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Kronprinsen
forkæler sin 

hustru

FREDERIKS SMUKKE 
KÆRLIGHEDSGAVER

Kronprins Frederik har flere 
gange foræret sin hustru 
vidunderlige smykker. Blandt 
andet dette armbånd med 
portrætter af børnene.

Da kronprinsesse Mary for 
nylig ankom til et arrangement 
i Industriens Hus i København, 
glimtede et elegant smykke om 
halsen på hende. Et unikt design 
og håndværk, som er en særlig 
gave til kronprinsesse Mary fra 
kronprins Frederik i anledning 
af Marys 40-års fødselsdag den 
5. februar 2012. 

Og det er langtfra første gang, 
at kronprinsessen viser sig med 
et smykke, som hendes mand 
har udvalgt specielt til hende. 

Kronprinsparret har til maj 
været gift i 12 år, og de værdi-
fulde og smukke gaver under-
streger ikke bare Frederiks kær-
lighed til Mary. De viser også, at 
han gør sig umage med at finde 
noget helt særligt til sin hustru. 

Smykkerne er altid lavet i høj 
kvalitet og er meget personlige. 
En af Frederiks gaver er et unikt 
armbånd med små guldrelief-
fer af kronprinsparrets fire børn 
samt parrets fællesmonogram 
på en baggrund af sort emalje.

Kronprinsesse Mary bar arm-

båndet første gang på tredjeda-
gen af et officielt besøg i Polen. 
Netop den dag kunne parret fej-
re 10-års bryllupsdag. Armbån-
det er ligesom medaljonen lavet 
af Ragnar R. Jørgensen.

Da BILLED-BLADETs spurg-
te, om armbåndet var en bryl-
lupsdagsgave fra kronprinsen, 
svarede kronprinsesse Mary 
med et sødt og underfundigt 
smil: – Det kunne godt være.

Smykkerne holder hele livet 
og vil helt sikkert altid have en 
helt særlig plads i kronprinses-
sens hjerte. 

MEDALJON 
TIL 40-ÅRS DAGEN
Ikke bare kronprinsesse Marys 
hvide jakkesæt, men også den 
smukke medaljon, hun bar rundt 
om halsen, vakte opsigt til Univer-
sity Startup World Cup sidste år. 
Det unikke smykke er en gave fra 
kronprins Frederik til Marys 40-års 
fødselsdag den 5. februar 2012. 
Det var første gang, at BILLED-BLA-
DET oplevede halssmykket på kron-
prinsessen. På forsiden af medaljo-
nen, der er kreeret af den danske 
guldsmed Ragnar R. Jørgensen, ses 
kronprinsparrets fællesmonogram. 

På modsatte side, som kron-
prinsessen viste frem 

denne dag, sidder 21 
brillanter indfat-

tet i et Argyle-
mønster på 

sort emalje. 
Medaljonen 
kan åbnes 
i begge 
sider og 
har plads 
til fire 
billeder.

Kronprinsparret virkede 
stadig lige forelskede, 

da de fejrede deres 10-
års bryllupsdag under 

et officielt besøg i Polen 
sidste år. På rådhuset i 

Stettin blev der serveret 
kage, som kronprins-

parret skar for som en 
bryllupskage.
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FORLOVELSESRING 
I DANNEBROGS 
FARVER

Frederiks
kærligheds-

gaver

Kronprinsesse Mary har ved 
flere lejligheder fuldendt sit 

gallalook med glitrende 
akvamarin-smykker, som 

hun har fået i gave af 
kronprins Frederik. 

Blandt andet til gal-
lamiddagen på 
Fredensborg Slot 
i 2009 i forbin-

delse med den 
græske præsidents 

statsbesøg. Halssmykket 
er et såkaldt ”dogcollar” 
med fem rækker perler og 
en stor akvamarin omkranset 
af safirer, mens ørelokkerne 
består af fem akvamariner og 
diamanter. Dertil bar kron-
prinsessen diademet, som 
hun fik af sine svigerforældre 
i bryllupsgave. Det er fremstil-
let i diamanter indfattet i sølv.

Der er to ringe, som 
kronprinsessen altid 
bærer – sin forlo-
velsesring og sin 
vielsesring. Marys 
forlovelsesring i 
danske farver har 
to rubiner samt 
en stor diamant 
slebet i 58 facet-
ter. Ringen sidder 
lige ved siden af 
kronprinsessens 
vielsesring, der blev 
fremstillet af guld fra 
Grønland og udført af 
kgl. hofjuveler P. Hertz. 
Det er en 18 karats 
hvidguldsring med 24 
kvadratiske diamanter 
slebet i såkaldt ”princess 
cut” med 76 facetter på 
hver sten.

SMUKKE AKVAMARINER
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