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Et af dagens store højdepunkter var selvfølgelig, da dagens jubilar,
Dronning Margrethe, trådte ud på balkonen mod Rådhuspladsen og
modtog folkets hyldest.
Fra balkonen udråbte Københavns overborgmester,  Sophie Hæstorp
Andersen, et ni-foldigt leve for Majestæten.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Printervenlig version

Så lykkedes det endeligt efter to aflysninger, at gennemføre Hendes Majestæt Dronningens 50-års Regerings-
jubilæum på Københavns Rådhus.
Dronningen ankom lørdag eftermiddag, den 12. november 2022, i kongehusets Guldbryllupskaret (fra 1892). Hele
Gardehusarregimentets Hesteskadron eskorterede dronningen fra Amalienborg, ad Store Kongensgade til
Kongens Nytorv, hvorefter turen i den 130-årige gamle karet gik ned ad Strøget, over Gammeltorv, og videre til
Rådhus- pladsen, Københavns Rådhus. Sidst dronningen blev eskorteret i den 130-årige karet var, da dronningen
fejrede, i 1997, sit 25-års regeringsjubilæum. På rådhuset tog overborgmester i Københavns Kommune, Sophie
Hæstorp Andersen, officielt imod dronning Margrethe. Majestæten og overborgmesteren trådte et par skridt frem
mod den glade og store folkemængde på Rådhuspladsen, hvor jublen fra de mange mennesker var højlydt og ville
ingen ende tage.
Københavns Kommune var i anledningen af jubilæet vært ved en frokost og fejrede Dronningens 50-års
Regerings- jubilæum. Mellem taler og underholdningen under frokosten i rådhushallen blev der serveret røget
laks med rygeost, syltede skalotteløg, jordskokkechips og shiokarse til forret. Hovedretten bestod af økologisk
kyllingebryst med små kartofler, blomkålspuré, bagte pastinakker og timiansky. Sidst fik gæsterne en
æblemazarin med blommer og brændt hvid chokolade samt en halv rådhuspandekage til dessert.
Kronprinsen sad til bord sammen med blandt andre Mette Reissmann. Den 59-årige vært på "Luksusfælden", der
deltog som medlem af Københavns Borgerrepræsentation.
Prins Joachim blev under underholdningen sendt tilbage til sin barndom og sang med på "Kattejammer Rock",
som Vesterbro Ungdomsgård optrådte med.
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I den 130-årige flotte Guldbryllupskaret fra 1892
ankom dronning Margrethe, klokken 13.00, op
foran Københavns Rådhus til Rådhuspladsen, hvor
et hav af fremmødte havde taget opstilling, for at
være med.

 Dagens jubilar, 50 år som
regent, hilste pænt ud mod de
mange fremmødte på Råd-
huspladsen.

 Københavns kommunes helt store feststivitas fandt
sted inde i rådhushallen efter dronning Margrethe
havde vist sig på rådhusets balkon.
Inde på rådhuset var kommunen vært for alle de
kongelige, der gæstede kommunen.

 

Dronningen blev foran Rådhuset officielt modtaget
af Københavns overborgmester Sophie Hæstorp
Andersen.

 Jublen steg kraftigt, da dronningen i guldbryllups-
kareten med hesteskorte fra 56 gardehusarer an-
kom til Rådhuspladsen.

 

Lidt før dronningens ankomst, ankom kronprins
Frederik og kronprinsesse Mary i Krone 1.
Kronprinsparret var virkelig glade for at se, at så
mange mennesker havde valgt at være med.

 Selvfølgelig var rigtig mange mødt op på Rådhus-
pladsen, for at være med til at fejre dronningens 50-
års Regeringsjubilæum.

 

Den sorte friser her er paukehesten. En pauke er en
tromme som kun er stemt til en tone. Selvfølgelig var
paukehesten med i hele Gardehusarregimentets
Hesteskadron.

 Prinsesse Marie og prins Joachim fik en varm
velkomst foran Rådhuset. Det var første gang siden
dronningens udmelding om ændringen  af titler
parret var med ved en officiel begivenhed sammen
med dronningen og kronprinsparret.
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Straks efter modtagelsen på rådhuset trådte dronning Margrethe ud på rådhusets balkon og nød den smukkeste
udsigt, København kunne byde på, og fra balkonen modtog dronningen samtidig folkets hyldest.
Københavns overborgmester Sophie udråbte fra balkonen, sammen med de mange fremmødte på Rådhuspladsen
et ni-foldigt leve for Majestæten.
Dronningen og overborgmesteren viste sig dog kun én enkelt gang på rådhusets berømte balkon.
I rådhushallen var alle, hele kongefamilien, dronning Margrethe, kronprins Frederik, kronprinsesse Mary, prins
Joachim, prinsesse Marie og prinsesse Benedikte, samt dronningens fætter, grev Ingolf af Rosenborg og hans
hustru, grevinde Sussie af Rosenborg og de mange indbudte gæster samlet til Københavns Kommunes frokost.
Prins Joachim og prinsesse Marie havde taget turen fra Paris til København for at fejre dronningen. De fik på den
bedste måde kærligheden at føle fra de mange jublende mennesker på Rådhuspladsen. De blev mødt af et hav af
klapsalver og fik opbakning. Det må virkelig have varmet prinseparret i København med den fine modtagelse.
Prins Joachim, 53, så ud til at være tæt på tårer, da han og prinsesse Marie, 46, blev modtaget med bragende
bifald og bravur, af den jublende folkemængde foran Københavns Rådhus. Hyldesten fra tilskuerne på
Rådhuspladsen må ses som en klar anerkendelse af den hårde kamp, han kæmper for sine børn, der føler sig
udstødte efter titel-degra- deringen, der træder i kraft den 1. januar 2023.
På trods af den barske behandling fra majestæten bakker prins Joachim og prinsesse Marie dog fortsat op om
konge- huset. 

 

Politiet havde lørdag formiddag travlt med at tjekke
alt omkring Københavns Rådhus, inden dagens store
festivitas skulle finde sted. Indenfor på Rådhuset
blev der også tjekket for bomber.

 Margrethes søster, prinsesse Benedikte var denne
gang iklædt et flot, smart lilla frakkeslag af dan- ske
Wichmann Couture, som hun bar første gang ved
dronningens jubilæumsfejring, på Christians- borg
Slot, i januar 2022.

 

Dronningens fætter, grev Ingolf af Rosenborg og
hans hustru, grevinde Sussie af Rosenborg, deltog
også i festlighederne på rådhuset.

 Håndværkerne havde travlt med at lægge den røde
løber ned, inden dagens festivitas gik igang.

I lørdags, den 12. november 2022, blev dronningens 50-års regeringsjubilæum endelig fejret, efter det oprindelige
arrangement i januar blev aflyst af pandemien, og igen i september på grund af dronning Elizabeths dødsfald.
Københavns Kommunes gave til dronning  Margrethe var fem fuglekirsebærtræer, der får flotte, hvide blomster.
Træerne er i mellemtiden plantet i Fælledparken. Dronningen håber, at de mange kirsebærtræer må trives og
blomstre til glæde for  mange, mange mennesker. Under den vil børnene lege, folk gå ture, eller opleve store folke-
møder, unge og ældre vil spæne afsted for at holde sig i form, sagde majestæten veloplagt i sin takketale.
Vicepolitiinspektør Trine Fisker fra Københavns Politi har oplyst, at en 53-årig mand var blevet anholdt, for på
hjørnet af rådhusbygningen at have kastet æg på rådhuset. Dronningen befandt sig inde på rådhuset, da manden
kastede æg, men havde ikke været i nærheden af at blive ramt. Ellers forløb fejringen på Rådhuspladsen helt uden
problemer.
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Hele Gardehusarregimentets Hesteskadron eskor-
terede dronningen, dagens jubilar, fra Amalien-
borg til Rådhuspladsen.

 Dagens største højdepunkt
var, da dronningen trådte ud
på rådhusbalkonen, ud mod
de mange fremmødte på
Rådhuspladsen.

 Københavns kommunes folk havde travlt med at
holde hestepærerne væk fra indgangen til råd-
huset. Der var ryddet pænt op omkring hele byg-
ningen i Hovedstaden.

 

Dagens jubilar, dronning Margrethe og Køben-
havns overborgmester Sophie Hæstorp Andersen
viste sig kun én enkelt gang på den berømte bal-
kon.

 Kongehusets kronebiler var efter hele seanchen i
rådhushallen, klar til at køre alle de kongelige
gæster hjem til Amalienborg Slot igen.

Politiet holdt ro og orden under afviklingen af dronningens regerings-
jubilæum, den lørdag eftermiddag på Rådhuspladsen. De ledsagede de
kongelige korteger frem og tilbage under majestætens festivitas  i
København.

Dronningen smilede og var rørt over den varme velkomst, der blev vist majestæten, da alle de kongelige gæster
gjorde deres éntre på Rådhuspladsen. Danskerne viste dronning Margrethe, at man sætter enorm stor pris på den
kongelige familie, også i vanskelige tider. Hele kongefamilien tog sig god tid til at få det hele med ved ankomsten til
Rådhuset. Rådhuspladsen var til den royale fest i hovedstaden fyldt til bristepunktet, og stemningen var ligeså
god, som den er, når der er modtagelse af danske sportstjerner, der vender hjem efter deres store og flotte
sportspræsen- tationer.
For første gang siden dronningens udmelding om ændring af titler og tiltaleformer for prins Joachims fire børn,
var den kongelige familie igen samlet, da der var kæmpe jubilæumsfest på Københavns Rådhus.
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Dronning Margrethe, dagens hovedperson, var den
allerførste der, kokken 15.00, forlod Køben- havns
Rådhus igen, i Krone 121.

 Efter Margrethe, i kongehusets Krone 1, forlod så
også kronprinsparret, Frederik og Mary festlighe-
derne fra Københavns Rådhus.

 

Prins Joachim og prinsesse Marie tog pænt afsked
med overborgmesteren, efter det store royale besøg i
rådhushallen.

 Prinsesse Benedikte takkede af og forlod den fest-
lige frokost i rådhushallen.

 

I Krone 24 forlod dronningens fætter, grev Ingolf af
Rosenborg og hans hustru, grevinde Sussie af
Rosenborg også festlighederne fra rådhushallen.

 Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen, tog
sammen med 1. næstformand for Borgerrepræ-
sentationen, Lars Weiss, og 2. næstformand for
Borgerrepræsentationen, bagerst, Klaus Mygind,
varmt imod dronningen på rådhusets trappe.
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