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Danmarks tronfølger drog for nylig på telttur  
i den østafrikanske bush. Ud & Ses Rune 
Skyum-Nielsen fik lov at tage med. Det blev 
en tur tæt på kronprins Frederik – og en tur 
tilbage i tiden med en mester i det at få det 
ypperste ud af sin forudbestemte skæbne,  
gribe øjeblikket og gøre en forskel undervejs

KONGE 
AF NUET
T E K S T   R U N E  S K Y U M - N I E L S E N

F O T O   J A K O B  D A L L
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ØREN PÅ KRONE 8 smælder ikke, ikke som bil-
døre gør flest. Metallågen suges tilbage på plads 
med en slubrende, dog elegant lyd. Også udefra. 
Den kongelige karet er fremme ved Kongeporten 
mellem Terminal 1 og 2 i Københavns Lufthavn. 
Det er min endestation, mens resten af det slut-
tede selskab har kurs mod landingsbanerne og et 
ventende rutefly.

Juli byder undtagelsesvist på en varm mandag. Min diktafon tæller sta-
dig sekunder, som jeg forlader Audi A8erens svale aircondition og kølige 
B&O-paneler – hoffets hi-fi-leverandør har sat sit umiskendelige præg på 
indretningen. 

Fra sin plads på det cremefarvede, læderbetrukne bagsæde har kron-
prins Frederik svaret pligtskyldigt på mine spørgsmål i 19 minutter og 

35 sekunder. Så tilpas tilbagelænet og afslappet, som man vel kun kan 
være, hvis man er vant til at have 14-15 timers rejse foran sig. Så afslap-
pet, at han nær glemte at spænde sin sikkerhedssele. Alligevel fik jeg ikke 
hul igennem. Ikke som halvanden måned tidligere, da vi var på telttur 
i den østafrikanske bush med Dansk Røde Kors. I tre tætpakkede dage 
præsenterede den hjemlige nødhjælpsorganisation sin æresgæst for Mo-
zambiques på én gang ufattelige fattigdom og trodsige appetit på at være 
til. Et overlevelsesinstinkt, der fra årle morgenstund til langt ind i skum-
ringen, dag ud, dag ind, personificeres af landets overvejende kvindelige 
arbejdsstyrke. 

Tilbage i Kastrup ruller den sorte Krone-bil videre for straks at stoppe 
igen. Blidt, naturligvis. Ud af det åbne vindue rækker en hånd en kugle-
pen. Kuglepennen er helt ordinær. Håndleddet, derimod, er udstyret med 
et Rolex af den diskrete slags, og på ringfingeren sidder en af danmarks-

D
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Den forudgående, knapt 20 minutter korte køretur fra Frederik VIIIs 
Palæ på Amalienborg Slotsplads til Københavns Lufthavn minder også 
om, at kronprinsen lever et kontrastfyldt liv. Der er trods alt klare for-
skelle på friluftmennesket, som iført kasket og opsmøgede skjorteærmer 
kastede sig ud i de lokales stammedans i Mozambique i slutningen af 
maj – og den noble herre, der lader sin privatchauffør styre direkte mod 
landingsbanen og et væsensforskelligt andet stykke Afrika, nemlig Den 
Olympiske Komités generalforsamling i sydafrikanske Durban. Nu med 
jakkesæt og følgeskab af en særlig politisk rådgiver.

– Det kan da være svært at omstille sig fra det ene scenario til det andet. 
Men jeg holder meget af at komme væk fra de mere officielle rammer og 
være på fri fod. Jeg har det fint med at svede og blive en smule møget til. 
Og jeg kan også sagtens tåle, at jeg ikke ved, hvor jeg træder, hvis jeg skal 
på toilettet efter mørkets frembrud. Jeg føler det faktisk som et frirum at 
gå i seng akkompagneret af duften af natur frem for at have aircondition 
i svælget. Det giver også bedre mening ikke at skynde sig tilbage på et fint 
hotel, når man har besøgt en række fattige mennesker, mener kronprins 
Frederik, da jeg første gang får ham på tomandshånd. 

Midt i den brankede bush, hvor folk højt på strå er heldige at bo i siv-
hytter, som de kendes fra barndommens Anders And-blade. I en landsby, 
hvor høvdingen tropper op i uniform og er gift med de første 40 damer. 

Et bekvemt sammentræf
Det gør mig nervøs at skulle møde den danske tronfølger. Det fornem-
mer jeg allerede, da turen med Dansk Røde Kors falder på plads et par 
måneder forinden. Jeg har interviewet en del personligheder gennem 
årene. Folk, som ikke er født ind i berømmelsen, men har bedrevet noget 
opsigtsvækkende med ord, gerninger, holdninger eller kunst. De kongelige 
er en anden historie. Som popstjernen Thomas Helmig udtrykte det i DR-
dokumentaren ’Kongehuset indefra’, tog han hjem fra bal på hoffet med en 
’fornemmelse af noget uvirkeligt og samtidig såre virkeligt’.

Netop. Der er noget utilnærmeligt og mytisk over en familie, som skæbnen 
på en måde råder over på forhånd. Måske fordi familien altid har været der, 
måske altid skal blive der. Fordi de færreste af os med rødt blod i årerne er 
kommet rigtig tæt på den. Men i Mozambique byder chancen sig. Måske.

Jeg har nøje overvejet, hvordan jeg kan gribe den og skabe kontakt, når 
vi første gang står ansigt til ansigt. I min kuffert putter mit løbetøj sig, 
for alle tilfældes skyld. Så har vi da dét at tale om, jeg og den joggeglade 
kronprins. Men den plan falder på gulvet under en fællesbriefing, inden 
kronprinsen og hans entourage, der tæller hofchef Christian Schønau, 
toppen af Dansk Røde Kors og to livvagter, slutter sig til selskabet. 

’Vi kan ikke have dig løbende rundt i bushen. Det er for risikabelt. Hvis du 
først farer vild, og det er ikke så svært, skrider tidsplanen’, lyder beskeden.

I stedet lægger jeg ud med et sjovt sammentræf fra kronprinsparrets 
bryllup i maj 2004. Dengang var jeg medlem af hoffets kor, Det Kongelige 
Kantori, som sang under vielsen i Vor Frue Kirke i København. Vi var også 
med under de tophemmelige forberedelser, hvor kronprinsen foregav, at 
vielsesringen var for stram til Mary Elizabeth Donaldsons finger. Lige dér, 
under den højspændte generalprøve, ved alteret, foran en måbende bi-

Jeg har det fint  
med at svede og 

blive en smule møget til 

Kronprins Frederik 
har læst på lektien 
hjemmefra og stiller 
rask væk spørgsmål 
om dagligdagen i 
bushen.

historiens mest omtalte vielsesringe, formet med noget af det første guld 
udvundet fra Grønlands undergrund.

– Du glemte den her. Hér, siger kronprinsen og griner i forbifarten sit 
efterhånden velkendte grin. Det udløses som en spændt fjeder og falder 
på to lige trykstærke stavelser:

– Ha-ha! 
Udbruddet sitrer i aftenluften, mens Audien glider det sidste stykke 

gennem lufthavnens kongeport. Den oprigtige opmærksomhed på et 
tilfældigt stykke hittegods synes sigende for Danmarks 43-årige tronføl-
ger. Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik er ikke et selvhøjtideligt 
bekendtskab. Tværtimod. Han rummer så tilpas meget refleksion, at han 
formentligt også fanger det komiske i at sinke Krone 8 for at aflevere en 
hvilken som helst kuglepen til sin rette ejermand. Selv er han så langt fra 
hvem som helst, som man kan være. Om man vil det eller ej.
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skop. Et klart tegn på en mand med et vist overskud, selvom kronprinsen 
dagen efter græd som en pisket, allerede inden hans udkårne skridtede op 
ad kirkegulvet. 

– Nej, hvor godt. Det var også en flot oplevelse for mig og min hustru. 
Nej, hvor godt, gentager han, da jeg præsenterer ham for trumfkortet.

Og så er vi vel egentlig fint i gang. Under barmhjertige trækroner, der 
skærmer for den afrikanske eftermiddagssol. Kronprinsen er i det hele ta-
get imødekommende og snakkesalig. Oceaner fra den betuttede, nærmest 
mutte dreng, som for mange år siden ikke lod til at bære sin byrde med 
det mest overbevisende smil. En byrde, der gik op for den 10-årige Frede-
rik, da hans lillebror, prins Joachim, arvede Schackenborg Slot i Sønder-
jylland, og deres mor, majestæten, trøstede sin ældste søn med, at han til 
gengæld arvede hele Danmark. En ordentlig mundfuld at tygge videre på.

En lille fræk Frederik
Jeg ved ærligt talt ikke, om jeg var der eller ej. Jeg husker det, som om 
min mor tog mig med ind på Amalienborg Slotsplads, da kronprinsen 
fyldte 18 år og blev medlem af statsrådet. Det, der drøfter rigets tilstand 
og godkender nye love. Det var den 26. maj 1986. Måske var det bare 
noget, vi så hjemme i fjernsynet. Mine første mange billeder af kongefa-
milien står sløret og grynet.

’Frederik André Henrik Christian, Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, 
Prins til Danmark, greve af Monpezat’, som kongehusets egen hjemme-
side præsenterer ham, kom til verden i 1968, jeg i 1978. Vi blev begge 
født på Rigshospitalet, men dér stoppede sammenfaldene også, har jeg 
altid tænkt.

Jeg husker kornede glimt af kronprinsen og hans et år yngre bror i iden-
tisk tøj – klædt på, som om de var enæggede tvillinger. Jeg husker svagt 
det trafikuheld, som brødrene og et par venner var 
ude for nær deres fars vinslot i Frankrig. Kronprinsen 
og hans kammerat blev slynget ud af bilen og ned i en 
nærliggende flod. Han slap billigt. Et brækket kraveben 
og en flænge i panden.

Jeg husker forargelsen og øgenavnene, da han i 1992 
drønede fra overskrifter som ’Frækkere end politiet til-
lader’ og ind i min bevidsthed. I det nye års gryende ti-
mer tog et par betjente den 23-årige tronfølger og hans 
daværende kæreste med på stationen. De var begge berusede, og selvom 
hun sad ved rattet, havde hun ikke noget kørekort. Episoden var lavpunk-
tet i den dengang 23-årige kronprins’ popularitet. I sjældent harske ven-
dinger portrætterede Berlingske Tidende ham som en fartglad fyr uden 
udprægede filosofiske eller kunstneriske anlæg, men ’med talent for at 
more sig’. Ikke noget velment skudsmål i de dage. I dag fremhæver mange 
iagttagere omvendt, at kronprinsens ukrukkede facon kan være nøglen til 
kongehusets overlevelse. Faconen og så en jernvilje, som snart efter mani-
festerede sig så eftertrykkeligt, at selv republikanerne på Dagbladet Infor-
mation, gjorde honnør. ’Maratonkongen’, hed lederartiklen.

Ifølge bogen ’Frederik – Kronprins af Danmark’ fra 2008 havde Ber-
lingskes barske besyv tugtet tronfølgeren i en grad, så det satte gang i en 

forvandling. Noget skete der utvivlsomt. Fire måneder senere gennemfør-
te han sit første maraton, og de 42,195 kilometer på Københavns sprukne 
asfalt blev antrittet til en lang række bemærkelsesværdige præstationer. 
Samme år holdt han for første gang en tale, tilmed tv-transmitteret, som 
ikke blev skoset for sine retoriske mangler, men rost for sin poetiske ærlig-
hed. Det var især prins Henriks strikse børneopdragelse, der stod for skud 
under forældrenes sølvbryllup samme sommer.

Kronprinsen var først ved at komme op i omdrejninger. I 1994 kastede 
han sig ud på iskoldt, dunkelt og dybt vand, da han tog hul på uddannel-
sen i det ene af det danske forsvars to eliteenheder, Søværnets Frømands-
korps. Blot fire unge mænd bestod de skrappe krav udi fysiske og psyki-
ske spidskompetencer. Udholdenhed, dykkeregenskaber, søvnmangel 
og udspringsteknik. Den slags. Undervejs døbte soldaterkammeraterne 
ham Pingo, fordi han vraltede fra en øvelse med vandet skvulpende ud af 
våddragten. Fordi han i så fald var en kejserpingvin. Og fordi han var en 
af dem, fordi han behøvede et øgenavn ligesom alle andre. Pingo havde 
eksplicit frabedt sig særbehandling fra begyndelsen af.

På de talrige vandreture i Mozambique 17 år senere fornægter kronprin-
sens militærbaggrund sig ikke. Hans holdning er rank, og når der gøres 
stop, spreder han per automatik benene og samler hænderne omme på 
lænden. Hans øjne virker endnu mere blå end på billeder, som om pupil-
lerne svømmer i iris, og der er tydelige grå stænk i den korte frisure. 

Kronprins Frederik havde fået appetit på de store mundfulde, og efter 
et studieophold på eliteuniversitetet Harvard og et job som ambassade-
sekretær i Paris blev han en del af den ekspedition, der i 2000 markerede 
slædepatruljen Sirius’ 50-års-jubilæum. Den fire måneder lange ekspedi-
tion tværs over havisen på den nordgrønlandske kyst blev hans ultimative 
eventyr, og han fremhæver fortsat den tidligere koloni mod nord som sit 

ultimative rejsemål:
– Terrænet er stjernesmukt deroppe. Det er så 

sprødt uden at være goldt. Der er en ødighed, som 
er enorm stærk. Naturen ved, at den har det sidste 
ord at skulle have sagt. Det gjorde enormt indtryk på 
mig, fortæller han.

Undervejs på de 2.795 kilometer med hvide nætter 
og dunkle dagstimer, med udstrakte vidder og uen-
delige talepauser, på farten uden hestekræfter, men 

med en motor af slædehunde, kunne kronprinsen tilmed konstatere, at 
han hvilede i sit eget selskab:

– Hvis man er længere tid af sted end bare en uge eller to deroppe, skal 
man vide, hvordan man har det med sig selv. For låget kommer til at gå 
op. Alt, der gemmer sig derinde, damper af. Man må give slip på hverda-
gen, på pligterne, der venter. Den oplevelse frygter mange mennesker … 
at miste de faste holdepunkter. Men frygter man det ikke, er det en god 
oplevelse. For så handler det kun om at leve lige nu.

En ægte guttermand
Vi ankommer til Mozambique og kystbyen Vilanculos 20. maj. Det er tre 
dage før kronprinsen. Et par folk fra Dansk Røde Kors’ eget medieteam 

Hvis man er længere tid af sted  
end bare en uge eller to deroppe,  

skal man vide, hvordan man har det med 
sig selv. For låget kommer til at gå op

Kronprins Frederik 
har mindst to 
tatoveringer.  
Et nordisk motiv  
på skulderen og  
en haj på benet.
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Kronprins Frederik 
fik kvikt gang i ben-
tøjet, da han blev 
budt op til dans. 

Den lokale høvding 
var en af de få, som 
holdt sig nogenlun-
de i ro. Kronprinsen 
kunne muligvis ikke.

Historiefortælling 
omkring bålet i 
bushen. Kronprin-
sen kan skimtes 
under kasketten 
til højre i billedet.

Kronprinsen og 
skriverkarlen ta-
ger en timeout og 
en snak i skyggen.
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er allerede i fuldt vigør. Det kongelige besøg skal dokumenteres minutiøst 
og bruges til en hvervekampagne inden 2. oktobers store landsindsam-
ling. Som generalsekretær Anders Ladekarl konstaterer, er tronfølgeren et 
værdifuldt blikfang. Han appellerer bedre end nogen anden til de uund-
værlige kvinder over 65 år. Kvinderne udgør selve rygraden, når de frivil-
lige indsamlere skal organiseres. 

Mens vi venter på kronprinsen, går tiden med at gennemteste det tæt-
pakkede program. Oprindeligt håbede Dansk Røde Kors at kunne begræn-
se gruppen til en flok på 15, men med lokale sikkerhedsvagter, PET-agen-
ter, tolke og repræsentanter fra Mozambiques egen Røde Kors-bevægelse 
hober det sig op. Mindst til det dobbelte.

Under de fælles måltider har Billed-Bladets udsendte medarbejder på 
opfordring underholdt mig med sine oplevelser med kronprinsen. Trine 
Larsen, som hun hedder, omtaler ham med noget, der snildt kunne for-
veksles med hengivenhed. Hun kalder ham også for ’en ægte guttermand’. 

’Jeg har aldrig mødt nogen, som ikke kunne lide ham efter at have truf-
fet ham personligt’, tilføjer hun. 

Kun en enkelt gang i de foregående år har Trine Larsen oplevet kron-
prinsen en kende kort for hovedet. Det var i vinter, da hun som en del af 
jobbeskrivelsen på Danmarks royale ugeblad opsøgte ham på en skiferie i 
Alperne. Efterfølgende beklagede han sin manglende imødekommenhed 
og forklarede sig med et vist søvnunderskud. Ankomsten af tvillingerne 
Vincent og Josephine, der i januar gjorde Christian og Isabella selskab, 
trak tænder ud, forklarede han. 

Billed-Bladets journalist hjælper mig også i den formelle etikette, der 
forventes – endsige forlanges – når man skal tiltale et medlem af konge-
huset. ’Deres Majestæt’ er forbeholdt dronning Margrethe, understreger 
hun. I stedet hedder det ’Hans Kongelige Højhed’, når kronprinsen omta-
les i tredje person, og ’Deres Kongelige Højhed’, når han indledningsvist 
tiltales. Først derefter er det acceptabelt at bruge det mindre gumpetunge 
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’De’. I grunden ganske ligetil. Alligevel skal det vise sig, at jeg fortrænger 
formalia, når det gælder. 

Da vi har været af sted sammen i et døgns tid, henvender kronprinsen 
sig til mig. Vi har spist frokost på et udendørs og udtørret køkkenareal i en 
af Vilanculos’ nærliggende landsbyer, Pambarra 2. Pambarra 1 overnat-
tede vi i dagen forinden. Indtil nu har jeg forsøgt at holde taktikken om 
ikke at virke påtrængende. Så jeg kigger i stort set alle andre retninger. El-
ler lige forbi, i hvert fald. Derfor giver det også et mindre gip, da jeg drejer 
hovedet og ser, at det er ham, der kalder tværs over langbordet midt ude 
i bushen. 

– Rune, Rune!
Hans Kongelige Højhed og rockentusiast vil vide, hvilken musik jeg lyt-

ter til i de høretelefoner, der hænger om halsen på mig. 
Vi kommer vidt omkring. Tjept, krydsklippende, zappende. Fra dansk 

rap til en kommende John Mellencamp-koncert, som kronprinsen har 

sikret sig billet til. Via Roskilde Festival, som han ’desværre’ har til gode, 
forbi singer-songwriteren Bon Iver, som han vil tjekke op på. Videre.

Et afvæbnende bekendtskab
Det er kronprinsen, der stiller spørgsmålene. Entusiastisk. Han undrer 
sig over, hvordan jeg som musikanmelder holder mig opdateret med den 
overflod af musik, der strømmer fra internettet og en underskov af pe-
titte pladeselskaber. Personligt savner han mest af alt en internettjeneste, 
der gør det muligt at opspore og downloade dansk musik fra 1960erne, 
70erne og 80erne. 

Meget ældre bliver musikken sjældent i den garvede koncertgængers 
egne høretelefoner. Selv er han opdraget med klassisk musik, men det er 
ikke det, han planlægger at give videre til sine egne børn. Og det er da 
heller ikke symfonier, han og hustruen sædvanligvis diverterer publikum 
med under den tilbagevendende uddeling af Kronprinsparrets Kulturpris. 
Da overrækkelsen i 2008 fandt sted i Operaen, stod den fx på stodderrap 
fra aarhusianske L.O.C. og stenerbeats fra britiske Massive Attack. Musik 
med kant og attitude og lig i lasten.

– Man kan vist roligt sige, at jeg kommer fra et hjem med klaver. Ha-ha. 
Og det værdsætter jeg. Det er et fint instrument, fordi det har så bredt et 
spektrum af toner at spille på. Men jeg ville også gerne introducere mine 
børn, og det ville jo i første omgang blive Christian, til guitaren. Det kun-
ne sikkert være sjovt for os begge, siger han.

Kronprinsen er også nysgerrig efter, hvordan det var at interviewe Keith 
Richards i fjor. Om Rolling Stones-guitaristen er lige så bindegal i virkelig-
heden, som det fremgår af legendens actionpakkede selvbiografi. Han er 
i fuld færd med at læse den og nævner i forbifarten, at han også har slugt 
Red Hot Chili Peppers-forsangeren Anthony Kiedis’ bekendelser. 

Jeg vil ret så gerne vide, hvad der tænder kronprinsen ved fortællinger 
om rebelske rocklegender og deres udskejelser med stoffer, groupier og 

MANDEN, DE KALDTE PINGO

Født 26. maj 1968
Fulde navn Frederik André Henrik 
Christian, Hans Kongelige Højhed  
Kronprinsen, Prins til Danmark, greve  
af Monpezat. I Dagbladet Politikens  
satirespalte dog bedre kendt som Hans 
Højhastighed Kromprins Frederik
Uddannelse Krebs’ Skole og kostskolen 
École des Roches. Dernæst Øregaard 
Gymnasium og statskundskab på  
Aarhus Universitet med et mellemstop  
på Harvard 1992-93
Militærbaggrund Begyndte i 1986 i 
livgarden. Dernæst (og blandt meget  
andet) uddannet frømand i 1995.  
Flyvefærdig i flyvevåbnet i 2000
Civilstand 14. maj 2004 gift med 
frøken Mary Elizabeth Donaldson
Børn Kronprinsparrets førstefødte, prins 
Christian, kom til verden 15. oktober 
2005. Isabella 21. april 2007 og tvillin-
gerne Vincent og Josephine 8. januar 2011
Bopæl Kancellihuset på Fredensborg Slot 
og Frederik VIIIs Palæ på Amalienborg

Det evige midtpunkt. 
Også selvom han jo 
bare står og lytter.
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grusomme provokationer af det bedre borgerskab. Keith Richards skider 
tilmed og til stadighed højt og flot på det britiske monarki. Han håner li-
gefrem Stones-kollegaen ’sir’ Mick Jagger for at have ladet sig slå til ridder 
af den engelske dronning.

– Jamen for det første er de vanvittigt stærkt fortalt. Og den slags bøger 
giver en fantastisk indsigt i rock’n’rollens opståen og udvikling. De drenge 
er præget af en helt anden og barsk tilværelse, end vi har været vidne til. 
Det var magre kår i England i efterkrigstiden, og det fascinerer mig, at 
Stones byggede deres færdigheder ved at lytte til gammel soul og blues. 
Der gemmer sig meget historie i musikken.

Jeg spørger, om rockens oprørstrang mod det etablerede fornemmes 
genkendelig.

– Det, jeg noterer mig, siger han. – Det er, at oprøret bliver en del af 
dem, og at rocken virkelig udvikler sig til en kunstform med bandet.

Jeg forstår ikke helt svaret. Jeg tænker, at det min-
der mistænkeligt meget om et typisk politikerudsagn. 
Men hvad forventer jeg ærligt talt også, at tronføl-
geren skal udbasunere? At han kan genkende op-
rørstrangen fra sig selv? Næppe nogen kløgtig taktik, 
hvis man vil holde Ekstra Bladet for døren. Formid-
dagsavisen, som i 2009 ristede kronprinsen ved en 
pressekonference, fordi han havde trykket hånd med 
en gammel fascist i Den Olympiske Komité.

Under samtalerne i bushen og det senere interview i Krone 8 hæfter jeg 
mig ved, at jeg flere gange har henvendt mig med et ’du’, ’din’ eller ’dit’ i 
stedet for ’De’ eller ’Deres’. Det kommer jeg ganske enkelt til. Bider mig i 
tungen og gør det så igen. Det føles unaturligt og konstrueret at tale om 
musik med saft og kraft, blod, sved og tårer og samtidig holde en retorisk 

afstand. Kronprinsen ignorerer etikettebruddet. Han vil hellere tale ind-
hold end form. I det hele taget er han ikke typen, man har lyst til at holde 
fra sig i strakt arm. Han er afvæbnende. Og det til trods for at der står et 
par bevæbnede livvagter fra Politiets Efterretningstjeneste og holder øje 
med ham. Med os, vel sagtens. De to khakiklædte fyre holder sig oftest in-
den for en radius af fem meter. Kronprinsen ænser dem næppe, men han 
har også haft bodyguards omkring sig siden 1972, da terrorismen gjorde 
sin blodige entré i Europa. Jeg har glemt alt om dem, da først snakken går.

Et knæk i varmen
Det er de færreste, der glemmer Hans Kongelige Højhed Kronprins Frede-
rik. Eller HKHKF, som tronfølgeren af og til ses forkortet. Blot det at være 
til stede gør ham til midtpunkt for alles opmærksomhed. Musikdiskussio-
nen efter frokost viser sig således at blive en af bushturens få improvise-

rede stunder. En anden af dem opstår, da kronprinsen 
kaster sig ud i den stammedans, som en rytmegruppe 
opfører for ham. Afrikanerne kan lide at danse, og det 
kan den kommende kong Frederik X tilsyneladende 
også. Og ikke kun på sine nu om dage yderst sjældne, 
men temmelig omtalte besøg i nattelivet. Hans lem-
mer dasker uhæmmet, og straks er han omringet af 
forbløffede mozambiquere, der autentisk stempler de-

res underliv frem og tilbage i huggende bevægelser. To originale stilarter, 
en hvid og en sort, mødes. Det er ikke en blandet fornøjelse, det er en fest.

Ellers er kronprinsen mest optaget af livets barske realiteter. Han er af 
sted for at se, hvad Røde Kors slås med og kæmper for i Østafrika. Og 
han får syn for sagn. Han møder kvinder, der dyrker den sandede jord, 
kvinder, der samler jordnødder, kvinder, der høster siv, kvinder, der 

Kronprins Frederik 
bliver nummer 54  
i kongerækken. 
Den første var 
Gorm den Gamle.

Øverst: En klejn Frederik med 
sin elskede mormor, dronning 
Ingrid. Nederst: Småprinserne på 
kongeskibet Dannebrog.

Frederik blev student fra 
Øregård Gymnasium i 
1986. Og var i årene der-
efter en ivrig bilist.

Prins Henrik og hans førstefødte 
i vinterantrækket. En del af Fre-
deriks opdragelse var i de første 
år overladt til en barnepige.
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Efter en svensk klatreekspedi-
tion til Grønland i !"##, blev det 
indlysende at det outdoor 
beklædning der var tilgængelig 
på markedet, var særdeles 
begrænset. 
 Fjällrävens grundlægger,  
Åke Nordin, lavede en klatre-
jakke af et usædvanligt 
holdbart materiale, som han 
havde fundet for tungt til 
letvægtstelte. Dette var den 
første Fjällräven jakke.
 Når stoffet var imprægneret 
med en kombination af bivoks 
og paraffin viste det sig at være 
perfekt til outdoor beklædning.
 Materialet blev døbt $-!%%% 
(G for Grønland) og voksen 
blev døbt Greenland wax.

Holdbar og alsidig
Kombinationen af stoffets 
tætte vævninger (#& % polyester 
og '& % bomuld) og Greenland 
wax, gør $-!%%% stoffet utrolig 
holdbart, velventilerende, og 
vind- og vandafvisende.
 $-!%%% er også myggetæt og 
beskytter dig imod solens alfa 
og beta stråler. Perfekt til at 
opdage den skønne natur, uden 
begrænsninger. 

Justerbar
Greenland wax giver dig 
mulighed for nemt at justere 
mængden af imprægnering på 
din $-!%%% beklædning, så det 
passer til de forskelllige vejr-
forhold og aktivitetsniveauer.

 Mere voks øger vindtæthe-
den og vandafvisningen. 
Imprægneringen øger ligeledes 
holdbarheden af beklædningen. 
 Mindre voks giver en 
køligere beklædning med 
maksimum ventilation.
 Læs mere omkring fordelene 
ved $-!%%%, samt hvordan du 
anvender Greenland wax  
på www.fjallraven.dk.

Ved at påføre helt naturlig Greenland wax, kan 
du nemt tilpasse din !-"### beklædning til 
forskellige vejforhold og aktivitetsniveauer.

Testet igennem årtier af eventyr

Formentlig det bedste  
outdoormateriale der findes

Ved at påføre mere voks, bliver din $-!%%%  
beklædning mere holdbar,vindtæt og vandafvisende. Mindre voks  

øger ventilationen og giver en køligere beklædning. 

Fenix Outdoor Danmark henviser til nærmeste forhandler på tlf.: 8620 20 75 eller på www.$allraven.dk

Den første Fjällräven jakke blev i "%&' lavet i et usæd-
vanligt holdbart materiale, som var fundet for tungt til 
de letvægtstelte, som det oprindeligt var tiltænkt. Efter 
en række justeringer blev materialet døbt !-"###.
 Greenland Winter Jacket er en klassisk jakke med varmt 
for, der vil modstå vind og vejr i mange år frem.
Findes også en i damemodel.
Vejl. pris ".%%%,-
.

!-"### beklædning har bevist dets pålidelighed 
på utallige eventyr. Karl Trousers er en robust 
friluftsbuks med børstet over(ade.
Findes også i en damemodel.
Vejl. pris '%%,-
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er blevet forladt af deres mænd til fordel for andre kvinder og et job i de 
omkringliggende landes mineindustri, kvinder, der som regel er mødre og 
fædre på én gang, kvinder, der er dødssyge af aids og tilmed har smittet 
deres afkom med hiv. Kronprinsen fortæller, at han pakker historierne ind 
og tager dem med hjem til familien:

– Det gør helt indlysende indtryk, at de næsten ikke har til dagen og ve-
jen. Og det kan man så fortælle videre til sine egne børn, i hvert fald den 
ældste. At der er nogen, der har det væsentligt dårligere, end vi selv har 
det. At vi skal påskønne det, der er. Den ro og fred, vi har, hvor vi bor.

Ud på eftermiddagen knækker han under sin bøllehat. Dagens niende 
eller tiende simultanoversatte foredrag i heden får klappen til at gå ned. 

Han er så udmattet, 
at det sætter sig i blik-
ket, bliver fjernere i 
det. Det er næppe helt 
nemt. Alles øjne hviler 
på ham uden afbræk, 
og hans øjne er de ene-
ste, der ikke må glide 
i i ny og næ. Det tæller 
ikke rigtig som en und-
skyldning, at jetlaggen 

Næste gang kunne jeg 
ønske mig et længere forløb 

dernede. At bruge to-tre-fire uger 
på nødhjælpsarbejde som en  
hvem som helst anden frivillig 

stadig sidder i kroppen. At han kun har fået fem timers søvn i et telt. At. 
De her mennesker, de her skæbner, fortæller med deres hjerteblod, det 

her er deres øjeblik, og de ville sikkert også gerne bytte deres hytte for et 
telt, nu vi er i gang.

Der er med andre ord et stykke vej til Krone 8-bilen en håndfuld uger 
senere. Og endnu længere til olympisk kongres i Mozambiques relativt 
rige naboland, Sydafrika. Kronprinsen ved, hvad der venter ham. Værts-
by-kandidaterne til vinter-OL i 2018 vil forsøge at vinde hans gunst og 
Danmarks stemme, ikke mindst. Det skræmmer ham ikke. Men hvis nogen 
kan tåle opmærksomheden, er det vel ham.

– Jeg bliver med garanti omsværmet, men jeg frygter ikke at blive løbet 
ned af ivrige lobbyister. Det bliver ikke sådan, hvor man får lyst til at ryste 
dem af sig og sige: ’Gå nu væk, hund’. Ha-ha. Kandidatbyerne ved udmær-
ket, at det kan give bagslag at smøre for tykt på.

Jeg spørger, om han savner Mozambique. På sin vis, viser det sig.
– Næste gang kunne jeg ønske mig et længere forløb dernede. At bruge 

to-tre-fire uger på nødhjælpsarbejde som en hvem som helst anden frivil-
lig. Men nu har jeg jo også lige et ansvar for en stor familie herhjemme at 
tænke på. Måske kan det bedre lade sige gøre om 10 år. Måske. Hvem ved, 
spørger kronprinsen.

Selv fattes han svar. Men fremtidens konge har det selvfølgelig også helt 
fint, hvor han er nu. Her i nuet.  

DEN 2. OKTOBER ...
... kan du give et bidrag til Dansk 
Røde Kors’ landsindsamling. Her 
rejses der penge til det kriseramte 
Østafrika, som kronprinsen i maj 
oplevede en snert af i Mozambique. 
Du kan også melde dig som ind-
samler på www.rødekors.dk
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