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Kongeligt bryllup fredag den 14. maj 2004 i Vor Frue Kirke, 
Københavns Domkirke. Biskop Erik Norman Svendsen skal forrette 

vielsen og vil blive assisteret af kongelig konfessionarius Christian Thodberg. 
De forlovede, Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik og Mary Elizabeth Donaldson. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.  

Statsminister Anders Fogh Rasmussen, Venstre, meddelte tirsdag den 7. oktober 2003, under åbningen 
af folketinget, anmodning fra dronningen, at kronprins Frederik og Mary Donaldson ønsker at indgå 
ægteskab med hinanden. Ingen medlemmer i folketingssalen havde nogle indsigelser imod forlovelsen, 
anmodningen fra dronning Margrethe og statsministeren, efter åbningstalen, blev enstemmigt venligt 
modtaget. 
Hendes Majestæt Dronning Margrethe meddelte derefter i statsrådet, onsdag den 8. oktober 2003, klok-
ken ti i Residenspalæet på Amalienborg Slot, at Hans Kongelige Højhed Kronprins Frederik indgår 
ægteskab med den Tasmanske, Australske pige, frøken Mary Elizabeth Donaldson. Mary Donaldson 
blev ved mødet i statsrådet præsenteret for hele regeringen, forlovelsen blev ved aftenstide afsluttet med 
stor gallafest, statsrådsmiddag sammen med alle landets ministre på Fredensborg Slot. 
En kongelig forlovelse som den i dag i Danmark efterfulgt af bryllup til sommer er en statshandling der 
finder sted og derfor er begivenhederne planlagt efter bestemte regler og lagt i faste rammer. 
Det er godt tre år siden Frederik og Mary traf hinanden, det var ved de Olympiske Sommerlege i Sydney 
år 2000. 
Danmarks kommende kronprinsesse og senere dronning, Mary Elizabeth Donaldson er 31 år, født 5. 
februar 1972 i Hobart, Tasmanien, Australien. Mary er den yngste datter, af en søskendeflok på fire, de 
er tre søstre og en bror. Hendes forældre, de kommende kongelige svigerforældre er John Dalgleish 
Donaldson, født 1941 i Skotland og Henrietta Clark Donaldson, født 1942 også i Skotland, de blev viet 31. 
august 1963 i Edinburgh, Skotland. Året 1963 flyttede Marys forældre til Tasmanien i Australien, hvor 
Mary er født og opvokset. Marys mor døde i 1997 efter en hjerteoperation, hendes far John giftede sig 
igen 2001 med Susan Moody. 
Den Kongelige Livgarde mødte op på Amalienborg Slotsplads til vagtskifte med en kongevagt i rød galla, 
kongevagten ved Amalienborg var for Hendes Majestæt Dronning Margrethe. Den røde våbenjakke an-
vendes normalt kun ved dronningens fødselsdag, 16. april, og nytårsdag, den 1. januar, dagen i dag med 
den kongelige forlovelse var en undtagelse. Efter vagtskiftet kom så hvad folk havde ventet på, tronfølge-
parret kom ud på balkonen.  



         

I anledningen af den kongelige forlovelse onsdag den 8. oktober 2003, mødte Den Kongelige Livgarde 
op til vagtskiftet med en kongevagt i rød galla og musikkorpset, der underholdte med musik på slotspladsen. 

En kongevagt kendetegnes på at fanen og trommen i dagtimerne står ved kolonnaden foran palæet. 
Billederne her er fra en kongevagt ved Hendes Majestæt Dronningens 60 års fødselsdag, år 2000. 

De nyforlovede, kronprins Frederik og Mary Donaldson, Regentparret dronning Margrethe og prins 
Henrik, professor, Marys far, John Donaldson og stedmoderen, fru Susan Moody trådte klokken tolv 
middag frem på balkonen foran de mange tusinde fremmødte på Amalienborg Slotsplads. De mange 
fremmødte på slotspladsen, foran kong Christian IX,s Palæ, ventede spændt på at kronprinsen skulle 
kysse sin kommende brud. Det berømte kys overfor befolkningen udeblev, men prinsen trykkede dog sin 
forlovede i hånden og derpå gav han sin brud et galant kys på hånden. Der kommer jo også et bryllup 
sagde kronprinsen ved pressemødet om eftermiddagen i Havesalen på Fredensborg Slot. Efter den store 
fremvisning på balkonen ved Amalienborg kørte de kongelige op til Fredensborg, til privat familiefro-
kost på Fredensborg Slot, inden det store pressemøde klokken halv fire.  

         

                  Regentparret, dronning Margrethe og prins Henrik          Familien samlet på balkonen onsdag den 8. oktober. 
                 kom klokken tolv middag frem på balkonen. Hendes     Fra venstre, Marys far John Dalgleish Donaldson, Johns 
                     Majestæt Dronningen viste stolt sin kommende           kone Susan Moody, tronfølgeparret, Mary og Frederik. 
                            svigerdatter, Mary fra Australien frem.                     Regentparret dronning Margrethe og prins Henrik. 

Den Tasmanske, Australske pige bliver til foråret, på bryllupsdagen fredag den 14. maj 2004 med et, 
dansk statsborger og kronprinsesse af Danmark. Mary Donaldson skifter tro og nationalitet. 
Hele nationen vil følge det kongelige brudepar på TV hele dagen, når Frederik og Mary til foråret, ved 
alteret i Københavns Domkirke, giver hinanden deres rungende ja på livet, "Det er så yndigt at følges 
ad" og så videre. 
Det store kongelige bryllup til sommer bliver afviklet på en hverdag, fredag den 14. maj 2004 i hovedsta-
den. 
Alle havde forestillet sig, at brylluppet skulle afvikles i Holmens Kirke i København. Sidst Holmens Kir-
ke dannede rammen ved et kongeligt bryllup var 10. juni 1967, ved dronning Margrethe og prins Hen-
riks bryllup.  
Dronning Margrete I og kong Håkon VI af Norge blev også, i 1363 viet i Holmens Kirke. 

 



 
Brylluppet denne gang skal stå for i Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke. Københavns biskop Erik 
Norman Svendsen skal forrette vielsen af det kongelige brudepar og han vil blive assisteret af kongelig 
konfessionarius 
Christian Thodberg i domkirken. Domkirken der ligger i Københavns centrum, tæt ved strøget, i Nørre-
gade, har plads til godt 1300 kirkegængere. Der er lidt flere pladser end i den tidligere anvendte kirke, 
Holmens Kirke. 
Det er første gang Vor Frue Kirke, Domkirken, skal forrette en kongelig vielse. 
Københavns Domkirkes historie går helt tilbage til 1200-tallet, kirken blev gennem tiderne delvist eller 
helt hærget af bombardementer og store brande i hovedstaden. Domkirken er senest i 1827 blevet genop-
ført af arkitekt C. F. Hansen.  

           

                                    Det  forlovede kongelige brudepar til maj,            Marys forældre John Donaldson 
                                     kronprins Frederik og Mary Donaldson.                   og stedmor Susan Moody.  

Bryllupsfesten til foråret bliver den nye hofmarskal Ove Ullerups, efterfølger efter hofmarskal Søren 
Haslund-Christensen, største opgave. Brylluppet skal efter sigende holdes i et telt, i haven, ved Fredens-
borg Slot med plads til langt over fire hundrede gæster. 
Af kongelige indbudte gæster fra Europa kan nævnes, det norske og svenske kongepar og tronfølgere. 
Hollands dronning Beatrix og kronprins Willem og kronprinsesse Maxima. Belgiens kongepar, kong Al-
bert og dronning Paol samt tronfølgeparret Philippe og Mathilde. Spaniens konge, Juan Carlos og dron-
ning Élena. Englands prins Charles og endnu flere regerende statsoverhoveder vil være til stede ved det 
kongelige bryllup i Danmark.  


