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Tillykke Deres Majestæt

Den 16. april 2020 fylder Hendes Majestæt Dronning Margrethe 2. 80 
år. I anledning af hendes fødselsdag udgiver vi denne reviderede udgave 
af Henrik Hildebrandts fotobog, Kongehuset i det nye årtusind. Tilføjet 
er nye billeder af majestæten og resten af den royale familie.

Hendes Majestæt Dronningen kom til verden i 1940, blot en uge efter 
tyske tropper havde besat landet. I en for riget mørk og kold tid blev kon-
gehusets familieforøgelse et lyspunkt. Uvidende om sin rolle i det danske 
monarki og dermed den danske historie blev den lille prinsesse sammen 
med sine forældre, kronprins Frederik og kronprinsesse Ingrid, et symbol 
for håbet om at slippe ud af den tyske besættelse. Kongefamilien med 
kong Christian 10. i spidsen nød stor respekt i befolkningen, og specielt 
kongens daglige ridetur gennem hovedstadens gader var populær.

Ellers voksede prinsesse Margrethe op uden specielle royale forplig-
telser, da der på den tid var mandlig tronfølge. Det var derfor fra begyn-
delsen ikke bestemt, at den lille prinsesse skulle være regent senere i livet. 
Hun drømte i stedet om et liv som aktiv kunstner eller arkæolog. En af 
hendes lærere, der i sin fritid var amatørarkæolog, havde vist hendes klas-
se en række arkæologiske fund, hvilket i den grad betog prinsessen.

Efter en årrække at være blevet hjemmeundervist på en særligt oprettet 
skole på Amalienborg kom den unge prinsesse i 1949 til at gå på Zah-
les skole. Her gik hun frem til 1955, hvorefter hun tog et års ophold på 
kostskolen North Foreland Lodge i Hampshire, England. Da hun vendte 
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hjem i 1956, gennemførte hun som privatist ved Zahles Skole frem til 
1959 en studentereksamen som nysproglig student. Herefter studerede 
hun forskellige fag ved diverse danske og europæiske universiteter, blandt 
andet arkæologi og statskundskab.

I 1953 blev der med en folkeafstemning og følgende ændring i loven 
om tronfølge vendt op og ned på prinsessens fremtid. Der var nu ikke 
længere mandlig tronfølge, men i stedet både mandlig og kvindelig tron-
følge. Dermed var hun nu ikke længere blot prinsesse, men Danmarks 
kronprinsesse og fremtidige statsoverhoved.

Efter at have mødt den franske diplomat Henri Marie Jean André gre-
ve de Laborde de Monpezat første gang i 1965, mødtes de to igen i 1966, 
hvorefter kærligheden blomstrede. Den 10. juni 1967 blev de to gift i 
Holmens Kirke, og ved brylluppet blev Henri Marie Jean André greve 
de Laborde de Monpezat til prins Henrik af Danmark. Sammen fik de 
to drengene H.K.H. Kronprins Frederik André Henrik Christian, født 
den 26. maj 1968, og H.K.H. Prins Joachim Holger Waldemar Christian, 
født den 7. juni 1969.

I 1972 døde kong Frederik 9., hvorefter kronprinsessen blev Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe 2. af Danmark. Herefterdags har hun 
udfyldt hvervet som landets dronning og stået for sine officielle pligter 
i både ind- og udland. Ved siden af de officielle hverv har både Hendes 
Majestæt Dronning Margrethe 2. og Prins Henrik af Danmark kunnet 
udleve deres fælles passion for det kunstneriske, Hendes Majestæt i form 
af kostumer og kulisser til diverse forestillinger på bl.a. Det Kongelige 

Teater, samt i form af illustrationer og malerier, hvoraf flere er blevet be-
nyttet i udstillinger. Ligeledes har prins Henriks mange skulpturer været 
udstillet flere gange, bl.a. på Aros, og kan også ses flere steder rundt i lan-
det. Hans Kongelige Højhed nåede også at udgive flere digtsamlinger på 
både dansk og fransk.
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Forord til første udgave

Kongehuset i det nye årtusind er baseret på omkring 160 billeder taget af 
fotograf Henrik Hildebrandt hovedsageligt i perioden 2000-2018, heraf 
bogens titel. Disse farvestrålende fotos giver os et indblik i det royale liv, 
som det tager sig ud, med vægt på husets repræsentative og officielle for-
pligtelser, men også med enkelte afstikkere til den mere private del i det 
omfang, de kongelige har ønsket at stille op, og det er lykkedes Henrik 
Hildebrandt at være klar med sit udstyr på rette tid og sted. 

Bogen er bygget op i flere dele for at gøre den mere overskuelig. Der 
indledes med et kapitel om Hildebrandts arbejde som fotograf i og om-
kring kongehuset på baggrund af et interview med Christian Weigel. 
Som illustration til nævnte kapitel ses Henrik Hildebrandt in action i sit 
vante miljø indfanget af kolleger inden for faget. Deres navne fremgår af 
de enkelte billeder. Hvor ikke andet er opgivet, er det bogens forfatter/
fotograf, der har taget dem.

Dernæst følger fotoværkets hoveddel i flere sektioner og i kronologisk 
orden, der dækker tiden fra 2000-2018, dog tyvstartende med et enkelt 
billede fra 1999, hvor Sydafrikas daværende præsident Nelson Mandela 
besøgte landet. Kongehuset rykker særligt i fokus i befolkningens be-
vidsthed, når runde fødselsdage, jubilæer, bryllupper, familieforøgelser 
og tilhørende barnedåb, stats- og kongebesøg står for tur og iscenesættes 
med festivitas, karetture og gallamiddage i passende lokaliteter. Derfor er 
det næppe overraskende, at den slags celebre begivenheder præger udval-
get af billederne til Kongehuset i det nye årtusind. 

Af samme årsager er nogle år bedre dokumenteret end andre. Det må 
tilføjes, at Henrik Hildebrandt selvfølgelig er gået efter guldet så at sige, 
når han har søgt om akkreditering som fotograf gennem kongehusets 
kommunikationsafdeling. Men som det tydeligt fremgår af de følgende 
sider, er det derudover lykkedes Hildebrandt nærmest at være her, der 
og alle vegne, hvilket tilføjer bogen et bredere dokumentarisk præg, da vi 
også ser dronning Margrethe i rollen som kunstner og kreatør samt øvri-
ge royale personligheder udføre opgaver af almen humanitær og kulturel 
karakter. 

Henrik Hildebrandts enorme arkiv opbygget gennem knap fire årtier i 
tjenesten rummer flere tusinde billeder af de kongelige alene, så udvælgel-
sesprocessen har strakt sig over nogle måneder, hvor der blev tilføjet, kas-
seret og tilføjet igen. Tiden har dog været godt givet ud – især jeg er ble-
vet klogere på emnet undervejs. De valgte fotos fra 2018 er udelukkende 
taget med henblik på værket her, mens andre har været brugt af diverse 
publikationer plus billedbureauer. Andre igen har blot ligget ubenyttet 
hen i arkivet. Nu kommer de endelig til deres ret, hvilket gør, at Konge-
huset i det nye årtusind byder på en del materiale af absolut unik karakter. 

2018 blev et begivenhedsrigt liv i kongehuset, der både rummede 
sorg og glæde. Den 13. februar gik prins Henrik bort i en alder af 83 år 
på Fredensborg Slot. I knap 51 år nåede han at være gift med dronning 
Margrethe. Dødsfaldet har sat sit præg på bogen, idet prins Henrik har 
fået sit eget fotoalbum med dedikation. Få måneder senere kunne hele 
Danmark dog glæde sig over kronprins Frederiks 50-årsfødselsdag, der 
blev markeret med pomp, pragt og Royal Run hele ugen op til lørdag 
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den 26. maj, hvor Danmarks kommende konge blev hyldet under et stort 
gallataffel med deltagelse af repræsentanter fra en række europæiske kon-
gehuse. Ugen sluttede den 27. maj med et stort DR-show i Royal Arena 
i København. 

Også disse begivenheder er foreviget med egen billedsektion bagest i 
bogen og markerer samtidig den redaktionelle deadline for nærværende 
fotosamling. Henrik Hildebrandt og jeg blev enige om, at dette ville være 
et flot punktum at sætte rent visuelt. Spørger man denne redaktør, vi-
ser Henrik Hildebrandt netop dér sit sande format som fotograf, ikke 
mindst når det gælder de storslåede billeder fra kronprinsens 50-årstaffel-
galla – ganske enkelt mesterligt. 

I 2020 runder dronning Margrethe de 80, og to år senere vil hun kunne 
fejre 50-årsjubilæum som regent. Jeg sætter gerne nogle ædle druer i spil 
på, at Henrik Hildebrandt vil være til stede i forreste række med linsen 
rettet mod seancens hovedperson. Sikkert også når kronprins Frederik en 
skønne dag skal overtage landets højeste ceremonielle post efter sin mor. 

God fornøjelse med de mange billedminder i bogen her taget af en 
mand med stor veneration for sit håndværk.

København Ø, august 2018
Thomas Vilhelm
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Fotografen fortæller

Henrik Hildebrandts beretning om at være fotograf i og omkring kongehuset 
bygger på et interview med Christian.

Når jeg tænker tilbage på min barndom, vækker det minder om de utal-
lige gange, jeg var på tur med min far. Min far var et meget engageret og 
aktivt menneske, der, mens han levede, havde den største passion for sit 
arbejde. Han var gørtler og dermed blandt andet ekspert i at støbe i mes-
sing. Et erhverv, de færreste nok kender til. Min far var uddannet til at 
restaurere og vedligeholde gamle ting og blev i forlængelse af sit erhverv 
ofte kaldt ud til opgaver af historisk karakter. En af de første opgaver, jeg 
husker, fandt sted i midten af 1970’erne, hvor han skulle lave et stykke 
arbejde i Roskilde Domkirke.

Jeg tog med og husker tydeligt hans engagement for opgaven og hi-
storien bag. Marie Sophie Frederikke af Hessen-Kassels kiste skulle reno-
veres. Marie Sophie Frederikke var gift med Frederik 6. Min far syntes, 
at jeg skulle opleve noget anderledes; noget, han brændte for. Følelsen af 
at komme med "bag om" et stykke danmarkshistorie sidder stadig i mig 
den dag i dag. Min far arbejdede blandt andet også med restaurering af 
Fredensborg Slot og kongeskibet, så dette var blot en af mange ture. Først 
som voksen begyndte jeg at tænke på, at min passion måske blev plantet 
af min far tilbage i barndommen, hvorefter den langsomt, men sikkert, 
voksede i mig. Det at gå i dybden med tingene og det at komme med 




