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Deres Kongelige Højhed Prins Henrik,
Deres Kongelige Højhed Prins Joachim,
Deres Kongelige Højhed Prinsesse Marie,
Excellencer,

Kære venner

Det er en stor ære, for hele den franske ambassade, for Karine og for mig at modtage Dem alle her i dag for at 
fejre Deres datter, svigerdatter, hustru, Hendes Kongelige højhed Prinsesse Marie af Danmark.

Deres Kongelige Højhed

Nogle år tilbage, i Paris, fik jeg til opgave at arrangere 60-årsdagen for den universelle Menneskerettigheds-
erklæring. Vi forberedte en større udstilling, hvor et fotografi skulle illustrere hver af Menneskerettigheds-
erklæringens 30 artikler, og mig tilkom den vanskelige opgave at udvælge fotografierne. At illustrere barnets 
rettigheder, afskaffelsen af slaveriet, forbuddet mod tortur var en let opgave. Desværre var der nok at vælge 
imellem for at afbilde disse temaer. Men jeg husker helt tydeligt de overvejelser vi havde om at illustrere 
Menneskerettighedserklæringens artikel 1, retten til et værdigt liv. Hvordan kan man illustrere værdighed med 
et billede? Valget faldt til sidst på et fotografi af James Nachtwey, der forestiller et frodigt landskab: det Afrika, 
som Karen Blixen holdt så meget af, udstrakt, roligt, evigt. I forgrunden ser man, siddende på en klippe, to 
teenagere med deres stammes motiver malet på kroppen. De kigger majestætisk ud i det fjerne, med albuerne 
på knæene. På fransk er ordet majestæt først og fremmest en titel. Men det er også en egenskab, en væremåde, 
en måde at forholde sig til verden på, som inspirerer denne følelse af værdighed.

Værdighed er det første begreb, der falder mig ind, når jeg tænker på den rolle, De har i monarkiet, den måde 
hvorpå De inkarnerer en families og et folks adelsmærke. Dermed gør de dem selv til en del af tidens strøm. De 
gør det med elegance, i spændingsfeltet mellem lidenskaben, som man genfinder i alt De har med at gøre, og den 
diskretion og selvfornægtelse, som Deres opgave indebærer, men som man kun sjældent aner.

Æreslegionen, Frankrigs højeste orden, tildeles D.K.H. og gennem Dem hele den kongelige familie. Men den 
markerer først og fremmest Deres personlige fortjenester. Den vidner om Frankrigs dybe hengivenhed for Deres 
familie og for Danmark. Som De ved, har vore lande en tusindårig historie tilfælles, et fællesskab af værdier og 
engagement, som De så enestående legemliggør og gør umådeligt nærværende. Det kan ikke siges ofte nok, 
hvor tit Danmark og Frankrig i historiens løb har kæmpet side om side, aldrig mod hinanden, ganske som vore 
lande i dag kæmper sammen for menings- og ytringsfrihed, ligestilling, en art-de-vivre, som er intet andet end 
end vores fælles civilisation, som De så fornemt repræsenterer, blandt andet i den danske UNESCO kommission. 



~

De er indbegrebet af den type kvinde, som altid har haft en fremtrædende plads i den franske kultur, kvinden som 
symboliserer frihed. Der er en lang tradition i fransk kultur for at beundre engagerede kvinder som Marianne, la 
Princesse de Clèves, Madame de la Fayette, Marie Curie, Lucie Aubrac, Simone de Beauvoir. Kønnenes ligestilling 
har været et langt sejt træk. Den særlige franske etikette, som fordrer at den galante mand bukker for damen 
med hatten i hånden, har måske foregrebet og lettet kvindernes kamp for deres rettigheder. Som protektor for 
prisen for den fransksprogede litteratur i Danmark giver De liv til historikeren Mona Ozoufs vision om Frankrig 
som “et kvindeligt og litterært fædreland”. De er engageret som de ovennævnte kvinder og at dømme efter det 
antal gode sager De tjener, og den energi De bruger for at forsvare dem, falder det mig ind, hvor fremragende en 
forsvarsadvokat De ville være blevet: De giver aldrig op!

De er engageret i vor tids store udfordringer. De bekymrer Dem om madspild og om tilstanden af den Jord, vi 
overlader vore børn. Men De kerer Dem også om hvilke børn, vi giver videre til vores Jord. Det løber som en 
rød tråd gennem Deres indsats for unge og deres uddannelse, hvad enten det er i kamp mod autisme, hjælp til 
børnene på hospitalet i Odense eller som protektor for landets universiteter. Og hvad skal egentlig uddannelse 
uden fattigdomsbekæmpelse nytte: Deres engagement til fordel for danske NGO’ers nødhjælpsarbejde i Marokko 
og i Burma er forbilledligt. De går så vidt som til at involvere Dem personligt, som da De besøgte ofrene for 
stormen Urd sidste jul. Fra Deres stærke engagement i Civilforsvaret ved jeg, at De med fortrydelse, på grund 
af Deres position, ofte har måttet afstå fra at udøve de færdigheder, De har fået. Den fortrydelse gør Dem ære.

I et bredere perspektiv inkarnerer De også Europa, både gennem Deres personlighed og Deres livsbane. Efter 
min mening er Danmark langt mere europæisk end man tror. Og i disse tider - med Madame de Staëls ord - “må 
man nu have et europæisk sindelag.” De taler fem europæiske sprog, dansk, engelsk, italiensk, spansk, ja endog… 
fransk, har man ladet mig forstå. De har engageret Dem i flere initiativer af europæisk tilsnit, både til gavn for 
Den Europæiske Skole i København og for Det danske Studenterhus i Cité internationale i Paris. Man kan heller 
ikke undgå at bemærke, at I har valgt at døbe Jeres datter Athena – efter gudinden for bystaten, hvor Europas 
vugge stod.

Som mange andre europæere har De giftet Dem med en ny nation, alt imens De stadig er forbundet med den, De 
kommer fra: jeg glemmer aldrig hvor berørte De og hele Deres familie var, efter den 13. november 2015, da De i 
sorg samledes foran ambassaden sammen med tusindvis af Københavnere. Deres engagerede liv fører De i fuld 
troskab mod Deres rødder, og mod Deres ophav – jeg er glad for at Deres forældre og brødre er med os her idag. 
Deres farmor, baronesse Odile de Sairigné, er med os i hjertet. Hun var for Dem en klippe og en kilde til ligevægt. 
Det engagerede liv fører De også takket være støtten fra Deres mand Prins Joachim, som opmuntrer Dem og som 
De beundrer for “altid at være positiv”.

Kære Prinsesse Marie, franskmænd bliver af nogle anset for at være utilnærmelige og arrogante. Dem, der nærer 
disse fordomme, vil formodentlig blive forbløffede over at se Republikken ære en Kongelig Højhed. Men denne 
højeste udmærkelse anerkender alle engagementer på betingelse af, at de er i universelle værdiers tjeneste. 
Jeg har haft det privilegium at følge Dem i Deres embede, set Dem udfylde deres stilling og forsvare så mange 
universelle formål, og jeg er mere overbevist end nogensinde om, at selv om De ikke var franskmand, ville De 
dog fuldt ud fortjene denne medalje.

Vor tid udfordrer alt, hvad vi har kært. Til tider synes verden fuld af vulgaritet, underholdning erstatter kultur, 
politiske tanker udtrykkes i tweets, og brutaliteten har fået tag i nogle af verdens mest magtfulde ledere. Som 
modsætning til alt dette forbinder De enkelthed og raffinement. Som dansk design, der er afholdt verden over, 
er det danske kongedømme beviset på, at adel ikke udelukker enkelthed. Og det klæder Dem så godt, Madame. I 
en sådan grad at De inkarnerer historisk kontinuitet, raffinement, kultur og engageret livsførelse.

Af alle disse grunde tilsammen, Prinsesse Marie af Danmark, gør jeg Dem hermed til Storofficer af 
Æreslegionen, på vegne af præsidenten for den Franske Republik.

Oversættelse


