
Kronprinsparret 
i Haderslev 

 

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary havde børnene, 
prins Christian og prinsesse Isabella, med på deres sommertogt. 

Mange borgere fra Haderslev Kommune var valfartet til kajen, for at 
få et glimt af de kongelige gæster, der var på officielt besøg i kommunen. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. 

Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary startede tirsdag den 17. juni 2008 deres sommertogt med 
Kongeskibet Dannebrog. Kronprinsparret anløb Honnørkajen i Haderslev klokken 9.30, besøgte officielt 
Haderslev og Vojens. 
Ved ankomsten til Honnørkajen i Haderslev havde Mary og Frederik deres børn, prins Christian og 
prinsesse Isabella med. Byrådspolitiker Mads Skaus syvårige datter Maja Jessen Skau overrakte Mary 
blomster.  

           

                   Besætningen, de værnepligtige på Kongeskibet                       På Honnørkajen i Haderslev blev kronprins     
                  Dannebrog stillede pænt op i skibets front, da de                    Frederik og kronprinsesse Mary modtaget af     
                  stævnede ind til Honnørkajen i Haderslev Havn.                    Statsforvaltningens direktør Ninna Würtzen.     

Direktøren for Statsforvaltningen, Ninna Würtzen, tog imod på kajen og udråbte et trefoldigt leve, inden 
hun overdrog værtskabet til Haderslev Kommune ved borgmester H. P. Geil (Venstre). 
 



Borgmesteren præsenterede den opstillede modtagelseskomité for kronprins Frederik og kronprinsesse 
Mary. 
Kronprinsparret hilste også på faneborgen, borgere blandt publikum og Slesvigske Musikkorps, inden 
de gik tilbage til Dannebrog, hvor Frederik skiftede til dagligt tøj.  

           

                     Den kvindelige direktør for Statsforvaltningen                        Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik    
                 overdrog værtskabet videre til Haderslev Kommune                 gik hele Honnørkajen rundt, hilste på alle der      
                   ved borgmester H. P. Geil der fulgte kronprinsen.              var valfartet til Haderslev, for at få et glimt af dem. 

                     

                       Kronprins Frederik.                              Kongeskibet Dannebrog.                              Kronprinsesse Mary. 

Borgmester H. P. Geil fulgte kronprinsen hele dagen og viceborgmester Jens Christian Gjesing fulgte 
kronprinsessen. Borgmesteren holdt i byrådssalen på rådhuset, på vegne af byrådet, velkomsttalen og 
overrakte kommunens gaver til parret. H. P. Geil præsenterede kronprinsparret for byrådets 32 med-
lemmer. 
I åben hestevogn blev Frederik og Mary, borgmester H. P. Geil og frue Lone Geil ført gennem Haderslev 
bymidte ned til Teatret Møllen, hvor kronprinsparret overværede 1. akt af stykket Oskar, frit efter 
Jonathan Safran Foer. 
Kareten gjorde et kort stop for enden af Bispebroen. Kronprinsparret og borgmesterparret nød udsigten 
ud over Haderslev inderdam, samt udsigten til den smukke Haderslev Dampark. 



           

                      Kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og                          Den åbne hestevogn gjorde et kort stop ved 
                   borgmester H. P. Geil med frue Lone Geil kørte                      Haderslev Dam. Vejret tillod den åbne vogn,  
                     i åben hestevogn gennem Haderslev bymidte.                       i tilfælde af regn blev turen kørt i lukket vogn. 

På Forsvarets Depot og Distribution blev kronprins Frederik og kronprinsesse Mary modtaget af 
Oberstløjtnant Kim Ribert. Kim Ribert er i dag chef for FDD, har tidligere gjort tjeneste i en NATO stab 
og som chef for materielsektionen på Flyvestation Skrydstrup. Haderslev Kommune var vært ved en fro-
kost, der fandt sted i lagerhallen på Forsvarets Depot og Distribution. 
Kronprinsen sad ved bord med, borgmester H. P. Geil, byrådsmedlem Inger Fleischer, direktør for 
Sønderjysk Elitesport Klaus Rasmussen, oberstløjtnant for FDD Kim Ribert, byrådsmedlem Irene Høgh, 
kommunaldirektør Poul Erik Graversen og statsforvaltningsdirektør Ninna Würtzen. 
Kronprinsessen sad med 1. viceborgmester Jens Chr. Gjesing, Hr. Hans Würtzen, byrådsmedlem Asta 
Freund, diretør Carl Damgaard Engel, 2. viceborgmester Thies Mathiasen, borgmesterfrue Lone Geil og 
Oberst Fighter Wing Skrydstrup Niels Sværdborg. 

           

                          Borgmester H. P. Geil og kronprinsesse                             Udsigten ud over springvandet i dammen. 
                      Mary nød udsigten ud over Haderslev Dam.                          Haderslev Dampark fyldte i dagene 50 år.   

Efter frokosten ankom kronprinsparret til Fighter Wing Skrydstrup. Kronprinsen og kronprinsessen 
blev på flyvestationen modtaget af oberst Niels Sværdborg, oberstløjtnant Jan Dam, oberstløjtnant Lars 
Kjøller, oberstløjtnant Uffe Pørtner, major Nick Kenneth Hansen og major Birger Wold. 
Fighter Wing Skrydstrup er hjemsted for Flyvevåbnets F-16 jagerfly, som efter forsvarsforliget i 2005, 
alle blev samlet i Sønderjylland. Nick Hansen var kronprinsens tidligere F-16 instruktør. Frederik gik på 
Forsvarsakademiet med major Birger Wold. Fighter Wing Skrydstrup er den militære del af Flyvesta-
tion Skrydstrup. 
Frederik og Mary modtog en briefing om opgaverne i forbindelse med Air Policing - der dækker over 
den opgave som Flyvevåbnet har som "luftens politi" 365 dage om året, i daglig tale kaldes det også 
Afvisningsberedskabet. 
I den forbindelse beså parret i AVB-Hallerne et af F-16 flyene. 
Om aftenen, på havnen i Haderslev, holdt kronprinsparret reception på Kongeskibet Dannebrog.  



 

Efter besøget i Haderslev og Vojens fortsatte                                                                                  
kronprinsparrets sommertogt. Onsdag den 18. juni 

gjalt det besøget i Svendborg og Rudkøbing, for sidst 
at afslutte togtet med Kongeskibet Dannebrog, torsdag 

den 19. juni 2008 i Nykøbing Falster og Maribo. 

 


