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Kendte
forældre

SE VORES STOLTE
KONFIRMANDER

Nye søde
billeder af
prinsessen

ESTELLES
FØRSTE JOB

Ud over de søde udtalelser om hinanden kunne heller ingen af
dem, der havde fulgt kronprinsparret i de foregående dage, være i
tvivl om, at det stadig er ægte kærlighed mellem dem. Under deres
fælles arrangementer, blandt andet til den danske ambassades
reception i Warszawa, sendte de hinanden forelskede blikke.

Kronprinsparret fejre

DEJLIGT
VÆRE
Selv om kronprins Frederik og kronprinsesse Mary havde et meget
travlt program under deres officielle
besøg i Polen, fandt de tid til at nyde
deres bryllupsdag sammen, fortalte
kronprinsen til BILLED-BLADET.

Allerede fra morgenstunden
var der romantik i luften hos
kronprinsparret på deres 10-års
bryllupsdag den 14. maj.
Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary befandt sig denne dag i den charmerende havneby Stettin i forbindelse med
deres tre dage lange, officielle
rejse i Polen.
Også denne dag havde parret masser af officielle gøremål,
men den specielle dato blev ikke
glemt.
Det forklarede en velfornøjet
kronprins Frederik til BILLEDBLADET, da parret svarede på
spørgsmål fra den danske presse
efter den danske ambassades reception på fregatten Niels Juel
på sidstedagen.
– Det er godt, at vi sover i samme seng og derfor kunne vågne
sammen og sige godmorgen og
tillykke, og – hvor er det vildt,
at der er gået 10 år på denne her
dejlige måde.
Kronprinsesse Mary supplerede: – Og det bliver i hvert fald en
bryllupsdag, som vi husker, fordi
vi har fejret den her i Polen.
Den bemærkning tog kronprinsen straks op med et kækt
smil.
– Jeg kunne så sige, at overraskelsen fra min side var, at jeg
inviterede min hustru på en tredages tur til Polen – i overværelse af den halve polske befolkning
og andet godt.
På spørgsmålet om, hvordan
det er at være to på sådan en intens tur som denne i stedet for at
skulle rejse alene som før i tiden,
svarede kronprins Frederik glad:
– Det er dejligt at være to på
arbejde, det må jeg sige. Det er
noget af det bedste, der er sket for
mig. Og selvfølgelig i denne her
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kontekst når man er ude på officielle gerninger med erhvervsdelegationer. Så er det fantastisk.
Det er skønt at kunne gå hånd i
hånd sammen, men selvfølgelig
også at have et virke hver for sig
i løbet af dagen og så komme tilbage og dele de spændende ting,
som man har oplevet i løbet af
dagen. Det er bare noget, som gør
det mindre hårdt sidst på dagen,
end før jeg blev gift.
Også den kendte TV-journalist
Ulla Terkelsen fra TV 2, der dagen efter fyldte 70 år, nåede at
stille spørgsmål til kronprinsparret ude på kajen, hvor der var køligt og himlen overskyet.
– For 10 år siden begyndte
kronprinsessen at arbejde som
professionel repræsentant for
Danmark hjemme og ude – de
fleste mennesker synes, at hun
har klaret det fantastisk. Hvad
synes De?, lød det henvendt til
kronprinsen.
– Det er svært at sætte ord på.
Det er jo fantastisk, hvad kronprinsessen særligt har gjort i de
sidste 10 år – dels hvad der er
sket for hende selv personligt,
dels selvfølgelig også hvad hun
har gjort for sit nye land. Det er
svært at fatte. Det er simpelthen
så flot. At Australien også har taget del i den glæde, gør jo én ekstra stolt. At der er et andet land,
som også føler, at de får en del ud
af det.
Mary
sluttede
interviewsituationen på smukkeste vis med
store ord om sine 10 år i Danmark som kronprinsesse.
– Det har været en rejse – en
vidunderlig og til tider udfordrende rejse. Jeg har nydt hver
eneste øjeblik, og jeg glæder mig
til alle de årtier, der ligger foran
os.
Fortsættes

MARYS NYE SMYKKE

På tredjedagen af det officielle besøg, der samtidig var kronprinsparrets bryllupsdag, bar
kronprinsesse Mary et elegant, nyt armbånd,
der ifølge BILLED-BLADETs oplysninger er lavet
af den danske guldsmed Ragnar R. Jørgensen.
Smykket består af små medaljer med guldrelieffer af kronprinsparrets fire børn og deres fællesmonogram og med en baggrund af sort emalje.
På BILLED-BLADETs spørgsmål om, hvorvidt armbåndet er en bryllupsdagsgave fra kronprins
Frederik, svarede kronprinsesse Mary med et
sødt smil: – Det kunne godt være.
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BESØG I POLEN

– Skal vi ikke skære
kagen for, som om
det var en bryllupskage?, foreslog
Mary friskt, da
bystyret i Stettin
havde en lækker
lagkage klar til
kronprinsparret på
rådhuset på deres
bryllupsdag. Og den
var Frederik selvfølgelig helt med på.
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