
ALLERUNDERDANIGST … 
Kongelige adresser fra Christian 8. til Margrethe 2.
i Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek



EN KONGELIG ADRESSE

En kongelig adresse er en officiel henvendelse til en kongelig person i en formel og fornem form. 
Den kan være en lykønskning, en takkeskrivelse, et gavebrev eller en meddelelse om et æres-
medlemskab. 

Skikken at overrække en gave eller en hilsen til de kongelige, når de kommer på besøg et sted er, 
ligesom skikken at indsende lykønskninger til fødselsdage og regeringsjubilæer, en levende tra-
dition i Danmark. 

Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek rummer knap 200 kongelige adresser. Et udvalg af 
dem er udstillet her, både for at vise de forskellige udformninger, de kan have, og fordi de er et ret 
ukendt udtryk for den position Kongehuset har i samfundet. 

Adresserne kan afspejle, at Kongehuset som alle danskeres fælleseje fungerer som samlings- og 
identifikationspunkt, ikke mindst i krisetider, og at de kongelige, både fra dansk og udenlandsk 
synsvinkel, ses som repræsentanter for hele Danmark i verden. Og endelig giver de et sideblik på 
de forskellige modtageres interessefelter og de protektorater, de har påtaget sig.

Kongelige adresser er ofte smukt og kunstfærdigt udført. De udgør derfor også en lille kunstskat 
i genrerne bogbind, kalligrafi og dekorationsmaleri. 
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BIBLIOTEKSSALEN

1. Lykønskningsadresser i anledning bryllup og sølvbryllup

Kongelige bryllupper og jubilæer hører til Kongehusets store fester og havde før som nu stor og 
bred appel i befolkningen. De udløser da også typisk en lang række hilsener og hyldester.

Christian 10. og Dronning Alexandrine fejrede sølvbryllup i 1923. Blandt lykønskningerne var én fra 
danske komponister i form af håndskrevne nodeark fra bl.a. P.E. Lange-Müller, Rud Langgaard og 
Carl Nielsen.

Da Kronprins Frederik (9.) og Kronprinsesse Ingrid blev gift 24. maj 1935 var det anledning til en 
omfattende fejring i både Danmark og Sverige. I Danmark blev der bl.a. iværksat en indsamling til 
en folkegave til parret. Indsamlingens overvældende succes tillod erhvervelsen af ejendommen 
Trend i Nordjylland, der stadig er i Kongefamiliens eje.

Danske og svenske i udlandet fejrede foreningen af de to folks kongehuse ved fælles henvendelser 
til brudeparret. Her vises et eksempel fra Letland. 

Kongeparrets sølvbryllup i 1960 har ligeledes efterladt sig en række adresser, bl.a. en samling 
hilsener fra Dansk Missions-selskabs repræsentationer rundt om i verden.

Til Tronfølgeren Prinsesse Margrethes bryllup med Prins Henrik den 10. juni 1967 blev der indsam-
let til en folkegave (brugt til istandsættelse af Marselisborg Slot), hvis 42.279 bidragydere blev  
opregnet i et tykt bind. Et lignende bind med hilsener fra over 2600 danskere i 92 lande blev  
fremsendt fra Dansk Samvirke. Fra Københavns Universitet kom lykønskningen på pergament-
rulle.
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2. Lykønskningsadresser i anledning af Kong Frederik 9.  
og Dronning Margrethe 2.s fødselsdage

Da Frederik 9. fyldte 50 år den 11. marts 1949 havde han kun været konge i knap to år. Den særlige 
tilknytning til Sønderjylland, hvor han og Dronning Ingrid havde haft sommerresidens siden 
1936, afspejles i den fælles henvendelse fra dansksindede foreninger i Grænselandet, under-
streget ved en akvarel af Graasten Slot. Også naturvidenskab og humanistiske studier så Kongen 
som deres mand. Henvendelserne fra Det kgl. Videnskabernes Selskab og fra Selskabet til Natur-
lærens Udbredelse, begge bl.a. underskrevet af fysikeren Niels Bohr, understregede, hvordan 
kultur og videnskab var nødvendige for dansk demokrati og velstand. Endelig vises en adresse 
fra grønlandske medlemmer af Grønlandskommisionen, der var nedsat få måneder før til løsning 
af grønlandske problemer og som banede vejen til en ændring af Grønlands status fra koloni til 
amt ved grundlovsændringen i 1953.

Da Tronfølgeren Prinsesse Margrethe blev myndig som 18-årig kom der bl.a. hilsener fra forskel-
lige domstole, fra danske skolebørn i Sydslesvig og fra Volvo, der forærede hende en bil. Senere 
fødselsdage har givet anledning til hilsener fra bl.a. Mosaisk Trossamfund, Danske Tegnere, 
Håndværksrådet, Københavns Universitet og Århus By.
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3. Velkomstadresser i anledning af statsbesøg  
i Storbritannien

Ved statsbesøg i Storbritannien giver Londons bydele (boroughs) typisk hver sin adresse til  
gæsterne, og det samme gælder det overordnede County of London og andre byer, som gæsterne 
måtte besøge. Her er udstillet adresser fra County of London, London City Corporation, City of 
Westminster og Royal Borough of Windsor and Maidenhead.

Storbritannien og Danmark er knyttet sammen både kulturelt, historisk, politisk, økonomisk og 
dynastisk. Det slås an i alle de her udstillede adresser.  I henvendelserne til Frederik 9. og Dronning 
Ingrid fra 1951 er der referencer til 2. Verdenskrig, såvel som til de engelsk-danske vikingekonger 
og til den engelske Dronning Alexandra, der var datter af Christian 9. I henvendelserne til Dronning 
Margrethe og Prins Henrik fra 1974 er det de to landes optagelse i Det europæiske Fællesskab i 
1972, der fremhæves som fælles referencepunkt.
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4. Æresmedlemskaber

Kongefamiliens medlemmer modtager ofte hædersbevisninger af mere eller mindre officiel  
karakter. For eksempel kan klubber og foreninger, der kunne have hans eller hendes interesse, 
vælge at udnævne en kongelig til æresmedlem. Nogle eksempler på æresmedlemskabsadresser, 
der altså er udnævnelsesbreve, er:  Kong Christian 10. blev bl.a. medlem af Estländischer See-
Yacht-Club (1925), Royal Yacht Club de Belgique (1930) og Kungl. Svenska Segel Sällskapet 
(1935).

Kong Frederik 9. blev udnævnt til æresmedlem af Institution of Naval Architects (1949) og, sam-
men med Dronning Ingrid, af Studentersangforeningen (1947). Dronning Ingrid blev som nygift 
Kronprinsesse indvalgt i Dansk Automobil Klub (1935). Adressen er her underskrevet af hendes 
svigerfars fætter, Prins Axel, der var klubbens præsident.
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HJØRNERUMMET

5. Adresser til Kronprins Frederik (8.)

Frederik 8.s datter Louise var gift med prinsen af Schaumburg-Lippe og boede i perioder i den 
østrig-ungarske by Sopron. Da hendes bror, Prins Carl, i 1905 blev valgt til konge af Norge under 
navnet Håkon 7., sendte byrådet en lykønskningsadresse til Kronprinsen, og bad ham hilse både 
sin far, Christian 9., og sin søn, den nye norske konge. Sopron var tosproget, og det samme er 
adressen.

Ved Københavns brand i 1795 brændte Nikolaj Kirke, og 100 år senere var den sidste rest af kirken 
dets tårnruin. Med bl.a. arkitekten Ferdinand Meldahl og brygger Carl Jacobsen som initiativtagere 
dannedes en komité for at genrejse kirken. Den henvendte sig til Kronprinsen med en adresse og 
et prospekt for at få ham til at være protektor for sagen. Tårnet blev restaureret og fik et nyt spir 
1909, og kirkens skib blev genopført efter Frederik 8.s død 1912.
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6. Byen Hamburgs senat takker for hjælp under og efter  
den store bybrand 5.-8. maj 1842, dateret 15. juli 1843.

Den voldsomme brand, der hærgede Hamburg i begyndelsen af maj 1842, efterlod store dele af 
byen i ruiner, med mange borgere hjemløse. Fra den danske by Altona, der grænsede umiddelbart 
op til Hamburg, sendtes hjælp til brandslukningen, og efterfølgende blev Hamburgs indbyggere 
hjulpet med mad, tøj, kost, logi og økonomisk støtte. 

Adressen, der er den ældste i Håndbiblioteket, er første led i Hamburgs officielle tak til Kong Christian 
8. I 1845 fremsendtes også en mappe med akvareller, der viser byens ødelæggelser. Fra denne 
mappe stammer den vedlagte akvarel (signeret A. Leman), der viser den officielle modtagelse af 
Kongen, da han samme år drog fra Altona ind i Hamburg,
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7. Lykønskning til Dronning Louise i anledning af 70-års  
fødselsdagen, 7. september 1887. 

Hyldesten til Christian 9.s Dronning Louise fra 1887 er blandt de fornemste af Håndbibliotekets 
adresser. 

Den er også et tegn på den position, som Dronningen havde som rollemodel i en tid, hvor familie-
livet var præget af meget klare kønsroller. Hun omtales først og fremmest som forbilledlig hustru 
og mor. 

Adressen er fra kvinder af bondestand, dvs. fra den bedrestillede del af landbruget. De tretten 
sider navne, der opremses, vidner om en stor opbakning bag henvendelsen.
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8. Kronprins Frederik (9.) og Kronprinsesse Ingrid hilses velkommen hjem fra 
deres officielle rejse til USA fra repræsentanter fra det officielle Danmark.

Det danske Kronprinspar tog i foråret 1939 på en to måneder lang rejse gennem USA fra vest 
mod øst for afslutningsvis at være med til indvielsen af den danske pavillon på Verdensudstillingen 
i New York.

På rejsen besøgte de bl.a. De Vestindiske Øer, danske bosættelser forskellige steder, fabrikker, 
kultur- og naturmindesmærker og blev fulgt nøje af pressen både i USA og i Danmark. 
 
Adressen, der blev overrakt dem ved hjemkomsten, vidner om, hvor succesfuldt de havde repræ-
senteret Danmark i udlandet. Den er på sidste side underskrevet af Statsminister Thorvald Stauning 
og repræsentanter fra 53 statslige og kommunale organer, bl.a. universiteter og højere lære-
anstalter, erhvervs- og handelsforeninger, banker, skoler, kunstneriske uddannelser, institutioner 
og foreninger samt fra pressen på tværs af det politiske spektrum.
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9. Lykønskningsadresser i anledning af Kong Christian 10.s fødselsdage  
under 2. Verdenskrig

Under den tyske besættelse fra 1940 til 1945 blev Kong Christian 10. nationalt samlingspunkt. 
Det ses tydeligt i de mange henvendelser, der kom til Kongen i anledning af hans 70-års fødsels-
dag den 26. september 1940, men også til fødselsdagene de følgende år. 

Adresserne kom fra et meget bredt udsnit af befolkningen. De var præget af krigen. Det gjaldt 
både i deres ofte beskedne udformning, men også i indholdet, hvor Kongens standhaftighed i de 
svære besættelsesår og håbet om lysere tider fremhæves.

Særligt imponerende er det tykke bind med ca. 15.000 underskrifter fra hele landet, indsamlet i 
løbet af blot 10 dage, som hilsen til Kongens 71-års fødselsdag i 1941. 

En hilsen fra den jødiske skole, Carolineskolen, minder om, at også jøderne i Danmark knyttede et 
håb til Kongen under de rædselsår, som deres trosfæller oplevede i hele Europa.
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Hendes Majestæt Dronningens 
Håndbibliotek er fra 2014 del af 
Kongernes Samling som ny afdeling 
ved siden af samlingerne på 
Rosenborg Slot og Amalienborg, 
hvor også Håndbiblioteket har sin 
hovedadresse. 

Se mere på www.kosa.dk.


