
Prinsessedåb i 
Møgeltønder Kirke 

Athena Marguerite Françoise Marie 

 

Prinsesse Marie og prins Joachim bar stolt deres datter 
frem til dåben i Møgeltønder kirke, søndag den 20. maj 2012. 

De stolte forældre overraskede alt og alle da de afslørede navnene. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. 

Barnedåbsgæsterne var mindst lige så overraskede over navnevalget, som alle borgere, der var linet op              
i Slotsgaden den søndag eftermiddag, hvor prins Joachim og prinsesse Marie navngav deres datter i 
Møgeltønder kirke. 
Gæsterne måtte dog spadsere ned ad gaden til kirken med paraply, da det småregnede i Sønderjylland. 
Under gudstjenesten klarede det op, så vejret var tørt, da gæsterne spadserede tilbage til receptionen på 
Schackenborg Slot. 
Prinsesse Marie bar selv sin datter ved barnedåben. Mens kongelig konfessionarius Erik Norman 
Svendsen velsignede dåbsbarnet i Maries arme, var Athena ved døbefonten omgivet af sine nærmeste, 
prins Henrik på sin fars arm, prins Felix, prins Nikolai, prinsesse Isabella og prins Christian. 

           

                 Regentparret, dronning Margrethe og prins Henrik,               På Schackenborg Slot flagede kongehusflaget,     
              ankom sammen med Nikolai og Felix, Joachims sønner          der i spunsen har den kongelige krone og bruges   
               fra det første ægteskab med Alexandra, til barnedåben             af øvrige medlemmer af den kongelige familie.          
                   i Sønderjylland, regentparrets ottende barnebarn.                                                                                                              



           

                      Schackenborg Slot er omgivet af en voldgrav.                  Maries familie ankom i bus til kirken. Fra venstre, 
                   Den mest benyttede vej ind til slottet går gennem           fadder Edouard Cavallier, fadder Gregory Grandet, Nini 
                den gamle portnerbolig. Alle gæster, der spadserede     Arichi gift med Benjamin Granet. I lyst tøj Charles Cavallier, 
                      ned ad Slotsgaden benyttede denne indgang.           bagved, fadder Carina Axelsson i lilla sæt og hendes mange- 
                                                                                                           årige kæreste, prins Gustav af Berleburg, Joachims fætter. 
                                                                                                               Sidst på billedet, prinsesse Maries far, Alain Cavallier. 

                

                              Grevinde Sussie af Rosenborg                          Kronprinsparret ankom sammen med Isabella   
                               hånd i hånd med grev Ingolf.                         og Christian til Athenas dåb. Marie og Joachim 
                                Grevindens koboltblå kjole                          morede sig over deres datters fætter og kusine, der 
                                 og den fikse hat var fra de-                        var fuld af spilopper. Isabella var ikke til at stå for. 
                                    signeren Tanja Shakir.                                                                                                                          

Athenas barnedåb er fjerde gang prins Joachim afvikler en kirkelig handling i Møgeltønder Kirke. 
Mange af gæsterne har været med alle gange. Tre barnedåb og en bryllup har fundet sted i det sønder-
jyske. 
Kongelig konfessionarius, tidligere Københavns biskop, Erik Norman Svendsen forestod prinsesse 
Athenas og prins Henriks dåbshandling og videde samtidig i 2008, også prins Joachim og prinsesse 
Marie. 
Kongelig konfessionarius Christian Thodberg forestod prins Felix dåb. 
Prins Joachims første søn, prins Nikolai, blev 6. november 1999 døbt på Sjælland i Fredensborg Slots-
kirke ved navn, Nikolai William Alexander Frederik. Christian Thodberg forestod handlingen ved 
Nikolais dåb. 

 20. maj 2012: Prinsessedåb i Møgeltønder, Athena Marguerite Françoise Marie.  
26. juli 2009: Kongelig barnedåb i Møgeltønder, prins Henrik Carl Joachim Alain. 

24. maj 2008: Kongeligt bryllup i Møgeltønder Kirke, prins Joachim og prinsesse Marie. 
4. oktober 2002: Kongelig barnedåb i Møgeltønder, prins Felix Henrik Valdemar Christian. 



                       

             Restauratørparret fra Påfuglen                Agnete Arnø, der var brudeterne               Maries tidligere hofdame, Mari- 
             i Tivoli, Benedicte og Michael                    for prinsesse Marie for fire år                   anne Engel, havde fået en ny   
            Darsberg. Hun var i en tofarvet,                  siden, var i en smuk kjole fra                    kjole syet til lejligheden. Hun    
            hvid og sort, kjole fra Paula Ka.                  Elise Gug. Hun ankom sam-                     fulgtes med sin mand, Vestas    
                                                                                   men med Christian Scherfig.                      koncernchef, Ditlev Engel. 

                     

                                    Lensgreve Michael Ahlefeldt-Laurvig                        Kongelig konfessionarius, Erik      
                                   fra Egeskov Gods på Fyn sammen med                   Norman Svendsen ankom sammen    
                                  frue, lensgrevinde Caroline, der strålede                  med  fruen til kirken. Erik Norman      
                                i en smuk kjole fra Diane vn Fürstenborg.              Svendsen forestod handlingen i kirken.   

Det var vidunderligt at se, hvordan de kongelige forældre havde formået at gøre valget af navn til et 
personligt valg. 
Et smukt, men også anderledes navn, fortalte lensgrevinde Caroline til BILLED-Bladet, da parret gik 
gennem Slotsalleen tilbage til deltagelsen i dåbsreceptionen på Schackenborg Slot. 
Møgeltønder kirke, størstedelen af den nuværende kirke er ca. 800 år gammel. Kirken er formodentlig 
den 3. kristne kirke på dette sted. 
Indtil reformationen tilhørte Møgeltønder kirke biskoppen i Ribe. Efter reformationen kom kirken til at 
høre under Møgeltønder len og dermed først Møgeltønder Hus og siden 1661 Schackenborg. 
Kirkens tilhørsforhold til lenet har haft stor indflydelse på kirkens udseende, idet den ud over at være 
sognekirke også fungerede som "slotskirke". Specielt har naturligvis familien Schack sat sit tydelige 
præg på kirken. 



I 1970 overgik kirken til selveje ganske almindelig sognekirke. Herefter begyndte man en restaurering, 
som varede indtil 1988 og kostede ca. 17 mill. kr. Under restaureringen blev kirken ført tilbage til det 
udseende, den havde 1740. 

 

I Møgeltønder Kirke finder man landets ældste, 
stadig endnu fungerende kirkeorgel fra 1679. 

 


