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• ser 
• ron r1nsesse 

H un er norsk. hun er vakke r og frisk. 
Hun er Norges kronprinsesse. 

Vi hilser henne velkommen som Kon
gelig Hoyhet, som Kongehusets f!Z)rste 
kvinne. 

Vi gieder oss med henne som torsdag 
den 29. august 1968 ikke bare ga sitt ja til 
den mann hun elsker, men ogsa ga et ja til 
hele det norske folk, et ja til en oppgave og 
.::t ansvar som det skal bade kraft og klok
skap til a brere. 

Vi gieder oss med var kronprins, som 
endelig ved domkirkens alter fikk sin ung
doms Sonja til ektevidd hustru . En kvinne 
l stotte seg til under det store kali som 
venter ham i fremtiden . En kvinne a deie 
gledene med. 

Alt for lenge, J"ra kronprinsesse Marthas 
dod i 1954. har vart kongehus vrert uten 
d.::n ledende kvinne som en dronning, en 
kronprinsesse skal vrere. Det var ikke 
godt slik, ikke for Kong Olav og hans 
S!ilnn, ikke for folket hvor kongehuset har 
en sa sentral plass. 

De mange ar i venting var vi sammen 
om. Det var ar som bar i seg truselen om 
oppl0sning, om en slutt pa var nye konge
rekke. 

Med bryilupet den 29. august er d.::t heie 
t0:i1ret <;ammen igjen. De tunge klokker i 

Oslo Domkirke ringte inn en ny tid for 
Norge og for Kongehuset. Det er kian 
for en ny generasjon, en generasjon som 
f0rer med seg noe nytt. 

Prins af det kongelige Hus ma ei gifte 
sig uden Kongens Tilladelse, star det i 
Grundlovens § 36. 

Den tillatelse ga Kong Olav. etter a ha 
radf0rt seg med rikets fremste menn. Lang 
tid gikk det f!Z)r den avgj0relse ble tatt. 
Fordi Hennes Kongeiige Hoyhet Kron
prinsesse Sonja var en kvinne fra folket. 
Det var en uvant tanke. bade for Kongen 
og for folket, men de mange ventear har 
ogsa vrert provear. I det ligger en garanti 
for at Kronprinsen og hans brud kjenner 
sine hjerters tale. At de to har det men
neskelige grunniag som ma til for at frem
tidens virke skal bli et feiiesskap. 

Fra forste stund, den marsdag i ar aa 
forloveisen ble deklarert, har sympatien 
og gleden strommet det unge kronprinspar 
i mot. Det kan ikke ienger vrere noen tvii 
om at Kronprinsesse Sonja har fatt og fylt 
den iedige plass, ogsa i folkets hjerte. 

Det er ikke sa undcriig. Mer og mer har 
vi lrert oss til a se at de kongeiige ogsa er 
mennesker, mennesker vi har valgt til a 
fylle det opphoyde kall. 

Vi 0nsker et Kongehus, en samiende 
enhet vi kan se opp til, en kongeiig fami lie 
som tjener folk og land. 

Men vi onsker ingen adel. Vi 0nsker 
ingen trappestige med gradert finhet rundt 
vart Kongehus. Det skal vrere i kontakt 
med folket, ikke et solhoff med faiskt glit
ter fra eventyr og svunne tider. Vart konge
hus skal funksjonere, i pakt med tid.en vi 
lever i. 

Pa mange mater en oppr0rets tid, en tid 
for nye tankebana. Det er noe realt og 
rett pa sak at var Kronprins veiger sin brud 
av folket og folket godkjenner hans valg 
og hans vilje. En holdning litt pa tvers av 
det man ventet, men for ham ikke i strict 
med den kongstanke han brerer i seg. Og 
noe nytt er det egentlig ikke at et kongehus 
kommer fra foiket eller tar opp en utvalgt 
fra foiket. 

Det avgjorende er at Kongehuset er for 
foiket. At de kongelige har og kan ren
dyrke de menneskeiige kvaliteter som 
kreves. 

Og at de kan ta opp dct krevende motto 
som Kong Haakon vaigte og fulgte. 

Alt for Norge. 
Vrer hiiset Norges nye Kronprinsesse. 

Ki. L. 

3 



Fr0ken Sonja Haraldsen fores opp til alteret av Kong O lav. Noen 
minutter senere fortes hun samme vei tilbake - som kronprinsesse 
Sonja. Hun har lenge hatt en kronprinsesses verdighet i fremtreden. 

Sonja er kommet frem til alteret, og mottar salmene av biskop Birkeli. 
Hennes mor, Dagny Haraldsen, bivaner. Bade Harald og Sonja sang 
mot slutten med i den unisone sa lme «Velsignet er det hjem ... » 
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Lykkeog 
ansvar 
Sonja svarte ja to ganger og nik
ket med hodet, og dermed ble 
hun kronprinsesse. 

Kronprins Harald svarte ja 
hpyt og bestemt som for a mar
kere avslutningen pa ti ars vente
tid. 

Han har fatt den livsledsa
gerske han pnsket a inderlig at 
han tok sjansen pa kritikk og 
faren for monarkistiske forstyr
relser. 

Vi har fatt et lykkelig, ungt 
ektepar, sammensveiset av mot
gang og kjrerlighet og styrket til 
a brere forpliktelsene som na
sjonens fremste ektepar. Vi har 
fatt en glad kronprins og en vak
ker og intelligent og uhyre re
presentativ kronprinsesse. 

Sa er alle fornpyd. 
Bryllupsdagen for de to artet 

seg som en rus av travelhet og 
forventning. I lppet av formid
dagen var Sonja opptatt med a 
gjpre seg vakker. Hun hadde in
gen offisielle pliktcr og kunne 
ofre seg helt for frisyren og bru
dekjolen og i relativ stillhet re
petere den seremoni som foresto 
og som skulle markere hpyde
punktet i hennes liv . 

Harald hadde det travelt pa 
alle mater. Sammen med sin far 
ledsaget han de kongelige gjester 
under bespket pa Holmenkollen 
om formiddagen. I middagstiden 
dro de to ut til Fornebu for a 
ta imot de siste gjester: kong 
Baudouin, storhertugen og stor
hertuginnen av Luxembourg og 
kong Gustav Adolf. 

For oss som fulgte kronprins 
Harald den dagen var det ikke 
vanskelig a oppdage at han var 
preget av gleden over den fore
staende begivenhet. Man merket 
det pa hjerteligheten hans over
for de mennesker han hilste pa, 
snakket med . Han smilte og vin
ket mer enn noengang, og de 
utenlandske pressefolk som var 
blitt fortalt om den alvorlige 
norske kronprins, begynte a Stille 
seg tvilende til norske kollegers 
palitelighet. 

Klokken var halv tre fjijr kron
prins Harald og Kong Olav kom 
tilbake til Slottet. Klokken var 
litt over halv fem da Harald steg 

inn i Domkirken sammen med 
forloveren, grev Flemming. Han 
var ifprt Hrerens paradeuniform, 
kapteins grad, og bar storkorset 
av St. Olav. Han vinket til en 
jublende menneskemengde pa 
Stortorvet. Han gikk langsomt 
oppover kirkegulvet, smilte sa
vicJL, og da han satte seg, nik
ket han til et par av de nrer
meste. 

Harald salt tyve minutter og 
ventet ra Sonja. 

I apen bil kj0rte Sonja sam
men med Kong Olav fra Slottet 
til Domkirken. Og folk jublet. 
Karl Johan hilste borger-datte
ren som skulle bli landets f0 rste 
dame, og hun vinket og smilte 
tilbake og var stralende vakker i 
sin brudekjole av hvit helsilke. 
Kong Olav? Ja, han virket 
svigerfar-beskyttende og stolt 
og glad - som han har gjort hele 
denne siste uke, og i en sa pa
tagelig grad at han ved flere an
ledninger nesten har stjalet opp
merksomheten fra Sonja og 
Harald. 

Sonja i kirken . De ett tusen 
gjestene reiste seg da hun ble 
fprt inn av Kong Olav. Og en 
pussig detalj: fprst satte Sonja 
seg, sa de kongelige. 

Biskop Birkeli kalte de to frem 
til alterringen. Alvorlige og 
ranke sto de og hprte biskopens 
ord til dem . han talte om det 
hav av varme og kjrerlige tanker 
som paret er omgitt av. Og han 
talte om det nye band som skal 
knyttes mellom kongehus og folk 
og fortsatt muliggjpr den livs
form som er blitt naturlig for 
oss her i Norge . Sam men skal de 
to vrere med- a virkeliggjpre for 
hele folket det motto som Kong 
Haakon og Kong Olav sa ene
staende har fulgt i krig og fred: 
- Alt for Norge. 

Biskop Birkeli snakket lenge. 
De to sto urprlige, apenbart dypt 
beveget og meget lydhpre over
for de mi Ide rad . De er klar over 
ansvaret. De lytter gjerne til 
gode rad. For hverdagen venter. 

Sa sa de ja til lykken og an
svaret. 

De tok hverandre i hendene, 
• og vendte seg langsomt mot oss. 



Det var Kong Olav som fulgte Sonja Haraldsen oppover kirkegulvet. 
Her er bilen kommet frem til kirken og de to skal ga inn. Kj0returen 
gikk i apen bil nedover Karl Johan hvor folk sto langs ruten og jublet. 

Den omfattende overforing av bryllupet i TV gjorde utvilsomt 
sitt til at mange ville folge begivenhetene hjemme i egen stue. 
Det var derfor ikke sa mye folk fangs kj0reruten som man ventet. 
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Fra omvisningen pa H0vikodden onsdag. Fra venstre: fru generalkonsul S0derberg, prinsesse M ar
garetha av Danmark - mor til grev Flemming, grevinne Ruth og grev Flemming av Rosenborg, Erling 
Lorentzen. prinsesse Ragnhild (med ryggen til) , Johan Martin Ferner. fru llmi Riddervold, kron
prins Harald. Sonja, prins Henrik, kronprinsesse Margrethe og den islandske presidentfrue. 

Hovikodden 

Kong Olav. prinsesse A strid. prinsesse Margaretha og Sonj a pa Hovikodden, alle levende 
interessert i den praktfulle kunst samlingen. Tre av de kongelige gjestene virket spesielt en
gasjert: Sonja. kronprinsesse Margrethe og prins Henrik. Noe for Sonjas kunsthistorie? 





De forste gratulasjoner. Kong Olav kysser sin svigerdatter, kron
prinsesse Sonja, mens Harald og fru Dagny Haraldsen er lykkelige 

8 

tilskuere. Det har fra forste stund vcert iipenbart at Kong Olavs 
forhold til Sonja er det aller beste. Han viser stolthet og lykke. 



Klang
bunn 
avalvor 
Det skjedde Norges-historie, og 
stemningen i domkirken fortalte 
det. De dunkle skygger verdens
situasjonen kastet over bryllups
festen, ga den en klangbunn av 
alvor. Man merket det ogsa pa 
pressetribunen . Reporterne spur
te ikke etter siste nytt om brude
paret. Man spurte etter siste n y
heter fra Praha. 

Da jeg sa de to der fremme 
ved alteret, slo tanken meg: Vil 
det engang falle i deres lodd a 
vzere for oss hva Svoboda og 
Dubcek er for tsjekkoslovaker
ne? Vil de ha skulderbredde og 
styrke, modenhet og mot, slik 
far og bestefar hadde? 

Piken som kom inn i kirken 
som Sonja Haraldsen, og tre 
kvarter senere forlot den som 
kronprinsesse Sonja av Norge, 
var seg utvilsomt alvoret bevisst. 
De sma smil og kokette glimt 
som vi har lze rt a like ved Sonja, 
var jeldne. 

F(IJrt av Kongen tok hun plass 
ved siden av sin mor. Det var 
bare en (IJ rliten replikk mellom 
datter og mor. Fulgt av et varmt 
lite smil og et blikk over kor
gangen til kronprins Harald. 

Hennes ja var knapt h(IJrbart, 
men handen hennes kom fort 
Haralds i m(IJte da biskopens: -
Rekk hverandre handen pa det , 
var sagt. 

Da de tok plass ved hveran
dres side, var det et glad lite 
smil pa kronprinsens ansikt. Han 
hvisket noen ord til sin kron
prinsesse. 

Sonja Haraldsens mor tok sin 
plass ved Kong Olavs side. Han 
smilte til henne, og hvisket smil
ende, og br(IJt (IJrlite grann pa et i
ketten, da han lot henne sette 
seg, f(IJr han selv igjen tok plass . 

Under salme-sangen sa ng de 
nygifte med. Orn de hadde latt 
seg irritere av uroen bak i kirken 
hvor 70 pressefolk arbeidet med 
knit rende kameraer, lot de seg 
ikke merke med det. A slippe et 
sa stort antall pressefolk inn til 
en kongelig vielse, har ingen vii.
get f(IJr. Kommentarer fra uten
landske kolleger fo rtalte at de 
satte pr is pa den norske velvilje. 
En velvilje beordret av Kong 
Olav selv. 

Det h0ytidelige 0yeblikket er kommet da Sonja og Harald kneler ned ved alterringen og biskop Fr. Birkeli 
lyser kirkens velsignelse over det lykkelige par, som na er blitt erklcert for riktige ektefolk a vcere. 

Mange prominenser samlet pa domkirketrappen like etter vielsen. Fra venstre: Kong Gustaf 6. Adolf, stor
hertuginne Charlotte av Luxembourg, prinsesse Margaretha, storhertug Jean av Luxembourg (halvveis 
skjult). grevinne Ruth av Rosenberg, Kong Baudouin, dronning Ingrid, kong Frederik og president Kekkonen. 
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Harald og Sonja pa Fornebu tirsdag formiddag for ii motta gjester. 
13ildet 0verst : Harald hilser pa prins Carl Bernadotte av Sverige. 
Sonja hilser pa grevinne Flemming av Rosenborg, og prinsesse 

K
ronprins Harald holdt en apenhjertig tale 

under regjeringsmiddagen pa Akershus 
slott. Han snakket Orn 10 ars bekjent

skap med vennskap, forstaelse og kjrerlighet. 
Han innr0mmet problemene, og var glad for at 
nar tillatelsen til giftemal endelig forela, skapte 
den en renere luft. De to kunne sta apent frem og 
bli apent diskutert. 

Harald ser fremtiden lyst i m0te. Hans opti
misme skyldes nok for en stor del at han na far 
noen a dele arbeidet og pliktene med. Og at det 
kan vrere to om oppgaven vii sikkert styrke inn
satsen, for som Harald sa: - Hverdagen vii stille 
store krav til oss. Vare landsmenn har reu til a 
kreve meget av oss. 

Statsminister Per Borten talte ogsa under mid
dagen, og utbragte pa vegne av regjeringen en 
skal med de varmeste 0nsker for de to. 

- Jeg er sikker pa at Sonja vii yde verdifull 
bistand, sa statsminister Borten. - Det kjennskap 
jeg har fatt til Sonja gjennom de siste maneder, 
overbeviser meg om at hun er godt skikket til a 
fylle sin plass i var nasjon. 

Han 0nsket spesielt Sonja lykke til med sin 
viktige gjerning ved sin manns side. 

10 

Til slottslest 

Ragnhild omfavner prinsesse Margaretha. Bildet under: Haralds 
forlover, grev Flemming og Sonja. Gjestene begynte ii ankomme al
lerede mandag. F0rst ute var Islands president, Kristjan Eldjarn. 

-



Til regjeringsmiddag pa Akerhus onsdag kveld . Kong Olav kommer 
sammen med Harald og Sonja. JEreskompani fra Garden var oppstilt. 
Sonja var meget elegant med oppsatt har og kledd i gul silke og perle-

morshrodert topp. De 270 gjestene hie plasert i Romerike- og Marga
rethasalen. Forsvarets stahsmusikk spilte mens gjestene hie servert 
gravlaks og sprnstekt and . Avslutningen fant sted i Christian IVs sal. 

Onsdag formiddag kom prins Clausav Nederlandtil Forne
hu. Kommand0r Bakke, Kongens sjefsadjutant. tok imot. 

Kong Olav var nede pa Vippetangen og 0nsket prinsesse Margrethe og hennes 
gemal, prins Henrik, velkommen. Tirsdag morgen: sol, glede og vakre hlomster. 
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Utenfor kirken strnmmet jubelen mot de to nygifte. De 
stoppet opp for a la seg hylde, og vinket lykkelig tilbake 
til folket. De stralte omkapp med solen som da tittet 
frem fra skydekket. Deretter gikk turen opp til Slottet. 

De nygifte vandrer ned kirkegulvet. Bak folger de fire 
brudepikene Ingeborg Lorentzen, Lis Haraldsen, Anita 
Henriksen med Ian Henriksen bak. Deretter folger fru 
Dagny Haraldsen og Kong Olav og forloverne, fru llmi 
Riddervold og grev Flemming. I alterringen biskop Birkeli. 
( Bildet til venstrel. Ca. 1 OOO gjester var samlet i kir
ken da Sonja og Harald ga hverandre sitt ja. (Over). 
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Theodor Olsens Eft£ 
presenterer 

det nyeste skudd pa 
SlektsOlv-stammen 

A 

Bak (remstilling€n av 
cSON]A > Slekts0lv 

star Th. Olsens E(t(.s 
s0lvvare(abrikks 

kjente, moderne virk
somhet, hvor dyktige 

designere og (ag(olk pd 
al le omrdder har 

de beste betingelser 
for d nd de gode 

resultater. 

Den unge, vakre brud insp irerte til dette nye memster (i Slekts0lv

serien). Edel i form og med elegant og raffinert linjef0ring. Gode 

bruksegenskaper - et m0nster som vii vekke beundring i alle om

givelser. - Orn kort tid vii Deres gullsmed med glede vise Dern 

m0nsteret som vii forekomme i en rekke festlige deler. 



Arhundrets 
kjrerlighetshistorie 
Romansen mellom Harald og 
Sonja inneholder akkurat de 
trekk som kreve~ for a pakalle 
medfolelse hos et varmhjertet 
publikum: Den lange ventetid. 
a lle forsakelser og vanskelig
heter, forsok pa a skilles i for
t vii else over de tilsynelatende 
uloselige problemer, gjenforen
ing og trofasthet. 

Det er som om historien skulle 
v<ere hentet fra en foljetong. 

Sil gar var Kronprins og hun 
som na er blitt var Kronprin
sesse hen og viser oss at den 
enkle og hengivne kjrerlighet 
virkelig vinner over var kjolige 
hverdag. 

Derfor vii de to sta som et 
bevis pa romantikkens ukue
lighet, og dette eksempel kan 
kanskje spesielt ungdommen 
trenge som kontrast til strfijm-
1 i njesamf unnet og de praktiske 
vurderinger. 

At vi fortsatt har sans for ro
mantikk, er var mottagelse av 
Sonja en hyggelig bekn.:ftelse pa. 
Reservasjonen fra den tiden da 
Sonja eksisterte som et pikant 
sladder-emne, har forvandlet seg 
til en overstrommende begeist
ring som omfatter alt fra hen
nes elegante hatter til tanken 
om engang a fa henne som var 
dronning. 

lgjen vender vi tilbake til h0st
dagen i 1959 da nordmenncne 

forste gang ble oppmerksom pa 
at Sonja eksisterte i Haralds be
vissthet. Bildet av Sonja b0yet 
over Haraids eksamenspapirer 
fra krigsskolen ble tatt av NAs 
Bj0rn Glorvigen . Hverken han 
eller de to pa bildet ante vel at 
den kortklippede unge damen 
skulle skape de forste, a lvorlige 
probl'emer for det unge, norske 
monarki. 

Harald og Sonja hadde m0tl 
hverandre i juni samme aret i 
et privat selskap. Det fortelles at 
man ikke kunne registrere en 
voldsom kjrerlighet ved forste 
blikk. Men interessen var vakt, 
og Harald ringte i god tid ffijr 
krigsskoleballet for a sikre seg 
Sonja som dame. 

Na, de to hadde riktignok truf
fet hverandre en gang tidligere. 
Det var i 1951, under KNS' 
juniorleir pa Hank0. Fjorten ar 
gamle Sonja sto pa bryggekan
ten , da hun kjenner noen rykke 
henne i skjerfet bakfra. Hun snur 
seg bratt - og star ansikt til an
sikt med kronprinsen. som bare 
var guttaktig ertelysten. Det ble 
ikke noe mer ut av det motet. 

Etter krigsskole-ballet ble 
Harald og Sonja sett oftere og 
oftere sammen. Ikke sa meget 
offentlig. Selvsagt var man klar 
over at Harald var utsett til et 
fy rs telig giftermii.L og pa den 
tiden var det heller ikke sa a l-

Egentlig sku lle ve l ikke Sonja startet sine representasjonsplikter for 
etter bryllupet. Men like etter at forlovelsen var bekjentgjort, ble 

· hun invitert til So lbergs Spinderis 150-a rsjubileum med Harald. 

minnelig med fyrstelig-borgerlig 
ekteskap. Sonja og Harald mdt
tes helst i selskap med venner, 
lojale venner sum satte sin rere i 
a skape mest mulig ro og trygg
het om de to . Vaget de seg ut pa 
egen hand, var det gjerne for a 
liste seg inn pa en kino etter at 
lyset var slukket - 9g lure seg 
vekk for lyset ble tent. Noen fa 
ganger forsokte de seg i teatret. 
Det viste seg at publikum gjerne 
var mer opptatt av dem enn av 
forestiilingen . 

Begge skj0nte hviike proble
mer de skapte for seg selv og for 
monarkiet og for hele folket. Det 
er blitt sagt at Harald har vist 
stasinn fordi han ikke var villig 
til a h0re pa rad og innse at plikt
folelsen matte overskygge ro
mantikken. 

Naturligvis skal man kreve 
pliktf0Ielse av var kronprins. 
Men hvor strenge krav skal man 
stille? Det er et faktum at Harald 
og Sonja flere ganger pr0vde a 
bryte med hverandre, i maneds
vis var de adskilt. Det er apen
bart at folelsene var sterkere enn 
de formelle hensikter. 

Og na, etter at Sonja har sjar
mert alle nordmenn og hele ver
denspressen og dermed den sam
lede opinion og alle er enige om 
at Norge har fatt et dronning
i:mne av dimensjoner, skal vi da 

klage over at Harald ikke fulgte 
rormalismen, men forelskelsen? 

Nei, vi skal tvert om dele gle
den med vii.rt Kronprinspar og la 
den aktuelle flom av popularitet 
stabilisere seg pa et niva av vel
vilje som vii gi Sonja og Harald 
den nddvendige selvtillit for a 
m0te folket med sikkerhet. Det 
vii styrke vart monarki. Og det 
er hovedsaken. 

Yar moderne form for mo-
11arki er basert pa medgang. Yart 
monarki ville ikke tjent pa en 
uglad Kronprins, en uglad 
Konge. Vart monarki har med
gang na, pa tross av borgerlig
gjdrelsen . 

Mens vi gleder oss over dette, 
skal vi ogs1 fors!i)ke a forestille 
oss de provelser som Harald og 
Sonja matte gjennomga de lange 
arene inntil de tirsdag den 19. 
mars i ar kunne sta frem med 
Kongen og regjeringens velsig
nelse og vrere naturlig og lykke-
1 ig forlovet. 

Vi kan tenke oss hva den are
Jange forstillelse kostet, alle de 
ryrstelige giftermal-spekulasjo
nene omkring Harald. alle de
mentiene overfor Sonja. 

En nrer venninne av Sonja sa 
til NA etter forlovelsen: 

"Det skal sterk kjrerlighet til 
for a holde ut Harald og Sonjas 
problemer. Skal vi kalle det · 
arh undrets kjrerlighetsh istorie'J ,. 

Kong Olav feiret pasken sammen med Harald og Sonja i Sikkilsdalen. 
Ferste gang Sonja hilste pa Kong Olav var i fjor sommer. Hun 
ble invitert ombord i Kongeskipet sammen med kronprins Harald. 
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Beveget var de begge to for selve vielsen tok til. men det 
gikk smii glimtende smil og 0yekast dem imellom. Ennii 
mens kirkeklokkene klang og skuddene drnnnet over byen 

Det offisielle bryllupsbilde tra Slottet. 1. rekke tra v . President 
Kekkonen m ed true, Kong Baudouin. Dronning Ingrid, Kong 
Frederik, kronprinsparet, tru Dagny Haraldsen, Kong Olav og 
Kong Gustav Adolf. 2. rekke tra v. Prinsesse Anne av Danmark, 
President Eldjarn med true, Prinsesse Margaretha, E. Lorentzen, 

tra vollene pa Akershus, preget alvoret viirt unge kron
prinspar. Men i bilen oppover et jublende Karl Johan slapp 
de selv gleden l0s. Millioner av TV-seere kunne folge dem. 

Prinsesse Ragnhild (tru Lorentzen). Prinsesse A strid (tru Fer
ner). J.M. Ferner, tru llmi Riddervold, grevinne Ruth av Rosen
borg, Prins Carl Bernadotte. Prins Henrik. grevinne Ullens de 
Schooten, storhertuginne Charlotte og storhertug J ean av 
Luxembourg. Prinsesse Margrethe, og Prins Claus av N ederland. 

--



Inn i bilen for jubelferden opp mot Slottet. Det er sii sin sak ii 
komme seg inn i en bil med det lange tunge slep kronprinsesse Sonja 
bar. Hun maktet det ogsii like verdig, rolig og vakkert som hun forte 

seg under hele bryllupet. Hun eier en ro og en sikkerhet som om hun 
skulle ha iirelang trening i ii representere. Og man noterer seg at hun 
likevel er ledig nok til smii naturlige replikker til de mermeste. 
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Endelig sto det igjen en kvinne pa Slottsbalkongen 17. mai. Jubelen 
fra bametoget og tusenvis av andre fremm0ne var et godt bevis pa 

at Sonja er sv~rt velkommen. Og det var ogsa helt tydelig at bade var 
konge og var kronprins likte seg ekstra godt pa balkongen den dagen. 

sommerformiddag. pa en benk i Dronn ingparken. Et svensk blad 
skrev at Sonja er iferd med a studere til dronning og former samtidig Harald 
til konge. Begge har ihvertfall l~rt seg a v~re avslappet foran kameraene. 
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Et staselig par foran statuen av dronning M aud. Kan 
v i 0nske oss noen bedre representanter for N orge? 
De to vii «selge» langt bedre enn turistbrosjyrer. 





Sonja og Harald tiljublet oppover Karl Johan, pft vei mot S lottet og 
balkong-fremtreden for selve bryllupsmiddagen. Kronprins Harald 
holdt en r0rende tale for sin brud under middagen. )<Kun Sonja kan 

forsta hva denne stund innerst inne betyr», sa brudgommen. Det 
er vel ingen tvil om at ogsa det norske folk noksa lett kan 
forestille seg betydningen. Jubelen og begeistringen er beviset. 



Denheteuke 
Ogsa vrergudene var i godlune 
da Sonja og Harald giftet seg. 
Bryllupsdagen opprant med gra
vrer og dis, men da gjestene om 
ettermiddagen kj(<'.Srte til kirken, 
tittet solen frem. Den ville f(<'.Slge 
med i den store begivenhet da 
Norges kronprins ble viet til sin 
Sonja. 

I tillegg til varmen fra en blid 
sommersol, str(<'.Smmet ogsa var
men fra publikum de to nygifte i 
m(<'.Ste da de kj(<'.Srte i apen bil fra 
Oslo Domkirke til Slottet. Karl 
Johans gate var smykket i rs<>dt , 
hvitt og blatt. Langs kj0re
turen sto de militrere avdelinger 
oppstilt, og bak disse hadde pub
likum samlet seg. De ropte hurra 
og vinket - mange barn med det 
norske tlagg - og Sonja og 
Harald vinket tilbake. To lykke
lige ogsmilende ungdommer som 
na er Norges kronprinspar. Bak 
kj0 r te Kong Olav og fru Dagny 
Haraldsen som begge var et 
eneste stort og vennlig smil. Sa 
fulgte de celebre gjester i rad og 
rekke - Kongen og Dronningen 
av Danmark, Kongen av Sverige 
og prinsesse Margaretha av Dan
mark, Kongen av Belgia sammen 
med storhertugen og storhertug
innen av Luxembourg, Finlands 
president med frue, Islands pre
sident med frue og mange, 
mange tlere. 

Bryllupsdagen ble en vakker 
og verdig avslutning pa en tra
vel og hektisk uke for Sonja og 
Harald . Den uvante sommervar
men i slutten av august har gjort 
dagene til Den hete uken . Det 
har vrert mottagelse av gjester 
fra inn- og utland, omvisning 
pa Kuns tsentret pa H0vikodden 
og i Holmenkollen, lunsjer og 
middager pa 10pende band. Hele 
tiden har det nye Kronprins
paret vrert smilende og glade. 
Sonja har naturlig nok vrert noe 
nerv(<'.Ss, men det har hun skjult 
godt. Ved a ff<'.Slge henne pa av
stand har man inntrykk av at hun 
er svrert .. piggn og energisk. Nar 
hun dertil har et vinnende smil, 
er pen, f(<:Srer seg elegant, er det 
ikke rart at hun har vunnet 
publik ums gunst. Kronprins 
Harald har heller ikke lagt skjul 
pa at han er glad i disse dager. 
Han er rolig og avbalansert , men 
Sonja har fatt det hjertelige smi-

let frem ho ham. De to har ofte 
sendt hverandre muntre (<'.Syekast 
og replikker, og straks smiler de 
til hverandre. De er to lykkelige 
ungdommer som na endelig har 
fatt hverandre. 

Men om Sonja og Harald har 
vrert midtpunktet i dis e hek
tiske dagene fs<>r bryllupet, har 
ogsa Kong Olav i h0y grad vrert 
i sentrum for interessen. 

Skal man tro de over 500 mer 
eller mindre hardkokte represen
tanter for verdenspressen som i 
disse dager har invadert Oslo, 
er Kong -Olav verdens hyggelig
ste monark. Hele tiden har han 
vrert pos itiv og smilende. Da 
fotografene kjempet en hard 
kamp ved ankomsten til det 
danske kronprinspar, gikk det 
sa varmt for seg at tlere foto
apparater falt i bakken. Da 
smilte Kong Olav og sa: Bare 
ta det med ro- det kommer tlere 
a nJedninger tiJ a fa gode biJder I 
De utenlandske journalistene 
hevder at den norske kongen har 
funnel sin egen stil som man ska l 
lete lenge f~r a finne maken til. 

Bryllupsdagen var festdag i 
Norge. Hele landets befolkning 
var glade og r(<'.Srt over lykken 
som stralte fra de nygifte. Folk 
foiler seg forvisset om at Kron
prinspa;et vii f0 re videre de gode 
tradisjonene og det gode forhold 
mellom kongehus og folk, sl ik 
Kong Haakon og dronning 
Maud, Kong Olav og Kronprin':. 
sesse Martha har gjort f0r dem. 

En forundret kanadisk turist 
pa Karl Johan utbr0 t ettcr at 
de nygiftc hadde kj0rt forbi 
- Men hvorfor matte de vente SU 
lenge med a gifte seg nar de har 
kje;t hverandre i lo ar? Folk 
rundt sa pa hverandre og nikket 
til: - De kunne godt ha giftet 
seg f0r om de hadde villet. Yi 
hadde ikke hatt noe imot det. 
For en bedre kronprinsesse enn 
Sonja kunne vi aldri ha fatt ! 

De var i hvert fall ikke i tvil 
om at Sonja og Harald har fatt 
oppfylt sine hjerters 0nsker. Det 
vii gi dem stor styrke i utf(<'.Srel 
sen av de byrder og plikter som 
paligger en kronprins og en 
kronprinsesse. Men pliktene far 
hvile tit sa lenge. Na skal de fo rst 
pa bryllupsreise. Og hvor den 
gar er det ikke mange som vet 1 

Seiler-Norge gratulerer! 

GC4-·#'111SM I 
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Skaugum, 
et lamiliehjem 
Pa Skaugum skal de sette bo. 
Sa:rlig for Kronprinsen ma det 
va:re en stor glede a flytte tilbake 
til barndomshjemmet for a stifte 
egen familie. 

Her levde han sine fjiirste 
barndomsar. Han husker dem 
neppe, for han var sa vidt over 
3 ar da kronprinsfamilien i hui 
og hast matte avsted natten til 
9. april 1940. 

Den 7. juni 1945 sto han igjen 
pa norsk jord. En litt engstelig 
liten 8 aring ved mors side, noen 
skritt bak h!iiye staute bestefar 
Kong Haakon. 

Der begynner vel Kronprins 
Haralds minnerekke fra Skau
gum . Det var gode <lager og ar 
som fulgte . Skolear. Kronprins 
Harald gikk pa Smestad· skole 
og bilte den lange veien frem og 
tilbake hver dag. Han matte til
passe seg dette uvanlige !iv. En 
vanlig elev blant kamerater om 
formiddagen og sa hentet til 
Skaugums atmosfa:re hver etter
middag. 

Men omgangen med far, mor 
og sostre, med Skaugums per
sonale, med lekekamerater, var 
hverken stiv eller kongelig. 
Kronprins Olav og Kronprin
sesse Martha onsket at barna 
skulle sta folket na:r, i oppdra
gelse, utdannelse og i levesett. 

Nar det i dag flytter en bor
gerlig fjiidt Kronprinsesse inn pa 

Skaugum, er det verdt a merke 
seg denne innstillingen. 

Da Kronprins Olav var i skole
a lder, sa Kong Haakon at han 
ikke jiinsket at hans sonn skulle 
fa en utdannelse som vanlige 
norske gutter. Han ville gi ham 
en utdannelse pa demokratisk 
grunnlag mes£ mulig under de 
samme betingelser som gjaldt for 
andre gutter. Han fikk privat
la:rere pa Slottet og i mange ar 
gjennomgikk Kongen daglig lek
ser med sin sjiinn. 

Det var Kong Haakons opp
fatning at et vanlig slit pa skole
benken kunne skape vanskelig
heter for en fremtidig konge
gjerning. 

Dette var jo kort etter 1905, 
og det utviklet seg allerede i 
Kong Olavs ungdom derhen at 
han tok vanlig artium pa Halling 
skole i Oslo. 

Man ser utviklingen i konge
husets demokratisering gjen
speilt i dette. 

Fra den unge Kong Haai<0ns 
engstelse for a jevne ut avstan
den, gjennom Kong Olavs onske 
om en fullt ut vanlig norsk skole
utdannelse, til den unge Kron
prins Haralds faste beslutning 
om a velge en borgerlig brud. 

En ting til : Mens slottet er 
Slottet, sa var Skaugum forst og 
fremst et hjem for en familie . 

Og det er nettopp det vi alle 
haper det skal bli igjen . 

Rcdakto r Kjc ll Lynau. Utgiver N S NA. Oslo 
Tryk t i offset. Fo renede T rykk crier. Oslo. Norge. 






