Kronprinsesse Mary
nedkom med en datter

Kronprinsesse Mary og Kronprins Frederiks datter, født
klokken 16.02, vejede i alt 3350 gram og målte 50 centimeter.
Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Kronprinsesse Mary fødte lørdag d. 21. april 2007 en velskabt datter. Hun ankom til Rigshospitalet omkring klokken 10.00, vandet gik ved tolvtiden og klokken 16.02 fødte Mary en prinsesse til Danmark.
Den lille prinsesse vejede 3350 gram og målte 50 centimeter. Fødslen var hurtig, trak sig kun over seks
timer, den lille pige skreg straks ved ankomsten til verden, fortalte afdelingsjordemoder Birgitte Hillerup
til pressen i Rigshospitalets forhal.
Overlæge Morten Hedegaard og afdelingsjordemoder Birgitte Hillerup hjalp til under fødslen. De bistod
også ved prins Christians fødsel.
Ligesom under sin første fødsel ønskede Mary at få lagt en såkaldt epiduralblokade, da veerne midtvejs i
forløbet blev for voldsomme. Der var tale om en normal fødsel, helt uden problemer.
Den stolte fader, kronprins Frederik, kom godt to timer efter fødslen ned i forhallen og fortalte om sine
oplevelser.
Mor og barn havde det godt, sagde han. Kronprins Frederik var til stede under hele forløbet på Rigshospitalet.
Bedsteforældrene, dronning Margrethe og prinsgemal Henrik, kom på visit klokken lidt over syv, for at
se deres fjerde barnebarn. Det er over 60 år siden, der sidst blev født en prinsesse til Danmark. Det skete
i august, 1946, da dronning Margrethes yngste søster Anne-Marie kom til verden, den 30. august.
Den lille prinsesse blev født på samme stue, lyserød stue, som prins Christian, 15. oktober 2005.
Christian vejede, ved fødslen, 3500 gram og målte 51 centimeter.

De stolte forældre kom kl. 11.00 ned fra
fødeklinikken, ned i den fyldte forhal med
pressefolk, der stod klar med spørgsmål.

Kronprinsesse Mary og kronprins Frederik
viste stolt deres andet barn frem for pressen.
De fik en pige, en prinsesse til Danmark.

Så kom dagen, mandag den 23. april, hvor den lykkelige familie viste deres nyfødte datter frem for hele
verden.
De kom ned fra Rigshospitalets fødeafdeling et par minutter over elleve. Pressefotograferne stod klar
med kameraerne for at sikre sig billeder til aviserne og ugebladene.
TV-kameraerne var sat op, så folket direkte kunne følge med.
Hun har sin mors mørke hår, svarede kronprinsessen til pressen, da hun blev spurgt om, hvem den lille
ligner.
Kronprinsen fortalte, i Rigshospitalets forhal, at han fældede en tåre under fødslen, da den lille prinsesse
kom.
Den lille nyfødte prinsesse er nummer tre i arvefølget til tronen. Nummer et er Kronprins Frederik.
Nummer to, lille prins Christian. Tronfølgeloven siger stadig, at en mand står før en kvinde. Det vil sige,
at hvis prins Christian og søster får en bror, vil prinsessen rykke ned som nummer fire i arvefølget.
Den atten måneder gamle prins Christian så først sin lillesøster dagen efter.

Den lille prinsesse lå trygt
i mors arme og sov. Var blevet
ammet, inden de kom ned.

Kronprinsparret svarede
på et hav af spørgsmål fra
pressen i hospitalets forhal.

Mary røbede, overfor journalisterne, at hun havde tænkt på sin afdøde mor, Henrietta, da hun fik sin
lille prinsesse. Mary var kun 25 år, da hun pludselig mistede sin mor, Henrietta Clark Donaldson. Marys
mor døde den 20. november, 1997, efter en hjerteoperation. Mary tænkte også på sin mor ved lille prins
Chtistians fødsel.
Udenfor Rigshospitalet og i Fredensborg ved Kancellihuset stod folk og ventede på at se kronprinsparrets lille øjesten. I Fredensborg kom hele familien, alle fire ud til folkemængden og viste prinsessen frem.
Selv familiens hund, Ziggy, var også med ude at hilse på. Kronprins Frederik holdt ingen barselsorlov.
Allerede dagen efter hjemkomsten fra Rigshospitalet var han på job igen.

Overlæge Morten Hedegaard og afdelingsjordemoder Birgitte Hillerup kom ned i forhallen,
tog pænt afsked med Mary, Frederik og prinsessen.

Mary og Frederik forlod Rigshospitalet
godt halv tolv og blev kørt hjem til Kancellihuset ved Fredensborg Slot i Fredensborg.

Kronprinsparret ville bare hjem og slappe af, smilede Mary og vinkede farvel til pressen og de mange
fremmødte udenfor Rigshospitalet. Mary og Frederik tog varmt afsked med en stor tak til det personale,
der havde hjulpet under fødslen. De var linet op ved udgangen, da kronprinsparret forlod Rigshospitalet.
Frederik kørte denne gang ikke selv bilen hjem til Fredensborg. Det gjorde han, da prins Christian skulle hjem.
Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary holder barnedåb, for deres datter, søndag den 1. juli klokken
11.30 i Fredensborg Slotskirke. Alexandra og prins Joachims søn var ligeledes døbt i Fredensborg Slotskirke. Hvilke fire navne den lille prinsesse ville få, måtte vi vente på at få, at vide.

Den lille prinsesse til Danmark:
Født: Lørdag d. 21. april 2007
Sted: Rigshospitalet kl. 16.02
Stjernetegn: Tyren
Længde: 50 cm
Vægt: 3350 gram
Hår: Mørkt

