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FORORD | Kongehuset

Velkommen til Kongehusets årsrapport for 2016. Årsrapporten beskriver Kongehusets virksomhed i løbet 

af året og den kongelige families officielle aktiviteter samt øvrige gøremål inden for en række områder som 

erhverv og kultur, humanitære og sociale initiativer, sport og sundhed, forsvaret, forskning og uddannelse 

samt fonds- og prisuddelinger.

Regentparret var værter, da Mexicos præsidentpar H.E. Enrique Peña Nieto og Fr. Angélica Rivera var på 

statsbesøg i dagene 13.-14. april ledsaget af en erhvervsdelegation på 29 virksomheder. Statsbesøget 

havde fokus på klima-, energi- og miljøteknologi, sundhed og velfærd samt landbrug og fødevarer.

Dronningen gennemførte tre togter med Kongeskibet Dannebrog. I juni gik rejsen til Færøerne med besøg 

på blandt andet skoler og ældrehjem, virksomheder og kulturelle institutioner. I sin tale ved en festmiddag i 

Nordens Hus i Tórshavn hyldede Dronningen den stærke færøske kultur med blandt andet disse ord: ” 

Færøernes største rigdom er ikke havets fisk eller undergrundens mulige olie - nej, det er - og har altid 

været - færingerne selv”.

Årets sommertogter gik først til kommunerne Lolland og Varde og siden til kommunerne Odsherred, 

Favrskov og Langeland.

Hofmarskallens

indledning
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Efter mere end 40 års virke for Danmark og danske interesser gik H.K.H. Prins Henrik i 2016 på pension. 

Samtidig fik Prinsen mere tid til at hellige sig sin passion for kunst, litteratur og musik.

I løbet af året stod Kronprinsparret i spidsen for to erhvervsfremstød i udlandet. Dels i Saudi-Arabien og 

Qatar med en erhvervsdelegation på 44 virksomheder samt flere interesseorganisationer og dels i USA med 

deltagelse af omkring 20 danske virksomheder.

Som medlem af Den Internationale Olympiske Komité (IOC) var H.K.H. Kronprinsen til stede under hele 

afviklingen af De Olympiske Lege i Rio de Janeiro i Brasilien og deltog i løbet af året i en række møder og 

arrangementer i IOC-regi. Et andet fokusområde for Kronprinsen var at øge samarbejdet mellem dansk 

erhvervsliv og danske iværksættere, blandt andet ved at blive protektor for DenmarkBridge, der er en ny 

forening med det formål at styrke broen mellem erhvervslivet herhjemme og udviklingen i Silicon Valley.

Verdens største konference for kvindelig ligestilling blev i maj afviklet i København, hvor H.K.H.

Kronprinsessen som protektor var med til at sætte fokus på at skabe et bedre liv for piger og kvinder. 

Konferencen sluttede efter fire dage, og arbejdet fortsætter. Ved FNs Generalforsamling et halvt år senere 

var Kronprinsessen med til at lancere en ny international kampagne for pigers og kvinders sundhed og 

rettigheder.

H.K.H. Prins Joachim tiltrådte i november 2015 en stilling i Forsvaret som særlig sagkyndig for

Forsvarschefen. Fra sit kontor på Kastellet i København indgår Prinsen i dag i en gruppe, der arbejder på at 

nytænke samarbejdet mellem Forsvaret, samfundet og erhvervslivet.

I 2016 blev H.K.H. Prinsesse Marie tilknyttet Beredskabsstyrelsen som særlig projektmedarbejder med den 

opgave at være med til at udvikle et nyt indsatsområde, hvor målet er at styrke lokale netværk og 

borgerne, så den enkelte selv bliver i stand til at håndtere og forebygge ulykker. Opgaven er et led i 

arbejdet med den nationale forebyggelsesstrategi. Prinsessen gennemførte for nogle år siden en 

beredskabsfaglig uddannelse inden for de operative opgaver.

I forbindelse med sit engagement i spejderlivet deltog Prinsesse Benedikte i 2016 i The Olave Baden-Powell 

Society’s bestyrelsesmøde og årlige medlemsmøde i Pune i Indien. Her besøgte Prinsessen lokale 

pigespejdere og samarbejdspartnere. Prinsessen deltog desuden blandt andet i åbningen af CMT-

turistmessen i Stuttgart i Tyskland og besøgte de danske stande på messen.

Som i tidligere år har den kongelige families officielle opgaver desuden omfattet modtagelser af

audienssøgende og ambassadører samt varetagelsen af de kongelige fonde, som i det forløbne år har 

uddelt midler til projekter af kulturel, videnskabelig, uddannelsesmæssig, social og
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humanitær karakter. I øvrigt er ansøgnings- og svarprocedurerne for de kongelige fonde i 2016 blevet 

digitaliseret.

2016 var også året, hvor Kongehuset gik på de sociale medier med officielle sider på Facebook og 

Instagram. Danskernes medieforbrug flytter sig, og Kongehuset vil gerne være dér, hvor danskerne er. 

På de sociale medier fortælles der i højere grad direkte om Kongehuset og den kongelige families virke 

gennem tekst, billeder og videoer. I løbet af året blev også Kongehusets hjemmeside relanceret. 

Hjemmesiden udgør i dag sammen med Kongehusets profiler på de sociale medier og den eksisterende 

YouTube-kanal Kongehusets digitale medieplatforme.

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

Hofmarskal Michael Ehrenreich.
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STATSRETLIGE OPGAVER

H.M. Dronningen medvirker som statsoverhoved ved regeringsdannelser og ministerrokader. Således var

der i årets løb ministerrokader, hvor tiltrædende og afgående ministre blev modtaget på Amalienborg.

Der blev holdt syv statsråd på Christiansborg Slot, hvor Regenten fører forsæde. Derudover har Dronningen

regelmæssigt modtaget statsministeren og udenrigsministeren, når disse orienterer om den seneste

politiske udvikling.

Der blev givet offentlig audiens 20 gange, hvor over 1.200 borgere mødte op for at takke Dronningen og, i

Dronningens fravær, H.K.H. Kronprinsen for en embedsudnævnelse eller –afsked, tildeling af ordner samt

fortjenstmedaljer eller belønningsmedaljer.

Beretning
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Dronningen modtog i alt 23 udenlandske ambassadører, der afleverer deres akkreditiver, inden de kan

varetage deres hverv som ambassadør i landet. Dertil modtog Dronningen 11 ambassadører i

afskedsaudiens.

En række udenlandske politiske ledere mv. var i årets løb i audiens hos Dronningen, heriblandt

Europarådets generalsekretær, Polens præsident, Litauens præsident, Islands statsminister, Estlands

premierminister og Den svenske Rigsdags talsmand.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Ved offentlig audiens den 4. juli takkede Jens
Brunbjerg for den kongelige belønningsmedalje for
50 års ansættelse som tankvognschauffør i Arla
Foods.

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  ©

Dronningen holdt den 5. januar nytårskur for det
diplomatiske korps på Christiansborg Slot.
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DANNEBROGSTOGTER
I 2016 var Dronningen både på togt til Færøerne og på sommertogt rundt i Danmark med Kongeskibet

Dannebrog.

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

Nytårskur for det diplomatiske korps på Christiansborg Slot den 5. januar.
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Dronningen aflagde officielt besøg på Færøerne den 12.-16. juni og besøget indledtes på Suduroy,

Færøernes sydligste ø. Derefter besøgte Dronningen hovedstaden Tórshavn og den femte største færøske

ø Sandoy. Under opholdet på Færøerne besøgte Dronningen blandt andet skoler og ældrehjem, erhverv og

kultur.

I sin tale ved festmiddagen i Tórshavn takkede Dronningen for den gæstfrihed, Dronningen har oplevet på

Færøerne ved hvert besøg siden det første i 1959, hvor Dronningen besøgte Færøerne med sine forældre.

Dronningen bemærkede, at landet har udviklet sig og overkommet store udfordringer siden, og sluttede sin

tale af med at sige på færøsk,

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Dronningen under besøget på Færøerne den 12.-16. juni.
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Årets sommertogt i Danmark bragte den 1. og 3. juni Dronningen til Lolland Kommune og Varde Kommune,

og senere på året den 5.-9. september til Odsherred Kommune, Favrskov Kommune og Langeland

Kommune. Det glædede Dronningen endnu engang at blive modtaget af mange fremmødte borgere i

besøgskommunerne.

Færøernes største rigdom er ikke havets
fisk eller undergrundens mulige olie – nej,
det er – og har altid været – færingerne
selv

!

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  ©

Den 13. juni besøgte Dronningen et ungdomshus i
bygden Tvøroyri på Færøerne.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Dronningen besøgte den 14. juni kultur- og
musikstedet Renseriet i Tórshavn.
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I alle fem kommuner oplevede Dronningen både kultur og erhverv. Dronningen besøgte blandt andet det

økologiske gods Knuthenlund og bo- og rehabiliteringscentret Søndersø i Lolland Kommune, den

genoprettede sø Filsø samt træ- og møbelvirksomheden Kvist Industries i Varde Kommune. I Odsherred

Kommune besøgte Dronningen blandt andet plejecentret Bobjerg Centret og kunstmuseet Malergården,

hvorefter der var besøg hos gartneriet Knud Jepsen i Favrskov Kommune samt Fiskeriets Hus og Strynø

Skole og Kulturhus i Langeland Kommune.

Traditionen tro inviterede Dronningen ombord til en reception på Kongeskibet Dannebrog ved hvert

kommunebesøg, hvor Dronningen fik lejlighed til at takke kommunerne og værterne ved besøgsstederne

for dagenes program.

F O T O :  M AT H I A S  L Ø V G R E E N  B OJ E S E N ,  S C A N P I X  ©

Dronningen hilste på de fremmødte borgere på
Nakskov Havn under besøget i Lolland Kommune.

F O T O :  M AT H I A S  L Ø V G R E E N  B OJ E S E N ,  S C A N P I X  ©

Den 2. juni besøgte Dronningen Knuthenlund i Lolland
Kommune.
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STATS- OG OFFICIELLE BESØG
Den 13.-14. april var der indgående statsbesøg fra Mexico, hvor Dronningen bød H.E. Præsident Enrique

Peña Nieto og Fr. Angélica Rivera velkommen til Danmark. Besøget var en opfølgning på Regentparrets

statsbesøg i 2008 og Kronprinsparrets officielle besøg i Mexico i 2013. Statsbesøget satte fokus på klima-,

energi- og miljøteknologi, sundhed og velfærd samt landbrug og fødevarer. Præsidentparret var under

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. september besøgte Dronningen Øhavets Smakke- og Naturcenter på Strynø og fik fortalt om "Det lave vand –
øhavets spisekammer" af Marcus Andersen på 11 år.
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besøget ledsaget af en række ministre samt erhvervs- og pressedelegationer.

Statsbesøget indledtes med officiel velkomst på Fredensborg Slot, hvorefter Præsidentparret�sammen

med Kronprinsparret besøgte Kronborg Slot og M/S Museet for Søfart i Helsingør. Om�aftenen var

Dronningen vært ved gallataffel på Fredensborg Slot.

På besøgets anden dag deltog Præsidenten og H.K.H. Kronprinsen i en erhvervskonference i�Dansk

Industri i København, mens Præsidentfruen sammen med H.K.H. Kronprinsessen besøgte�børnehaven

Ådal i Kokkedal. Børnehaven Ådal anvender Mary Fonden og Red Barnets�antimobbeprogram ”Fri for

Mobberi”. Senere samme dag besøgte Præsidentparret og�Kronprinsparret Tjørnegaardsskolen i

Gentofte, hvor eleverne demonstrerede, hvordan LEGO�bruges i undervisningen. Statsbesøget blev

afsluttet med returarrangement på Hotel�D’Angleterre i København, hvor Præsidentparret var værter.

I 2016 var der planlagt et udgående statsbesøg til Tyrkiet den 17.-19. oktober, men den 10.�august blev det

i samråd med den tyrkiske regering besluttet at udsætte Dronningens�statsbesøg til Tyrkiet.

Kronprinsparret stod i spidsen for to erhvervsfremstød.

Den 28. februar -3. marts deltog Kronprinsparret i et erhvervsfremstød i Saudi-Arabien og Qatar med en

erhvervsdelegation på 44 virksomheder samt flere danske interesseorganisationer. Kronprinsparret var

under besøget ledsaget af udenrigsminister Kristian Jensen, sundheds- og ældreminister Sophie Løhde og

F O T O :  P H I L I P  D AVA L I ,  P O L F O T O  ©

Det mexicanske Præsidentpar H.E. Enrique Peña
Nieto og Fr. Angélica Rivera var på statsbesøg i
Danmark den 13.-14. april.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Den 13. april var Dronningen vært ved et gallataffel på
Fredensborg Slot til ære for det mexicanske
præsidentpar med deltagelse af den kongelige
familie.
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erhvervs- og vækstminister Troels Lund Poulsen og deltog i en række erhvervsaktiviteter med det primære

formål at styrke samhandelen inden for bæredygtighed, sundhed, fødevarer, uddannelse samt design.

I Qatar deltog Kronprinsparret blandt andet i virksomhedsbesøg og en erhvervsmiddag. Derudover besøgte

Kronprinsparret blandt andet sportsakademiet Aspire Academy og Det Islamiske Museum i Doha.

Den 27.-30. september deltog Kronprinsparret i erhvervsfremstød i Washington D.C. og Boston i USA.

Erhvervsfremstødets fokusområder var fødevarer, clean tech, sundhedsløsninger samt de maritime erhverv,

og omkring 20 danske virksomheder deltog i erhvervsfremstødet.

Under besøget i USA deltog Kronprinsparret i seminarer og besøgte forskellige virksomheder og

forskningscentre, blandt andet International Centre for Research on Women i Washington og LEO Science

& Tech Hub i Boston. Derudover deltog Kronprinsparret i erhvervsfrokoster og netværksmiddage samt en

festmiddag, The Grand Ball, i Smithsonian Arts and Industries Building i Washington.

F O T O :  M AT H I A S  L Ø V G R E E N  B OJ E S E N ,  S C A N P I X  ©

Kronprinsparret besøgte den 2. marts Aspire
Academy i Qatar, der blev etableret i 2004 og er et
sportsakademi for børn og unge. F O T O :  TA R I Q  M I K K E L  K H A N ,  P O L F O T O  ©

Den 3. marts besøgte Kronprinsessen en lokal qatarsk
skole, der er en del af Qatar Academy.
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ERHVERV
Én gang om året uddeles Haandværkerforeningens medaljer til nyudlærte svende, der har ydet en særlig

præstation ved svendeprøven, og Dronningen var den 31. maj til stede ved årets medaljeoverrækkelse på

Københavns Rådhus.

Senere på året den 25. oktober holdt Dronningen reception i Christian VII’s Palæ, Amalienborg, for

deltagerne ved konferencen Danish Maritime Forum, der fandt sted i forbindelse med Danish Maritime Days

i København. Her samles repræsentanter og beslutningstagere fra de maritime erhverv fra hele verden og

Danish Maritime Days har til formål at skabe opmærksomhed omkring Det Blå Danmark. Ved receptionen i

Christian VII’s Palæ deltog også Kronprinsessen og H.K.H. Prins Joachim. Den efterfølgende dag holdt Prins

Joachim åbningstalen ved Danish Maritime Technology Conference 2016 på Loko-værkstedet i København.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Kronprinsparret deltog i et erhvervsfremstød i USA
den 27.-30. september.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Kronprinsparret til "The Grand Ball" i Smithsonian
Arts and Industries Building den 28. september.
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Som protektor for Danish-Chinese Business Forum holdt H.K.H. Prins Henrik tale ved åbningen�af

netværksorganisationens årlige møde den 14. april i Lyngby. Den 6. juni deltog Kronprinsen i�den officielle

middag med Global Green Growth Forum (3GF) i forbindelse med det årlige�topmøde i København, og

den 7. juni var Kronprinsparret værter ved en middag for den�rådgivende bestyrelse i 3GF i Frederik VIII’s

Palæ, Amalienborg. 3GF’s formål er at styrke�samarbejdet omkring bæredygtig økonomisk vækst mellem

regeringer, virksomheder og�organisationer.

Den 14. september deltog Kronprinsen som protektor i high-level middag med DenmarkBridge�hos H.E.

USA’s Ambassadør Rufus Gifford. DenmarkBridge er en netværksbaseret non-profit�organisation, der

arbejder for at styrke samarbejdet mellem danske virksomheder og Sillicon�Valley i Californien i USA, hvor

meget ny teknologi udvikles.

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

Dronningen var den 25. oktober vært ved en reception i Christian VII's Palæ, Amalienborg, i anledning af Danish Maritime
Forum.
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Kronprinsen deltog den 31. oktober som protektor i Det Udenrigspolitiske Selskabs 70-års�jubilæum i

Børssalen i København. Det Udenrigspolitiske Selskab er en almennyttig forening�med formålet at fremme

kendskabet til og øge interessen for udenrigspolitiske spørgsmål i�Danmark.

Kronprinsparret var den 11. maj værter ved en middag i Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg, for aktører inden

for bæredygtig mode forud for den internationale konference Copenhagen Fashion Summit. Dagen efter

holdt Kronprinsessen tale på konferencen, der fandt sted i DR Koncerthuset. Temaet for Copenhagen

Fashion Summit 2016 var ’responsible innovation’, og ved konferencen deltog en række eksperter, NGOer,

medier og politikere for at diskutere bæredygtige løsninger i modeindustrien. Den 10. august overværede

Kronprinsessen som protektor designkonkurrencen Designers’ Nest Show på Børsen i København, og

overrakte her prisen til vinderen Shila Louise Gaonkar fra Kunstakademiets Designskole.

Som protektor for High:five holdt Prins Joachim tale ved projektets 10-års jubilæumsreception den 12.

januar. High:five har til formål at assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og

uddannelsespladser til tidligere kriminelle i alderen 15-20 år. Den 28. april holdt Prins Joachim tale og

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

Kronprinsparret var den 11. maj værter ved en middag
i Frederik VIII's Palæ, Amalienborg, for aktører
indenfor bæredygtig mode i forbindelse med
Copenhagen Fashion Summit.

F O T O :  M AT H I A S  L Ø V G R E E N  B OJ E S E N ,  S C A N P I X  ©

Kronprinsparret var den 7. juni værter ved en middag
for den rådgivende bestyrelse i Global Green Growth
Forum (3GF) i Frederik VIII's Palæ, Amalienborg.
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overrakte medaljer til Østjyllands 25 bedste lærlinge. Medaljeoverrækkelsen fandt sted på Aarhus Rådhus

og var arrangeret af Aarhus Håndværkerforening, DI Østjylland, DI Silkeborg og DI Randers-Nordjylland.

Den 30. maj åbnede Prins Joachim den dansk-tyske eksportkonference Exportdialog i Tønder.�Konferencen,

der satte fokus på muligheder for eksport og etablering i Tyskland, var et�samarbejde mellem Tønder

Erhvervsråd, HOUSE OF EXPORTERS, Væksthus Syddanmark og�Eksportrådet. Den 19. oktober deltog

Prinsen i Deutscher Logistik-Kongress (International�Supply Chain Conference – Driving Change) i Berlin i

Tyskland.

Ved den årlige konkurrence Kartoffelprisen, som blev afholdt den 30. oktober på Kold College i�Odense, var

Prins Joachim lægdommer. Kartoffelprisen er en konkurrence for kokke i at�fremstille en trerettersmenu

bestående af en forret, en hovedret og en dessert, hvor�hovedingrediensen i alle tre retter er kartofler.

Prinsen er protektor for Danmarks Kartoffelråd,�som står bag konkurrencen.

Sammen med Prins Joachim deltog H.K.H. Prinsesse Marie den 29. august i en gallamiddag i Christian VIII’s

Palæ, Amalienborg, i anledning af Copenhagen Goodwill Ambassadors’ 20-års jubilæum. Korpset, som Prins

Joachim er protektor for, består af ambassadører, som alle er danskere bosiddende i udlandet, der frivilligt

arbejder for at fremhæve København i udlandet.

H.K.H. Prinsesse Benedikte repræsenterede lørdag den 16. januar 2016 Danmark ved åbning af CMT-

turistmessen i Stuttgart i Tyskland. Prinsessen overværede den officielle åbning og besøgte efterfølgende

de danske udstilleres stande.

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

Prins Joachim holdt den 26. oktober åbningstale ved
Danish Maritime Technology Conference 2016 og
besøgte efterfølgende nogle af standene på
konferencen.

F O T O :  D A M I E N  B R A U LT,  C O P E N H A G E N  G O O D W I L L  A M B A S S A D O R S  ©

Prins Joachim og Prinsesse Marie deltog den 29.
august i Copenhagen Goodwill Ambassadors'
gallamiddag i anledning af korpsets 20-års jubilæum.
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KULTUR
I 2016 var Dronningen til stede ved en række udstillingsåbninger rundt omkring i Danmark. Den 9. februar

åbnede udstillingen ”En mekanisk drøm – Lehmanns store musikskab” på Rosenborg Slot. Musikskabet

stammer fra 1755, hvor Frederik 5. bestilte det hos møbelsnedkeren C.F. Lehmann.

F O T O :  M A X I M I L I A N  S C H W A R Z  ©

Prinsesse Benedikte repræsenterede den 16. januar Danmark ved åbningen af CMT-turistmessen i Stuttgart i Tyskland.
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Dronningen var den 17. marts til stede ved åbningen af udstillingen Det Kongelige Festkøkken�på

Christiansborg Slot. Udstillingen tager udgangspunkt i 1930’erne, hvor Christian X var konge,�og følger

forberedelserne til gallamiddagen i anledning af Christian X’s 25-års�regeringsjubilæum i 1937, som var det

største kongelige taffel i 90 år.

Dronningen var desuden til stede ved genåbningen af Audienssalen på Frederiksborg Slot den�11.�maj. I

samme ombæring åbnede også særudstillingen ”Audiens hos Christian V”, som�fortæller om slottets

indretning og brug på Christian V’s tid. 

Den 21. september forestod Dronningen åbningen af udstillingen ”Fra Kongehusets gemmer” på�

Amalienborgmuseet. Idéen til udstillingen opstod i forbindelse med Kongehusets digitale�registrering af

inventar på de kongelige slotte, og Dronningen udvalgte sammen med�Kongehusets kurator, Elisabeth von

Buchwald, mere end 2000 genstande fra Kongehusets�depoter til den nye udstilling. Den 7. oktober

åbnede som protektor udstillingen ”De første�Indvandrere – Stenalderen” på Moesgaard Museum i Aarhus.

Kongehuset har gennem tiden haft tradition for at invitere forskellige aktører i samfundet til selskab. Den 15.

marts holdt Dronningen Aftenselskab for kunst og kultur på Christiansborg Slot. Aftenselskab for kunst og

kultur blev første gang holdt af Regentparret i 1976 under navnet 'Arts et Lettres' (kunst og ord). Siden har

Regentparret inviteret til aftenselskaber for kunst og kultur i 1985, 1998 og 2009. 

F O T O :  S Ø R E N  S C H N O O R ,  P O L F O T O  ©

Den 12. februar forestod Dronningen den officielle
indvielse af det nyrestaurerede Skagens Museum.

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

Skagens Museum råder over 9.000 værker, der
blandt andet omfatter malerier af Marie Krøyer, Anna
Ancher og Holger Drachmann.
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Dronningen deltog den 4. maj i markeringen af Coop og Den Danske Brugsforenings 150-års jubilæum.

Markeringen fandt sted i Designmuseum Danmark i København, som i anledning af jubilæet viste

særudstillingen ”FDB – Grafisk design”. Den 24. maj var Dronningen til stede ved festgudstjeneste i

anledning af Maribo Domkirke 600-års jubilæum.

Slotskirken i Wittenberg i Tyskland har gennemgået en omfattende restaurering og genåbnede ved en

festgudstjeneste den 2. oktober, hvor også et nyt antependium skabt af Dronningen blev afsløret. På

opfordring af slotskirken i Wittenberg har Dronningen udformet et antependium i anledning af

Reformationsjubilæet i 2017. Efter festgudstjenesten i slotskirken besøgte Dronningen først Lutherhaven og

dernæst rådhuset, hvor der blev skrevet i byens gyldne bog.

Den 1. november holdt Dronningen reception på Christiansborg Slot for deltagere i Nordisk Råds 68.

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

Den 15. marts holdt Dronningen Aftenselskab for
Kunst og Kultur på Christiansborg Slot.

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

Kronprinsen bød efter middagen Dronningen op til
aftenens første dans.
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Session. Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde, hvor der sidder 87

valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland. I 2016 havde

Danmark præsidentskabet og den 68. session fandt således sted i København. I forbindelse med Nordisk

Råds Session fandt Nordisk Råds Prisuddeling sted den 1. november i DR Koncerthuset i København, hvor

Kronprinsparret var til stede. Nordisk Råd overrækker hvert år Nordisk Råds børne- og

ungdomslitteraturpris, filmpris, litteraturpris, miljøpris og musikpris ved prisuddelingen.

Den 30. april deltog Prins Henrik som protektor i Ordenshistorisk Selskabs 50-års jubilæum på Kastellet i

København og den 2. juni overværede Prinsen koncert med Københavns Drengekor i Paris i Frankrig.

Ordenshistorisk Selskab blev stiftet i 1966 med det formål at fremme studiet af ordeners og medaljers

historie i bredeste forstand.

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

Prins Henrik overrakte den 29. juni Europa Nostra Prisen på Kongeskibet Dannebrog i Aarhus Havn. Prins Joachim var til
stede i sin egenskab af protektor.
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Prins Henrik overrakte den 29. juni Europa Nostra Prisen på Kongeskibet Dannebrog i Aarhus Havn. Prins

Henrik er tidligere præsident for Europa Nostra Danmark, mens Prins Joachim, som også var til stede ved

prisoverrækkelsen, i dag er protektor for organisationen. Europa Nostra er en bevaringsorganisation, som

værner om og skaber opmærksomhed omkring Danmarks bygnings- og landskabskultur. Arkitekt Jens

Markus Lindhe modtog prisen på baggrund af sit arbejde med arkitekturformidling. Den 8. juli indviede

Prins Henrik som protektor Kongesalonerne på Fregatten Jylland i Ebeltoft og den 10. september åbnede

Prins Henrik Jagtens Hus i Rønde som protektor for Danmarks Jægerforbund. I Jagtens Hus har

administrationen i Danmarks Jægerforbunds base, og huset rummer blandt andet et uddannelsescenter, et

forskningscenter og et besøgscenter.

Kronprinsen forestod den 29. april den officielle åbning af Danmarks Rockmuseum, RAGNAROCK, i

Roskilde. Museet er et nyt nationalt, kulturhistorisk samtidsmuseum med hovedfokus på musik og

ungdomskultur fra 1950’erne og frem til i dag.

Som protektor for Kunstforeningen GL STRAND deltog Kronprinsen den 12. maj i åbningen af udstillingen

”No Limits” af Mario Testino. Den 19. maj var Kronprinsen vært ved en reception i Frederik VIII’s Palæ,

Amalienborg, i anledning af the Utzon 100 launch and in celebration of MADE by the Sydney Opera House.

Senere på året den 11. september forestod Kronprinsen den officielle åbning af Silkeborgmotorvejen. Ved

åbningen blev den sidste del af den 83 kilometer lange strækning mellem Aarhus og Herning indviet. 

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

Den 11. september forestod Kronprinsen den officielle
åbning af Silkeborgmotorvejen.

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

Kronprinsen forestod den 29. april den officielle
åbning af Danmarks Rockmuseum RAGNAROCK.
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Den 27. august deltog Kronprinsessen i Glostrups 825-års byjubilæum og den 3. oktober holdt

Kronprinsessen åbningstale ved Copenhagen Cultural Children’s Summit i Skuespilhuset i København. Det

var første gang, at endagskonferencen om børn, kunst og kultur fandt sted. På Odense Rådhus overrakte

Kronprinsessen den 30. oktober The Hans Christian Andersen Literature Award. Prisen, som overrækkes

hvert andet år, gik i 2016 til den japanske forfatter Haruki Murakami.

I 2016 kunne Dansk-Islands Samfund fejre 100-års jubilæum. I den forbindelse deltog Prins Joachim og

Prinsesse Marie deltog i markeringen den 8. januar på Nordatlantens Brygget i København, og den 21.-22.

januar besøgte Prinsen og Prinsessen Reykjavik i Island. 

Som protektor for Den danske UNESCO-nationalkommision åbnede Prinsessen Marie den 27. april

konferencen FN’s nye verdensmål – ”Om verden i Danmark og Danmark i verden” på Nationalmuseet i

F O T O :  A N T H O N  U N G E R ,  P O L F O T O  ©

Den 27. august deltog Kronprinsessen i Glostrups 825-års byjubilæum.
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København.

Konferencen havde fokus på Danmarks muligheder og udfordringer i forhold til FN’s nye verdensmål. Den

25. august holdt Prinsessen tale ved det internationale fødevaretopmøde ”Better Food for More People” på

Københavns Rådhus. Topmødet fandt sted i forbindelse med Copenhagen Cooking & Food Festival.

Prinsesse Marie overværede som protektor den 27. august en række koncerter på Tønder Festival og

åbnede den 31. august Vadehavsfestival 2016 ved Blåvandshuk Fyr.

Den 12. maj åbnede Prinsesse Benedikte som protektor udstillingen ”Fabergé – Zarens hofjuveler og den

danske kongefamilie” på Museet på Koldinghus. Udstillingen viste juvelérkunst skabt af den russiske zars

hofjuvelér Peter Carl Fabergé og sjældent udstillede Fabergé-genstande, som stadig i dag bruges af den

kongelige familie.

Den 30. september åbnede Prinsessen udstillingen ”Light in Dark Places” med værker af den dansk-

amerikanske fotojournalist Jacob Riis i Kunstforeningen GL STRAND. Prinsesse Benedikte er protektor for

Jacob A. Riis Neighborhood Settlement House i New York i USA.

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  ©

Den 21.-22. januar besøgte Prins Joachim og Prinsesse
Marie Reykjavik i Island.

F O T O :  N I E L S  L I N N E B E R G  ©

Prinsesse Marie åbnede den 31. august
Vadehavsfestival 2016.
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DE OLYMPISKE LEGE
Som medlem af Den Olympiske Komité overværede Kronprinsen den 12. februar åbningen af�2nd Youth

Olympic Games 2016 i Lillehammer i Norge. Kronprinsen deltog også i IOC’s�generalforsamling den 2.-5.

august i Rio de Janeiro, den 26.-27. oktober i 2020 Lausanne - 1st�Coordination Commission og den 6.-9.

november i IOC Commissions-møder i Lausanne i�Schweiz. Kronprinsen var desuden til stede under hele

afviklingen af De Olympiske Lege i Rio de�Janeiro og havde i sin egenskab af IOC-medlem forskellige

officielle opgaver. Kronprinsen�overrakte blandt andet medaljer i græsk-romersk brydning 75 kilo og

badminton damedouble,

F O T O :  M I G U E L  M I E L G O  ©

Prinsesse Benedikte holdt tale ved åbningen af udstillingen "Fabergé – Zarens hofjuveler og den danske kongefamilie” på
Museet på Koldinghus.
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og derudover overværede Kronprinsen mange af de danske atleters præstationer. Den 13.�august deltog

Kronprinsen i den Danske Rio 2016 Reception sammen med de danske atleter,�trænere, ledere og OL-

repræsentanter.

Forud for De Olympiske Lege i Brasilien deltog Kronprinsen i en række arrangementer. Den 5.�februar

deltog Kronprinsen, da OL-fanebærer for det danske hold ved de Olympiske Lege 2016,�tennisspilleren

Caroline Wozniacki, blev præsenteret på Københavns Rådhus og Kronprinsen�deltog den 10. juni i Dansk

Golf Unions OL-arrangement i København, der fejrede, at golf efter�112 års fravær igen var en del af det

olympiske program. Den 15. april overværede Kronprinsen�sammen med Kronprinsessen, der er protektor

for Dansk Svømmeunion, OL-kvalifikationsstævnet Danish Open på Bellahøj Svømmestadion og hilste her 

på svømmere. 

Kronprinsparret og Prins Joachim og Prinsesse Marie var på skiftende tidspunkter til stede ved De

Olympiske Lege 2016, der fandt sted den 5.-21. august i Rio de Janeiro, Brasilien. Den 2. august åbnede

Kronprinsparret sammen med Prins Joachim, Prinsesse Marie og D.H. Prins Nikolai, Prins Felix, Prins Henrik

og Prinsesse Athena Den Danske Pavillon på Ipanema Beach, der dannede rammen for et dansk

erhvervsfremstød indenfor erhverv, kultur, sport og turisme under OL. Den 3. august deltog

Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie i en gallamiddag på Skoleskibet DANMARK og den 5.

august i åbningsceremonien på det Olympiske Stadion. Den 5. august besøgte Kronprinsparret desuden de

danske atleter i Den Olympiske By.

F O T O :  S T O YA N  N E N O V,  S C A N P I X  ©

Den 2. august åbnede Kronprinsparret sammen med
Prins Joachim, Prinsesse Marie og D.H. Prins Nikolai,
Prins Felix, Prins Henrik og Prinsesse Athena Den
Danske Pavillon på Ipanema Beach i Rio.

F O T O :  M A RT E C  ©

Den 3. august deltog Kronprinsparret, Prins Joachim
og Prinsesse Marie i en gallamiddag på Skoleskibet
DANMARK, der var i Rio de Janeiro i anledning af De
Olympiske Lege.
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Prins Joachim og Prinsesse Marie aflagde besøg i Brasilien den 29. juli - 8. august og indledte rejsen i São

Paulo, hvor Prinsen og Prinsessen deltog i den Skandinaviske Klub ’Nordlyset’ 125-års jubilæum og i Dansk-

Brasiliansk Handelskammers 70-års jubilæum. Den 5.- 8. august overværede Prins Joachim og Prinsesse

Marie de danske atleters præstationer i Rio de Janeiro.

Den 14. oktober holdt Dronningen reception på Christiansborg Slot for mere end 200 danske atleter,

trænere og repræsentanter for de Olympiske og Paralympiske Lege. Ved receptionen deltog også

Kronprinsessen med Prins Christian og Prinsesse Isabella, Prins Joachim og Prinsesse Marie og Prinsesse

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Kronprinsessen overværede det danske
svømmelandsholds træning op til OL. F O T O :  J E N S  D R E S L I N G ,  P O L F O T O  ©

Kronprinsen overværede den 14. august OL-finalen i
brydning og overrakte efterfølgende medaljer.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Den 21. august vandt Danmark finalen mod Frankrig
og blev dermed olympisk mester i herrehåndbold.
Efter kampen ønskede Kronprinsen herrelandsholdet
tillykke i omklædningsrummet. 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 5.- 8. august overværede Prins Joachim og
Prinsesse Marie de danske atleters præstationer i Rio
de Janeiro.
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Benedikte. Kronprinsen måtte melde afbud, da Kronprinsen aftenen forinden pådrog sig en skade på

nakkerygsøjlen.

SPORT OG SUNDHED
Kronprinsen overværede den 6. marts som protektor gallaåbningen af Arctic Winter Games 2016 Nuuk i

Grønland. Arctic Winter Games er en multisports- og kulturbegivenhed for unge mennesker i Arktis, hvis

formål er at binde de arktiske lande sammen. Den 30. marts - 3. april var Kronprinsen tilbage i Grønland for

at deltage i langrendsløbet Arctic Circle Race, der i 2016 kunne fejre 20-års jubilæum. 

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  ©

Den 14. oktober holdt Dronningen reception på Christiansborg Slot for mere end 200 danske atleter, trænere og
repræsentanter for de Olympiske og Paralympiske Lege.
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Da der blev holdt Skole-OL på Maribo Atletikstadion den 12. maj, var Kronprinsen til stede og deltog blandt

andet i opvarmningen. De bedste klasser i det landsdækkende atletikstævne dystede ved finalestævnet på

Østerbro Stadion i København, hvor Kronprinsen forestod åbningen den 7. juni.

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

Kronprinsen deltog fra den 6.-8. december i en træningstur med skadede krigsveteraner i Norge.
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Kronprinsen forestod den 24. november indvielsen af det nye Kolding Sygehus. Nyt Kolding Sygehus er en

tilbygning til og renovering af det eksisterende Kolding Sygehus. Det nye byggeri består af en fælles

akutmodtagelse, hovedindgang, kapel, sengeafdeling og et mor-barn center.

Kronprinsessen forestod som protektor åbningen af kongressen European Emergency Medical Services

(EMS2016) den 30. maj i Tivoli Hotel & Congress Center i København. Kongressens formål var at forbedre

omsorgen for akutte patienter. Som protektor for Psykiatrifonden deltog Kronprinsessen den 10. oktober i

fejringen af organisationens 20-års jubilæum i København. Senere samme måned forestod Kronprinsessen

den 25. oktober den officielle indvielse af det nye akutbyggeri på Regionshospitalet Randers. I 2014 åbnede

den første del af den nye akutmodtagelse og afdeling. Kronprinsessen indviede således anden og sidste del,

der består af en ny skadestue, traumemodtagelse og lægevagt.

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

Kronprinsen var til stede og deltog i opvarmningen
ved Skole-OL på Maribo Atletikstadion den 12. maj.

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

Kronprinsen forestod den 24. november indvielsen af
Nyt Kolding Sygehus.
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Som protektor for WHO Regional Office for Europe deltog Kronprinsessen den 12.-13. september i en række

møder og arrangementer i forbindelse med WHO’s 66. regionalkomitémøde, 66th session of the Regional

Committee for Europe, der fandt sted i København. Den 23.-25. november rejste Kronprinsessen med WHO

til Moldova for at sætte fokus på regionale sundhedsudfordringer.

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

Kronprinsessen forestod den 25. oktober den officielle indvielse af det nye akutbyggeri på Regionshospitalet Randers.
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Prins Joachim deltog som protektor den 3. maj i Astma-Allergi Danmarks markering af World Asthma Day.

Her var Højbro Plads i København omdannet til en allergivenlig have, hvor borgere havde mulighed for at få

målt sin lungefunktion og blive informeret om pollenastma.

Prinsesse Marie besøgte den 6. september H.C. Andersen Børnehospital i Odense, hvor Prinsessen indviede

hospitalets nye multiarena. Den 18. september skød Prinsesse Marie, som protektor for Danmarks

Skiforbund, DM på Rulleski i gang, der fandt sted i Holte. 

F O T O :  W H O  ©

Kronprinsessen blev udnævnt til æresdoktor på State
University of Medicine and Pharmacy under besøget i
Moldova den 23.-25. november.

F O T O :  W H O  ©

Kronprinsessen deltog i ‘66th session of the WHO
Regional Committee for Europe’.
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Som protektor for Dansk Handicap Idræts-Forbund og for Landsforeningen til bekæmpelse af Cerebral

Parese overværede Prinsesse Benedikte den 29. juli dele af det internationale CP Fodboldstævne

arrangeret af Dansk Handicap Idræts-Forbund og Elsass Fonden. CP (Cerebral Parese) fodbold er for

spillere med fysisk handikap og mindre grad af spasticitet. Fodboldstævnet, der fandt sted i Vejen, var en

kvalifikationsturnering frem mod VM i Argentina i 2017. Den 13. maj deltog Prinsessen som protektor i

Landsforeningen mod Spiseforstyrrelse og Selvskades 15-års jubilæum i København og den 17. maj var

Prinsessen til stede ved World Diabetes Foundation’s ’breakfast meeting’ i Bella Center. Senere på året

åbnede Prinsesse Benedikte den 31. oktober Alzheimer Europes 26. kongres ”Excellence in Dementia

Research and Care” i København. Som protektor for Alzheimerforeningen var Prinsesse Benedikte ligeledes

protektor for årets kongres.

F O T O :  H U N G  T I E N  V U  ©

Prinsesse Marie besøgte den 6. september H.C. Andersen Børnehospital i Odense.
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HUMANITÆRE OPGAVER
Som protektor for Lions Danmark uddelte Prins Henrik Lions Prisen 2016 den 28. juni på Kongeskibet

Dannebrog i Aarhus Havn. Årets Lions Pris gik til Færøernes Børnehjem i Torshavn og Forældreforeningen

VI HAR MISTET ET BARN. Den 27. oktober deltog Prinsen som protektor i Røde Kors' Landsmøde i Nyborg. 

Den 25. juni deltog Kronprinsen som protektor i fisketur med Red Barnets familieoplevelsesklub i Furesø.

Red Barnets familieoplevelsesklubber er drevet af frivillige og har til formål at hjælpe familier, som har et

begrænset netværk, med oplevelser og nye venskaber i deres lokalområde. 

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Som protektor for Lions Danmark uddelte Prins Henrik Lions Prisen 2016 den 28. juni på Kongeskibet Dannebrog i Aarhus
Havn.
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Kronprinsessen talte den 4. februar ved konferencen om Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder i

Humanitære Kriser på Christiansborg Slot. Seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder var ligeledes

fokus for Kronprinsessens besøg i Burkina Faso den 27.- 28. april. Sammen med udenrigsminister Kristian

Jensen besøgte Kronprinsessen blandt andet en dansk støttet sundhedsklinik, en burkinsk landsby samt

politikere og organisationer for blandt andet ligestilling, mødredødelighed og børneægteskaber. Da

Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed og Rettigheder (SRSR)

markerede netværkets 10-års jubilæum den 7. september på Christiansborg Slot, deltog Kronprinsessen

som æresgæst. 

F O T O :  K I M  W E N D T,  R E D  B A R N E T  ©

Kronprinsen deltog den 25. juni i en fisketur med Red Barnets familieoplevelsesklub i Furesø.

Den 16.- 19. maj fandt Women Deliver
Conference 2016 sted i København.
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Kronprinsessen forestod som protektor for konferencen den officielle åbning og holdt i den forbindelse tale.

Også Prinsesse Benedikte og H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit af Norge deltog i åbningen. Under

konferencen deltog Kronprinsessen i en række sideevents; blandt andet Maternity Foundations’ ’Scaling

Innovations to Save the Lives of Mothers and Babies' og Young Leaders Program Youth Conference. Den 17.

maj overrakte Kronprinsessen priserne ICRW Champions for Change Awards på vegne af International

Center for Research on Women (ICRW). ICRW har blandt andet til formål at arbejde for at mindske

uligheden mellem køn. Under Women Deliver Conference deltog Kronprinsparret i et DIF/IOC sideevent og

skrev efterfølgende på ’Women Deliver for Good Signing Wall’.

Ved FN’s Generalforsamling i New York (UNGA – United Nations’ General Assembly) den 19.- 21. september

deltog Kronprinsessen ved en række arrangementer og møder, og derudover holdt Kronprinsessen tale ved

Women Deliver-receptionen ”Celebrating Solutions. Keeping up momentum for girls & women”. Ved et

arrangement den 19. september deltog Kronprinsessen sammen med udenrigsminister Kristian Jensen i

lanceringen af den internationale kampagne Deliver for Good, der er en udløber af Women Deliver-

konferencen. Kronprinsessen udtalte i den forbindelse: 

F O T O :  M AT H I A S  L Ø V G R E E N  B OJ E S E N ,  S C A N P I X  ©

Kronprinsessen besøgte Burkina Faso den 27.-28.
april. Besøget satte fokus på seksuel og reproduktiv
sundhed og rettigheder.

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  ©

Kronprinsessen sammen med unge
stipendiemodtagere under Women Deliver
Conference 2016.
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Kronprinsessen deltog desuden som protektor for FN’s Befolkningsfond, UNFPA, i lanceringen af ”State of

World Population Report 2016” på Søndre Skole i Rødby den 28. oktober. Den årlige rapport over aktuelle,

temabaserede befolkningsproblematikker fokuserede denne gang på forholdene for 10-årige piger verden

over.

Som protektor for Folkekirkens Nødhjælp forestod Prinsesse Marie den 22. februar den officielle åbning af

WeFood i København, der er Danmarks første butik med overskudsvarer. Varerne kan ikke sælges i

almindelige dagligvarebutikker, fordi de er tæt på udløbsdato, forkert mærket eller har beskadiget

emballage. Den 29. februar deltog Prinsessen i Folkekirkens Nødhjælps Sogneindsamlingsevent og besøgte

i den forbindelse den socialøkonomiske virksomhed "Send flere krydderier" på Nørrebro i København. Her

hjalp Prinsessen tre kvinder fra henholdsvis Marokko, Somalia og Pakistan med at tilberede suppe, der

senere på dagen blev solgt til fordel for verdens fattigste kvinder. Senere på året den 29. oktober-5.

november rejste Prinsesse Marie til Myanmar med Folkekirkens Nødhjælp for at sætte fokus på

fattigdomsbekæmpelse. Prinsessen besøgte blandt andet en række landsbyer ved Inlesøen og projekter,

der støtter lokalbefolkningen.

Jeg ser frem til at støtte den nye Deliver
for Good-kampagne, der har fokus på 12
centrale investeringer i pigers og kvinders
sundhed og rettigheder. Det er en vigtig
kampagne, der følger op på Women
Deliver-konferencen i København

!
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SOCIALE AKTIVITETER
Den 7. juli deltog Dronningen som protektor i åbningen af FDF Landslejr, der blev holdt på natur- og

lejrområdet ’Sletten’ ved Himmelbjerget og Silkeborgsøerne. Landslejren, der finder sted hvert femte år,

husede i dagene den 7-15. juli omkring 11.000 medlemmer fra Danmark og udlandet. 

F O T O :  M I K K E L  Ø S T E R G A A R D  ©

Prinsesse Marie besøgte den 29. februar den
socialøkonomiske virksomhed "Send flere krydderier"
på Nørrebro i København.

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

Den 29. oktober-5. november rejste Prinsesse Marie til
Myanmar med Folkekirkens Nødhjælp for at sætte
fokus på fattigdomsbekæmpelse.
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Kronprinsessen lancerende den 24. maj Mary Fondens antimobbeprogram ’Fri for Mobberi’ til vuggestuer

og dagplejer. Lanceringen blev markeret ved et besøg i Vallensbæk Kommune hos den integrerede

daginstitution Stien og legestuen Sydstjernen. Den 29.-31. august besøgte Kronprinsessen Grønland i

forbindelse med Mary Fondens konference ”Vold i hjemmet – et fælles ansvar”, der havde til formål at sætte

fokus på vold samt at styrke det tværfaglige samarbejde. 

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Dronningen var torsdag den 7. juli til stede ved åbningen af FDF Landslejr, som afholdes på natur- og lejrområdet Sletten
ved Himmelbjerget og Silkeborgsøerne.
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Som formand for Mary Fonden deltog Kronprinsessen i en række andre arrangementer i løbet af året.

Heriblandt Mary Fonden og Røde Kors’ netværksgruppe for ensomme voksne ’Værket’ i Slagelse den 1.

februar og den 25. april i ”Danmark Spiser Sammen”, der var arrangeret af Folkebevægelsen mod

Ensomhed. Arrangementet fandt sted i Nørrebrohallen i København, med mere end 400 deltagere. Den 8.

maj deltog Kronprinsessen i Mary Fondens ”Kærlig Talt”-konference, der var målrettet lærere. Konferencen

handlede om, hvordan man sætter fokus på relationer, konflikthåndtering og kommunikation i folkeskolen.

Den 5. oktober besøgte Kronprinsessen Roskilde Tekniske Skole i forbindelse med Mary Fondens Netwerk-

event. ”Netwerk” har til formål at skabe sammenhold i klasser for på den måde at forebygge ensomhed.

Som protektor forestod Kronprinsessen den 18. november den officielle indvielse af Mødrehjælpens nye hus

i København, hvor den socialhumanitære organisation har fået plads til at yde endnu mere hjælp og dermed

imødekomme et stigende antal henvendelser.

Prinsesse Marie åbnede, som protektor for Landsforeningen Autisme, konferencen ”What I do is who I am” i

MCH Messecenter Herning den 15. januar. Senere på året den 1.-3. marts rejste Prinsessen til Færøerne

sammen med Landsforeningen Autisme i anledning af foreningens færøske kreds’ 25-års jubilæum. Jubilæet

blev markeret med en forskningskonference samt en jubilæumsreception. Prinsessen besøgte desuden

Torshavn Gymnasium, som har oprettet en særlig linje for elever med autisme. 

F O T O :  M AT H I A S  L Ø V G R E E N  B OJ E S E N ,  S C A N P I X  ©

Kronprinsessen lancerede den 24. maj "Fri for
Mobberi" til vuggestuer og dagplejere.

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

Den 15. marts deltog Kronprinsessen i arbejdsmøder i
Mødrehjælpen i Odense og Krisecenter Odense for at
tale med voldsudsatte kvinder, der har fået hjælp og
støtte gennem "Råd til Livet".
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Prinsesse Benedikte holdt som formand møder den 16. marts, 6. juni og 6. september i Pigespejdernes

Fællesråd og ét i Spejderkomiteen den 3. oktober. Derudover deltog Prinsessen i Spejderkomiteens besøg

på Ungdoms-øen den 19. maj. Som protektor for The Olave Baden-Powell Society deltog Prinsesse

Benedikte i selskabets bestyrelsesmøde og årlige medlemsmøde i Pune, Indien, den 12.-16. november. The

Olave Baden-Powell Society støtter foreningen World Association of Girl Guides and Girl Scouts

(WAGGGS), der er en global frivillig forening for pigespejdere. Udover bestyrelsesmøderne deltog

Prinsessen i receptioner, foredrag om blandt andet selskabets aktiviteter og besøgte lokale pigespejdere og

samarbejdspartnere. På besøgets sidste aften deltog Prinsessen i en gallamiddag, hvor Prinsessen uddelte

”Princess Benedikte Award”.

F O T O :  C L A U S  F I S K E R ,  B I L L E D - B L A D E T  ©

Prinsesse Marie rejste den 1.-3. marts som protektor for Landsforeningen Autisme til Færøerne i anledningen af den
færøske kreds’ 25-års jubilæum.
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FORSVARET
Dronningen holdt den 29. januar Hæderstegnsmiddag for søværnets officerer på Fredensborg Slot.

Søværnets medalje kaldes Holmens Hæderstegn og er den ældste af de militære tjenestehæderstegn.

Hæderstegnet blev indstiftet af Christian VII den 29. januar 1801, Kongens egen fødselsdag, og siden da er

hæderstegnet blevet overrakt hvert år den 29. januar. Sidenhen har Christian X indstiftet Hærens

Hæderstegn i 1945 og Frederik IX Flyvevåbnets Hæderstegn i 1953. Dronningen holder årligt

Hæderstegnsmiddag på skift mellem Hærens tre værn, og i 2016 var de inviterede ved middagen

Søværnets officerer af admiral- og kommandørgrad, der har modtaget Hæderstegnet for god tjeneste ved

Søetaten. Kronprinsparret deltog ligeledes i årets Hæderstegnsmiddag.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Prinsesse Benedikte afholdt den 6. september møde i
Pigespejdernes Fællesråd.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Som protektor for The Olave Baden-Powell Society
deltog Prinsesse Benedikte i selskabets
bestyrelsesmøde og årlige medlemsmøde i Pune i
Indien den 12.-16. november. Under besøget i Indien
mødte Prinsessen frivillige pigespejdere og besøgte
en skole.
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Den 9. marts overværede Dronningen parade ved Den Kongelige Livgarde med garderne fra Hold august

2015 på Livgardens Kaserne. Ved den såkaldte Dronningeparade takkes garderne for de fire måneders

vagttjeneste, som de har gennemført for Dronningen og Kongehuset. Traditionen tro overrakte Dronningen

efterfølgende ”Dronningens Ur” til den garder fra indkaldelsesholdet, der har udvist særlig god holdning og

kammeratskab under tjenesten i Den Kongelig Livgardes Vagtkompagni. Fra Hold august 2015 modtog

garder Christian Frydenlund ”Dronningens Ur”. Dronningen deltog i 2016 i yderligere to af disse

Dronningeparader: Den 24. juni, hvor garder Casper Desvil Bech modtog ”Dronningens Ur”, og den 16.

november, hvor garder Ruben Algreen Dige modtog ”Dronningens Ur”.

For første gang siden 1951 har Forsvaret oprettet en ny tjenestegren kaldet ”Efterretningstjenesten”. Som

markering af oprettelsen overrakte Dronningen den 5. april en fane til Hærens Efterretningscenter i Varde.

Dronningen holdt tale og slog Kongesømmet i fanen, hvorefter Dronningen overrakte fanen til Chefen for

Hærens Efterretningscenter, Oberst Birger Mejlholm.

Som afslutning på Hjemmeværnets Landsøvelse i Fredericia inspicerede Dronningen Hjemmeværnets

Parade den 5. juni. Kronprinsessen, som er premierløjtnant i Hjemmeværnet, deltog i landsøvelsen den 4.-5.

juni og indgik således også i paraden. Landsøvelsens formål var at vise Hjemmeværnets bredde som

militærorganisation, mere end 5.000 medlemmer deltog i øvelsen. Efterfølgende holdt Dronningen

reception på Kongeskibet Dannebrog i Kastelshavnen i Fredericia.

For første gang siden 1951 har Forsvaret oprettet en ny tjenestegren kaldet

”Efterretningstjenesten”. Som markering af oprettelsen overrakte Dronningen den 5. april en�fane til

Hærens Efterretningscenter i Varde. Dronningen holdt tale og slog Kongesømmet i�fanen, hvorefter

Dronningen overrakte fanen til Chefen for Hærens Efterretningscenter, Oberst�Birger Mejlholm.

Som afslutning på Hjemmeværnets Landsøvelse i Fredericia inspicerede Dronningen�Hjemmeværnets

Parade den 5. juni. Kronprinsessen, som er premierløjtnant i Hjemmeværnet,�deltog i landsøvelsen den 4.-5.

juni og indgik således også i paraden. Landsøvelsens formål var�at vise Hjemmeværnets bredde som

militærorganisation, mere end 5.000 medlemmer deltog i�øvelsen. Efterfølgende holdt Dronningen

reception på Kongeskibet Dannebrog i Kastelshavnen i�Fredericia.
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Kronprinsparret deltog den 5. september i markeringen af Flagdag for Danmarks Udsendte. Først deltog

Kronprinsparret i kranselæggelse ved monumentet på Kastellet, København, og derefter overværede

Kronprinsparret paraden på Christiansborg Slotsplads.

Kronprinsen deltog som protektor den 9. april i Søofficers-Foreningens forårsfest i Søkvæsthuset i

København. Senere på året deltog Kronprinsen den 9. december i reception, der markerede, at Søofficers-

Foreningen var flyttet fra Søkvæsthuset til foreningens nye domicil i Kommandantgården på Kastellet i

København. Kronprinsen åbnede den 31. maj særudstillingen Frømandskorpset i Nyboders Mindestuer.

Udstillingen skulle give et indblik i Frømandskorpsets grundlæggelse, uddannelse og virke som

specialenhed under Forsvaret. 

Den 27. april aflagde Kronprinsen besøg hos de danske styrker på Al Asad Air Base i det vestlige Irak.

Samtlige af de danske enheder på basen fik besøg af Kronprinsen, som dermed fik lejlighed til at tale med

flere danske soldater. Senere på året den 22.-23. september besøgte Kronprinsen de udsendte danske

styrker ved den FN-ledede mission MINUSMA i Mali. Missionens formål er blandt andet at medvirke til at

skabe stabilitet i Mali og beskytte civilbefolkningen. Under besøget fik Kronprinsen mulighed for at hilse på

og følge de danske soldater og politifolk i både hovedstaden Bamako og byen Gao.

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

Dronningen deltog den 5. april i Faneindvielse i
Varde.

F O T O :  K A S P E R  K A M U K ,  H J E M M E VÆ R N E T  ©

Afslutningen på Hjemmeværnets Landsøvelse blev
markeret med en parade, som Dronningen
inspicerede den 5. juni.
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Prins Joachim overrakte den 27. april hæderstegn på Hovedorganisationen for Personel af Reserven i

Danmarks 96-års dag i Sdr. Magasin på Kastellet i København og den 1. juli deltog Prins Joachim i

udnævnelsen af sprogofficerer på Forsvarsakademiet på Svanemøllens Kaserne i København.

Den 29. august-2. september og 19.-23. september deltog Prins Joachim i Forsvarschefens

Sikkerhedspolitiske kursus. På kurset fik Prinsen blandt andet indblik i Marinehjemmeværnets arbejde med

søredning og en demonstrering af Marinehjemmeværnets indsatsfartøjer og flydespærringer til

begrænsning af olieudslip. Som Forsvarschefens særligt sagkyndige deltog Prins Joachim den 16.

september i et debatmøde om Forsvarets reservestyrkes fremtid på Holckenhavn Slot i Nyborg. Ved

debatmødets holdt Prinsen oplæg om Forsvarets tilknytning til samfundet og behovet for støtte fra civile

arbejdsgivere.

F O T O :  F O R S VA R E T  ©

Kronprinsen besøgte den 27. april de danske styrker på Al Asad Air Base i det vestlige Irak.
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Som protektor for Danmarks Veteraner deltog Prins Joachim i markeringen af FN-Dagen den 24. oktober

ved Monumentet over Danmarks Internationale Indsats efter 1948 på Kastellet i København. Ved

ceremonien lagde Prins Joachim en krans ved monumentet, og deltog derefter i reception hos Danmarks

Veteraner.

Prinsesse Marie besøgte den 1. april Danmarks Meteorologiske Institut, DMI, i sin egenskab af korpsmester á

la suite i Beredskabsstyrelsen. Beredskabsstyrelsen anvender DMI’s varslinger og prognoser som grundlag

for beredskabsniveauet og i løsningen af operative opgaver. Under besøget blev Prinsessen vist rundt og

blev herunder blandt andet præsenteret for vagtchefens opgaver. Den 26. maj deltog Prinsesse Marie i

Beredskabsstyrelsens øvelsesseminar om krisestyring, hvor Prinsessen holdt tale om vigtigheden af at

forberede sig på kriser. På seminaret i Odense deltog en række forskere og praktikere, der præsenterede

forskellige perspektiver på krisestyring og øvelsesvirksomhed. 

I kraft af Prinsesse Maries samarbejde med Beredskabsstyrelsen deltog Prinsessen i styrelsens

brandforebyggelsesevent på Tjørnegårdsskolen i Roskilde den 3. oktober. Prinsessen besøgte skolens 0. og

1. klasser, og deltog sammen med eleverne i en 1-1-2-øvelse om, hvordan man kontakter alarmcentralen, og

overværede derudover en demonstrering af en brandslukning. Eventen skød Beredskabsstyrelsens årlige,

landsdækkende Brandforebyggelsesuge i gang.

Den 7. oktober deltog Prinsesse Marie i Mindehøjtidelighed for omkomne brand- og redningsfolk, hvor Den

Danske Redningsberedskabspris desuden blev uddelt i Holmens Kirke i København. 

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

Prins Joachim deltog den 24. oktober som protektor i
Danmarks Veteraners markering af FN-Dagen ved
Kastellet i København.

F O T O :  N I E L S  H A N S E N ,  D M I  ©

Prinsesse Marie besøgte den 1. april Danmarks
Meteorologiske Institut (DMI).
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FORSKNING OG UDDANNELSE
Dronningen var til stede, da Det Danske Hedeselskab markerede sit 150-års jubilæum den 25. april i Viborg.

Hedeselskabet blev stiftet tilbage i 1866 og havde til formål at hjælpe hedebønderne med at gøre heden til

frugtbar landbrugsjord. I dag arbejder Hedeselskabet for grøn innovation og med udvikling af løsninger til

klimatilpasning og naturpleje. Hvert år på Den Internationale Gigtdag overrækkes Dronning Ingrids

forskerpris den 12. oktober. Dronningen overrakte i 2016 prisen til professor, dr. med. Lars Arendt-Nielsen

ved Aalborg Universitet. Forskerprisen gives til en forsker, der gennem sit videnskabelige arbejde er med til

at skabe bedre muligheder for forebyggelse og behandling af gigt.

Dronningen og Prinsesse Marie deltog i Syddansk Universitets årsfest den 28. oktober. Ved årsfesten, der

markerede universitetets 50-års jubilæum, overværede Dronningen og Prinsessen udnævnelsen af seks

æresdoktorer, overrækkelsen af undervisningspriser til én underviser fra hver af universitetets fem

fakulteter samt overrækkelsen af forskningsformidlingsprisen. Senere på efteråret var Dronningen 18.

november til stede ved Københavns Universitets årsfest.

I anledning af Galathea 3 ekspeditionens 10-års jubilæum holdt Det Kongelige Danske Geografiske Selskab

den 14. december konference om de forskningsmæssige resultater som ekspeditionen indtil videre har

bidraget til. Dronningen og Kronprinsen var til stede ved jubilæumskonferencen.

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

Dronningen overrakte den 12. oktober Dronning
Ingrids Forskerpris 2016 til professor, dr. med. Lars
Arendt-Nielsen.

F O T O :  P H I L I P  D AVA L I ,  P O L F O T O  ©

Prins Henrik deltog den 19. maj i indvielsen af nye
børnehaveklasser på Prins Henriks Skole.
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Prins Henrik modtog Den Danske Sektion af Lycée International de Saint-Germain-en-Laye på Fredensborg

Slot den 4. april. Sektionen har til formål at give danske og dansk-franske børn og unge i Frankrig mulighed

for at tilegne sig og udvikle det danske sprog samt at skærpe deres interesse for dansk kultur. Prinsen

deltog også i indvielsen af Prins Henriks Skoles nye børnehaveklasser den 19. maj. Skolen er en fransk-dansk

skole i København, der tilbyder undervisning på alle klassetrin fra maternelle-skolen (3-års alderen) til og

med studentereksamen. 

Kronprinsen deltog da Danmarks Tekniske Universitets holdt årsfest den 29. april.

Senere på året sejlede Kronprinsen den 8. juni med den danske miljøorganisation Plastic Change for at tage

havprøver i Øresund. Plastic Change arbejder med forskning, formidling og oplysning om plastikforurening i

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Kronprinsen sejlede den 8. juni med miljøorganisationen Plastic Change for at tage havprøver.
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havet og miljøet. Sejlturen var en del af Ekspedition Plastik, der undersøger havvandet for plastikforurening.

Efterfølgende indgår resultaterne i en global database. Dagen efter forestod Kronprinsen overrækkelsen af

ELFORSK Prisen, der blev uddelt i forbindelse med Energiens Topmøde 2016. Kronprinsen forestod den 1.

juli overrækkelsen af The Brain Prize 2016, som blev tildelt tre britiske forskere for deres forskning i

hukommelse.

Den 11. januar forestod Kronprinsessen uddelingen af Hjerteforeningens forskningslegater. Legatuddelingen

fokuserede i 2016 på børn, som er pårørende til syge forældre eller søskende, og de negative konsekvenser

sygdommen kan have på børnenes udvikling og trivsel. Forud for legatuddelingen mødte Kronprinsessen

en gruppe børn med medfødte hjertefejl samt deres familier. Kronprinsessen deltog den 25. april i den

officielle åbning af Forskningens Døgn 2016, hvor Kronprinsessen overrakte

Forskningskommunikationsprisen 2016. Den 19. august forestod Kronprinsessen den officielle indvielse af

Frederiksbjerg Skole i Aarhus. Efter indvielsen blev Kronprinsessen vist rundt på den nye skole og besøgte

blandt andet Tiger-klassen, hvor eleverne fortalte om kammeratskab. Senere på året forestod

Kronprinsessen den 15. september indvielsen af Aabybros nye skole.
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Prins Joachim indviede den 11. marts det udvidede og moderniserede MARTEC i Frederikshavn. MARTEC er

en uddannelsesinstitution, der tilbyder uddannelser til den tekniske og maritime sektor, derudover

varetager MARTEC også driften af Skoleskibet DANMARK. Prinsen deltog den 26. april i finalen for Unge

Forskere 2016. Unge Forskere er en talentkonkurrence for børn og unge i alderen 6-21 år, hvor deltagerne

arbejder med naturfagsprojekter inden for områderne life science, physical science og technology. Prins

Joachim er protektor for Unge Forskere.

Den 13. juni deltog Prinsen ved præsentationen af DTU’s økobiler. Økobilerne er et produkt af ”DTU

Roadrunners”; et studenterdrevet projekt ved Danmarks Tekniske Universitet. Senere på året deltog Prins

Joachim den 17. november i indvielsen af Novo Nordisk Foundation Center for Biosustainability i Lyngby og

den 21. november deltog Prinsen i indvielsen af Unibio Groups anlæg til produktion af proteiner. Unibio

Group er en bioteknologivirksomhed, som primært arbejder med gæringsteknologi og produktion af

F O T O :  M AT H I A S  L Ø V G R E E N  B OJ E S E N ,  S C A N P I X  ©

Kronprinsessen deltog den 25. april i den officielle
åbning af Forskningens Døgn 2016 og overrakte
Forskningskommunikationsprisen 2016.

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 15. september indviede Kronprinsessen den nye
Aabybro Skole.
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proteiner. Unibio ejer rettighederne til en særlig gæringsteknologi, kaldet U-Loop technology, som er

udviklet i samarbejde med DTU og er resultatet af mere end 30 års forskning.

Prinsesse Marie overrakte den 27. maj Dansk Epilepsiforenings forskningslegater. Prinsessen er protektor for

Dansk Epilepsiforening, der arbejder for at forbedre forholdene for danskere med epilepsi og deres

pårørende.

Den 6. september deltog Prinsesse Marie i velkomsten af Syddansk Universitets nye internationale

studerende. Universitetet tager hvert år imod omkring 1000 internationale studerende. Prinsessen

samarbejder med Syddansk Universitet for at medvirke til at styrke kendskabet til universitetets

uddannelser, forskning og øvrige virke, samt at øge kendskabet til Region Syd nationalt såvel som

internationalt.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Prins Joachim overværende den 13. juni
præsentationen af Danmarks Tekniske Universitets
økobiler "DTU Roadrunners".

F O T O :  O L E  A G E R B Æ K  /  U N I B I O  G R O U P  ©

Prins Joachim forestod den 21. november indvielsen
af Unibio Groups nye fabrik i Kalundborg.
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FONDS- OG PRISUDDELINGER
Den 6. februar blev der for 10. gang holdt Danmarks Indsamling, som Regentparrets fond støttede med

500.000 kroner og Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fonde støttede med 250.000 kroner.

Kronprinsparret var desuden til stede ved indsamlingsshowet.

F O T O :  S Y D D A N S K  U N I V E R S I T E T  ©

Prinsesse Marie deltog den 6. september i velkomsten
af de nye internationale studerende på Syddansk
Universitet.

F O T O :  R A S M U S  D E G N B O L  /  P R OJ E K T  E D I S O N  ©

Prinsesse Marie var til stede ved lokalfinalen i Projekt
Edison på Øster Farimagsgades Skole den 14.
november.
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I 2016 uddelte Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond 3.567.500 kroner til kulturelle, videnskabelige,

sociale og humanitære formål, herunder 200.000 kroner til Røde Kors til projektet ”Maduddeling til udsatte

og underernærede børn i Malawi” og 200.000 kroner til Arnavaraq Jørgensen til projektet ”NAKUUSA” i

samarbejde med UNICEF DANMARK.

I marts uddelte Kronprins Frederik og Kronprinsesse Marys Fond i alt 1.490.000 kroner til kulturelle,

videnskabelig, sociale og humanitære formål og herunder blandt andet 200.000 kroner til

miljøorganisationen Plasic Change til en forskningsekspedition i Stillehavet. Desuden støttede fonden Dansk

Handicap Idræts-Forbund med 200.000 kroner til deltagelse i de Paralympiske Lege i Rio de Janeiro i

Brasilien.

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

Dronningen, Prinsesse Benedikte og Dronning Anne-Marie uddelte den 26. oktober Dronning Ingrids Hæderslegat i Tivolis
Koncertsal.
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I 2016 uddelte Nikolai og Felix Fonden 380.000 kroner til 16 projekter. Fonden uddelte 165.000 

kroner til sociale og humanitære formål, 125.000 kroner til kulturelle formål og 90.000 kroner til 

uddannelses- og forskningsmæssige formål. Blandt andet støttede fonden Børns Vilkår med 

25.000 kroner til en informationskampagne samt Ole Høiris’ bogværk ”Reformationen – 1500-

tallets kulturrevolution” med 30.000 kroner.

Prins Henrik uddelte den 30. maj priser fra Prins Henriks Fond på Fredensborg Slot. Årets priser 

på 10.000 kroner blev tildelt skuespillerinde Molly Blixt Egelind, Thomas Salil Knudsen, arbejder 

for børn og unge i nød gennem Charity Baren og Rotarys ungdomsarbejde, samt den fransk-

amerikanske pianist og komponist Barton Bullock.

Kronprinsen overrakte den 13. juni for 23. gang legater fra Crown Prince Frederik Fund i Frederik 

VIII’s Palæ, Amalienborg. Årets legatmodtagere var: Sara Rendtorff-Smith, Nicholas Allan Butts 

og Vilhelm Vig Nielsen, som alle er optaget på Harvard Kennedy School – John F Kennedy 

School of Government.

Kronprinsparret overrakte den 8. oktober Kronprinsparrets Priser 2016 i Musikteatret Holstebro.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Bestyrelsesmøde i Dronning Margrethes og Prins
Henriks Fond.

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  ©

Prins Henrik uddelte den 30. maj priser fra H.K.H.
Prins Henriks Fond på Fredensborg Slot.
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Kronprinsparrets Sociale Pris blev tildelt den landsdækkende organisation Børn, Unge & Sorg,

mens Kronprinsparrets Kulturpris blev tildelt filminstruktør og manuskriptforfatter Tobias

Lindholm. Kronprinsparrets Stjernedryspriser blev tildelt musiker og mundharpist Mathias Heise

og Tegnestuen Johansen Skovsted Arkitekter.

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

I forbindelse med vagtskiftet kl. 12.00 på Dronningens fødselsdag den 16. april viste Dronningen og den kongelige familie
sig på balkonerne på Christian IX's Palæ.
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Ved en festgudstjeneste i forbindelse med

genindvielsen af Slotskirken i Wittenberg blev et nyt

antependium afsløret. Kunstneren bag det røde

altertæppe, hvor Lutherrosen er det centrale motiv, er

H.M. Dronningen og forud for afsløringen lå to års

arbejde.

Med nål og tråd har Dronningen udformet et nyt antependium til Slotskirken i Wittenberg. Antependiet er

blevet til gennem broderiteknikken petit point, hvor fine detaljer bliver til diagonalt med halvkorssting.

”Jeg syr på skrå hele tiden – det giver den pæneste baggrund. Det bliver som en flade. Det var noget, min

mor lærte mig,” fortalte Dronningen til Dagbladet Politiken i et interview, der blev bragt op til afsløringen af

En særlig opgave
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det nye antependium. 

Opgaven havde Dronningen fået to år forinden på opfordring fra Slotskirken i Wittenberg i forbindelse med

kirkens genindvielse, der markerede, at det i 2017 er 500 år siden, at reformatoren Martin Luther slog 95

teser op på Slotskirkens dør. 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.

Lutherrosen

Antependiet vil fremover blive anvendt i julen, pinsen og ved særlige begivenheder i Slotskirken i

Wittenberg. Som det gennemgående motiv har Dronningen valgt Lutherrosen, der i sin tid blev udformet af

Martin Luther.

I Kristeligt Dagblad fortalte Dronningen om idéerne bag udformningen af antependiet: ”Jeg syntes, det var

vældig oplagt at bruge Lutherrosen som det samlende midtermotiv. Lutherrosen sidder over døren til det

hus, hvor han boede i Wittenberg. Det er den hvide rose med fem blade, som er typisk for middelalderens

stiliserede rose, og i midten er et sort kors på et rødt hjerte. Rosen er meget central i kristen symbolik.”

Dronningen har brugt mere end 500 timer på at udfærdige alterdugen med de ”små sting”.

F O T O :  L E I F  T U X E N  © F O T O :  L E I F  T U X E N  ©
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Den levende forbindelse

Den 2. oktober 2016 var dagen, hvor Slotskirken i Wittenberg blev genindviet efter restaureringen, og ved

festgudstjenesten samme dag blev det nye antependium afsløret med deltagelse af blandt andre

Dronningen. Det røde klæde med flammerne og Lutherrosen i midten dannede baggrund, da Dronningen

kort efter afsløringen holdt tale i den historiske slotskirke:  

”Vi har i Danmark og i den danske kirke grund til at være taknemmelige for reformationstidens nære

forbindelser mellem Wittenberg og Danmark. Det glæder mig, at denne forbindelse også er levende i dag.”

Denne forbindelse bliver i 2017 markeret med Reformationsjubilæet, som Dronningen er protektor for.

F O T O :  J O A C H I M  A D R I A N ,  P O L F O T O  ©

F O T O :  J O A C H I M  A D R I A N ,  P O L F O T O  ©
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Tusindvis af sømil blev tilbagelagt af Kongeskibet

Dannebrog i sommeren 2016, hvor H.M. Dronningen

besøgte Lolland, Varde, Odsherred, Favrskov og

Langeland kommuner samt Færøerne.

Det var én af de septembermorgener, hvor vinden stod stille og temperaturen var kravlet op over 20

grader. Fra Kongeskibet Dannebrog vinkede Dronningen til folk, der havde taget opstilling på

Langelandsbroen eller langs kysten. Efterfulgt af en hale af små både i det sydfynske øhav var Dannebrog

på vej ind i havnen i Rudkøbing. Her skulle årets sidste besøg om få øjeblikke begynde.

Under besøget i Langeland Kommune besøgte Dronningen blandt andet Koldkrigsmuseum Langelandsfort

og fik i operationsbunkeren forevist et søkort over Østersøen. På andendagen besøgte Dronningen øboerne

på Strynø.

Når Dannebrog lægger til
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En gammel tradition

Kongeskibet Dannebrog blev bygget i årene 1931-1932 og tjener den dag i dag som officiel og privat

residens for Dronningen under sommertogter i Danmark og på oversøiske officielle besøg. Traditionen med

togter om sommeren er videreført fra Kong Frederik 9. og Dronning Ingrid, der på samme måde besøgte

danske byer og egne med Kongeskibet. 

I efteråret 2016 udkom bogen ”Kongeskibet Dannebrog” med billeder fra livet ombord. I forordet udtrykker

Dronningen den særlige glæde, som Kongeskibet vækker, når det sejler eller lægger til:

”Et skib som Dannebrog vækker minder for enhver, der har været om bord, og hos de mange, der vinker til

os langs kysterne og fra andre fartøjer på havet. Det er tydeligt, at Dannebrog ikke bare har en særlig plads

for os, men også for mange danskere.”

Kongeskibet spiller en vigtig rolle i synliggørelsen af monarkiet i hele landet, når det lægger til i talrige

danske havnebyer, hvorfra det er muligt for monarken og den kongelige familie at opnå en direkte kontakt

til den lokale befolkning.
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Fra lollandsk landbrug til Færøerne

Ved indsejlingen til Rudkøbing blev Dronningen på Kongeskibet Dannebrog mødt af tusindvis af borgere

med flag i hænderne og musik på havnen. 

Forud lå besøg hos fire andre kommuner i juni, hvor det første bragte Dronningen til Lolland Kommune. Her

lagde Dronningen blandt andet vejen forbi Knuthenlund, hvor Dronningen så sortbrogede landracegrise og

fik demonstreret, hvordan man maler mel på møller af træ.

I Varde Kommune så Dronningen på andendagen planerne for den tyske flygtningekirkegård og det

kommende flygtningemuseum ved Oksbøl.

F O T O :  F R A N N E  V O I G T  ©

F O T O :  F R A N N E  V O I G T  ©
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Ved årets sidste sommertogt i september kom Dronningen til Odsherred, Favrskov og

Langeland kommuner. Her besøgte Dronningen blandt andet plejecentret Bobjergcentret, hvor der arbejdes

ud fra "Eden Alternative-filosofien", Favrskov Gymnasium og gartneriet Knud Jepsen, der er verdens største

producent af planten kalanchoe, også kendt som "brændende kærlighed".

I 2016 sejlede Dronningen også med Kongeskibet Dannebrog til Færøerne, hvor et omfattende program

bød på Færøernes særegne natur og kultur. Først lagde Kongeskibet Dannebrog til på øen Suduroy, der er

den sydligste ø på Færøerne. Derefter gik turen til Tórshavn og den femte største ø, Sandoy.

Kongeskibet Dannebrog har flere gange besøgt Færøerne og Grønland, og som Dronningen skriver i sit

forord til bogen ”Dannebrog”:

”Selv om udsigten altid forandrer sig, fra danske småøer og havne til et kig på isbjerge i en grønlandsk fjord

eller forbi en grøn klippekyst på Færøerne, så har Dannebrog altid været som et hjem for mig.”

Sommertogter

De årlige sommertogter bliver til i tæt samarbejde mellem arrangøren, der er statsforvaltningen,

besøgskommunen og Kongehuset. Efter invitation fra en kommune går planlægningen i gang. Det

involverer både Dronningens jagtkaptajn, der planlægger sejlruten, og besøgskommunen samt

statsforvaltningen, der planlægger programmet i samarbejde med Kongehuset.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©
F O T O :  H E N N I N G  B A G G E R ,  S C A N P I X  ©
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F O T O :  M AT H I A S  L Ø V G R E E N  B OJ E S E N ,  S C A N P I X  ©

F O T O :  T H O R VA L D  L A R S E N  ©
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Efter mere end 40 års virke for Danmark og danske

interesser gik H.K.H. Prins Henrik i 2016 på pension.

Samtidig fik Prinsen mere tid til at hellige sig sin

passion for kunst, litteratur og musik.

Marmor, bronze, chamotte og sølv var blandt materialerne i Prins Henriks nye skulptur ”Abstrakt Torso”, der

blev præsenteret og tilføjet til Aalborg Kongres & Kultur Centers kunstsamling i november 2016. Værket var

Prinsens tredje skulptur, der blev afsløret for offentligheden i 2016. I juli afslørede Prinsen skulpturen ”Torso

Maskulin”, der nu står ved siden af den gamle slotsvandmølle i Tønder, og i maj deltog Regentparret,

Kronprinsen, Prins Christian, Prinsesse Isabella, Prins Joachim, Prinsesse Marie og Prins Felix i afsløringen af

skulpturen ”Hånden med Lyren” i Stærekassen i København.

Med kunsten for øje
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På det efterårslune Mallorca åbnede Prins Henrik i september udstillingen ”Eventyrlig Dialog”, hvor

skulpturer og digte af Prinsen indgår sammen med malerier af den afdøde COBRA-kunstner Carl-Henning

Pedersen. Derudover er dele af Prinsens afrikanske kunstsamling også udstillet her.

Begivenhederne skete samme år, hvor Prins Henrik droslede ned for sine officielle opgaver og gik på

pension efter 40 års virke for Danmark. Således har Prinsen fået mere tid til at hellige sig sin passion for

kunst, litteratur og musik. I løbet af 2016 varetog Prinsen fortsat arbejdet med flere af sine protektioner og

deltog i en række aktiviteter, der knyttede sig hertil.   

Fremover vil Prins Henrik fortsat deltage i enkelte officielle begivenheder, som da det traditionsbundne

Nytårstaffel fandt sted den 1. januar, og da det mexicanske præsidentpar var på statsbesøg i april 2016.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©
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I 2016 har H.K.H. Kronprinsen mødt danske

virksomheder, der er blandt verdens bedste indenfor

bæredygtig teknologi, og hædret virksomheder, der

sætter Danmark på verdenskortet.

Med Kronprinsparret i spidsen var der i september 2016 erhvervsfremstød i USA, hvor 60 danske

virksomheder og to ministre deltog. På det fire dage lange besøg i Washington D.C. og Boston havde H.K.H.

Kronprinsen fokus på at fremme danske erhvervsinteresser særligt på clean tech-området og indenfor

de maritime erhverv.

I sin tale ved åbningen af The Consultative Shipping Group’s seminar, hvor søfartsadministrationer fra 18

lande, herunder Danmark, samledes, understregede Kronprinsen da også Danmarks synlighed på det

maritime verdenskort:

Broen til erhvervslivet
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“Danish maritime companies have drawn upon knowledge from generations of seafarers and used it to

influence the global maritime world. Today, you can find Danish equipment on ships around the globe and

our maritime industry has a significant 25% share of the total Danish exports.“

På erhvervsfremstødet besøgte Kronprinsen også eventen Clean Water-Caucus, der viser danske

virksomheders bæredygtige vandteknologi overfor amerikanske beslutningstagere. Derudover var

Kronprinsen med til at fremhæve dansk bæredygtig teknologi overfor amerikanske virksomheder ved

arrangementet ”Cities as Drivers for Sustainability” på University of Boston og ved et seminar for

bæredygtighed i Boston.  

Hæder til danske forskere

Nogle måneder før i forbindelse med Energiens Topmøde var Kronprinsen med til at hædre danske forskere

indenfor energien,

”I kandiderer alle til at blive nogle af fremtidens succesfulde danske virksomheder. Dermed inspirerer I

andre nye håbefulde, talentfulde og initiativrige virksomheder til at gøre det godt,” sagde Kronprinsen i sin

tale.

Efterfølgende overrakte Kronprinsen ELFORSK Prisen 2016, der gik til STEAMREG, der er en ny og

patentansøgt teknologi, der mindsker energiregningen til affugtning. Kronprinsen har gennem årene været

med til at skabe fokus på forskere og iværksættere. Tidligere har Kronprinsen hædret iværksættere ved den

internationale konkurrence for iværksættere fra kreative erhverv, Creative Business Cup, i 2012 og 2014.
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Støtte til danske iværksættere

Silicon Valley i Californien betegnes som et epicenter inden for udvikling af nye teknologier og

vækstorienterede forretningsmodeller, og i 2016 blev Kronprinsen protektor for DenmarkBridge, der er en

ny forening, som vil styrke broen mellem dansk erhvervsliv og udviklingen i Silicon Valley.

Broen mellem erhvervslivet og danske iværksættere har Kronprinsen været med til at støtte gennem en

årrække. Senest i januar måned, hvor Industriens Fonds Iværksætterpris blev uddelt ved Danish Tech

Challenge Award Show. Her uddelte Kronprinsen prisen på 500.000 kr. til virksomheden Bifrost

Communications, der har opfundet en metode til at øge transmissionsdistancen og kapaciteten på

fiberoptiske signaler og netværk.

F O T O :  M A RT I N  S Y LV E S T,  S C A N P I X  ©
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I maj 2017 uddeler Kronprinsen prisen, DenmarkBridge Award 2017, og udtaler i den forbindelse:  

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

software, design eller noget helt 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.”

F O T O :  E S B J E R G  K O M M U N E  ©
F O T O :  E S B J E R G  K O M M U N E  ©
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Verdens største konference for kvindelig ligestilling

blev i maj 2016 afholdt i København, hvor H.K.H.

Kronprinsessen som protektor var med til at sætte

fokus på at skabe bedre liv for piger og kvinder.

På talerstolen i Bella Centret foran politikere, eksperter og meningsdannere fra over 160 lande åbnede

Kronprinsessen den 16. maj 2016 verdenskonferencen Women Deliver:

”Women Deliver is all about collecting knowledge and experience from all over the world and creating an

open culture of knowledge sharing and challenging us to collaborate on our common goals across all

sectors, societies, countries and regions – based on the recognition that only TOGETHER can we achieve

Protektor for pigers og

kvinders rettigheder
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meaningful change, for good.” 

Med målet om i fællesskab at skabe forandringer, blev der i dagene 16.-19. maj vendt idéer og diskuteret

strategier for at sikre pigers og kvinders rettigheder i hele verden. Kronprinsessen deltog i foredrag,

paneldebatter og sideevents sammen med mere end 5000 deltagere ved konferencen.   

En verden til forskel

I 2015 sagde Kronprinsessen ja til at være protektor for Women Deliver og op til afholdelsen af konferencen

i København var Kronprinsessen involveret i en række enkeltheder vedrørende planlægningen. I den

forbindelse fortæller Kronprinsessen:

"Det var en intens og lærerig periode op til Women Deliver Konferencen. Med de nye SDG’er havde vi

netop fået en fælles global agenda, og timingen var derfor afgørende for at sikre sundhed, rettigheder og

trivsel for piger og kvinder. Og Women Deliver var en enestående platform i bestræbelserne på at sikre, at

implementeringen af agendaen bliver så effektiv og udbredt som muligt. Kun i fællesskab kan det lykkes, og

det var præcis Women Delivers ambition at samle alle de vigtigste aktører om den fælles agenda, så den får

betydning for piger og kvinder i alle dele af verden – hvilket betyder en bedre verden for os alle."

Nogle af de sidste forberedelser fandt sted en måned før konferencen, da Kronprinsessen fik mulighed for

at møde nogle af de piger og kvinder, der oplever seksuelle og rettighedsmæssige krænkelser. Det skete i

det vestafrikanske land Burkina Faso, hvor Kronprinsessen sammen med udenrigsminister Kristian Jensen

F O T O :  K O N G E H U S E T  © F O T O :  H A N S  S Ø N D E R G A A R D  ©
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blandt andet besøgte en dansk støttet sundhedsklinik og talte med politikere og organisationer om

mødredødelighed, børneægteskaber og andre problemer for landets piger og kvinder. 

"Burkina Faso er et af verdens fattigste land og et af de lande med størst ulighed mellem

kønnene. Ligestilling er beskyttet under landets grundlov og øvrige lovgivning, men virkeligheden er en

anden; omskæring af piger, tvangsægteskaber, mødredødelighed og vold mod piger og kvinder er meget

udbredt. Der er langt fra lovgivning til reel forandring på lokalt niveau.  Forandring kræver en holistisk,

respektfuld og langvarig indsats, som skal finde sted på alle samfundsniveauer. Under mit besøg mødte jeg

fra civilsamfundet, regeringen og den private sektor en stærk vejle til og et ønske om, i samarbejde med

internationale partnere, at skabe reel forandring og fremgang for Burkina Faso og dettes befolkning,"

udtaler Kronprinsessen.

F O T O :  M AT H I A S  L Ø V G R E E N  B OJ E S E N ,  S C A N P I X  ©
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Arbejdet fortsætter

Konferencen i København sluttede efter fire dage, hvor Kronprinsessen deltog i 23 programpunkter, som

blandt andet bød på samtaler med en bred skare af eksperter og aktører. Arbejdet fortsætter, og ved FN’s

generalforsamling i New York i USA et halvt år senere var Kronprinsessen med til at lancere en ny

international kampagne for pigers og kvinders sundhed og rettigheder. Det skete ved en reception, hvor

Kronprinsessen udtalte:

”Jeg ser frem til at støtte den nye Deliver for Good-kampagne, der har fokus på 12 centrale investeringer i

pigers og kvinders sundhed og rettigheder. Det er en vigtig kampagne, der følger op på Women Deliver-

konferencen i København.”
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I over et år har H.K.H. Prins Joachim arbejdet i

Forsvaret i en stilling som Forsvarschefens særligt

sagkyndige. Arbejdet går blandt andet ud på at

styrke anvendelsen af de frivillige og reserven i

Forsvaret og Hjemmeværnet.

I Riddersalen på Holckenhavn Slot i Nyborg fik Prins Joachim i efteråret 2016 ordet under et debatmøde for

arbejdsgiverorganisationer, virksomheder og repræsentanter fra Forsvarets og Hjemmeværnets

myndigheder:

”Når en soldat i reservestyrken slipper den civile arbejdsplads og tager det grønne eller lyseblå eller

mørkeblå tøj på, så er det for at løse en opgave for hele samfundet – og arbejdsgiveren, der giver ham fri,

har dermed en aktie i det.”

Til tjeneste i Forsvaret
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Prinsen var inviteret af Forsvarschefen og InterForce til at holde et oplæg om reservestyrkens fremtid. Et

emne som Prins Joachim har arbejdet med siden november 2015, hvor Prinsen tiltrådte en stilling i

Forsvaret som særlig sagkyndig med hovedopgaven at implementere et nyt totalstyrkekoncept i Forsvaret.

Det vil sige anvendelsen af alle rådige ressourcer blandt Forsvarets ansatte, reserven og Hjemmeværnets

frivillige. 

Fokus på reservestyrken

Fra sit kontor på Kastellet i København indgår Prins Joachim i et team fra Forsvaret og Hjemmeværnet, der

arbejder på at nytænke samarbejdet mellem Forsvaret, samfundet og erhvervslivet. 

Prins Joachim er i dag oberst af reserven i Hæren og indledte sin militære karriere i 1987 som rekrut i

Dronningens Livregiment. Siden gjorde Prinsen tjeneste som delingsfører i en kampvognseskadron ved

Prinsens Livregiment for senere at blive chef for en kampvognseskadron i mobiliseringsstyrken i samme

regiment. Senest gjorde Prinsen som oberstløjtnant af reserven tjeneste ved Hjemmeværnet som chef for

en forbindelsesgruppe.

Prinsen bruger sin erfaring fra Forsvaret og Hjemmeværnet – samt sit netværk – i arbejdet med at gøre

mere brug af reservestyrken, der udgøres af reserven i Forsvaret og Hjemmeværnet og de frivillige i

Hjemmeværnet, og altså de, som ikke er fastansat, men som står til rådighed for tjeneste. I en artikel i

Børsen forklarede Prins Joachim om mulighederne for samfundet ved at gøre brug af civil arbejdskraft:  

”Han (arbejdsgiveren) skal se at ved at udlåne sin mand, som selvfølgelig bliver lønnet af Forsvaret i

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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mellemtiden, så får han en endnu stærkere kapacitet tilbage. Jeg skal have de tandhjul til at passe

sammen,” fortæller Prinsen.

Arbejdet som særlig sagkyndig i Forsvaret er tilpasset Prins Joachims øvrige forpligtelser som medlem af

den kongelige familie. Prinsen bliver ikke aflønnet.

F O T O :  N I E L S  H O U G A A R D  ©
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I juni 2016 blev H.K.H. Prinsesse Marie tilknyttet

Beredskabsstyrelsen som særlig

projektmedarbejder, hvor Prinsessens opgave går ud

op at styrke den enkelte borgers robusthed i

ulykkessituationer.

Med vindstød af orkanstyrke havde stormen Urd skabt oversvømmelser og skader i flere egne af landet i

juledagene. Særligt store var skaderne i Jyllinge Nordmark ved Roskilde, hvor Prinsesse Marie allerede den

27. december 2016 besøgte de over hundrede beredskabsfolk fra det lokale brandvæsen og

Beredskabsstyrelsen. I mange timer havde de arbejdet for at dæmme op for oversvømmelserne.

”Jeg må sige, at det er imponerende med så mange fantastiske mennesker, som bare dukker op og hjælper.

Det er det Danmark, jeg er stolt af,” udtalte Prinsessen ved sit besøg.

En frivillig indsats
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Styrkelse af den enkelte borger

Særligt den enkelte borgers involvering i ulykkessituationer er omdrejningspunktet i Prinsesse Maries

tilknytning til Beredskabsstyrelsen som særlig projektmedarbejder. I juni 2016 påtog Prinsessen sig opgaven

at være med til at udvikle et nyt indsatsområde, hvor målet er at styrke de lokale netværk og den enkelte

borger, således at de selv er i stand til at håndtere og forebygge ulykker.

I de sidste seks år har Prinsessen fået et dybere kendskab til Beredskabsstyrelsens håndtering af opgaver

gennem sit arbejde hos styrelsen og gennem møder med samarbejdspartnere. I 2011 gennemførte Prinsesse

Marie en beredskabsfaglig uddannelse inden for de operative opgaver og fik ved denne lejlighed

udnævnelsen korpsmester à la suite.

"Min tilknytning til Beredskabsstyrelsen har lært mig, at hver enkelt borger spiller en vigtig rolle og kan

bidrage til at minimere skaderne ved eventuelle katastrofer. En god kommunikation og et godt samarbejde

mellem de forskellige aktører og borgerne er derfor særdeles afgørende," fortæller Prinsessen.

Tilknytningen som særlig projektmedarbejder har status af frivillig tjeneste og sker sideløbende med�

Prinsessens øvrige forpligtelser, samarbejder og protektioner som medlem af den kongelige familie.�

Prinsessens engagement er ulønnet.
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Årsregnskabet omfatter statsydelsen til Dronningen

og årpenge til Kronprinsen, samt oplysning om de

samlede årpenge til Prins Joachim.

Statsydelsen til Dronningen er fastlagt i lov om Dronning Margrethe den Andens Civilliste, der senest blev

ændret i 2001. Statsydelsen omfatter Dronningen, Prins Henrik samt Prinsesse Benedikte og reguleres i

henhold til udviklingen i lønindekset for statsansatte. Statsydelsen skal dække Regentparrets omkostninger

og Prinsesse Benediktes repræsentative omkostninger til officielle forpligtelser.

Statsydelsen til Kronprinsparret er fastlagt i lov om årpenge til 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 til Prins Joachim er fastlagt i lov om årpenge til 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 og lov om registrering af motorkøretøjer er Regentparret,

Kronprinsparret, Prins Joachim, Prinsesse Marie og Prinsesse Benedikte fritaget for betaling af

indkomstskat, registreringsafgifter samt grønne ejerafgifter, men er underlagt almindelige regler for

betaling af bo- og gaveafgifter samt ejendomsskatter. Momsrefusion ydes efter samme regler, som gælder

for statens institutioner. 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 Finansministeriet svarende til de pensionsbidrag, der betales af ministerier og styrelser. Ved udgangen af

2016 var der i Dronningens hof 19 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 2016 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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HOVEDTAL FOR DEN KONGELIGE CIVILLISTE

2016

kr.

2015

t.kr.

Resultatopgørelse

Indtægter 81.369.643 80.901

Omkostninger 81.163.230 85.035

Finansielle poster, netto 298.877 -49

Årets resultat 505.290 -4.183

Balance

Aktiver

Anlægsaktiver 6.234.835 7.726

Omsætningsaktiver 24.763.914 25.522

Aktiver i alt 30.998.749 33.248

Passiver

Egenkapital 16.747.572 16.242

Kortfristede gældsforpligtelser 14.251.177 17.006

Passiver i alt 30.998.749 33.248
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I henhold til civillisteloven ydes der refusion af udgifter til moms vedrørende køb af varer og tjenesteydelser

i Danmark, svarende til opgørelserne for statens instituitoner. Beløbene i årsrapporten er således opgjort

eksklusive moms. Der er i 2016 modtaget momsrefusion på i alt 7.484.030 kr.

I 2016 har der været et overskud på 0,5 mio.kr., som det fremgår af resultatopgørelsen. Resultatet overføres

til egenkapitalen, der pr. 31.12.2016 udgør 16,7 mio.kr. Egenkapitalen, der er et resultat af tidligere års

opsparet overskud, muliggør inddækning af omkostninger, som overstiger indtægterne i et givent

regnskabsår, f.eks. ved øget bygningsvedligehold eller større officielle arrangementer.

Lønninger, pensioner mv. udgør 50,3 mio.kr., mens varer- og tjenesteydelser kan opgøres til 20,6 mio.kr. De

største poster er driftsmidler 4,5 mio.kr., repræsentative omkostninger 2,5 mio.kr., forsikringer og

konsulentydelser 1,6 mio.kr., kontorinventar og it 2,2 mio.kr.,  varme og el 2,5 mio.kr., og

bygningsvedligehold 2,3 mio.kr. En yderligere specifikation fremgår af noter til regnskabet.

Af den samlede statsydelse til Dronningen er der overført 10,3 mio.kr. i et rammebeløb til Regentparret.

Beløbet dækker udgifter til løn samt varer- og tjenesteydelser af ikke officiel karakter.

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. 

Der er ca. 100 fastansatte i Civillisten. Hovedparten af medarbejderne udfører serviceopgaver inden for et

bredt felt: Betjening, kørsel, rengøring, vask, tilberedning af mad, pasning og træning af heste, samt

værkstedsfunktioner (maler, snedker, møbelpolstrer og syerske), mens godt en tredjedel af det samlede

personale udfører administrative funktioner inden for ledelse, planlægning, sagsbehandling, kommunikation,

personaleforhold, økonomi og it.

Hoffet arbejder med et kompetenceudviklingsværktøj, der omfatter alle ansatte. Formålet med

Kongehusets kompetenceportræt er løbende at udvikle alle nødvendige kompetencer på tværs af Hoffet

dels for at bibringe alle ansatte grundlæggende kompetencer og viden om Hoffets mange opgaver, og dels

som udviklingsværktøj for den enkelte afdeling og medarbejder. Med udgangspunkt i de af ledelsen

udarbejdede mål for det kommende år, fastlægger hver chef og leder delmål og udviklingstiltag for deres
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respektive afdeling og medarbejdere. Værktøjet er en integreret del af medarbejderudviklingssamtalerne

(MUS), og udgør sammen med arbejdspladsvurderingerne (APV) et samlet koncept for udvikling af Hoffets

forskellige afdelinger.

Hofmarskallatet har i 2016 videreført samarbejdet med Københavns Kommune om en 

virksomhedspraktikordning, ligesom man fortsat indgår meritgivende studieaftaler med universiteter og 

andre højere læreanstalter om halvårlige praktikforløb for to studerende. Hoffets snedkerværksted har 

løbende lærlinge under oplæring samt uddannelsesaktiviteter i form af korte praktikperioder for andre unge 

under uddannelse. Den Kgl. Stald-Etat har fortsat en aftale med Københavns Kommune om at stille sig til 

rådighed for arbejdsprøvning. Endvidere har der været en del folkeskolepraktikforløb i 2016 i Den Kgl. 

Stald-Etat.

F O T O :  D E L O I T T E  /  K O N G E H U S E T  ©

Skærmprint fra Hoffets intranet.
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IT-OMRÅDET

Inden for it-området har Hoffet åbnet en platform for digitale borgerhenvendelser på hjemmesiden, der 

tillige er blevet relanceret. I første omgang omfatter platformen ansøgninger til de kongelige fonde, men 

den vil senere kunne udvides til andre sagsområder. Kongehuset gik på de sociale medier Facebook og 

Instagram. De to sociale platforme og den ny hjemmeside supplerer kommunikationsmæssigt hinanden 

med en betydelig trafik allerede efter få måneder.

RENOVERING OG REGISTRERING
Renovering af taget på Christian IX’s Palæ blev afsluttet i foråret 2016, og frem til residensforlæggelsen i

december er loft og øverste etage på palæet istandsat og nyindrettet, hvilket b.la. har givet bedre

faciliteter til personalet, der arbejder i palæet.

Registrering af Kongehusets inventar mv. er blevet afsluttet i 2016, og indgår sammen med statens

registreringer af de såkaldte ”statsinventarier” i en samlet database, hvor alle genstande er registret og

beskrevet, herunder med fotodokumentation.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Udsnit af Kongehusets Facebookside og Instagramside.
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VOGNPARKEN
Den samlede vognpark var ved udgangen af 2016 på 26 køretøjer samt en traktor til ridebaneanlægget ved

Christiansborg Slot og et renholdningskøretøj til brug i Den Kgl. Stald-Etat.

Regentparret benytter 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 Regentparret

benytte en ældre, åben vogn om sommeren (Krone 3).

Her ud over 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.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©

Registrering af Kongehusets inventar mv. er blevet afsluttet i 2016.
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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.

Stald-Etat transporteres til og fra værtsbyerne.

DEN KGL. STALD-ETAT 
Den Kgl. Stald-Etat har et mål om at have en bestand på mellem 11 og  13 skimler (kladruber). 

I det daglige benyttes træningsvogne, og til den ceremonielle kørsel anvendes 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 og til kørestævner

med det formål, at tilvænne heste og kuske til kørsel i befærdede områder og med mange

mennesker. 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 ude fra kommende kan besigtige heste og vogne og få en samtale med staldpersonalet.

F O T O :  K O N G E H U S E T  ©
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Et udsnit af Kongehusets vognpark.
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F O T O :  J E S P E R  C L A U S E N  ©

Under årets sommertogt i Langeland Kommune holdt Den Kongelige Stald-Etat og Hesteskadronen ved
Garderhusarregimentet åbent hus i staldområdet ved Kragholmgård den 6. september.
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HOVEDTAL FOR KRONPRINSENS ÅRPENGE

2016

kr.

2015

t.kr.

Resultatopgørelse

Indtægter 19.462.031 19.302

Omkostninger 19.484.579 18.618

Finansielle poster, netto 486 0

Årets resultat -22.062 684

Balance

Aktiver

Anlægsaktiver 2.561.025 2.434

Omsætningsaktiver 2.417.398 3.271

Aktiver i alt 4.978.423 5.705

Passiver

Egenkapital 1.668.483 1.691

Kortfristede gældsforpligtelser 3.309.940 4.014

Passiver i alt 4.978.423 5.705
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Resultatet for regnskabsåret 2016 viser et underskud på 22.062 kr. Resultatet overføres til egenkapitalen,

der pr. 31. december 2016 udgør 1.668.483 kr. Beløbet vil i efterfølgende år kunne dække omkostninger, der

overstiger årets indtægter til f.eks. 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. Beløbene i årsrapporten er således opgjort eksklusive moms. Der er i 2016

modtaget momsrefusion på i alt 1.595.947 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. april 2015 til 31.

marts 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.

IT-OMRÅDET
Kongehusets hjemmeside er blevet relanceret, og Kongehuset er gået på de sociale medier Facebook og

Instagram. De to sociale platforme og den ny hjemmeside supplerer kommunikationsmæssigt hinanden

med en betydelig trafik, allerede efter få måneder.

Ansøgninger til Kronprinsparrets Fond er digitaliseret, idet ansøgning fra 2016 sker direkte fra Kongehusets

hjemmeside.

VOGNPARKEN
Kronprinsparrets hof råder over køretøjer til officiel kørsel, daglig kørsel og person- og varevognstransport

knyttet til udførelsen af serviceopgaver. 
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BYGNINGSMÆSSIGE ARBEJDER
Der har været anvendt midler til indretningsopgaver i Frederik VIII’s Palæ.

ÅRPENGE TIL PRINS JOACHIM
Prins Joachim modtog 3.439.943 kr. i årpenge og 589.301 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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Noter 2016

kr.

2015

t.kr..

Indtægter

Statsydelsen 1 79.066.882 78.413

Andre indtægter 2 2.302.761 2.488

81.369.643 80.901

Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste

Resultatopgørelse

1. januar - 31. december 2016

Omkostninger

Personaleomkostninger 3 50.271.765 49.364

Hoffets driftsomkostninger 4 8.242.387 11.667

Hoffets administrationsomkostninger 5 5.452.310 4.799

Ejendomsomkostninger 6 5.406.412 7.299

Afskrivninger 1.491.895 1.693

Rammebeløb, Regentparret 10.298.461 10.213

Resultat før finansielle poster

81.163.230

206.413

85.035

-4.134

Finansielle poster, netto 298.877 -49

Årets resultat 505.290 -4.183

Resultatdisponering

Overført til næste år 505.290 -4.183

RESULTATOPGØRELSE
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BALANCE

BalanceBalance

Den Kongelige Civilliste

31. december 2016

Noter 2016

kr.

2015

t.kr.

AKTIVER

Anlægsaktiver

Biler og maskiner 4.447.437 5.411

It 778.059 1.103

Indretning af bygninger 1.009.339 1.212

Anlægsaktiver i alt 6.234.835 7.726

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende moms 1.352.652 1.631

Andre tilgodehavender 953.111 443

Periodeafgrænsningsposter 1.584.719 1.505

3.890.482 3.579

Værdipapirer 11.523.718 11.402

Likvide beholdninger 9.349.714 10.541

20.873.432 21.943

Omsætningsaktiver i alt 24.763.914 25.522

Aktiver i alt 30.998.749 33.248
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PASSIVER

Egenkapital 7 16.747.572 16.242

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandør af varer og tjenesteydelser 1.323.312 2.766

Anden gæld 777.763 2.238

Modtaget forudbetalt statsydelse 6.637.074 6.546

Feriepengeforpligtelse 5.513.028 5.456

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 14.251.177 17.006

Passiver ialt 30.998.749 33.248
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NOTE 1 - STATSYDELSEN

NOTE 2 - ANDRE INDTÆGTER

2016

kr.

2015

t.kr

Statsydelsen

Statsydelse 79.066.882 78.413

Heraf til H.K.H Prins Henrik 7.906.688 7.841

Heraf til H.K.H Prinsesse Benedikte 1.186.003 1.176

2016

kr.

2015

t.kr.

Andre indtægter

Lejeindtægter 1.550.405 1.553

Øvrige indtægter 752.356 935

2.302.761 2.488
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NOTE 3- PERSONALEOMKOSTNINGER

2016

kr.

2015

t.kr

Personaleomkostninger

Lønninger 42.677.213 41.687

Pensionsbidrag og pensioner 4.474.151 4.332

Omkostning til socialsikring 789.214 819

Andre personaleomkostninger 2.331.187 2.526

50.271.765 49.364
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NOTE 4 - HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

2016

kr.

2015

t.kr

Hoffets driftsomkostninger

Driftsmidler og inventar 4.529.292 4.682

Repræsentative omkostninger 3.040.719 5.789

Tilskud til Ordenskapitlet, medaljer mv. 623.463 1.024

Diverse omkostninger 48.913 172

8.242.387 11.667
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NOTE 5 - HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

2016

kr.

2015

t.kr

Hoffets administrationsomkostninger

Kontorhold, bøger, blade mv. 562.234 627

Telefon og porto 1.174.545 855

Forsikringer og konsulentydelser 1.559.083 1.797

Kontorinventar og it 2.156.448 1.520

5.452.310 4.799
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NOTE 6 - EJENDOMSOMKOSTNINGER

NOTE 7 - EGENKAPITAL

2016

kr.

2015

t.kr.

Ejendomsomkostninger

Varme og el 2.503.550 2.420

Ekstern rengøring 529.629 607

Leje 29.829 45

Vedligeholdelse og modernisering m.m. 2.343.404 4.227

5.406.412 7.299

2016

kr.

2015

t.kr.

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 16.242.282 20.425

Resultatdisponering 505.290 -4.183

Egenkapital 31. december 16.747.572 16.242
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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 forpligtelsen 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. I henhold til gældende lovgivning tilfalder 10% af statsydelsen Prins Henrik og 1,5%

Prinsesse Benedikte.
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Andre indtægter

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, der

udbetales til Regentparrets og Prinsesse Benediktes ansatte og vikarer. Endvidere omfatter

personaleomkostninger omkostninger til kurser, uniformer, sundhedsforsikring samt ansvars- og

ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger 

Omkostninger til Hoffet omfatter omkostninger til Dronningens og Prins Henriks officielle forpligtelser,

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

indregnes Dronningens 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 Regentparrets omkostninger til administration af Hoffet, herunder

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

Ejendomsomkostninger

Ejendomsomkostninger omfatter Regentparrets 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, Jagtejendommen Trend Skov

og boligen på Chateau de Cayx. Endvidere anvendes beløbet til driftsomkostninger i forbindelse med

ophold på Gråsten Slot.
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Finansielle poster 

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

investeringsforeningsbeviser. Finansielle omkostninger omfatter kursregulering af værdipapirer.

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 2016 - 31. december 2016

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 2016 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december

2016.

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

retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 24. april 2017

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 2016 - 31. december

2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet

udarbejdes efter årsregnskabsloven.

107



REGNSKAB | Kongehuset

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

passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af Den Kongelige Civillistes

aktiviteter for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 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 beretUdtalelse om beretningen ningen

.

.

.

.

.
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Erik Holst Jørgensen

statsautoriseret revisor

Claus Jorch Andersen

statsautoriseret revisor

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 24. april 2017

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 2016

Noter 2016

kr.

2015

t.kr.

Indtægter

Årpenge 1 19.462.031 19.301

Andre indtægter 0 1

19.462.031 19.302

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 11.524.901 10.929

Hoffets driftsomkostninger 3 2.021.792 2.195

Hoffets administrationsomkostninger 4 271.425 284

Ejendomsomkostninger 5 1.407.357 1.034

Afskrivninger 366.698 316

Rammebeløb, Kronprinsparret 3.892.406 3.860

Resultat før finansielle poster

19.484.579

-22.548

18.618

684

Finansielle poster 486 0

Årets resultat -22.062 684

Resultatdisponering

Overført til næste år -22.062 684

Kronprinsens årpenge

Balance

31. december 2016

Noter 2016

kr.

2015

t.kr.
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AKTIVER

Anlægsaktiver

Anlægsaktiver 2.561.025 2.434

Omsætningsaktiver

Tilgodehavende moms 232.901 176

Andre tilgodehavender 44.930 52

Periodeafgrænsningsposter 87.779 318

Likvide beholdninger

365.610

2.051.788

546

2.725

Omsætningsaktiver i alt 2.417.398 3.271

Aktiver i alt 4.978.423 5.705
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PASSIVER

Egenkapital 6 1.668.483 1.691

Kortfristede gældsforpligtelser

Leverandør af varer- og tjenesteydelser 205.324 560

Anden gæld 249.776 649

Modtaget forudbetalt statsydelse 1.633.692 1.611

Feriepengeforpligtelser 1.221.148 1.194

Kortfristede gældsforpligtelser i alt 3.309.940 4.014

Passiver i alt 4.978.423 5.705
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NOTE 1 - ÅRPENGE

NOTE 2 - PERSONALEOMKOSTNINGER

2016

kr.

2015

t.kr.

Årpenge til Kronprinsen

Årpenge til Kronprinsen 19.462.031 19.301

Heraf til H.K.H Kronprinsesse Mary 1.946.203 1.930

2016

kr.

2015

t.kr.

Personaleomkostninger

Lønninger 9.689.463 9.290

Pensionsbidrag og pensioner 1.244.286 1.272

Omkostninger til social sikring 139.178 132

Andre personaleomkostninger 451.974 235

11.524.901 10.929
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NOTE 3 - HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

2016

kr.

2015

t.kr.

Hoffets driftsomkostninger

Driftsmidler og inventar 747.028 792

Repræsentative omkostninger 857.837 982

Diverse omkostninger 416.927 421

2.021.792 2.195
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NOTE 4 - HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

NOTE 5 - EJENDOMSOMKOSTNINGER

2016

kr.

2015

t.kr.

Hoffets administrationsomkostninger

Kontorhold, bøger, blade mv. 105.375 117

Telefon og porto 82.063 75

Forsikring og konsulentydelser 67.453 28

Kontorinventar og it 16.534 64

271.425 284

2016

kr.

2015

t.kr

Ejendomsomkostninger

Varme og el 896.396 874

Vedligeholdelse og moderniseringer mv. 510.961 160

1.407.357 1.034
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NOTE 6 - EGENKAPITAL

2016

kr.

2015

t.kr

Egenkapital

Egenkapital 1. januar 1.690.545 1.007

Resultatdisponering -22.062 684

Egenkapital 31. december 1.668.483 1.691
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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 forpligtelsen 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.

Ejendom

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 fem 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 Kruse

Økonomichef

PÅTEGNING

Godkendelse af årsregnskabet for Kronprinsens årpenge

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

2016 – 31. december 2016.

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 2016 samt resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016.

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

retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 24. april 2017
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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 2016 - 31. december

2016, 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 2016 samt af resultatet af Kronprinsens årpenges aktiviteter

for regnskabsåret 1. januar 2016 - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusionGrundlag for konklusion

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

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

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

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

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

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

tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabetLedelsens ansvar for årsregnskabet

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

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

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

denne skyldes besvigelser eller fejl.

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

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

grundlag af ledelsens forventninger til den fortsatte drift.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabetRevisors ansvar for revisionen af årsregnskabet

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

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

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

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

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

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

på grundlag af årsregnskabet.

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

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

skepsis under revisionen. Herudover:

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

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

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

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

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

bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

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

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

konklusion om effektiviteten af Kronprinsens årpenges interne kontrol.

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

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

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

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

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

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

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

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

vores revisionspåtegning.

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

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

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

.

.

.

.

.
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Erik Holst Jørgensen

statsautoriseret revisor 

Claus Jorch Andersen

statsautoriseret revisor 

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, 24. april 2017

DeloitteDeloitte

Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

CVR-nr. 33 96 35 56
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