
 
 

Kronprins Frederiks 
50-års fødselsdag 

26. maj 2018 
   

 
Hele den kongelige familie samlet på balkonen ved Frederik VIII's 
Palæ. Fra venstre: prinsesse Isabella, kronprinsesse Mary, prins
Vincent, kronprins Frederik, prinsesse Josephine, dronning Margrethe
og prins Christian. 
 

        Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.  
                             

Lørdag den 26. maj 2018 var det 50 år siden, at Hans Kongelige Højhed Kronprinsen kom til verden som 
søn af daværende tronfølger, prinsesse Margrethe og prins Henrik. 50-års fødselsdagen blev markeret 
med forskellige arrangementer i sidste halvdel af maj måned. Bl.a. fra løbefest i Danmarks fem største 
byer, åbningen af forskningscenter på Aarhus Universitet. Balkon scenen fra Frederik VIII's Palæ, 
Amalienborg, og aftenens gallataffel på Christiansborg Slot, samt DR, afslutningen med showet "Hele 
Danmark fejrer Kronprinsen" i Royal Arena, København. 
Balkon scenen i det strålende solskinsvejr, klokken tolv middag den 26. maj 2018, fra Frederik VIII’s 
Palæ, Amalienborg var et stort tilløbsstykke, hvor adskillige tusinde havde linet sig op foran palæet, for 
at hylde Kronprinsen. Kronprins Frederik , kronprinse Mary og børnene, samt dronning Margrethe 
viste sig i alt tre gange ud mod slotspladsen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                    
Dronning Margrethe var ankommet fra Fredens-
borg Slot til Amalienborg i kongehusets Krone 121.
Efter dronningen havde forladt vognen hos kron-
prinsen, kørte 121 tværs over slotspladsen, hjem til
residenspalæet. 

 Kronprins Frederik var tydeligt 
rørt og taknemmelig for den 
store hyldest fra slotspladsen. da 
han trådte ud på balkonen. 

 
 

              
Straks efter kronprinsen havde vist sig, trådte den 
øvrige familie også frem på palæets balkon. 

 I dagens anledning var kronprinseflaget selvføl-
gelig sat op på Frederiks VIII's Palæ. 

 
 

    
De mange festglade tilskuere på slotspladsen brød ud i vild jubel, da kronprins Frederik trådte fem. 
Straks fulgte hans hustru, kronprinsesse Mary og parrets fire børn, prins Christian, prinsesse Isabella, 
prins Vincent og prinsesse Josephine efter. Sidst trådte dronning Margrethe også ud på balkonen og 
udråbte sammen med alle de fremmødte et nifoldigt leve. 
Kronprins Frederik udstrålede glæde og taknemmelighed, da han tog imod folkets store hyldest fra den 
fyldte Amalienborg Slotsplads. De mange tusinde gratulanter på slotspladsen viftede med 
dannebrogsflag, samtidig med, at de råbte tillykke. Det gik tydeligvis lige ind i hjertet på dagens 
kongelige fødselar, der smilede og vinkede stolt tilbage. Den ene fødselsdagssang efter den anden brød 
også flere gang ud på slotspladsen, der hver gang fik kronprinsen til at smile. 
 

 
 



              
Under vagtskiftet marcherede Den Kongelige Liv-
garde og Den Kongelige Livgardes Musikkorps op 
med en kongevagt i rød galla, der kun anvendes 
ved særlige lejligheder. 
 

 Den 50-årrige, pavestolte fødselar, kronprins 
Frederik og hustru, kronprinsesse Mary, viste sig 
stolt, i strålende solskin, foran de mange tusinde 
fremmødte ved Frederik den VIII’s Palæ, 
Amalienborg. 

              
Da de kom ud på balkonen tredje gang trådte 
dagens fødselar, kronprins Frederik, og dronning 
Margrethe først ud, foran den store 
menneskeskare på slotspladsen. 

 Amalienborg Slotsplads var i anledningen af fød-
selsdagen proppet med folk, der ville fejre 
kronprins Frederik. 

 
Om aftenen, 26. maj 2018, gjaldt det dronningens gallataffel for kronprinsparret i Riddersalen på 
Christiansborg Slot. 
Hele  Gardehusarregimentets Hesteskadron på 54 heste, eskorterede kronprinsparret i den åbne karet, 
en såkaldt barouche fra Den Kongelige Stald-Etat fra Amalienborg, forbi Kongens Nytorv, ned gennem 
Strøget og videre om til Christiansborg Slot, hvor aftenens gallataffel fandt sted. Da kareten passerede 
forbi Hotel d'Angleterre på Kongens Nytorv overrakte dørmanden traditionen tro monarken en buket 
blomster. 
Mange tusinde borgere og turister var linet op langs ruten, denne aften, under karetturen gennem byen. 
Den kongelige karet var også anvendt ved kronprinsparrets bryllup den 14. maj 2004, samt ved 
kronprinsens forældre, daværende tronfølger prinsesse Margrethe og prins Henriks bryllup den 10. juni 
1967. 
Under gallamiddagen holdte kronprinsesse Mary en fremragende historisk og rørende tale for sin mand. 

 

              
Også kongeflaget vejede flot over dronningens 
residensbolig, Kong Christian IX's Palæ, i 
anledningen af sønnens 50 års fødselsdag. 

 Da alle var samlet på balkonen tyssede dronning 
Margrethe stemningen ned på Amalienborg Slots-
plads for at få ørenlyd. 

 
 
 



 

               
Da Majestæten havde fået ørenlyd fra de mange 
fremmødte, udråbte hun et nifoldigt leve for 
Danmark. 

 Straks efter kronprins Frederik var blevet fejret 
foran palæet, Frederik VIII's Palæ, på 
Amalienborg Slotsplads, trak folket sig pænt 
tilbage. 
Mange ventede spændt på aftenens tur i åbent 
karet. 

 
Fejringen af Kronprinsen blev søndag aften afsluttet med et gigantisk tv-show på DR1, hvor 12.000 
tilskuere var med i Royal Arena i København. Hele Danmark fejrede kronprinsen. På en af de forreste 
tribuner, i venstre side, sad hovedpersonen omgivet af sine allernærmeste. 
Kronprinsessen, prins Christian, prinsesse Isabella samt tvillingerne, prins Vincent og prinsesse 
Josephine sad på begge sider af deres elskede far, hvor alle glædede sig til at fejre ham. 
Den kongelige familie sad på en let oplyst tribune i den ellers så mørke sal, hvor de 12.000 andre i salen 
hele tiden kunne holde øje med de kongelige, der i dagens anledning også talte prins Joachim, prinsesse 
Marie og prins Felix. 
Omkring kongefamilien sad mere end 500 nære venner, som kronprins Frederik selv havde inviteret 
med til sin folkelige fødselsdagsfest. 
Da alle de kongelige indtog deres pladser, rejste alle de 12.000 i hallen sig op og klappede fødselaren og 
hans familie på plads. Aftenens to værter under hele showet, Stéphanie Surrugue og Mads Steffensen, 
indledte aftenen med et trefoldigt leve for fødselaren inden showet blev skudt i gang. 
Musikken var blandet ud fra kronprinsens egen private playliste, hvor der bl.a. kan nævnes, at det var 
verdensstjernen Lukas Graham der indledte den rockede del af aftenen. Komikeren Anders Matthesen 
fulgte efter, rap med Kesi, høj og tung bas fremført af Dizzy Mizz Lizzy med Tim Christensen, der også 
senere leverede et Beatles-medley og senere rockmusik i form af "Let your fingers do the walking" med 
Sort Sol. 
Kronprins Frederik er kendt for sin brede musiksmag og humor og smilede dog godt med, da Anders 
Matthesen, Søs Egelind og Rytteriet var mere end tæt på at bryde den kongelige etikette. 

 

              
DR1 sendte live fra det store tv-show, søndag den 
27. maj 2018, hvor 12.000 var på plads i Royal 
Arena i København. 

 De to værter under DR1's store tv-show, Stéphanie 
Surrugue og Mads Steffensen styrede slagets gang 
i hovedstaden. 

 


