
Kronprins Frederik 
Fiskeauktionen i Hanstholm 

 

Kronprins Frederik var lidt klatøjet, da han meget tid- 
ligt om morgenen blev sejlet ind, i gummibåd, fra Konge- 

skibet Dannebrog til fiskerihavnen i Hanstholm. 
 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. 
 
Marinehjemmeværnet sørgede for, at kronprinsen, i gummibåd, blev hentet ved Kongeskibet Dannebrog 
og sejlet ind til flådens skib, der lå til kaj i Hanstholm Havn, tidligt onsdag morgen, den 24. august 2011. 
Allerede klokken halv syv ankom kronprins Frederik til auktionshal 1 i Hanstholm. Frederik havde selv 
ønsket at være med ved fiskeauktionen, og måtte derfor meget tidligt op, den morgen, da auktionen star-
ter klokken 06.45.  

           

                 Kronprinsen blev af flådens gummibåd hentet                    Fra flådens skib, der lå til kaj i Hanstholm havn, 
                 ved Dannebrog, sejlet ind til MHV 807 JUPITER.              blev Frederik, i Krone 8, kørt det sidste stykke frem 
                                                                                                                   til hal 1, hvor morgenens fiskeauktion fandt sted. 
 
Kronprins Frederik spærrede øjnene op, ved synet af det store udbud af friskfangede fisk og hummere, 
da han trådte ind i hallen. Hanstholm Havn er Danmarks største konsumfiskerihavn med afvikling af 
landets største fiskeauktion. 
Havnen rummer desuden Europas største koncentration af eksportvirksomheder med speciale i konsum-
fisk. 
Kronprinsen  slog på klokken, tre gange, og satte dermed fiskeauktionen i gang under vejledning af auk-
tionsmester Jes Holm Sørensen. Efter kronprinsen havde set, hvordan auktionsmesteren styrede slagets 
gang, overtog han auktionen, styrede hammeren under jomfruhummerne. De sælges normalt til omkring 
100 kroner kiloet, men Frederik formåede at jobbe priserne op, så kiloprisen endte på 405 kroner. Den 
kongelige auktionarius høstede anerkendende blikke fra fiskerne, mens opkøberne ikke smilede helt så 
bredt. 
Kong Frederik IX ringede også med auktionsklokken, da han besøgte fiskeauktionen i 1967. 



              

                             Kronprinsen fik af auktions-                      Kronprins Frederik styrede auktionen over jom- 
                              mester Jes Holm Sørensen lov at                     fruhummerne, efter at have fulgt og set, hvor-      
                             slå på klokken og starte auktionen.                    dan auktionsmesteren styrede slagets gang.          

 

Hanstholm Havn er udover at være Danmarks 
yngste - anlagt 1967 - også Danmarks største konsum- 

fiskerihavn med afvikling af landets største fiskeauktion. 
 

Tirsdag aften, klokken 19.30, holdt kronprins Frederik og kronprinsesse Mary reception på Kongeskibet 
Dannebrog, for 91 særlige indbudte gæster. Gæsterne ankom i god tid til kaj 23, i Hanstholm Havn, for 
at blive tjekket ind, inden de gik ombord på Kongeskibet. Adskillige Thy-boere valfartede ned på kajen, 
for at følge afslutningen på det royale besøg og se Kongeskibet Dannebrog, en sidste gang, inden den, 
klokken 21.45, afsejlede Hanstholm Havn. Hele festligheden blev afsluttet med et gigantisk festfyrværke-
ri på kajen. Dannebrog sejlede dog kun ud i Vesterhavet, udenfor indsejlingen, og kastede anker, for at 
kronprinsen kunne være klar til fiskeauktionen næste morgen. Efter fiskeauktionen stak Mary og Frede-
rik af, med kurs mod Hirtshals. 

           

                 Gæsterne gik om aftenen ombord på Kongeskibet                       Kongeskibet Dannebrog afsejlede havnen        
                  Dannebrog. Kronprinsparret havde budt særlige                         i Hastholm, tirsdag aften klokken 21.45.         
                      borgere fra Thisted Kommune til reception.                                                                            


