä"

("Sammen"), og den 27. januar overværede Regentparret den finske ballet "Snedronningen", der var opsat

som gæstespil i Operaen i København i anledning af 100-års jubilæet. I Finlands hovedstad Helsinki var de

nordiske landes statsoverhoveder den 1. juni samlet til ”Nordisk Fest”, og Dronningen deltog således i en

velkomstceremoni og gallamiddag i Præsidentpaladset. På 100-årsdagen for Finlands selvstændighed den

6. december deltog Kronprinsessen i en gallafest i Moltkes Palæ i København med deltagelse af blandt

andre H.E. Finlands Ambassadør Vesa Vasara, statsminister Lars Løkke Rasmussen, minister for fiskeri og

ligestilling og minister for nordisk samarbejde Karen Ellemann samt kulturminister og kirkeminister Mette

Bock.

F O T O :  J E S P E R  S U N E S E N ,  B I L L E D - B L A D E T  ©

Den 24. februar åbnede Prinsesse Marie forbrugermessen "Forår i Tønder".
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Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017

Tilbage i 2014 sagde Dronningen ja til at være protektor for Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017, som 

Danmark havde værtskabet for. Med kultur som omdrejningspunkt og under temaet ”RETHINK” havde 

projektet til formål at sætte fokus på byudvikling, integration, erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og 

internationalt samarbejde.

Hele regionen tog del i kulturåret, og i løbet af 2017 kunne man opleve omkring 300 kultur- og 

sportsbegivenheder i Aarhus og Region Midtjylland. Som protektor holdt Dronningen tale ved 

åbningsceremonien i Musikhuset Aarhus den 21. januar, og den 10. februar var Dronningen til stede ved 

åbningen af udstillingen "JORN + MUNCH" på Museum Jorn i Silkeborg, der viste en samling af de 

skandinaviske kunstnere Asger Jorn og Edvard Munchs værker. Den 11. april besøgte Dronningen Den 

Gamle By i Aarhus og åbnede her udstillingen "Aarhus Fortæller", der er en permanent underjordisk 

museumsfortælling om byens historie fra vikingetiden til i dag. 

F O T O :  J U H A N I  K A N D E L L ,  P R I M E  M I N I S T E R ' S  O F F I C E  F I N L A N D  ©

Dronningen deltog den 1. juni i "Nordisk Fest" i Helsinki i anledning af Finlands 100-års jubilæum.
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Den 2. september overværede Kronprinsessen uropførelsen af Watermusic på Randers Havn. 

Watermusic var ét af 12 udvalgte fuldmåneprojekter, der indgik i det officielle program for Europæisk 

Kulturhovedstad Aarhus 2017. Den 26. oktober åbnede Kronprinsessen den internationale 

børnelitteraturfestival HAY Festival Aarhus 2017 på DOKK 1, der blev holdt i samarbejde med Europæisk 

Kulturhovedstad Aarhus 2017 og fandt sted over fire dage, hvor både oplæsning og workshops var på 

programmet.

TEMA

Et år med Aarhus i centrum

Mere end 300 arrangementer satte i 2017 Aarhus på

europakortet, da byen med Dronningen som

protektor var udpeget til Europæisk

Kulturhovedstad.

Den 25. august holdt Dronningen tale og åbnede Aarhus Festuge i Aarhus Teater. Dronningen er protektor

for festugen, der er en af Nordens største kulturfestivaler. I løbet af festugen præsenteredes mere end

1.000 arrangementer fordelt på over 100 forskellige scener og steder i byen. I 2017 var temaet for

festugen ”Bridging", hvor kunstarter forsøgte at bygge bro mellem bydele, alder, viden, interesser, genrer

og oplevelser.
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Ved NORDJYSKE MEDIERS 250-års jubilæumsforestilling i Musikkens Hus i Aalborg den 7. januar fik

Dronningen overrakt en særlig jubilæumspris. Tildelingen blev begrundet med, at Dronningen i mange år i

bøger, interviews og nytårstaler har udtrykt et stort engagement og vist en levende interesse for at forstå

Danmarks fortid, så danskerne ved, hvor de kommer fra, hvem de er, og hvor de vil hen. Med prisen

fulgte 250.000 kr., der efter Dronningens ønske vil indgå i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond,

som støtter kulturelle, videnskabelige og sociale formål. 

Som protektor var Dronningen den 29. juni til stede ved åbningsshowet i anledning af DGI Landsstævne,

der fandt sted på Aalborgs havnefront. DGI er Danmarks næststørste idrætsorganisation, og landsstævnet,

der finder sted hvert fjerde år, er Danmarks største idrætsfestival. I 2009 deltog Dronningen i åbningen af

landsstævnet i Holbæk. 

Frederiksborg Slotskirke kunne i 2017 fejre 400-års jubilæum, og den 27. august var Dronningen til stede

ved en festgudstjeneste og reception i anledning af jubilæumsåret. Dronningen deltog den 10. september i

bispevielsen af Lolland-Falsters stifts nye biskop, Marianne Gaarden, der fandt sted i Maribo Domkirke. 

Som protektor for Moesgaard Museum åbnede Dronningen den 9. oktober den permanente

middelalderudstilling, der fuldendte opbygningen af museets permanente udstillinger om oldtid og

middelalder, hvoraf de første om bronzealderen, jernalderen og vikingetiden blev åbnet i forbindelse med

indvielsen af museets nye udstillingsbygning i oktober 2014.

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

Den 21. januar deltog Dronningen i åbningen af
Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 i Musikhuset
Aarhus.

F O T O :  A S B J Ø R N  S A N D ,  S C A N P I X  ©

Den 25. august var Dronningen til stede ved åbningen
af Aarhus Festuge i Aarhus Teater.
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FredensborgkoncertFredensborgkoncert

Dronningen og Prins Henrik har gennem tiden været værter ved en række Fredensborgkoncerter. Den

første koncert fandt sted i 1978, og gennem årene er forskellige grupper af samfundet blevet inviteret til

koncert i slotskirken med efterfølgende reception på slottet. I 2017 inviterede Dronningen repræsentanter

fra miljø- og fødevaresektoren til koncert for at markere sektorernes betydning for det danske samfund.

Eksporten fra den danske fødevareindustri udgør en fjerdedel af den samlede danske vareeksport, og

Danmark er internationalt kendt for at være i front, når det gælder bæredygtighed, sundhed og kvalitet.

Kronprinsen og Prins Joachim og Prinsesse Marie deltog i Fredensborgkoncerten, der fandt sted den 24.

oktober.

F O T O :  TA R I Q  M I K K E L  K H A N ,  R I T Z A U  F O T O  ©

Den 15. september åbnede Dronningen Nationalmuseets særudstilling "Bag guvernørens spejle" på Christiansborg Slot.
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Dronningen på besøg i ItalienDronningen på besøg i Italien

Den 26.-29. oktober besøgte Dronningen Italiens hovedstad Rom i forbindelse med fejringen af 50-året for

Kay Fiskers ikoniske bygning, der huser Det Danske Institut for Videnskab og Kunst. Som protektor deltog

Dronningen i fejringen og overrakte Dronning Margrethes Romerske Pris til musikolog Christine Jeanneret.

Prisen blev indstiftet af Carlsbergfondet i 2015 i forbindelse med Dronningens 75-års fødselsdag og uddeles

for at styrke og hædre den forskning, der udføres ved eller med tilknytning til Det Danske Institut i Rom.

Arkæologi var desuden i fokus under besøget i Rom, da Dronningen fik en orientering om et nyt

udgravningsprojekt på Cæsars Forum. Det Danske Institut påbegyndte i efteråret 2017 et

udgravningsprojekt, der er muliggjort af en donation fra Carlsbergfondet og er et samarbejde mellem Det

Danske Institut og Roms antikvæsen Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. Dronningen besøgte

desuden byen Tarquinia, der er optaget på UNESCOs verdensarvliste, og som ligger i det gamle Etrurien,

hvor Dronningen som ung prinsesse i slutningen af 1950’erne var på udgravningsferier med sin morfar, den

svenske Kong Gustav VI Adolf. Her så Dronningen nærmere på fund fra ældre og nyere udgravninger samt

nogle af de vigtigste fund fra den etruskiske nekropol uden for byen. Under besøget i Rom blev Dronningen

modtaget af Italiens Præsident Sergio Mattarella som gæst ved en frokost i Præsidentpaladset Palazzo del

Quirinale.

På Christiansborg Slot overrakte Dronningen den 8. november Ebbe Muncks Hæderspris til tidligere

landsstyreformand for Grønlands Landsstyre Kuupik Kleist for sin rolle i at modernisere samarbejdet inden

for Rigsfællesskabet. Dronningen er protektor for Ebbe Muncks Mindefond, der hvert år

uddeler hædersprisen for at hædre modstandsmanden og journalisten Ebbe Muncks virke.

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

Dronningen holdt Fredensborgkoncert for miljø- og
fødevaresektoren den 24. oktober. Kronprinsen og
Prins Joachim og Prinsesse Marie deltog ligeledes.

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

Fredensborgkoncerten blev fremført af jazzvokalist
Sinne Eeg, sanger Christian Brøns og Den Kongelige
Livgardes Musikkorps.
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Prins Henrik åbnede den 21. januar udstillingen ”Himmelsten. H.K.H. Prins Henriks samling af orientalsk

jadekunst” på Koldinghus. Udstillingen viste orientalsk jadekunst fra Prins Henriks private samling, der tæller

over flere tusinde genstande og til daglig står på Fredensborg Slot, Amalienborg og Château de Cayx i

Frankrig. På Kongeskibet Dannebrog, der lå til kaj i Københavns Havn, uddelte Prins Henrik og Prins

Joachim den 22. juni Europa Nostra Prisen til Britta Andersen, der siden 2000 har været direktør

for Gammel Estrup – Herregårdsmuseet, ligesom hun siden 2004, som bestyrelsesformand, har stået i

spidsen for det nationale forskningscenter Dansk Center for Herregårdsforskning. Europa Nostra er en

bevaringsorganisation, der værner om og skaber opmærksomhed omkring Europas kulturarv, herunder

bygnings- og landskabskultur. Prins Henrik var tidligere præsident for Europa Nostra Danmark, mens Prins

Joachim er protektor for organisationen.

Kronprinsen åbnede den 25. januar det nye Experimentarium i Hellerup ved København, der viser

udstillinger om naturvidenskab og teknologi. Tre dage senere indviede Kronprinsen den nye multiarena

Royal Arena i Ørestad i København.

Med fokus på naturen holdt Kronprinsen tale og åbnede Friluftsrådets 75-års jubilæumskonference den 19.

april. Siden 1942 har Friluftsrådet arbejdet for at udvikle danskernes muligheder for at dyrke friluftsliv og

opleve naturen, og formålet med jubilæumskonferencen, der fandt sted i Dansk Industri i København, var at

sætte fokus på forskellige perspektiver for fremtidens friluftsliv. Den 6. juni deltog Kronprinsen i GeoCenter

Møns Klints 10-års jubilæum. GeoCenter Møns Klint er et samarbejde mellem Naturstyrelsen og Fonden

GeoCenter Møns Klint, der blandt andet har til formål at støtte almennyttig natur- og kulturformidling.

Centret blev indviet i 2007 af Dronningen og Prins Henrik, og i anledning af 10-års jubilæet kørte

F O T O :  T O N Y  G E N T I L E ,  S C A N P I X  ©

Den 29. oktober så Dronningen nærmere på fund fra
ældre og nyere udgravninger i byen Tarquinia i
Italien.

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

Prins Henrik og Prins Joachim uddelte den 22. juni
Europa Nostra Prisen til Britta Andersen på
Kongeskibet Dannebrog.
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Kronprinsen på mountainbike i naturen ved Møns Klint og deltog i en sejltur, der satte fokus på områdets

geologi og natur.

Under de vestjyske sandbanker i Blåvand ligger Tirpitz-Museet, der er tegnet af Bjarke Ingels Group (BIG).

Den 29. juni indviede Kronprinsen museet, der rummer tre permanente udstillinger om Vestjyllands

historie, historier fra 2. verdenskrig og tilblivelsen af rav. Den oprindelige kanonfæstning Tirpitz, der er en

del af museumskomplekset, blev påbegyndt i 1944 med det formål at beskytte vestkysten og Esbjerg Havn.

Dansk-kinesisk turismeår 2017Dansk-kinesisk turismeår 2017

Da Danmark i 2017 som det første land i EU indgik samarbejde med Kina om et fælles dansk-kinesisk

turismeår, sagde Kronprinsen ja til at blive protektor. Turismeåret havde til formål at styrke samarbejdet

mellem de to lande på turismeområdet samt at øge antallet af turister, der rejser til henholdsvis Danmark

F O T O :  S T I N E  T I D S V I L D E ,  R I T Z A U  F O T O  ©

Kronprinsen åbnede den 25. januar det nye
Experimentarium i Hellerup ved København.

F O T O :  R O B E RT  AT T E R M A N N ,  S C A N P I X  ©

Den 29. juni indviede Kronprinsen Tirpitz-Museet i
Blåvand.
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og Kina. Den 23.-26. september rejste Kronprinsen til Kina for at sætte fokus på turisme og besøgte her den

kinesiske hovedstad Beijing og den sydkinesiske by Guangzhou. Kronprinsen var ledsaget af uddannelses-

og forskningsminister Søren Pind.

I Beijing indviede Kronprinsen Industriens Fonds Hus, som Dronningen tog det første spadestik til i 2014.

Stedet huser én af Danmarks største uddannelsesmæssige satsninger udenfor landets grænser. Siden 2008

har et dansk-kinesisk samarbejde fundet sted mellem otte danske universiteter og University of Chinese

Academy of Sciences. I Industriens Fonds Hus vil der fremover blive uddannet fælles kandidat- og ph.d.-

studerende. Kronprinsen igangsatte desuden et grønt byfornyelsesprojekt i det centrale Beijing i anledning

af, at Københavns Kommune i samarbejde med danske virksomheder i 2018 vil være medværter ved Beijing

Design Week, hvor danske kompetencer skal vise, hvordan kinesere kan højne deres livskvalitet gennem

urbanisering, renovering og bæredygtige løsninger. I Guangzhou deltog Kronprinsen i

arrangementet "Denmark Days - Adventures of Denmark" med fokus på Danmark som rejsedestination.

Tilbage i Danmark deltog Kronprinsen den 5. december i afslutningen af det dansk-kinesiske turismeår 2017

på Det Kongelige Teater i København.
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Prins Joachim åbnede den 2. februar 2017 Vadehavscentret i Nationalpark Vadehavet ved Ribe efter en

omfattende om- og tilbygning. Formålet med formidlings- og forskningscentret er at øge og

formidle kendskabet til Vadehavet og marsken. Området tiltrækker årligt omkring 15 millioner trækfugle, og

dette var blandt andet med til at kvalificere Vadehavets optagelse på UNESCO's liste over verdensarv i

2014. Som protektor åbnede Prins Joachim den 12. oktober udstillingen ”Smartphonemania” på Danmarks

Tekniske Museum i Helsingør. Med fokus på innovation, design og kommunikationshistorie viser udstillingen

blandt andet Danmarks første computer og H.C. Ørsteds originale kompas.

F O T O :  O L L I  G E I B E L  ©

På Tsinghua Universitet i Beijing fik Kronprinsen den 24. september forevist laboratoriet Tsinghua Life Long Learning Lab
(TULLL), der er designet til forskning i børns kreativitet og livslang læring.
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Den 9. marts deltog Prinsesse Marie i åbningen af udstillingen "Pissarro. Et møde på Skt. Thomas" på

Museet Ordrupgaard i anledning af 100-året for Danmarks salg af De Vestindiske Øer. Udstillingen viste

værker af kunstnerne Fritz Melbye og Camille Pissarro, der mødtes på øen Skt. Thomas i Dansk Vestindien. 

Prinsesse Marie åbnede som protektor Copenhagen Cooking and Food Festival i Dansk Industri i

København den 17. august. Prinsessen holdt tale og deltog i en middag. Tre dage senere deltog Prinsesse

Marie i et gastronomisk topmøde på restaurant Geranium i København, der ligeledes fandt sted i

forbindelse med Copenhagen Cooking and Food Festival. I Paris åbnede Prinsesse Marie den 15.

november den danske julemåned i stormagasinet BHV Marais, der i 2017 havde valgt at dedikere deres

juletema til Danmark og danske juletraditioner.

Den 20. januar åbnede Prinsesse Benedikte udstillingen "Jacob A. Riis. Light in Dark Places" på Ribe

Kunstmuseum. Fotojournalisten Jacob A. Riis (1849-1914) voksede op i Ribe og emigrerede i 1870 til USA,

hvorfra han skildrede livet i New Yorks slumkvarterer med fotografier og artikler. Prinsesse

Benedikte er protektor for Jacob Riis Settlement House i USA samt det kommende Jacob A. Riis museum i

Ribe, hvor Sydvestjyske Museer vil indrette fotojournalistens barndomshjem.

Prinsesse Benedikte deltog den 6. oktober i åbningen af udstillingen ”Modeskaberen Holger Blom - bag

kulisserne” på Skanderborg Kunstmuseum. Udstillingen fortalte historien om modeskaberen Holger Bloms

kostumer til teater og scene.

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

Prins Joachim åbnede den 12. oktober udstillingen
”Smartphonemania” på Danmarks Tekniske Museum i
Helsingør.

F O T O :  S A R A H  C H R I S T I N E  N Ø R G A A R D ,  S C A N P I X  ©

Prinsesse Marie åbnede som protektor Copenhagen
Cooking and Food Festival den 17. august.
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REFORMATIONSJUBILÆUM
Dronningen og den kongelige familie deltog i årets løb i en række aktiviteter i forbindelse med

Reformationsjubilæet 2017. Den 31. oktober var det præcis 500 år siden, at reformatoren Martin Luther slog

95 teser op på døren til slotskirken i Wittenberg, Tyskland. Det blev begyndelsen til reformationen, som

omformede store dele af Nordeuropa både kirkeligt og politisk. Danmark tilsluttede sig officielt

reformationen i oktober 1536, og herved blev den danske kirke evangelisk-luthersk. Forud for

reformationsjubilæet skabte Dronningen et antependium til slotskirken i Wittenberg, der blev afsløret ved

genindvielsen af kirken i 2016. Opgaven havde Dronningen fået to år forinden på opfordring fra slotskirken.

F O T O :  E R N S T  VA N  N O R D E ,  R I T Z A U  F O T O  ©

Prinsesse Benedikte deltog den 6. oktober i åbningen af Holger Blom udstillingen på Skanderborg Kunstmuseum. 
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Dronningen var protektor for Reformationsjubilæet 2017, og i sin tale ved en højtidelighed på

Christiansborg Slot den 31. oktober så Dronningen tilbage på året og sagde: ”Det er glædeligt, at

reformationens betydning for det danske samfund, som vi kender det i dag, er blevet belyst ved de mange

arrangementer rundt omkring i landet. Reformationsåret har inspireret folk over hele landet til at sætte

fokus på reformationen og dens betydning”. Dronningen var sammen med Kronprinsparret, Prins Joachim

og Prinsesse Marie samt Prinsesse Benedikte om aftenen til stede ved en festkoncert i DR Koncerthuset,

hvor DR fejrede Reformationsjubilæet i et luthersk univers med musik af blandt andre Bach, Wagner og

Poulenc fremført af DR SymfoniOrkestret og DR VokalEnsemblet.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Dronningens antependium til slotskirken i Wittenberg, Tyskland.
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Rundetårns Bibliotekssal udstillede i starten af året værker af 25 danske kunstnere med fokus på

fortolkninger af reformationen. Dronningen holdt tale og åbnede udstillingen ”TESER. Danske

samtidskunstnere i dialog med reformationen” den 10. marts. Den 7. april overværede Dronningen

koncerten "Den største messe - Luther 500 år" i Vor Frue Kirke i København. I Aarhus

deltog Dronningen den 20. maj i konferencen "Reformationen og det danske samfund" på Aarhus

Universitet. Her holdt Dronningen tale og overværede foredrag og debatter om reformationens betydning. I

anledning af konferencen deltog Dronningen samme aften i en middag og festforestilling i Musikhuset

Aarhus.

Den 4. juni deltog Dronningen i en fælles national gudstjeneste i Haderslev Domkirke i anledning af

Reformationsjubilæet. Ved festgudstjenesten deltog også statsminister Lars Løkke Rasmussen og

formanden for Folketingets Præsidium Pia Kjærsgaard samt repræsentanter fra en række officielle

institutioner og organisationer i Danmark samt kirker og trossamfund i flere lande. Den 3. december

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

Dronningen holdt tale og åbnede udstillingen ”TESER.
Danske samtidskunstnere i dialog med
reformationen” den 10. marts i Rundetårns
Bibliotekssal.

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

Den 4. juni deltog Dronningen i en fælles national
gudstjeneste i Haderslev Domkirke i anledning af
Reformationsjubilæet.
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overværede Kronprinsparret den fælleskirkelige reformationsmarkeringsgudstjeneste i Vor Frue Kirke i 

København med deltagelse af blandt andre repræsentanter fra en række kirkesamfund i Danmark.

150-ÅRET FOR DE DANSK-JAPANSKE DIPLOMATISKE RELATIONER
I 2017 var det 150 år siden, at en traktat om dansk-japansk samhandel blev underskrevet. Traktaten

blev grundstenen til de to landes diplomatiske forbindelser, som i løbet af året blev særligt markeret i både

Japan og Danmark. 

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

Den 3. december overværede Kronprinsparret den fælleskirkelige reformationsmarkeringsgudstjeneste i Vor Frue Kirke i
København.
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Kronprinsen sagde sammen med H.K.H. Kronprins Naruhito af Japan ja til at være protektorer for

jubilæumsfejringen, der markeredes med en række kulturelle arrangementer i begge lande. I anledning af

150-års jubilæet blev bogen ”Japan i Kongehuset” udgivet, og i bogens forord udtaler Kronprinsen:”Det er

en stor glæde sammen med Hans Kejserlige Højhed Kronprins Naruhito at være protektor for 150-års

fejringen i 2017 af de diplomatiske forbindelser mellem Japan og Danmark. Relationerne mellem Kejserhuset

og Kongehuset blev indledt med en traktat i 1867, og der er sket meget siden”.

I januar deltog Kronprinsen i åbningen af udstillingen "Japanomania i Norden 1875-1918" på Statens Museum

for Kunst i København. Udstillingen viste japanismens indflydelse på den danske og nordiske billedkunst fra

sidste halvdel af 1800-tallet, hvor de diplomatiske forbindelser mellem landene var blevet oprettet.

Den 15.-20. juni var Kronprins Naruhito på officielt besøg i Danmark og blev ved ankomsten modtaget af

Kronprinsparret i Københavns Lufthavn. Den 16. juni var de to Kronprinser til stede ved en

kranselægning på Kastellet i København, og begge deltog også senere på dagen i åbningen af

særudstillingen ”Japan i Kongehuset” på Amalienborgmuseet i Christian VIII’s Palæ. Om aftenen var

Kronprinsparret og Japans Kronprins til stede ved jubilæumskoncerten "Kotos harmoniske klang" i

Skuespilhuset i København. I forbindelse med besøget var Dronningen den 18. juni vært ved en frokost på

Fredensborg Slot for Kronprins Naruhito med deltagelse af Kronprinsparret. Dagen efter var

Kronprinsparret værter ved en middag i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, og den 20. juni besøgte de to

Kronprinser State of Green i Dansk Industri i København. Som afslutning på besøget deltog Kronprinsessen

sammen med Kronprins Naruhito i en sejltur i Københavns Havn.

F O T O :  L A R S  H .  L A U R S E N ,  B I L L E D - B L A D E T  ©

Den 18. juni var Dronningen vært ved en frokost på
Fredensborg Slot for Kronprins Naruhito med
deltagelse af Kronprinsparret.

F O T O :  M A RT I N  S Y LV E S T,  S C A N P I X  ©

Den 16. juni var Kronprinsen og Kronprins Naruhito til
stede ved en kranselægning på Kastellet i
København.
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Senere på året den 8.-12. oktober besøgte Kronprinsparret Japan og stod her i spidsen for et omfattende

erhvervs- og kulturfremstød. Under rejsen var Kronprinsparret ledsaget af udenrigsminister Anders

Samuelsen, miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen, sundhedsminister Ellen Trane Nørby og

kulturminister og kirkeminister Mette Bock. Besøget i Japan indledtes med et kulturelt program, hvor der

var fokus på dansk livsstil og design. I hovedstaden Tokyo deltog Kronprinsparret i Denmark Festival &

Walkathon, der var arrangeret i samarbejde mellem ECCO Japan og Novo Nordisk. Her gik Kronprinsparret

med i det 5,7 km lange Walkathon og mødte festivalens danske virksomheder. I byen Kanazawa besøgte

Kronprinsparret udstillingen "Everyday Life – Signs of Awareness", hvor dansk og japansk

kunsthåndværk samt flere end 130 designobjekter blev vist frem på samtidskunstmuseet 21st Century

Museum of Contemporary Art. Her holdt Kronprinsen tale og overrakte fem rejselegater til japanske

kunstnere, der skal studere i Danmark. 

Besøget i Japan bød også på en række gensyn. Kronprinsen besøgte Higashi-Matsushima i det nordlige

Japan, som i 2011 blev ramt af et jordskælv og en tsunami. Dengang besøgte Kronprinsen de berørte i

katastrofeområdet, og i 2017 genså Kronprinsen flere af stederne og mødte nogle af de samme børn som

ved besøget i 2011. I Higashi-Matsushima så Kronprinsen desuden, hvad donationer fra Danmark har gjort

for at hjælpe byen med at genrejse sig efter katastrofen. Kronprinsessen vendte tilbage til H.C. Andersen

Park i Funabashi, som Kronprinsessen besøgte første gang i 2005. 

Under besøget i Japan stod Kronprinsparret også i spidsen for en erhvervsdelegation på 55 danske 

virksomheder. I 2016 blev der fra danske virksomheder eksporteret for 22 milliarder kr. til Japan, og 

fokusområderne under erhvervsfremstødet var på nogle af de områder, hvor Danmark står stærkt -

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

Den 9. oktober besøgte Kronprinsparret anlægshaven
Kenrokuen i Kanazawa City.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

I Japan besøgte Kronprinsparret den 12.
oktober grundskoleelever fra Funabashis første
klasse.

44



Beretning | Kongehuset

sundhed, fødevarer og design. I Tokyo deltog Kronprinsparret i den officielle åbning af erhvervsfremstødet,

og Kronprinsen holdt tale. D.M. Kejseren og Kejserinden af Japan var værter ved en frokost for

Kronprinsparret, og som afslutning på besøget deltog Kronprinsparret sammen med det

japanske Kronprinspar i en officiel middag for at fejre de to landes relationer og skabe forbindelse mellem

danske og potentielle japanske samarbejdspartnere.

SPORT OG SUNDHED
Kronprinsen har været medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) siden 2009 og blev i 2017

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

Som afslutning på besøget i Japan deltog Kronprinsparret sammen med det japanske Kronprinspar den 12. oktober i den
officielle fejring af 150-års jubilæet for de diplomatiske forbindelser mellem Danmark og Japan.
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genvalgt for en ny otteårig periode under IOC’s årlige generalforsamling, der fandt sted den 12.-16.

september i Lima, Peru. Som medlem af IOC Coordination Commission deltog Kronprinsen den 13.-15. marts

og den 29.-31. august i forberedende møder forud for vinter-OL 2018 i PyeongChang, Sydkorea. Den 5.-7.

november deltog Kronprinsen i IOC kommissionsmøder i Lausanne, Schweiz.

TEMA

Kronprinsen og IOC

I 2017 blev Kronprinsen genvalgt som medlem af

Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor

Danmark i mere end 100 år successivt har været

repræsenteret.

Den 5.-6. april var Kronprinsen til stede ved den internationale idrætskonference "SportAccord Convention

2017" i Aarhus. Konferencen blev holdt under temaet Innovation in Action i samarbejde mellem Sport Event

Denmark, Aarhus Kommune og Region Midtjylland, og deltagerne var blandt andre repræsentanter fra mere

end 100 internationale idrætsforbund samt medlemmer af IOC. Ved Skole OL på Østerbro Stadion i

København holdt Kronprinsen den 9. maj tale for de deltagende børn og deltog efterfølgende i en fælles

opvarmning. Skole OL er et landsdækkende atletikstævne for alle 4.–7. klasser, hvor der dystes i atletik,

bueskydning, ergometerroning, eSport og svømning.
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Den 14. maj var Kronprinsen i Köln i Tyskland, hvor det blev offentliggjort, at Kronprinsen bliver protektor

for VM i ishockey 2018, der finder sted i Danmark. Samme aften overværede Kronprinsen det danske

ishockeylandsholds VM-kamp mod Sverige under VM i ishockey 2017. Den 10. august deltog Kronprinsen i

Aarhus Internationale Sejlsportscenters rejsegilde. Formålet med Aarhus Internationale Sejlsportscenter er

at forene de bedste faglige kompetencer inden for udviklingen af sejlsporten, så flere vil få mulighed for at

prøve sejlsport gennem leg, konkurrence, læring og udvikling på vandet. Bag det nye, internationale

sejlsportscenter står Fonden Aarhus Internationale Sejlsportscenter, som tæller medlemmerne Sailing

Aarhus, Dansk Sejlunion, Team Danmark og Idrætssamvirket Aarhus. I 2018 danner Aarhus Internationale

Sejlsportscenter centrum for afviklingen af VM i sejlsport.

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

Kronprinsen deltog den 9. maj i opvarmningen ved Skole OL på Østerbro Stadion i København.
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Kronprinsessen er protektor for Hjerteforeningen og besøgte den 17. januar det toårige forskningsprojekt

Copenhagen Baby Heart på Rigshospitalet i København. I Danmark fødes ca. 475 børn om året med en

hjertefejl, der opstår under fosterets udvikling. Igennem projektet tilbydes alle forældre, der føder i

København, en ultralydsscanning af deres nyfødte barns hjerte, som skal være med til at give større viden

om medfødte hjertefejl. I forlængelse af besøget på Rigshospitalet uddelte Kronprinsessen Hjerteforeningen

og Børnehjertefondens forskningslegater til lektor, overlæge, dr.med., Kardiologisk Afdeling på Herlev

Hospital Kasper Iversen; overlæge, dr.med. på Aarhus Universitetshospital Henrik Kjærulf Jensen og læge,

videnskabelig medarbejder på Statens Serum Institut Amalie Bøggild. Legatoverrækkelsen fandt sted på

Hotel d'Angleterre i København.

Siden 2005 har Kronprinsessen været protektor for verdenssundhedsorganisationen WHO’s regionale

kontor i Europa. I 2017 modtog Kronprinsessen WHO Award for sit arbejde for at forbedre den globale

sundhed blandt andet ved at støtte WHO's arbejde med børn og unges sundhed og vaccinering. Som

protektor rejste Kronprinsessen den 11. september til Budapest, Ungarn, for at deltage i en række møder og

arrangementer i forbindelse med The 67th session of the WHO Regional Committee for Europe.

Ved regionalkomitémødet deltog udover sundhedsministre og repræsentanter fra de 53 medlemsstater i

WHO's Europæiske Region også samarbejdspartnere og interessenter.

F O T O :  J A N  K O R S G A A R D  ©

Kronprinsen overværede den 14. maj det danske
ishockeylandsholds VM-kamp mod Sverige i Köln,
Tyskland.

F O T O :  A N D E R S  K J Æ R B Y E  -  D B U F O T O . D K  ©

Kronprinsen overværede finalen i EM i fodbold på FC
Twente Stadion i Nederlandene den 6. august.
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Hvert år i uge 11 markeres den internationale hjerneuge, hvor der sættes fokus på hjernen, hjernesygdomme

og hjerneforskning. Som protektor for Hjernesagen og Hjerneskadeforeningen deltog Kronprinsessen den

13. marts i åbningen af hjerneugen på Københavns Universitet. På Herlev Hospital deltog Kronprinsessen

den 18. august i indvielsen af Nationalt Center for Immunterapi, der har til formål at sikre, at kræftpatienter i

hele landet tilbydes den nyeste immunterapibehandling samt at styrke dansk forskning på området.

Tidligere på året, den 4. februar, overrakte Kronprinsessen Kræftens Bekæmpelses Hæderspris til Inge

Marie Svane, professor, overlæge og leder af Centeret for Immunterapi på Herlev Hospital. Hun modtog

hædersprisen for sit arbejde med netop at indføre immunterapi i behandlingen af danske kræftpatienter. 

I 2016 modtog den landsdækkende organisation Børn, Unge & Sorg Kronprinsparrets Sociale Pris, og i 2017

holdt Kronprinsessen tale og deltog i indvielsen af organisationens Nationale Sorgcenter i København den

29. august. Det Nationale Sorgcenter er etableret på baggrund af mange års erfaring med sorgarbejde i

F O T O :  W H O  ©

Kronprinsessen holdt tale ved WHO's 67.
regionalkomitémøde i Budapest den 11. september.

F O T O :  S A R A H  C H R I S T I N E  N Ø R G A A R D ,  S C A N P I X  ©

På Herlev Hospital deltog Kronprinsessen den 18.
august i indvielsen af Nationalt Center for
Immunterapi.
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Børn, Unge & Sorg og vil fremover have fokus på forskning, viden, formidling og efteruddannelse til

fagpersoner i hele landet.

Den 25.-26. oktober var H.K.H. Prins Harry på officielt besøg i Danmark. Prins Harry blev modtaget i audiens

hos Dronningen i Christian IX’s Palæ, Amalienborg, og deltog efterfølgende sammen med Prins Joachim i et

møde med danske deltagere i Invictus Games, der er et multisportsstævne for fysisk og psykisk skadede

veteraner. Mødet fandt sted på Svanemøllens Kaserne i København, og her blev der blandt andet givet en

orientering om, hvordan Danmark arbejder for at støtte op om sårede veteraner. 

Prinsesse Marie besøgte den 13. marts Rigshospitalets Epilepsiklinik. Prinsessen har været protektor for

Epilepsiforeningen siden 2013, og besøget fandt sted i forbindelse med den årlige hjerneuge. Under

besøget mødte Prinsesse Marie patienter med epilepsi og eksperter på området for epilepsikirurgi. Den 3.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Den 26. oktober mødtes Prins Joachim og Prins Harry med danske deltagere i Invictus Games på Svanemøllens Kaserne i
København.

50



Beretning | Kongehuset

april indviede Prinsesse Marie Børnekirurgisk Center på H.C. Andersens Børnehospital i Odense og deltog

efterfølgende i en forskningskonference. H.C. Andersen Børnekirurgisk Center er et samarbejde mellem ni

afdelinger på Odense Universitetshospital. Prinsessen samarbejder med H.C. Andersen Børnehospital for at

medvirke til at styrke kendskabet til børnehospitalet og dets arbejde med at behandle børn. 

Som protektor for AIDS-Fondet deltog Prinsesse Marie den 18. maj i organisationens briefing om

forskningen i en vaccine mod HIV, som fandt sted i København. Den 14. september deltog Prinsessen i

arrangementet "En Generation Uden HIV" på Kurhotel Skodsborg, og den 26. november overværede

Prinsessen AIDS-Fondets julekoncert i Trinitatis Kirke i København. På den årlige World AIDS Day den 1.

december tændte Prinsesse Marie mindelys på Gammel Torv i København.  

Prinsesse Benedikte har siden sin barndom været interesseret i ridesporten, og Prinsessen har de sidste 30

F O T O :  S O P H I A  J U L I A N E  LY D O L P H ,  S C A N P I X  ©

Den 3. april indviede Prinsesse Marie Børnekirurgisk Center på H.C. Andersens Børnehospital i Odense.
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år været engageret i ride- og hestesportens organisationer. Som protektor for Dansk Varmblod overværede

Prinsessen den 10.-12. marts Dansk Varmblods Hingstekåring i Jyske Bank Boksen i Herning. Den 22. april

deltog Prinsesse Benedikte som protektor i Dansk Ride Forbunds 100-års jubilæum på Hotel Comwell i

Korsør, og som protektor for World Breeding Federation for Sport Horses deltog Prinsessen den 12.-13.

november i forbundets generalforsamling og Internationalt Stævne i Billund.

HUMANITÆRE OG SOCIALE OPGAVER
Den kongelige familie har i årets løb været engageret i en række humanitære og sociale opgaver i både

Danmark og udlandet. 

Prins Henrik deltog den 7. juni i fejringen af Lion Danmarks 100-års jubilæum på Københavns Rådhus.

F O T O :  R I D E H E S T E N  ©

Prinsesse Benedikte overværede den 10.-12. marts Dansk Varmblods Hingstekåring i Jyske Bank Boksen i Herning.
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Prinsen var protektor for Lions Danmark og uddelte i forbindelse med fejringen Lions Prisen til

børnehospicet Lukashuset og regionshospitalet Hammel Neurocenter.

Kronprinsen har siden 2002 været protektor for Red Barnet, og den 6. maj besøgte Kronprinsen

organisationens familieoplevelsesklub i Assens. Klubberne er drevet af frivillige og har til formål at hjælpe

familier med et begrænset netværk med oplevelser og nye venskaber i lokalområdet. Klubberne mødes ca.

én gang om måneden til arrangementer, hvor målet er at etablere relationer, fællesskaber og positive

oplevelser.

Den 30. november indviede Kronprinsen Røde Kors frivillighus, der er indrettet foran landskontoret i

København. Idéen bag frivillighuset er at skabe et samlingssted, hvor frivillige i Røde Kors kan mødes og

udvikle den frivillige indsats for sårbare i både Danmark og i udlandet.
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Den 5.-6. april rejste Kronprinsessen til Bangladesh sammen med minister for udviklingssamarbejde Ulla 

Tørnæs for at sætte fokus på at styrke kvinders økonomiske muligheder som en del af FN’s verdensmål 

nummer fem om ligestilling.

På Hedegårdenes Skole i Roskilde deltog Kronprinsessen den 27. september sammen med 

udviklingsministeren og Red Barnet i et arrangement med fokus på kampen mod børneægteskaber. 

Kronprinsessen holdt tale under arrangementet, der var det første skolebesøg på en rundrejse i Danmark, 

hvor udviklingsministeren og Red Barnet satte fokus på børneægteskaber.

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

Den 6. maj besøgte Kronprinsen Red Barnets familieoplevelsesklub i Assens.
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Siden 2010 har Kronprinsessen været protektor for FN’s Befolkningsfond (UNFPA), der arbejder for at sikre

en verden, hvor enhver graviditet er ønsket, enhver fødsel er sikker, og hvor alle unge har mulighed for at

udleve deres fulde potentiale. I løbet af 2017 deltog Kronprinsessen i en række arrangementer i Danmark og

udlandet med det formål at fremme kvinder, mænd og børns ret til sundhed og ligeværd. Den 18.

september holdt Kronprinsessen tale ved UNFPA-arrangementet "Rebuilding Shattered lives and

Communities - the case of the Chibok and Yazidi girls" i FN’s hovedkvarter i New York, USA. Arrangementet

fandt sted som en del af FN’s Generalforsamling, som Kronprinsessen deltog i i dagene 17.-19. september.

Den 23.-24. oktober besøgte Kronprinsessen Mali for blandt andet at deltage i et UNFPA-arrangement med

fokus på familieplanlægning og børneægteskaber. I København deltog Kronprinsessen den 1. november i

lanceringen af UNFPA's State of World Population Report 2017 på Medicinsk Museion, og den 10. november

var Kronprinsessen til stede ved præsentationen af fotobogen #Childmothers på bogmessen i Bella Center.

Kronprinsessen har skrevet forordet til bogen, der portrætterer 17 piger fra fem udviklingslande, der alle er

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

Den 5.-6. april besøgte Kronprinsessen Bangladesh. Her var der blandt andet besøg på tekstilfabrikken Auko-Tex Group i
hovedstaden Dhaka.
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blevet mødre, da de var mellem 12 og 15 år. Under sin rejse til Burkina Faso i april 2016 besøgte

Kronprinsessen en af disse unge mødre. UNFPA støtter programmer i mere end 150 lande og har

landekontorer i over 110 lande. Siden udviklingsorganisationen begyndte sit arbejde i 1969 er antallet – og

andelen – af kvinder, der dør på grund af komplikationer i forbindelse med graviditet og fødsler blevet

halveret.

Som protektor for Maternity Foundation og UNFPA holdt Kronprinsessen den 7. november åbningstale ved

Hackathon Symposium i København. Her var personer fra hjælpeorganisationer, tech-miljøet og den

kreative verden samlet for at udvikle nye løsninger, der kan understøtte seksuel og reproduktiv sundhed og

rettigheder for kvinder og piger på flugt. I maj 2017 modtog Kronprinsessen The Womenomics Global

Impact Award 2017 for sit arbejde med at hjælpe kvinder til at forbedre deres vilkår og udnytte deres fulde

potentiale i Danmark og i udlandet.

På baggrund af Kronprinsessens arbejde som protektor for udsatte grupper i samfundet modtog

Kronprinsessen i januar Den Berlingske Fonds Hæderspris.

Den 1. februar deltog Kronprinsessen som protektor i Mødrehjælpens konference "Voldens Børn" på

Christiansborg Slot. Her diskuterede politikere og fagfolk blandt andet, hvordan man bedst målretter

indsatsen imod vold i familien. Som protektor for Julemærkefonden var Kronprinsessen den 3. november til

stede ved præsentationen af årets julemærke på Københavns Rådhus, og den 30. november besøgte

Kronprinsessen som protektor Børnehjælpsdagens arrangement med tennisspiller Caroline Wozniacki i K.B.

Hallen i København.

F O T O :  E M I L  LY D E R S  ©

Den 19. september var Kronprinsessen til stede ved
arrangementet Global Goals World Cup i New York,
USA, i forbindelse med FN’s Generalforsamling.

F O T O :  J E N S  N Ø R G A A R D  L A R S E N ,  S C A N P I X  ©

Den 10. november var Kronprinsessen til stede ved
præsentationen af fotobogen #Childmothers på
bogmessen i Bella Center.
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Interessen for det sociale arbejde var en af hovedårsagerne til, at Kronprinsessen i 2007 stiftede Mary

Fonden med det formål at bekæmpe social isolation hos børn, unge og voksne. Fonden, der arbejder inden

for de tre områder ”Mobning og Trivsel”, ”Vold i Hjemmet” og ”Ensomhed”, kunne i 2017 fejre 10-års

jubilæum, og i den anledning holdt Kronprinsparret middag i Christian VII’s Palæ, Amalienborg, den 6.

september.

TEMA

10 år med Mary Fonden

For 10 år siden etablerede H.K.H. Kronprinsessen

Mary Fonden, som fik til formål at bekæmpe social

isolation. Siden fulgte indsatsområderne "Mobning &

Trivsel", "Vold i Hjemmet" og "Ensomhed", der blev

rammen for fondens projekter og indsatser.

Som formand for Mary Fonden deltog Kronprinsessen i årets løb i en række arrangementer i hele landet.

Sammen med håndboldspilleren Mikkel Hansen deltog Kronprinsessen den 7. januar i lanceringen af

projektet Antibulli i Silkeborg, der skal styrke børns trivsel i de danske håndboldklubber. I København

besøgte Kronprinsessen den 27. april Mary Fonden og Røde Kors’ projekt Værket, der har til formål at

støtte voksne mellem 30 og 60 år, som oplever længerevarende ensomhed. Den 8. juni holdt

Kronprinsessen tale ved Mary Fonden og TrygFondens konference om social eksklusion i Danmark.

Konferencen fandt sted hos GAME Streetmekka i København med det formål at kvalificere debatten om,

hvordan fællesskaberne åbnes op for mennesker, der står på kanten af eller uden for fællesskabet. Mary

Fondens og Red Barnets projekt Fri for Mobberi er et pædagogisk antimobbeprogram, som forebygger og

afhjælper mobning i vuggestuer, dagplejer, børnehaver, SFO'er og de yngste skoleklasser. Den 10. juni

deltog Kronprinsessen i Fri for Mobberi Børnestafet i Fælledparken i København, og i anledning af Mary

Fondens 10-års jubilæum deltog Kronprinsessen den 7. og 9. november i to Fri for Mobberi 10-års

konferencer i henholdsvis København og Aarhus.
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I dagene 24. februar-6. marts besøgte Prins Joachim som protektor for CARE Danmark udviklingsprojekter i

Nepal. Prinsen besøgte første gang landet som 22-årig i 1991, og siden da har Prinsen været på 10 besøg i

CARE Danmarks projektlande. På rejsen til Nepal fik Prinsen blandt andet et indblik i lokale landbrug, hvor

der arbejdes med at skabe elektricitet ved hjælp af vandløb, og hvor lokalsamfundet styrker kvinder til selv

at dyrke og producere grøntsager. Under besøget mødte Prins Joachim også mennesker, der fortsat

kæmper med konsekvenserne af det værste jordskælv i Nepal i 80 år, som ramte i april 2015. Prinsen

besøgte derudover nogle af de små landsbyer, hvor CARE hjælper befolkningen med at genopbygge

marker og skaffe rent drikkevand og dermed komme på fode efter naturkatastrofen.

F O T O :  S T E E N  B R O G A A R D  ©

I dagene 24. februar-6. marts besøgte Prins Joachim som protektor for CARE Danmark udviklingsprojekter i Nepal.
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TEMA

Tilbage til Nepal

Nepal var i 1991 destinationen for H.K.H. Prins

Joachims første protektionsrejse med

udviklingsorganisationen CARE Danmark. I 2017 blev

det til et varmt gensyn med en befolkning, der

fortsat kæmper med konsekvenserne af det

alvorlige jordskælv, der ramte landet for tre år siden.

Prinsesse Marie blev den 7. april udnævnt til Grand Officier i den franske orden La Légion d’Honneur. 

Prinsessen modtog æreslegionen for sit engagement for at bringe Danmark og Frankrig tættere på 

hinanden gennem støtte til humanitære, sociale og kulturelle formål.

I august samledes politikere, kokke, eksperter, bloggere og fødevareproducenter fra hele verden i 

København for at deltage i det internationale fødevaretopmøde "World Food Summit - Better Food for 

More People 2017" med det globale perspektiv at bruge gastronomien til at skabe bedre mad til flere 

mennesker.  Prinsesse Marie var protektor for fødevaretopmødet og deltog den 24. august i en række 

arrangementer i København. Først på dagen holdt Prinsessen tale ved åbningen af fødevaretopmødet på 

Christiansborg Slot og besøgte efterfølgende fødevareudstillingen "Bite Copenhagen" i Forum. Senere 

samme dag overrakte Prinsessen den nordiske madpris Embla til Geitmyra Matkultursenter i Norge, der 

arbejder for at styrke madglæden hos børn. Prisoverrækkelsen fandt sted på Københavns Rådhus, hvor 

Prinsessen om aftenen desuden deltog i fødevaretopmødets officielle festmiddag.
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TEMA

Til madens topmøde

Kampen mod madspild er blandt Prinsesse Maries

mærkesager. Under et internationalt

fødevaretopmøde i Danmark viste Prinsessen selv,

hvordan madspild kan bekæmpes i dagligdagen.

Som protektor for Landsforeningen Autisme besøgte Prinsesse Marie den 27. januar det beskyttede 

værksted SOVI i Herlev, der er en arbejdsplads for voksne mennesker med autisme. Her lærer 

medarbejderne at indgå på en arbejdsplads og i kollegiale fællesskaber gennem et individuelt planlagt 

forløb med henblik på at ruste dem til arbejdsmarkedet. Den 14.-17. marts rejste Prinsessen med 

Landsforeningen Autisme til Grønland i anledning af en autismekonference i Nuuk, der havde til formål at 

styrke kendskabet til autisme i Grønland samt at sætte fokus på tiltag, der kan støtte børn og voksne med 

autisme. Den 9. oktober besøgte Prinsessen Autismecenter Storstrøm i Vordingborg for her at møde 

personer med autisme og deres pårørende. Centret arbejder med digitale værktøjer, der kan gavne 

brugerne, og flere af centrets brugere medvirker i dokumentarfilmen "Det digitale tilbud", som Prinsessen 

samme dag overværede premieren på i Vordingborg Biograf.
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Som formand for Spejderkomiteen holdt Prinsesse Benedikte møde i Christian VIII’s Palæ, Amalienborg, den

8. marts og på Holmen i København den 2. oktober. Prinsessen deltog ligeledes som formand i møder i

Pigespejdernes Fællesråd på Holmen i København den 9. marts, 12. juni og 8. november. Prinsesse

Benedikte er protektor for Det Danske Spejderkorps og besøgte den 8. juni Ungdomsøen ved København. I

juli deltog Prinsessen i aktiviteter i forbindelse med Spejdernes Lejr i Sønderborg, hvor omkring 37.000

spejdere fra Danmark og udlandet deltog. Prinsessen blev vist rundt i lejren den 22. juli og deltog i en

erhvervskonference for Syddanmark og en reception i forbindelse med Spejdernes Lejr den 27. juli. Lejren

var arrangeret af de fem danske spejderkorps Det Danske Spejderkorps, KFUM-Spejderne i Danmark, De

grønne pigespejdere, Danske Baptisters Spejderkorps og Dansk Spejderkorps Sydslesvig. Prinsessen

er også engageret i spejderbevægelsen i udlandet og deltog den 21.-25. juni i The Olave Baden-Powell

Society's bestyrelsesmøde og årlige medlemsmøde i London, Storbritannien. Den 20.-26. september rejste

Prinsesse Benedikte til New Delhi, Indien, for at deltage i World Association of Girl Guides and Girl Scouts'

verdenskonference.

F O T O :  C H R I S T I A N  K L I N D T  S Ø L B E C K  ©

Den 14.-17. marts rejste Prinsesse Marie med
Landsforeningen Autisme til Grønland i anledning af
en autismekonference i Nuuk.

F O T O :  M I C H A E L  M E D G Y E S I  ©

Den 9. oktober mødte Prinsesse Marie personer med
autisme og deres pårørende på Autismecenter
Storstrøm.
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TEMA

Et særligt

spejderfællesskab

Siden Prinsesse Benedikte som 15-årig blev

introduceret til spejdergerningen af sin mor,

Dronning Ingrid, har Prinsessen haft et omfattende

engagement i både den danske og den

internationale spejderbevægelse.

FORSVARET
På Den Kongelige Livgardes Kaserne i København overrækker Dronningen tre gange om

året hædersbevisningen ”Dronningens Ur” til den garder, der af vagtkompagniet er udvalgt som 

tjenesteperiodens bedste garder. Garderen udpeges af de foresatte og kammeraterne, der i udvælgelsen 

lægger vægt på både god soldatertjeneste og på udvist kammeratskab.

Dronningen var den 2. maj til stede ved faneindvielser i Skive og København. Faneindvielsen på Skive 

Kaserne fandt sted i forbindelse med sammenlægningen og navneskiftet af de to totalforsvarsregioner, 

Nord- og Midtjylland samt Fyn, Syd- og Sønderjylland, der trådte i kraft den 1. januar 2017. De to regioner 

skiftede navn til Landsdelsregion Vest og samlede derved Hærhjemmeværnet i Jylland og på Fyn. På 

Kastellet i København overrakte Dronningen nye faner i forbindelse med navneskiftet fra 

Totalforsvarsregion Sjælland til Landsdelsregion

Øst, som ligeledes trådte i kraft ved årsskiftet 2017. De nye faner blev indviet ved en parade, hvor der blev 

slået tre ceremonielle søm i fanen; ét for Dronningen, ét for fædrelandet og ét for modtageren af fanen.
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Den 30.-31. januar besøgte Kronprinsen Flyvevåbnets øvelse Winter Hide i Frankrig. Formålet med øvelsen

var at give danske piloter mulighed for at træne i januar og februar, hvor flyvninger i Danmark

besværliggøres af frost, tåge og vind.

Ved fejringen af Frømandskorpsets 60-års jubilæum på Marinestation Kongsøre den 16. juni holdt

Kronprinsen tale og overværede en træningsseance. Kronprinsen fuldførte selv frømandsuddannelsen ved

Søværnets Frømandskorps i 1995.

Den 20. april besøgte Kronprinsessen, der er premierløjtnant i Hjemmeværnet, Hjemmeværnskommandoen

i Vordingborg og deltog i en rundvisning i kommandoens nye domicil på Vordingborg Kaserne. Under sin

rejse til Mali den 23.-24. oktober besøgte Kronprinsessen det danske detachements lejr Camp Bifrost og

mødte her de udsendte danske soldater ved FN’s fredsbevarende mission MINUSMA.

F O T O :  C H R I S T I A N  S U N D S D A L  ©

Dronningen var den 2. maj til stede ved faneindvielser
i Skive og København. På billedet ses Dronningen ved
faneindvielsen på Kastellet i København.

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

Den 15. november modtog garder Emil Knust
"Dronningens Ur".
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Den 5. september er officiel flagdag for Danmarks udsendte. På årets Flagdag deltog Kronprinsparret i en

kranselægning på Kastellet i København og i en mindegudstjeneste for Danmarks faldne soldater i Holmens

Kirke, ligesom Kronprinsparret overværede en parade for årets udsendte på Thorvaldsens Plads i

København. Prins Joachim og Prinsesse Marie markerede dagen i Skive, hvor Prinsen og Prinsessen, udover

at deltage i Ingeniørregimentets Flagdag for Danmarks udsendte på Skive Kaserne og i en

mindegudstjeneste i Skive Kirke, også overværede en parade på Posthustorvet i Skive.

På 97-års dagen for Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmark overrakte Prins

Joachim hæderstegn på Kastellet i København. Reserveofficersforeningen i Danmarks Hæderstegn blev

indstiftet den 27. april 1950, og hæderstegnet tildeles personer, der har gjort en særlig indsats for

Reserven. Den 2. maj deltog Prins Joachim i FN Museets 25-års jubilæum i Padborg. Museet fortæller

historien om Danmarks Internationale Indsats fra 1948 og frem til i dag, og Prinsen deltog også i åbningen

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

Kronprinsen holdt tale ved fejringen af
Frømandskorpsets 60-års jubilæum på Marinestation
Kongsøre den 16. juni.

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

På årets Flagdag for Danmarks udsendte den 5.
september deltog Kronprinsparret i kranselægning på
Kastellet i København.
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af museet for 25 år siden. 

På Al Asad Basen i Irak besøgte Prins Joachim den 25. november de danske soldater. Her fik Prinsen blandt

andet indblik i det danske radarbidrag, og hvordan soldaterne lærer at finde vejsidebomber. Under besøget

takkede Prinsen soldaterne for deres indsats.

Prinsesse Marie deltog den 22. marts i Beredskabsstyrelsens fælles CBRNE-terrorøvelse i Hillerød med fokus

på blandt andet kemiske stoffer og eksplosiver, hvor formålet var at styrke evnen til at koordinere og

håndtere en større terrorhændelse samt at styrke samarbejdet mellem statslige og lokale myndigheder.

Prinsessen gennemførte i 2011 en beredskabsfaglig uddannelse inden for de operative opgaver i

Beredskabsstyrelsen og fik udnævnelsen korpsmester à la suite. I 2016 blev Prinsessen desuden tilknyttet

Beredskabsstyrelsen i Birkerød som særlig projektmedarbejder inden for forebyggelsesområdet. Den 19.

august deltog Prinsessen i Katastrofeberedskabets Dag hos Beredskabsstyrelsen Nordjylland i Thisted. Ved

dette årlige åbent hus-arrangement kan besøgende lære mere om Beredskabsstyrelsens arbejde gennem

fremvisning af materiel og demonstration af blandt andet brandslukning og førstehjælp. Den 7. september

besøgte Prinsesse Marie Kemisk Beredskab i København i anledning af deres 50-års jubilæum.
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FORSKNING OG UDDANNELSE
Dronningen var til stede, da Mærsk Tårnet den 18. januar blev indviet på Københavns Universitet. Det

Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Panum, fik med indvielsen af den 75 meter høje nybygning blandt

andet nye forskningslaboratorier og undervisningslokaler.

Den 19. april overrakte Dronningen prisen Dronning Margrethe II's Videnskabspris til

krystallografiprofessor Bo Brummerstedt Iversen fra Aarhus Universitet. Det Kongelige Danske

Videnskabernes Selskab indstiftede prisen i 2015 i anledning af Dronningens 75-års fødselsdag.

Prisen overrækkes én gang årligt til en forsker under 50 år, og med prisen følger 100.000 kr. Dronningen er

F O T O :  H E R I  H .  N I C L A S E N ,  I N G E N I Ø R R E G I M E N T E T  ©

På Skive Kaserne deltog Prins Joachim og Prinsesse
Marie den 5. september i Ingeniørregimentets
Flagdag for Danmarks udsendte.

F O T O :  D A N C O N  I R A K ,  P I O  ©

Den 25. november besøgte Prins Joachim de danske
soldater på Al Asad Basen i Irak.
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protektor for Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, der har til formål at styrke videnskabens 

stilling i Danmark. I sin egenskab af protektor for Gigtforeningen overrakte Dronningen den 11. oktober 

Dronning Ingrids Forskerpris på 100.000 kr. til professor, overlæge, dr.med. Bent Winding Deleuran fra 

Aarhus Universitetshospital. Forskerprisen blev indstiftet i 1978 for at markere Dronning Ingrids 25-årige 

virke som protektor for Gigtforeningen. Dronningen har siden overtaget sin mors protektion for 

Gigtforeningen.

I Den Sorte Diamant i København overrakte Kronprinsen den 4. maj The Brain Prize 2017 på en million euro

til forskerne Peter Dayan, Ray Dolan og Wolfram Schultz, der modtog prisen for at have øget forståelsen

for dopamin-hjernecellerne. De tre forskere har opdaget, hvordan læring er forbundet med forventning om

belønning og har dermed givet forskningen afgørende viden om, hvordan mennesket lærer af

sine handlinger. På Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby indviede Kronprinsen den 1. november den nye

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

Den 19. april overrakte Dronningen prisen Dronning Margrethe II's Videnskabspris til krystallografiprofessor Bo
Brummerstedt Iversen fra Aarhus Universitet.
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Life Science bygning, hvor 250 specialiserede laboratorier, kontorarealer og undervisningsfaciliteter nu 

danner ramme om et nyt samlingspunkt for DTU’s forskere, undervisere, medarbejdere og studerende.

Ved EliteForsk-konferencen overrakte Kronprinsessen den 23. februar priser til professor Thomas Lars

Andresen, professor Mikael Rask Madsen, professor Klaus Høyer, professor Søren Galatius og professor

Hanne Christine Bertram. Uddannelses- og Forskningsministeriet uddeler hvert år EliteForsk-priser til

førende forskere inden for deres forskningsfelt. I 2017 fandt prisoverrækkelsen sted på Ny Carlsberg

Glyptotek i København. Samme sted overrakte Kronprinsessen den 3. september Carlsbergfondets

Forskningspriser til professor i kirkehistorie på Københavns Universitet Mette Birkedal Bruun og professor i

kemi på Aarhus Universitet Karl Anker Jørgensen. Carlsbergfondets Forskningspris har som formål at yde

støtte til to aktive forskere, der har bidraget afgørende til grundforskningen, og som nyder stor

videnskabelig anerkendelse. Med prisen følger en million kr. Som protektor for den landsdækkende

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

I Den Sorte Diamant i København overrakte Kronprinsen den 4. maj The Brain Prize 2017 på en million euro til forskerne
Peter Dayan, Ray Dolan og Wolfram Schultz.
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videnskabsfestival Forskningens Døgn deltog Kronprinsessen den 24. april i åbningen på Experimentarium i

Hellerup ved København og overrakte i samme anledning Forskningskommunikationsprisen 2017 til

kvantefysiker på Aarhus Universitet Jacob Sherson.

Kronprinsessen var den 5. oktober vært ved en reception for danske modtagere af Crown Princess Mary

Scholarship i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg. Legatet uddeles årligt til to udvekslingsstuderende fra

Københavns Universitets australske partneruniversiteter og er en del af Københavns Universitets

bryllupsgave til Kronprinsparret. 

Den 2. november besøgte Kronprinsessen Aalborg og indviede her Nøvling Skole i Gistrup efter en større

renovering. Skolen, der har 150 elever og 30 børn i børnehaven, lægger ud over fagligheden vægt på at

være gode ved hinanden og gode kammerater. Senere samme dag holdt Kronprinsessen tale ved

Skolelederforeningens årsmøde i Aalborg Kongres & Kultur Center, hvor omkring 1.500 skoleledere fra hele

landet var samlet.
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Prins Joachim er protektor for talentkonkurrencen Unge Forskere og deltog den 25. april i finalen i Forum i

København. Her overrakte Prinsen priser på 25.000 kr. til Olivia Rygaard-Hjalsted og Ayumi Mayer, der

vandt kategorien Unge Forskere Junior 2017, og Gustav Møller Grimberg, der vandt i kategorien Unge

Forskere Senior 2017. Den 16. maj deltog Prins Joachim ved en præsentation og testkørsel af DTU’s

økobiler DTU Roadrunners på Danmarks Tekniske Universitet i Lyngby. DTU Roadrunners er et

studenterdrevet projekt, og de studerende har selv designet og konstrueret bilerne. 

Som protektor for Diabetesforeningen holdt Prins Joachim tale den 14. november i København og uddelte

Diabetesforeningens Forskningslegat 2017 til fire forskere, der alle arbejder med at skaffe ny viden om

diabetes og relaterede følgesygdomme eller søger efter metoder til at forbedre behandlingen af diabetes.

De fire legatmodtagere var læge, ph.d. ved Center for Diabetesforskning på Gentofte Hospital og

reservelæge ved Gynækologisk-Obstetrisk afdeling på Hvidovre Hospital Signe Foghsgaard; læge, postdoc

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

Kronprinsessen deltog den 24. april i åbningen af
Forskningens Døgn på Experimentarium i Hellerup
ved København.

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

Efter en større renovering indviede Kronprinsessen
den 2. november Nøvling Skole i Gistrup ved Aalborg.
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og gruppeleder ved Center for Aktiv Sundhed & Center for Inflammation og Metabolisme på Rigshospitalet

Kristian Karstoft; postdoc, læge, ph.d. ved Endokronologisk forskningsafsnit 159 på Hvidovre Hospital

Kirstine Nyvold Bojsen-Møller og postdoc, ph.d., MD ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på

Rigshospitalet-Glostrup Hospital Marie Kim Wium-Andersen.

Som protektor for den danske UNESCO-nationalkommission deltog Prinsesse Marie den 4. december i 10-

års jubilæet for L'Oréal/UNESCO´s prisoverrækkelse til kvinder inden for naturvidenskab.

Jubilæumsarrangementet fandt sted hos Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab i København, og

her overrakte Prinsessen legater til adjunkt Katrine Ter-Borch Gram Schjoldager, adjunkt Kirsten Marie

Ørnsbjerg Jensen og seniorforsker Sofia Ribeiro.

Prinsesse Benedikte deltog den 7. marts i åbningen af Danmarks største internationale skole, Copenhagen

International School, i Nordhavn i København. Med 25.000 kvadratmeter er der i skolens nye lokaler plads

til 1.200 elever og 280 lærere.

Som protektor overværede Prinsesse Benedikte den 7. november Laugenes Årlige Opvisning i Moltkes Palæ

i København, hvor forskellige håndværkere i modebranchen såsom modister, buntmagere og guldsmede

fik mulighed for at fremvise deres værker ved et modeshow.

F O T O :  S A N N E  V I L S  A X E L S E N  ©

Prins Joachim deltog den 25. april i Unge Forskere
Finalen i Forum i København.

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

Den 16. maj deltog Prins Joachim ved en
præsentation og testkørsel af DTU’s økobiler DTU
Roadrunners på Danmarks Tekniske Universitet i
Lyngby.
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FONDS- OG PRISUDDELINGER
De kongelige fonde har i årets løb støttet flere hundrede projekter inden for især kulturelle, videnskabelige 

og humanitære områder samt uddannelsesprojekter. 

Ved Danmarks Indsamling 2017 "Intet barn må sulte" i februar støttede Dronning Margrethes og Prins 

Henriks Fond med 500.000 kr., og Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond støttede med 

250.000 kr. Danmarks Indsamling er en indsamling til fordel for udviklingslandene i Afrika, Asien og 

Latinamerika. Indsamlingen holdes årligt i et samarbejde mellem Danmarks 12

F O T O :  L A R S  K R O G S G A A R D  ©

Prinsesse Benedikte deltog den 7. marts i åbningen af Danmarks største internationale skole, Copenhagen International
School, i Nordhavn i København.
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største humanitære organisationer og DR, og formålet er at samle ind for at hjælpe mennesker i nogle af 

verdens fattigste lande med at nå FN's Verdensmål. Indsamlingen satte i 2017 fokus på mål nummer to, 

som er at stoppe sult, opnå fødevaresikkerhed og forbedret ernæring samt fremme bæredygtigt landbrug.

I 2017 uddelte Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond desuden 5.802.800 kr. til kulturelle, 

videnskabelige, sociale og humanitære formål, herunder 325.000 kr. til restaurering og istandsættelse af 

Hofteatret og udgivelse af bogen "Hofteatret i tiden – 1767-2015" i anledning af Hofteatrets 250-års 

jubilæum. Blandt modtagerne var i øvrigt Statens Museum for Kunst, som fik tildelt 100.000 kr. til 

særudstillingen "Kunstværkets tilblivelse". I alt modtog

95 organisationer og personer støtte fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. 

Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond uddelte i alt 1.306.500 kr. til kulturelle, videnskabelige, 

sociale og humanitære formål, herunder 225.000 kr. til SIND - Landsforeningen for psykisk sundhed til 

opkvalificering af organisationens frivillige arbejde, og 160.000 kr. til Børns Vilkår til udvikling af 

selvhjælpsværktøjer i BørneTelefonens digitale brevkasse.

Nikolai og Felix Fonden uddelte 857.250 kr. til 16 projekter. Fonden uddelte 577.250 kr. til kulturelle formål, 

150.000 kr. til sociale og humanitære formål og 130.000 kr. til uddannelses- og forskningsmæssige formål. 

Blandt andet støttede fonden den humanitære organisation Læger uden Grænser til medicinsk 

nødhjælpsarbejde, en weekendtur for unge flygtninge arrangeret af Dansk Flygtningehjælp Ungdom, 

projektet ”Familieguide” på Statens Museum for Kunst samt fem universitetsstuderendes udlandsophold.

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

Den 30. maj uddelte Prins Henrik priser fra H.K.H.
Prins Henriks Fond på Fredensborg Slot.

F O T O :  S T E E N  B R O G A A R D  ©

Kronprinsen overrakte den 6. juni legater fra Crown
Prince Frederik Fund til Lasse Leipziger og Mathias
Vaa i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.
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Den 30. maj uddelte Prins Henrik priser fra H.K.H. Prins Henriks Fond på Fredensborg Slot. Årets priser blev

tildelt bridgespiller Dennis Bilde, maler og grafiker Peter Martensen, lokalkomitéen Le Souvenir Français,

Det Franske Institut i Danmark, foreningen l´Atelier Francophone, forlaget GAIA EDITIONS, foreningen Juin

Jardin og kok René Redzepi. Med priserne fra H.K.H. Prins Henriks Fond var det Prinsens ønske at støtte

personer, der har medvirket til at fremme livskvaliteten i samfundet og øget Danmarks anseelse kulturelt og

erhvervsmæssigt.

Kronprinsen overrakte den 6. juni legater fra Crown Prince Frederik Fund i Frederik VIII’s Palæ,

Amalienborg, til Lasse Leipziger og Mathias Vaa. Fondens formål er at yde økonomisk støtte til studerende

indenfor samfundsvidenskaberne til ét års studie ved John F. Kennedy School of Government på Harvard

University i Boston, USA.

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

Kronprinsparret overrakte den 25. november Kronprinsparrets Priser i Jysk Musikteater i Silkeborg.
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Kronprinsparret overrakte den 25. november Kronprinsparrets Priser 2017 i Jysk Musikteater i Silkeborg.

Kronprinsparrets Sociale Pris blev tildelt organisationen DIGNITY – Dansk Institut Mod Tortur, mens

Kronprinsparrets Kulturpris blev tildelt Den Sorte Skole, der er navnet på en moderne komponist-duo

bestående af Martin Højland og Simon Dokkedal. Kronprinsparrets Stjernedryspriser blev tildelt podcasten

Third Ear og beklædningsdesigner Cecilie Bahnsen. Formålet med priserne er at hædre og synliggøre

præstationer inden for dansk, grønlandsk samt færøsk kultur og socialt arbejde.

F O T O :  S T E E N  B R O G A A R D  ©

Den 1. april blev H.H. Prins Felix konfirmeret i Fredensborg Slotskirke af kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen.
Der var efterfølgende frokost i Christian IX’s Palæ, Amalienborg. 
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Mere end 300 arrangementer satte i 2017 Aarhus på

europakortet, da byen med H.M. Dronningen som

protektor var udpeget til Europæisk

Kulturhovedstad.

”Kom så, Aarhus”.

Med disse ord åbnede Dronningen et begivenhedsrigt år i Aarhus, da byen sammen med Region

Midtjyllands 18 andre kommuner den 21. januar 2017 officielt blev Europæisk Kulturhovedstad. På denne

aften lød startskuddet til et år med mere end 300 kultur- og sportsbegivenheder i det midtjyske, og de

aarhusianske gader vrimlede med mennesker, og et imponerende optog med oplyste papirskibe skabte en

Et år med Aarhus i

centrum
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ganske særlig stemning under åbningen. 

”Aarhus og Region Midtjylland er i år ansvarlige for gennemførelsen af ét af de mest ambitiøse

kulturprojekter, der finder sted i Europa. Det kan hele Danmark være stolt af, og det skal vi alle - også i 

resten af Europa - have glæde af,” sagde Dronningen på åbningsaftenen.

Papirskibene var et symbol på fortiden og vikingernes kultur, der samtidig skulle vise Aarhus som en 

moderne havneby. Efter åbningstalen var det Dronningen, der som protektor for Kulturhovedstaden med 

sit eget papirskib sendte processionen af mennesker med papirskibe af sted fra Musikhuset Aarhus.

Europæisk kultur i dansk perspektivEuropæisk kultur i dansk perspektiv

Hvert år udpeges der af EU’s Ministerråd en Europæisk Kulturhovedstad. Det sker efter indstilling fra

Europakommissionen, og sidst en dansk by havde denne titel, var i 1996, hvor København var

Kulturhovedstad. Her deltog Dronningen og Prins Henrik i åbningen af det særlige år.

Formålet med Kulturhovedstadsprogrammet er at fremhæve og styrke mangfoldigheden i europæisk

kultur. Programmet skal knytte bånd mellem Europas forskellige befolkningsgrupper gennem en øget

forståelse af kulturelle forskelle og ligheder. Derudover skal programmet give europæerne en følelse af

medborgerskab i EU.

Under temaet ”RETHINK” ønskede Aarhus og Region Midtjylland at sætte fokus på byudvikling, integration,

erhvervsudvikling, turisme, infrastruktur og internationalt samarbejde. Dronningen deltog i løbet af året i en

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

Dronningen åbnede i januar Europæisk
Kulturhovedstad 2017 i Aarhus. F O T O :  H E N N I N G  B A G G E R ,  S C A N P I X  ©

Optog gennem Aarhus på aftenen for åbningen af
kulturåret.
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række af regionens arrangementer. Tre måneder efter åbningen gæstede Dronningen i april Musikhuset for

at overvære premieren på balletten "Tree of Codes” der som flere hundrede andre aktiviteter, begivenheder

og udstillinger var en del af programmet for kulturhovedstadsåret. Derudover var Dronningen til stede ved

åbningen af udstillingen ”JORN+MUNCH” på Museum Jorn i Silkeborg samt ved åbningen af den

underjordiske udstilling ”Aarhus Fortæller” i Den Gamle By, der viser byens historie fra vikingetiden til i

dag. 

En uge med festEn uge med fest

Det var ikke kun fejringen af kulturhovedstadsåret, som Dronningen var en del af. Traditionen

tro fandt Aarhus Festuge sted i sensommeren. Dronningen har været protektor siden den første festuge i

1965. Ifølge Dronningen har festugen udviklet sig og også udvidet Aarhus. "Jeg er slet ikke i tvivl om, at

havde vi ikke haft den festuge igennem de mange år, så havde man aldrig fået den idé, at man skulle prøve

at være kulturhovedstad, og man havde heller ikke fået anledning til at blive kulturhovedstad. Det går

meget smukt hånd i hånd,” fortalte Dronningen på åbningsdagen i et interview med TV 2 Østjylland.

78



Et år med Aarhus i centrum | Kongehuset

Den personlige tilknytningDen personlige tilknytning

Det er ikke kun protektionerne for Kulturhovedstaden 2017 og Aarhus Festuge, der knytter Dronningen

særligt til Aarhus. Gennem sit liv har Dronningen fulgt udviklingen i byen tæt. Både som residerende på

Marselisborg Slot, men også som studerende:

”Jeg var 21 år, da jeg læste på universitetet, og der er sørme sket meget med byen siden,” sagde

Dronningen i et interview med Morgenavisen Jyllands-Posten i forbindelse med Kulturhovedstadsåret. At

Dronningen har en særlig tilknytning til Aarhus ses også ved højtider, hvor der er tradition for, at den

kongelige familie tilbringer påske og jul på Marselisborg Slot. Således faldt Dronningens 77-års fødselsdag i

2017 på en påskesøndag, og det gav mulighed for, at Dronningen kunne fejre sin fødselsdag i Aarhus

sammen med hele den kongelige familie.

Tilknytningen mellem Aarhus og Kongehuset går tilbage til 1898, hvor det nygifte tronfølgerpar Prins

Christian (10.) og Prinsesse Alexandrine fik skænket grunden, hvor Marselisborg Slot i dag ligger. Som en

F O T O :  A N I TA  G R AV E R S E N ,  R I T Z A U  F O T O  ©

Dronningen holdt tale ved den officielle åbning af Aarhus Festuge.
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del af gaven opførte arkitekt Hack Kampmann i 1899-1902 det nuværende Marselisborg Slot, som blev

tronfølgerparrets sommerresidens. I 1967 stillede Kong Frederik 9. Marselisborg Slot til rådighed

for det daværende tronfølgerpar Prinsesse Margrethe og Prins Henrik, og Dronningen benytter i dag slottet

som residens flere gange om året.
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Når den kongelige familie repræsenterer Danmark i

udlandet på statsbesøg og erhvervs- og

kulturfremstød, er formålet at sætte fokus på danske

produkter, kompetencer og livsstil. I 2017 var H.M.

Dronningen og Kronprinsparret på arbejde for

Danmark i Ghana, Sverige, Kina og Japan.

2017 var året, hvor Dronningen rundede 45 år som landets statsoverhoved. I sin periode som regent har

Dronningen været på statsbesøg i store dele af verden, og i november gik rejsen til Ghana, hvor Dronningen

gennemførte sit udgående statsbesøg nummer 53.

Fra hovedstaden Accra i syd og op i landet til Voltafloden besøgte Dronningen over tre dage virksomheder

og kulturelle institutioner i det vestafrikanske land. Dronningen stod samtidig i spidsen for et

erhvervsfremstød, hvor 39 danske virksomheder deltog. I sin tale til delegationen ved

erhvervskonferencen gav Dronningen udtryk for, at både Danmark og Ghana ville få et positivt udbytte af

På arbejde for Danmark
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statsbesøget:  

”I believe that the presence of 39 Danish companies as well as leading Danish business associations is a 

testimony to the commercial opportunities in Ghana, and I am pleased that a number of companies have 

used the occasion of the State Visit to sign promising partnership agreements.“

Med Kronprinsparret i spidsenMed Kronprinsparret i spidsen

På et andet kontinent og midt i Tokyos erhvervsdistrikt var der en måned tidligere hektisk aktivitet blandt

55 danske virksomheder. De var alle en del af det største danske erhvervsfremstød i Japan nogensinde, og

målet var at styrke samarbejdet mellem landene og indgå aftaler med japanske samarbejdspartnere. I

spidsen for det hele stod Kronprinsparret, der sammen med fire danske ministre i løbet af fem dage

besøgte virksomheder og kulturinstitutioner i Japan. 

I sin åbningstale til den danske erhvervsdelegation sagde Kronprinsen blandt andet: ” I am sure that this

visit will be for the benefit of both our countries and that even more Japanese companies will consider

Denmark as their gateway to Europe. I wish you all a successful future.”

I forbindelse med fremstødet besøgte Kronprinsparret den danske erhvervsudstilling. Formålet var, udover

at besøge virksomhedernes stande at hilse på så mange virksomhedsrepræsentanter som muligt. De

stærke bånd, der historisk set knytter Danmark og Japan sammen, både forretningsmæssigt og kulturelt,

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

Under statsbesøget i Ghana besøgte Dronningen den
danske erhvervsudstilling.

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

Dronningen besøgte Osu Castle, der ligger ved
kysten til Atlanterhavet, og blev ved
ankomsten modtaget af lokale ghanesiske konger.
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blev styrket under Kronprinsparrets besøg, der overalt nød stor opmærksomhed. Under flere af 

programpunkterne blev Kronprinsparret ledsaget af det japanske Kronprinspar, ligesom Kronprinsparret 

blev modtaget til en privat frokost af D.M. Kejseren og Kejserinden af Japan.

Under overskriften ”Liveable Scandinavia” stod Kronprinsparret fem måneder tidligere i spidsen for et

dansk erhvervsfremstød - denne gang i Sveriges hovedstad Stockholm. Udover et fælles program, hvor

Kronprinsparret sammen D.K.H. Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel af Sverige deltog i forskellige

seminarer i relation til erhvervsfremstødet, blev der aflagt besøg hos en bred vifte af virksomheder og

institutioner heriblandt et kontorhus med fokus på social entreprenørskab, musikstreamingstjenesten

Spotify, et plejehjem med fokus på demens og Karolinska Universitetssjukhuset. Derudover var

Kronprinsparret gæster, da D.M. Kong Carl Gustav og Dronning Silvia af Sverige inviterede til frokost på

Kungliga Slottet.

Møder mellem nationerMøder mellem nationer

Når der aflægges statsbesøg og erhvervs- og kulturfremstød ude i verden, er formålet at pleje og skabe nye

relationer mellem Danmark og udlandet. Under et statsbesøg sker dette ved, at Dronningen som Danmarks

statsoverhoved officielt bliver modtaget af besøgslandets statsoverhoved. I Ghana var det H.E. Ghanas

Præsident Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, der modtog Dronningen i Præsidentpaladset Flagstaff House,

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  ©

I Kanazawa City i Japan overrakte Kronprinsen fem
rejselegater til japanske kunstnere, der skal studere i
Danmark.

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  ©

I den japanske by Funabashi besøgte Kronprinsessen
H.C. Andersen Park.
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og i forbindelse med statsbesøget var Præsidenten derudover vært ved et gallataffel. Traditionen tro holdt

Dronningen ved statsbesøgets afslutning et returarrangement for at markere de to landes diplomatiske og

kulturelle relationer.  

Også Kronprinsparret bliver modtaget på højt niveau i de lande der besøges, og antallet af besøg er vokset

i de seneste år, hvor Kronprinsparret har stået i spidsen for adskillige erhvervs- og kulturfremstød.

Tidligere besøg er gået til USA, Saudi-Arabien, Tyskland, Canada, Polen, Mexico og Chile. Alle steder har

formålet været at styrke de handelsmæssige forbindelser mellem Danmark og besøgslandene.
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I 2017 blev H.K.H. Kronprinsen genvalgt som medlem

af Den Internationale Olympiske Komité (IOC), hvor

Danmark i mere end 100 år successivt har været

repræsenteret.

På Bagsværd Sø træner de danske rotalenter frem mod at den olympiske ild tændes i Japans hovedstad

Tokyo i 2020. Kronprinsen følger løbende med i de danske atleters træning, og en sommerdag i juni

besøgte Kronprinsen roanlægget, hvor en donation til Team Danmark på 50 mio. kroner blev afsløret. I

forbindelse med arrangementet holdt Kronprinsen tale og kom her ind på sin fremtid i Den Internationale

Olympiske Komité:

”Mange af jer har allerede øjnene rettet mod kommende mesterskaber, og ikke mindst OL i Tokyo. Det

samme har jeg. Til september har jeg tilbragt otte gode og lærerige år i den olympiske bevægelse. Som jeg

Kronprinsen og IOC

85



Kronprinsens sæde i IOC | Kongehuset

annoncerede sidste år, agter jeg at tage otte år til. Som IOC’s repræsentant i Danmark glæder jeg mig

derfor til at fortsætte arbejdet med at udvikle de olympiske lege og udbrede de olympiske værdier.”

Kronprinsen har været medlem af IOC siden 2009. På IOC’s kongres i Lima, Peru, i september 2017 blev

Kronprinsen genvalgt til sin anden periode, og efterfølgende blev Kronprinsen udpeget til at sidde i

koordinationskommissionen for De Olympiske Lege i Paris 2024. Kronprinsens anden periode i IOC starter

således mere end 20 år efter, at Hans Kongelige Højhed første gang stiftede bekendtskab med De

Olympiske Lege indefra. Dengang besøgte Kronprinsen de danske atleter under OL i Atlanta 1996 – et

besøg som på grund af det særlige fællesskab beskrives i portrætbogen ”Under Bjælken” fra 2017:

”Jeg blev enormt inspireret af den ånd og dynamik, som er så speciel i de uger, sommer-OL varer – dét, at

hele verden virkelig bruger meget tid og energi på at følge vidt forskellige sportsgrene, og klodens bedste

atleter er samlet på ét sted i en meget kort tidsperiode. De unge mennesker, der deltager, tager jo mere

med hjem fra et OL end blot det at konkurrere.”
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De olympiske værdierDe olympiske værdier

De Olympiske Lege ejes af den selvstændige organisation IOC, hvor frivillige medlemmer fra hele verden

påtager sig opgaven at lede de moderne Olympiske Lege i tråd med det olympiske charter. For

Kronprinsen bæres den olympiske ånd af de grundlæggende værdier, som Kronprinsen tidligere har

redegjort for i Metroxpress:

”Hurtigere, højere og stærkere lyder det velkendte olympiske motto, hvad knap så mange har øje for er de

olympiske værdier, "Excellence, Friendship & Respect”. Med excellence menes stræben efter at gøre sit

bedste, at man til enhver tid kan se sig i spejlet og sige ”jeg gjorde det bedste jeg havde lært, og selvom

det ikke rakte til en førsteplads, kan jeg være stolt af mig selv. De to sidste værdier giver sig selv – venskab

og respekt – vores sociale natur præges gennem sporten med et moralsk og etisk kodeks, der er med til at

danne os som mennesker og præge vores livssyn.”

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

I marts 2017 deltog Kronprinsen i Coordination Commission møde i PyeongChang, Sydkorea, forud for vinter-OL 2018.
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Det løbende arbejdeDet løbende arbejde

Hver andet år afvikles enten sommer- eller vinter-OL, og imellem legene har Kronprinsen en række opgaver

forbundet med rollen som IOC-medlem. I 2017 deltog Kronprinsen således i flere kommissionsmøder og

workshops i Lausanne, Schweiz, hvor der blandt andet blev arbejdet på at forberede IOC’s kommende

”Olympism in Action Forum”, der finder sted i Buenos Aires i efteråret 2018.

Som medlem af Koordinationskommissionen for vinter-OL i Sydkorea besøgte Kronprinsen i 2017

byerne PyeongChang og Gangneung og deltog her i planlægningsarbejdet sammen med den koreanske

organisationskomité. Arbejdet havde fokus på tilrettelæggelse og opbygning af de olympiske faciliteter. 

I årets løb deltog Kronprinsen også i en række andre officielle opgaver, der er forbundet med rollen som

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

I august 2017 deltog Kronprinsen i de sidste forberedende møder forud for vinter-OL 2018.
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medlem af IOC. I april var det verdens største internationale idrætskonference "SportAccord Convention" i

Aarhus, der modtog besøg. I konferencen deltog over 100 internationale idrætsforbund, repræsentanter fra

de sommer- og vinterolympiske idrætter, officielle repræsentanter fra Los Angeles og Paris som budbyer

for sommer-OL i 2024 og 2028 og en række IOC-medlemmer.

For 9. år i træk var Kronprinsen i 2017 med til at fremme folkeskoleelevernes deltagelse i Skole OL og

holdt i maj måned en peptalk for de deltagende elever på Østerbro Stadion og overværede de

efterfølgende konkurrencer. Kronprinsen har tidligere udtalt om Skole OL:

”Sporten – den fysiske udfoldelse – er faktoren, der samler folk, uanset hvordan de ser ud, hvad de tænker,

og hvad de tror på. Det gælder for atleterne, der træner år efter år […] men det gælder også for deltagerne

i et Skole OL”.

Fra 2009 til 2014 var Kronprinsen den eneste dansker, som var repræsenteret i IOC. I 2014 gjorde den

tidligere professionelle badmintonspiller, OL-guldvinder og nuværende præsident for det Internationale

Badminton Forbund, Poul Erik Høyer, Kronprinsen følgeskab.
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For 10 år siden etablerede H.K.H. Kronprinsessen

Mary Fonden, som fik til formål at bekæmpe social

isolation. Siden fulgte indsatsområderne "Mobning &

Trivsel", "Vold i Hjemmet" og "Ensomhed", der blev

rammen for fondens projekter og indsatser.

”Så står vi her. 10 år klogere. 10 år rigere på erfaringer, oplevelser og resultater. Og mere sikre end

nogensinde på, at vi kun lige er begyndt.”

I Riddersalen i Christian VII’s Palæ, Amalienborg, holdt Kronprinsessen i september 2017 tale for Mary

Fondens præsidium, bestyrelse, sekretariat og partnere. Det skete ved en festmiddag, som Kronprinsparret

holdt i anledning af fondens 10-års jubilæum. Her blev det markeret, at Kronprinsessen i sin tid etablerede

Mary Fonden med udgangspunkt i den folkegave, som Kronprinsparret modtog op til brylluppet i 2004 fra

10 år med Mary Fonden
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Danmark, Færøerne og Grønland. Siden har Mary Fonden sat fokus på områder som mobning og

ensomhed. I sin tale ved festmiddagen satte Kronprinsessen ord på fondens særlige arbejde:    

”Vi kaster lys på det, som ofte gemmes af vejen på grund af skam og tabu. Vi indhenter ny viden, fordi det

er den eneste vej til at forstå og siden at forandre, og vi holder fast i et af vor tids måske vigtigste

budskaber om, at vi alle har et ansvar for vores fællesskab.”

Ud i landetUd i landet

Mary Fondens arbejde kommer til udtryk mange steder. Blandt andet i skoler og ude i idrætsklubber, som 

da 60 unge håndboldspillere fra Silkeborg i januar 2017 var samlet med Kronprinsessen og 

håndboldspilleren Mikkel Hansen i en håndboldhal. Her afprøvede de en række træningsøvelser, der skal

F O T O :  S T E E N  B R O G A A R D  ©

Kronprinsessen holdt velkomsttale ved en festmiddag i Christian VII's Palæ, Amalienborg, som Kronprinsparret holdt i
anledning af fondens 10-års jubilæum.
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styrke trivsel, sammenhold og fællesskab i håndboldklubberne. Mary Fonden har tidligere undersøgt børns

trivsel i fritidslivet og fandt, at hvert 8. barn er stoppet til en fritidsaktivitet på grund af mistrivsel. Projektet,

der er døbt Antibulli, henvender sig til håndboldspillere i alderen 6–12 år og består af konkrete råd og

øvelser til træningen, der blandt andet skal skabe større tolerance og respekt blandt børnene. Bag

værktøjet står Mary Fonden og MH24 – Foreningen Mikkel Hansen Mod Mobning.

Mary Fonden har i de forgangne 10 år søsat flere projekter, såsom Fri for Mobberi, Råd til Livet, Kærlig Talt

og Klubfidusen. Fri for Mobberi var fondens første projekt, som i dag findes i 50 procent af de danske

børnehaver og i 40 procent af de danske skoler og SFO’er. Fri for Mobberi, der er et samarbejde med Red

Barnet, fyldte 10 år i 2017, hvilket blev markeret med to konferencer i henholdsvis København og Aarhus.

700 fagfolk deltog og udvekslede erfaringer med antimobbeprogrammet, og i sin åbningstale

konkluderede Kronprinsessen:

”Med 10 år i bagagen ved vi, at Fri for Mobberi virker.Vi har løbende evalueret. Blandt andet ved at spørge

pædagoger og lærere om deres tilfredshed med og oplevelse af Fri for Mobberi. Og tilbagemeldingerne er

positive: De oplever, at Fri for Mobberi fører til mere omsorgsfulde fællesskaber blandt børnene. At

børnene lærer at tale om og forstå konflikter. At sige ”stop”. Og ofte også at tage ansvar for situationer og

løse konflikterne selv – uafhængigt af om der er voksne til stede."

På kontoret På kontoret 

Mary Fondens sekretariat har til huse tæt på Amalienborg, hvor Kronprinsessen som formand er en aktiv del

af det daglige arbejde. Her bliver initiativer og projekter i Mary Fonden skabt i samarbejde med en række

F O T O :  S T E E N  B R O G A A R D  ©

Kronprinsessen og håndboldspilleren Mikkel Hansen
lancerede den 7. januar Antibulli, der skal styrke
fællesskab og forebygge mobning i børnehåndbold.

F O T O :  J A K O B  C A R L S E N  ©

For 10. år i træk stod Mary Fonden og Red Barnet i
2017 i spidsen for Fri for Mobberi Børnestafet i
Aarhus og København.
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relevante partnere. Mary Fonden identificerer, driver og udvikler selv projekter i tæt samarbejde med

førende eksperter, fagfolk, praktikere og organisationer. Samtlige indsatsområder har tilknyttet et

ekspertpanel, der bidrager med indsigt i den nyeste viden og forskning, hvilket sikrer projekternes kvalitet

og gennemslagskraft. Alle projekter realiseres gennem partnerskaber med NGO’er, virksomheder og andre

fonde. Tanken er, at Mary Fonden ved at samle kompetencer og etablere strategiske og utraditionelle

partnerskaber kan skabe forandring for de mange, der har mobning, vold, ensomhed eller social isolation

inde på livet.

F O T O :  S T E E N  B R O G A A R D  ©

Den 7. november samlede Mary Fonden og Red Barnet 700 fagfolk til to konferencer "Mobning anno 2017 – viden &
værktøjer" i København og Aarhus.
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Nepal var i 1991 destinationen for H.K.H. Prins

Joachims første protektionsrejse med

udviklingsorganisationen CARE Danmark. I 2017 blev

det til et varmt gensyn med en befolkning, der fortsat

kæmper med konsekvenserne af det alvorlige

jordskælv, der ramte landet for tre år siden.

Protektor for CAREProtektor for CARE

Som 22-årig rejste Prins Joachim på sin første protektionsrejse med CARE Danmark til Nepal. 25 år 

efter vendte Prinsen tilbage til et af verdens fattigste lande, og gensynet var noget særligt for Prinsen:

”Det er meget spændende at være tilbage. Der er løbet meget vand i åen. Både for Nepal, men

Tilbage til Nepal
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også for mig selv. Det meste, som vi ser på denne tur, så jeg ikke på min første tur, så det er

også en helt ny oplevelse for mig. Det er et samfund, som er kommet langt frem. På godt og ondt. Før 

var det sygdom, som var et stort problem. Nu er det naturen og de katastrofer, som den byder,” 

fortalte Prins Joachim under rejsen.

Befolkningen i Nepal kæmper fortsat med konsekvenserne af det værste jordskælv i landet i 80 år, der 

ramte i april 2015. Skælvet målte 7,8 på Richterskalaen, og over 8000 mennesker omkom og dobbelt 

så mange blev sårede.

Gensyn i NepalGensyn i Nepal

Rejsen til Nepal varede i 10 dage og udgik fra hovedstaden Kathmandu ved foden af Himalayabjergene i

byen Pokhara, over bjergbyen Bandipur til Siraha ved grænsen til Indien.

Ved foden af Himalayas bjerge i området Syangja var hundredvis af nepalesere samlet, og det daglige

arbejde i de små landbrug var den sidste dag i februar 2017 for en stund afløst af fest, da Prins Joachim og

en delegation fra udviklingsorganisationen CARE kom på besøg:

”Jeg ønsker jer fremgang og velstand,” sagde Prins Joachim til forsamlingen efter at have fået en

rundvisning i området. Her arbejder CARE sammen med bønderne om at tilpasse landbruget til

klimaforandringerne. I store dele af Nepal betyder klimaforandringerne, at fattige småbønder har svært ved

at skaffe mad på bordet og ikke har penge til at sende børnene i skole.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Prins Joachim besøgte første gang landet som 22-
årig i 1991, og siden da har Prinsen været på 10 besøg
i CARE Danmarks projektlande.

F O T O :  S T E E N  B R O G A A R D  ©

I dagene 24. februar-6. marts besøgte Prins Joachim
som protektor for CARE Danmark udviklingsprojekter
i Nepal.
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På rejsen besøgte Prins Joachim desuden flere landbrug, der arbejder med at skabe elektricitet ved hjælp af

vandløb. Derudover besøgte Prinsen små lokalsamfund, hvor der arbejdes med at hjælpe kvinder til selv at

dyrke og producere grøntsager.

CARE Danmarks arbejdeCARE Danmarks arbejde  

CARE Danmark, der blev oprettet som en selvstændig fond i 1987, arbejder hovedsageligt med langsigtet 

udviklingsarbejde i Afrika og Asien. CARE arbejder ud fra princippet om hjælp til selvhjælp i samarbejde 

med lokalsamfundene.

Siden Prins Joachim for 25 år siden blev organisationens danske protektor, har Prinsen gennem årene fulgt 

tæt med i CARE Danmarks arbejde:

F O T O :  S T E E N  B R O G A A R D  ©

På rejsen til Nepal besøgte Prins Joachim blandt andet landbrug, hvor der arbejdes med at skabe elektricitet ved hjælp af
vandløb, og hvor lokalsamfundet styrker kvinder til selv at dyrke og producere grøntsager.
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”Som mangeårig protektor for CARE Danmark har jeg med egne øjne set, at det nytter. Hjælpen 

kommer frem, og det er langtidsholdbart og bæredygtigt, når det, der ydes, ikke er almisser, men hjælp 

til selvhjælp," siger Prins Joachim.

Som protektor deltager Prinsen løbende i arrangementer og møder hos CARE Danmark. Derudover 

følger Prins Joachim aktivt med i organisationens arbejde og resultater i udviklingslandene – et arbejde 

der hovedsageligt bliver varetaget af lokalt ansatte, hvilket er med til at sikre en bæredygtig og effektiv 

lokalforankret drift.

97



Til madens topmøde | Kongehuset

Kampen mod madspild er blandt H.K.H. Prinsesse

Maries mærkesager. Under et internationalt

fødevaretopmøde i Danmark viste Prinsessen selv,

hvordan madspild kan bekæmpes i dagligdagen.

Christiansborg dannede i slutningen af august rammen, da internationale eksperter, beslutningstagere,

organisationer, virksomheder og meningsdannere var samlet for at diskutere verdens fødevareudfordringer

på topmødet "World Food Summit 2007 – Better Food for More People".

Prinsesse Marie deltog for andet år i træk i en række af topmødets aktiviteter, der løb over to dage og med

et globalt perspektiv havde til formål at bruge gastronomien til at skabe bedre mad til flere mennesker.

Til kamp mod madspild
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Et særligt engagementEt særligt engagement

At Prinsesse Marie har et særligt engagement i kampen mod madspild kom til udtryk i et interview med

magasinet Samvirke, der blev bragt op til fødevaretopmødet. Her talte Prinsessen om sit arbejde med

madspild og nødvendigheden af at have fokus på fødevarespild i det daglige og sagde blandt andet:

”Forbrugere kan planlægge deres indkøb, butikkerne kan sørge for, at deres madvarer ikke bliver smidt ud.

Alle kræfter skal samles, hvis vi for alvor vil minimere madspild!”

Ifølge Miljø- og Fødevareministeriet er madspild et voksende problem, og betydelige mængder mad bliver

hver dag smidt ud i de danske husholdninger. Ca. 20 procent af de madvarer, vi køber til privat forbrug,

havner i skraldespanden.

Prisvindende initiativerPrisvindende initiativer

Ved topmødets officielle åbningsmiddag på Københavns Rådhus overrakte Prinsesse Marie den nordiske

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Den 24. august besøgte Prinsesse Marie sammen med
miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen
udstillingen "BITE Copenhagen" i Forum, København.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

På Københavns Rådhus overrakte Prinsesse Marie den
24. august den nordiske madpris Embla.
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madpris Embla til Geitmyre Matkultursenter i Norge. Prisen blev uddelt for første gang i 2017 og vil

fremover blive uddelt hvert andet år. Årets prisvindere vandt for deres indsats for at styrke madglæden hos

børn.

I forbindelse med fødevaretopmødet deltog Prinsesse Marie også i fødevareudstillingen "BITE Copenhagen"

i Forum. Her besøgte Prinsessen blandt andet Wefood, der er nordens største butik med overskudsmad, og

som blev åbnet af Prinsesse Marie i 2016.

”Som protektor for Folkekirkens Nødhjælp har jeg fulgt etableringen af Wefood, Danmarks første

supermarked med overskudsvarer, og det er netop initiativer som dette, der kan give madvarerne et

forlænget liv,” fortalte Prinsessen om butikken på Amager i København.

Madspild i hverdagenMadspild i hverdagen

Under fødevaretopmødet viste Prinsesse Marie også selv eksempler på, hvordan madspild kan bekæmpes i 

hverdagen. Prinsesse Marie var under topmødet redaktør for Samvirkes Instagram-profil og viste i syv 

opslag, hvordan både Prinsessen og Prins Joachim tænker over genbrugen

F O T O :  A N I T TA  B E H R E N D T  /  S A M V I R K E  ©

I forbindelse med fødevaretopmødet "World Food
Summit 2017 - Better Food for More People"
bestyrede Prinsesse Marie Samvirkes Instagramprofil.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Princess Marie showed examples of the fight against
food waste on Samvirke's Instagram.
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af deres mad:

”For mig er det spændende og udfordrende at sammensætte retter af rester fra køleskabet, og jeg synes 

det er gode værdier at give videre til mine børn, at mad ikke skal smides ud – men spises!”, skrev 

Prinsessen i ét af sine opslag.

Udover engagementet under fødevaretopmødet er Prinsesse Marie også protektor for Copenhagen 

Cooking & Food Festival, der finder sted hvert år i sensommeren. Prinsessen åbnede festivalen kort tid før 

fødevaretopmødet fandt sted.
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Siden H.K.H. Prinsesse Benedikte som 15-årig blev

introduceret til spejdergerningen af sin mor,

Dronning Ingrid, har Prinsessen haft et omfattende

engagement i både den danske og den internationale

spejderbevægelse.

Mere end 37.000 spejdere fra ind- og udland trodsede i juli måned sommerregnen for at deltage i 

Spejdernes Lejr 2017 på Kær Vestermark ved Sønderborg. Med i rygsækken havde spejderne udover 

spejderuniformen også medbragt forventningen om at møde ligesindede og knytte nye venskabelige 

bånd under budskabet ”Danmarks stærkeste fællesskab”. Denne forventning mødte også Prinsesse 

Benedikte, der for tredje gang besøgte lejren i kraft af sit

Et særligt

spejderfællesskab
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engagement i spejderbevægelsen. 

Betydningen af dette stærke fællesskab har Prinsessen selv erfaret gennem sit arbejde i 

spejderbevægelsen. Under opholdet i lejren udtalte Prinsesse Benedikte til TV Syd:

”Jeg har lært, når jeg har været ude omkring og mødt andre spejdere på konferencer og lejrer, hvilken 

værdi dette fællesskab har. Og det er ligegyldigt fra hvilken social, kulturel eller religiøs baggrund, man 

kommer fra. Spejderne er ens – de er spejdere. Og derfor kan de kommunikere med hinanden via dette 

fællesskab og via disse værdier. Det tror jeg har meget stor betydning i dag."

Prinsessen har været en del af spejderfællesskabet, siden Dronning Ingrid introducerede Prinsessen til 

pigespejderarbejdet som 15-årig. Dronning Ingrid var på daværende tidspunkt formand for 

Pigespejdernes Fællesråd Danmark. Prinsessens far, Kong Frederik IX, havde også i sin ungdom været 

spejder. 

Som formand for Pigespejdernes Fællesråd Danmark måtte Dronning Ingrid af helbredsmæssige 

årsager melde afbud til Pigespejdernes verdenskonference på Nyborg Strand i 1963. Det blev derfor 

den dengang 19-årige prinsesse, der overtog Dronning Ingrids pligter og som følge heraf 

formandskabet for Pigespejdernes Fællesråd Danmark i 1965. Et hverv, Prinsessen stadig bestrider. 

Efter Dronning Ingrids død i år 2000 blev Prinsessen ligeledes protektor for Det Danske Spejderkorps 

og De Grønne Pigespejdere.

F O T O :  H A N N E  J U U L ,  B I L L E D - B L A D E T  ©

Prinsesse Benedikte deltog i en reception ved

Spejdernes Lejr i 2017.

F O T O :  A X E L  H U T Z E L S I D E R ,  R I T Z A U  F O T O  ©

Prinsesse Benedikte besøgte KFUK-spejdernes 10.

landslejr i 1972.
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Et fællesskab på tværs af grænserEt fællesskab på tværs af grænser

Prinsessens engagement i spejderbevægelsen gælder ikke alene i Danmark. Også i udlandet er

Prinsesse Benedikte aktiv. Senest deltog Prinsessen som protektor for The Olave Baden-Powell Society i

september 2017 i den verdensomspændende pigespejderorganisation World Association of Girl Guides and

Girl Scouts' verdenskonference i New Delhi, Indien. På konferencens dagsorden var blandt andet

optagelsen af nye medlemmer, pigespejdere fra Aruba, Azerbaijan, Palæstina og Syrien. For Prinsessen er

spejderbevægelsens verdensomspændende fællesskab en vigtig forudsætning for at give kommende

generationer af unge spejdere den fornødne ballast til at stå imod hverdagens udfordringer: 

”Spejdergerningen er noget af det, der giver børnene og de unge en ballast i deres ellers normale hverdag.

Det at være fælles om noget. Det at få nogle værdier. Det tror jeg, der er hårdt brug for i dag. Og jeg siger

ikke i dagens Danmark, for det er noget, der gælder overalt i verden” fortalte Prinsessen til TV Syd.

F O T O :  P O S T D A N M A R K  /  R I T Z A U  F O T O  ©

I 2014 udgav det daværende PostDanmark i anledning af Prinsesse Benediktes 70-års fødselsdag et frimærke, der viste

Prinsessens tilknytning til spejderbevægelsen. 
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Årsregnskabet omfatter statsydelsen til H.M.

Dronningen og årpenge til H.K.H. Kronprinsen samt

oplysning om årpenge til H.K.H. Prins Joachim.

Statsydelsen til Dronningen er fastlagt i lov om Dronning Margrethe den Andens Civilliste, der senest blev

ændret i 2001. Statsydelsen dækker Hofmarskallatets og Kabinetssekretariatets omkostninger til personale,

drift, administration, ejendomme, tilskud til Ordenskapitlet og omkostninger af mere privat karakter.

Endvidere tilskud til dækning af Prinsesse Benediktes repræsentative omkostninger til officielle

forpligtigelser.

Statsydelsen for Kronprinsparret er fastlagt i Lov om årpenge for Kronprins Frederik fra 2004. Ydelsen

benævnes i loven årpenge, og skal dække Kronprinsparrets omkostninger. Regulering af årpenge sker efter

samme principper som beskrevet for Dronningens statsydelse.

Statsydelsen for Prins Joachim er fastlagt i Lov om årpenge for Prins Joachim, der senest er ændret i 2008 i

forbindelse med indgåelse af ægteskab med Prinsesse Marie. Ydelsen benævnes i loven årpenge.

Regulering af årpenge sker efter samme principper som beskrevet for statsydelsen til Dronningen.

Økonomi
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I henhold til lov om indkomstskat skal Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim, Prinsesse Marie og

Prinsesse Benedikte ikke betale indkomstskat, og i henhold til lov om registrering af motorkøretøjer er

Regentparret, Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Benedikte fritaget for betaling af

registreringsafgifter samt grønne ejerafgifter. Den kongelige familie er underlagt almindelige regler for

betaling af bo- og gaveafgifter samt ejendomsskatter. Der ydes refusion af udgifter til ikke-

fradragsberettiget købsmoms. Refusionen er årligt begrænset til en procentdel af statsydelsen svarende til

den gældende momssats. 

Staten har pensionsforpligtelserne vedrørende ansatte hoftjenestemænd, og der indbetales pensionsbidrag

til Moderniseringsstyrelsen svarende til de pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser. Ved

udgangen af 2017 var der i Dronningens hof 18 tjenestemandsansatte og i Kronprinsparrets hof 2

tjenestemandsansatte.

Den del af Kongehusets rejseomkostninger, der relaterer sig til statsbesøg i udlandet og andre officielle

udlandsrejser, dækkes af en ramme under Udenrigsministeriet. Bevillingen dækker tillige

Udenrigsministeriets direkte udgifter forbundet med Kongehusets officielle rejser. I 2017 var der - i lighed

med tidligere år - afsat en ramme på 4,5 mio.kr. Kongehuset modtager tillige rejsekort fra DSB og

BroBizz til Storebælt til tjenestebrug.
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2017

kr.

2016

t.kr.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2017

Indtægter 83.219.510 81.370

Omkostninger -86.313.089 -81.163

Finansielle poster, netto 284.498 298

Årets resultat -2.809.081 505

Balance

Aktiver

Anlægsaktiver 8.735.734 6.235

Omsætningsaktiver 25.787.677 24.764

Aktiver i alt 34.523.411 30.999

Passiver

Egenkapital 13.938.491 16.748

Kortfristede gældsforpligtelser inkl.

feriepengeforpligtelser mv. 20.584.920 14.251

Passiver i alt 34.523.411 30.999

HOVEDTAL FOR DEN KONGELIGE CIVILLISTE
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I henhold til Civillisteloven ydes der refusion af udgifter til moms vedrørende køb af varer og

tjenesteydelser i Danmark, herunder Hoffets drifts- og administrationsomkostninger samt

ejendomsomkostninger. Beløbene i årsrapporten er således opgjort eksklusive moms. Der er i 2017

modtaget momsrefusion på i alt 7.157.789 kr.

I 2017 har der været et underskud på 2,8 mio.kr., som det fremgår af resultatopgørelsen. Resultatet

overføres til egenkapitalen, der pr. 31.12.2017 udgør 13,9 mio.kr. Egenkapitalen, der er et resultat af tidligere

års nettoopsparing, muliggør inddækning af omkostninger, som overstiger indtægterne i efterfølgende

regnskabsår.

Lønninger, pensioner mv. udgør 57,0 mio.kr., mens varer og tjenesteydelser samt afskrivninger kan opgøres

til 18,9 mio.kr. De største poster er driftsmidler og inventar 3,9 mio.kr., repræsentative omkostninger 3,1

mio.kr., administrative omkostninger 5,4 mio.kr., varme og el 2,3 mio.kr. og bygningsvedligehold 1,6 mio.kr.

En yderligere specifikation fremgår af noter til regnskabet.

Udgifter til løn og pensioner steg i 2017 bl.a. som følge af ansættelse af sundhedsfagligt personale til

betjening og støtte for Prins Henrik.

I grafikken nedenfor er omkostningerne hertil indeholdt i ”Betjening og kørsel”, der udgør den forholdsvis

største del af serviceenhedernes omkostninger.

Af den samlede statsydelse til Dronningen er der overført 10,4 mio.kr. i et rammebeløb til Regentparret.

Beløbet dækker udgifter til løn samt varer og tjenesteydelser af ikke-officiel karakter.

Regnskabets poster er illustreret i de to figurer nedenfor. De samlede omkostninger excl. rammebeløbet til

Regentparret er fordelt på to hovedområder: Fællesomkostninger og Driftsomkostninger relateret til

serviceenhederne.

Fællesomkostninger vedr. løn til det administrative personale, omkostninger til repræsentation,

administration (kontorhold, it) og bygninger. Som det fremgår udgør lønomkostningerne 66%.

Serviceenhedernes omkostninger er opdelt på de forskellige formål: Betjening og kørsel, rengøring og

vaskeri, køkken, værksteder samt stald, hvor betjening og kørsel udgør 45%. Det sundhedsfaglige personale
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til betjening og støtte for Prins Henrik er indeholdt i denne enhed.

Omkostninger af ikke officiel karakter afholdes over rammebeløbet til Regentparret og er ikke medtaget i 

opgørelsen.

ANSÆTTELSES- OG LØNFORHOLD
Ansættelses- og lønforhold for ansatte ved Hoffet baseres hovedsageligt på det statslige regelsæt og

tilsvarende statslige lønforhold. Den gældende overenskomstperiode for Hoffets ansatte løber således fra

1.4.2015 til 31.3.2018.

Hoffet arbejder med kompetence- og medarbejderudviklingsværktøj, der omfatter alle ansatte. Med
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udgangspunkt i de af ledelsen udarbejdede mål for det kommende år, fastlægger hver chef og leder delmål

og udviklingstiltag for deres respektive afdeling og medarbejdere. Sammen med arbejdspladsvurderingerne

(APV) udgør dette et samlet koncept for Hoffets forskellige arbejdspladser.

Hofmarskallatet har i 2017 - i lighed med tidligere år - indgået meritgivende studieaftaler med universiteter

og andre højere læreanstalter om halvårlige praktikforløb for to studerende. Hoffets snedkerværksted har

løbende haft en til to lærlinge under oplæring samt uddannelsesaktiviteter i form af korte praktikperioder

for andre unge under uddannelse. Den Kgl. Stald-Etat har fortsat aftale med jobcenter om at stille sig til

rådighed for arbejdsprøvning af jobsøgende på særlige vilkår, og endelig har der været en del

folkeskolepraktikforløb i 2017 samt Operation Dagsværk elever.

Ved udgangen af 2017 var der 110 fastansatte (95 årsværk) i Civillisten.

IT-OMRÅDET
Inden for it-området har Hoffet udvidet den digitale platform for ansøgninger til de kongelige fonde,

ligesom man har udbygget tilstedeværelsen på de sociale medier Facebook og Instagram. Alle

Ordenskapitlets såkaldte våbenbøger, dvs. bøger med alle våbenskjolde for storkorsriddere og

elefantordensriddere, er blevet digitaliseret, og kan nu ses på Kongehusets hjemmeside. Hoffet har i 2017

digitaliseret hele lønadministrationen således, at fx alle ændringer til tjenesteplaner, overarbejde, ferie og

sygefravær kan indrapporteres digitalt af de stedlige arbejdsledere til ét fælles lønsystem.

BYGNINGSMÆSSIGE ARBEJDER
Inden for det bygningsmæssige område har Civillisten ud over mindre vedligeholdsarbejder bl.a. afholdt

udgifter til indretning af en officiel gæsteafdeling i Christian VIII's Palæ, der blev taget i brug ved det

belgiske statsbesøg i foråret 2017.
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VOGNPARKEN
Den samlede vognpark var ved udgangen af 2017 på 26 køretøjer samt en traktor til ridebaneanlægget ved

Christiansborg Slot og et renholdningskøretøj til indvendig brug i Den Kgl. Stald.

Regentparret har benyttet to biler i det daglige, og til ceremoniel kørsel anvendes en Rolls Royce fra 1958

(Store Krone) og en mere end 25 år gammel Daimler limousine (Krone 1). Endvidere kan en ældre, åben

vogn (Krone 3) benyttes om sommeren.

Herudover rådes der over limousiner og minivans til persontransport i forbindelse med arrangementer og

officielle besøg samt biler til tjenstlig kørsel for Hoffets administration og servicepersonale. Endelig

anvendes to lastbiler til henholdsvis større transportopgaver og transport af heste og kareter.

I 2017 blev hestetransporten udskiftet. Den opfylder de nyeste krav til såvel tekniske standarder som

mandskabs- og hestefaciliteter.

En væsentlig del af Hoffets kørsel foregår mellem de forskellige slotte såvel i hovedstadsområdet mellem

Amalienborg, Christiansborg Slot og Fredensborg Slot som til og fra Gråsten Slot, Marselisborg Slot og

Jagtejendommen i Trend Skov. Der er en del kørsel forbundet med de årlige sommertogter, hvor

Dronningen med følge transporteres mellem mange forskellige besøgssteder. Heste og kareter fra Den Kgl.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Gæsteværelse i Christian VIII's Palæ, Amalienborg.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Opholdsrum for gæster i Christian VIII's Palæ,
Amalienborg.
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Stald-Etat transporteres til og fra værtsbyerne.

DEN KGL. STALD-ETAT 
Den Kgl. Stald-Etat har et mål om at have en hestebestand på 13 skimler (kladruber), der opdrættes og

erhverves i Tjekkiet.

I det daglige benyttes træningsvogne, og til den ceremonielle kørsel anvendes 10 forskellige kareter

afpasset efter formål og omfang inklusive guldkareten fra 1840. Endelig rådes der over en jagtvogn.

Kareterne vises frem i De Kongelige Stalde ved Christiansborg Slot.

I forbindelse med træning af de kongelige heste, køres der i de københavnske gader med det formål at

tilvænne heste og kuske til kørsel i befærdede områder. Nogle træningsture går til Rigshospitalet, hvor børn

fra kræftafdelingen kommer ned og ser heste og vogne samt taler med staldens medarbejdere, ligesom der

afholdes mange fremvisninger i stalden, hvor udefrakommende kan besigtige heste og vogne og få en

samtale med staldpersonalet. I det daglige kan hestene tillige ses på Ridebaneanlægget, hvor der trænes i

ridning og kørsel, eller i foldene.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Den Kongelige Stald-Etats hestetransporter.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Den Kongelige Stald-Etat huser 13 heste.
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2017

kr.

2016

t.kr.

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2017

Indtægter 19.866.731 19.462

Omkostninger -19.786.206 -19.484

Finansielle poster, netto -772 0

Årets resultat 79.753 -22

Balance

Aktiver

Anlægsaktiver 3.060.064 2.561

Omsætningsaktiver 2.113.506 2.417

Aktiver i alt 5.173.570 4.978

Passiver

Egenkapital 1.748.235 1.668

Kortfristede gældsforpligtelser inkl.

feriepengeforpligtelser mv. 3.425.335 3.310

Passiver i alt 5.173.570 4.978

HOVEDTAL FOR KRONPRINSENS ÅRPENGE
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Resultatet for regnskabsåret 2017 viser et overskud på 80 t.kr. Resultatet overføres til egenkapitalen, der pr.

31.12.2017 udgør 1,7 mio.kr. Beløbet vil i efterfølgende år kunne dække omkostninger, der overstiger årets

indtægter til fx øget bygningsvedligehold eller større officielle arrangementer.

I henhold til årpengeloven ydes der refusion af udgifter til moms vedrørende køb af varer og

tjenesteydelser i Danmark, herunder Hoffets drifts- og administrationsomkostninger samt

ejendomsomkostninger. Beløbene i årsrapporten er således opgjort eksklusive moms. Der er i 2017

modtaget momsrefusion på i alt 1.094.816 kr.

ANSÆTTELSES- OG LØNFORHOLD
Ansættelses- og lønforhold  baseres hovedsageligt på det statslige regelsæt og tilsvarende statslige

lønforhold. Den gældende overenskomstperiode for Hoffets ansatte løber således fra 1.4.2015 til 31.3.2018. 

Ved udgangen af regnskabsåret var der tilknyttet ca. 25 fastansatte til Kronprinsparrets stab, hvoraf knap

en tredjedel udfører administrative opgaver, og to tredjedele udfører serviceopgaver primært vedrørende

betjening, kørsel, madlavning og rengøring.

VOGNPARKEN
Kronprinsparrets Hof råder over køretøjer til officiel kørsel, daglig kørsel og person- og varevognstransport

knyttet til udførelsen af serviceopgaver. 

BYGNINGSMÆSSIGE ARBEJDER
Der har været anvendt midler til indretningsopgaver i Frederik VIII’s Palæ.
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ÅRPENGE TIL PRINS JOACHIM
Prins Joachim modtog 3.488.252 kr. i årpenge og 594.451 kr. i momsrefusion.
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Læs årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste og

Kronprinsens årpenge

ÅRSREGNSKAB FOR DEN KONGELIGE CIVILLISTE
Årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste omfatter statsydelse til Dronningen, Prins Henrik og Prinsesse

Benedikte og dertil knyttede omkostninger.

Regnskab
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Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2017

Noter 2017

kr.

2016

t.kr..

Indtægter

Statsydelsen 1 80.177.286 79.067

Andre indtægter 2 3.042.224 2.303

83.219.510 81.370

Omkostninger

Personaleomkostninger 3 56.958.817 50.272

Hoffets driftsomkostninger 4 8.001.104 8.242

Hoffets administrationsomkostninger 5 5.404.263 5.452

Ejendomsomkostninger 6 4.401.482 5.406

Afskrivninger 1.104.331 1.492

Rammebeløb, Regentparret 10.443.092 10.299

Resultat før finansielle poster

86.313.089

-3.093.579

81.163

207

Finansielle poster, netto 284.498 298

Årets resultat -2.809.081 505

Resultatdisponering

Overført til næste år -2.809.081 505

RESULTATOPGØRELSE
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BALANCE

Den Kongelige CivillisteDen Kongelige Civilliste

Balance

31. december 2017

Noter 2017

kr.

2016

t.kr.

AKTIVER

Anlægsaktiver

Biler og maskiner 7.423.746 4.448

It 505.715 778

Indretning af bygninger 806.273 1.009

Anlægsaktiver i alt 8.735.734 6.235

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende moms 1.598.024 1.353

Andre tilgodehavender 237.561 953

Periodeafgrænsningsposter 1.680.256 1.584

3.515.841 3.890

Værdipapirer 11.657.804 11.524

Likvide beholdninger 10.614.032 9.350

22.271.836 20.874

Omsætningsaktiver i alt 25.787.677 24.764

Aktiver i alt 34.523.411 30.999
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Noter 2017

kr.

2016

t.kr.

PASSIVER

Egenkapital 7 13.938.491 16.748

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandør af varer og tjenesteydelser 1.261.032 1.323

Anden gæld 6.542.578 778

Modtaget forudbetalt statsydelse 6.753.693 6.637

Feriepengeforpligtelse 6.027.617 5.513

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 20.584.920 14.251

Passiver i alt 34.523.411 30.999
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NOTE 1 - STATSYDELSEN

NOTE 2 - ANDRE INDTÆGTER

2017

kr.

2016

t.kr

Statsydelsen

Statsydelse 80.177.286 79.067

Heraf til H.K.H Prins Henrik 8.017.729 7.907

Heraf til H.K.H Prinsesse Benedikte 1.202.659 1.186

2017

kr.

2016

t.kr.

Andre indtægter

Lejeindtægter 1.611.267 1.550

Øvrige indtægter 1.430.957 753

3.042.224 2.303
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NOTE 3- PERSONALEOMKOSTNINGER

2017

kr.

2016

t.kr

Personaleomkostninger

Lønninger 49.136.129 42.677

Pensionsbidrag og pensioner 4.956.678 4.474

Omkostning til social sikring 761.672 790

Andre personaleomkostninger 2.104.338 2.331

56.958.817 50.272
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NOTE 4 - HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

2017

kr.

2016

t.kr

Hoffets driftsomkostninger

Driftsmidler og inventar 3.854.135 4.529

Repræsentative omkostninger 3.073.909 3.041

Tilskud til Ordenskapitlet, medaljer mv. 1.005.140 623

Diverse omkostninger 67.920 49

8.001.104 8.242
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NOTE 5 - HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

2017

kr.

2016

t.kr

Hoffets administrationsomkostninger

Kontorhold, bøger, blade mv. 548.090 562

Telefon og porto 818.396 1.175

Forsikringer og konsulentydelser 1.996.429 1.559

Kontorinventar og it 2.041.348 2.156

5.404.263 5.452
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NOTE 6 - EJENDOMSOMKOSTNINGER

NOTE 7 - EGENKAPITAL

2017

kr.

2016

t.kr.

Ejendomsomkostninger

Varme og el 2.278.921 2.503

Ekstern rengøring 477.730 530

Leje 25.768 30

Vedligeholdelse og modernisering m.m. 1.619.063 2.343

4.401.482 5.406

2017

kr.

2016

t.kr.

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 16.747.572 16.243

Resultatdisponering -2.809.081 505

Egenkapital 31. december 13.938.491 16.748
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C. 

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 statsydelse, der vedrører regnskabsåret. Statsydelsen udbetales fra staten

månedsvis forud. 10% af statsydelsen tilfalder Prins Henrik og 1,5% Prinsesse Benedikte.

Andre indtægter
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Andre indtægter omfatter indtægter ved udlejning af tjenesteboliger, entreindtægter fra rundvisninger på

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. Endvidere indregnes tilskud til De

Kongelige Ordeners Kapitel samt omkostninger til Prinsesse Benediktes officielle forpligtelser, bortset fra

gager og lønninger, der er indregnet under personaleomkostninger.

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 påhviler Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere omkostninger til

varme, elektricitet samt rengøring og vinduespolering udført af eksterne leverandører.

Rammebeløb til Regentparret

Af den modtagne statsydelse til Dronningen og Prins Henrik, henføres en fast andel som et rammebeløb til

Regentparret til intern fordeling. 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 jagten og boligen på Château de Cayx. Endvidere anvendes beløbet til

driftsomkostninger i forbindelse med ophold på Gråsten Slot.

Finansielle poster 

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

investeringsforeningsbeviser. Finansielle omkostninger omfatter kursregulering af værdipapirer.
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BALANCEN

Anlægsaktiver

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

hovedsageligt lineært i forhold til forventet scrapværdi efter 5-8 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

Hofmarskal

Søren W. Kruse

Økonomichef

PÅTEGNING

Godkendelse af årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste

Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017

for Den Kongelige Civilliste.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2017 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december

2017.

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

retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 25. april 2018

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING

Til Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prins Henrik

KonklusionKonklusion

Vi har revideret årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december

2017, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet

udarbejdes efter årsregnskabsloven.

128



REGNSKAB | Kongehuset

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

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2017 samt af resultatet af Den Kongelige Civillistes aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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

.

.

.

.

.
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Erik Holst Jørgensen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne9973

Claus Jorch Andersen

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne33712

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 25. april 2018

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 2017

Noter 2017

kr.

2016

t.kr.

Indtægter

Årpenge 1 19.735.353 19.462

Andre indtægter 131.378 0

19.866.731 19.462

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

Omkostninger

Personaleomkostninger 2 11.845.397 11.525

Hoffets driftsomkostninger 3 2.308.984 2.022

Hoffets administrationsomkostninger 4 378.586 271

Ejendomsomkostninger 5 959.303 1.407

Afskrivninger 346.865 367

Rammebeløb, Kronprinsparret 3.947.071 3.892

Resultat før finansielle poster

19.786.206

80.525

19.484

-22

Finansielle poster 772 0

Årets resultat 79.753 -22

Resultatdisponering

Overført til næste år 79.753 -22

Kronprinsens årpenge

Balance

31. december 2017

Noter 2017

kr.

2016

t.kr.

AKTIVER
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Anlægsaktiver

Anlægsaktiver 3.060.064 2.561

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende moms 281.892 233

Andre tilgodehavender 18.000 44

Periodeafgrænsningsposter 132.419 88

Likvide beholdninger

432.311

1.681.195

365

2.052

Omsætningsaktiver i alt 2.113.506 2.417

Aktiver i alt 5.173.570 4.978

Noter
2017

kr.

2016

t.kr.

PASSIVER

Egenkapital 6 1.748.235 1.668

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandør af varer- og tjenesteydelser 159.614 205

Anden gæld 263.339 250

Modtaget forudbetalt statsydelse 1.662.397 1.634

Feriepengeforpligtelser 1.339.985 1.221

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.425.335 3.310

Passiver i alt 5.173.570 4.978
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NOTE 1 - ÅRPENGE

NOTE 2 - PERSONALEOMKOSTNINGER

2017

kr.

2016

t.kr.

Årpenge til Kronprinsen

Årpenge til Kronprinsen 19.735.353 19.462

Heraf til H.K.H Kronprinsesse Mary 1.973.535 1.946

2017

kr.

2016

t.kr.

Personaleomkostninger

Lønninger 9.594.661 9.690

Pensionsbidrag og pensioner 1.314.064 1.244

Omkostninger til social sikring 118.364 139

Andre personaleomkostninger 818.308 452

11.845.397 11.525
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NOTE 3 - HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

2017

kr.

2016

t.kr.

Hoffets driftsomkostninger

Driftsmidler og inventar 707.960 747

Repræsentative omkostninger 1.121.028 858

Diverse omkostninger 479.996 417

2.308.984 2.022
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NOTE 4 - HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

NOTE 5 - EJENDOMSOMKOSTNINGER

2017

kr.

2016

t.kr.

Hoffets administrationsomkostninger

Kontorhold, bøger, blade mv. 121.094 105

Telefon og porto 147.554 82

Forsikring og konsulentydelser 76.844 67

Kontorinventar og it 33.094 17

378.586 271

2017

kr.

2016

t.kr

Ejendomsomkostninger

Varme og el 756.159 896

Vedligeholdelse og moderniseringer mv. 203.144 511

959.303 1.407
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NOTE 6 - EGENKAPITAL

2017

kr.

2016

t.kr

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 1.668.482 1.690

Resultatdisponering 79.753 -22

Egenkapital 31. december 1.748.235 1.668
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS

Generelt

Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A

med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

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% af årpengene Kronprinsessen.

Personaleomkostninger
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Personaleomkostninger omfatter lønninger, regulering af feriepengeforpligtelser samt pensionsbidrag og

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, herunder

rådgivning og sekretærassistance, der ikke er en del af den officielle virksomhed.

BALANCEN

Anlægsaktiver

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

lineært i forhold til forventet scrapværdi efter 5-8 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.
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Tilgodehavender

Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter

Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger 

Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser

Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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Christian Schønau

Hofchef

Søren W. Kruse

Økonomichef

PÅTEGNING

Godkendelse af årsregnskabet for Kronprinsens årpenge

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

2017 – 31. december 2017.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af aktiver, passiver og finansielle stilling

pr. 31. december 2017 samt resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017.

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

retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 25. april 2018
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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 2017 - 31. december

2017, 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 2017 samt af resultatet af Kronprinsens årpenges aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar 2017 - 31. december 2017 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 Claus Jorch Andersen

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, 25. april 2018

DeloitteDeloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne9943

statsautoriseret revisor 

MNE-nr. mne33712
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