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Hendes Majestæt Dronning Margrethes 60-årsdag, søndag 16. april 2000.
København blev et tilløbsstykke, da folk fra hele landet rejste til hovedstaden, søndag midt i april, for at
fejre dronningens fødselsdag. Mange tusinde mødte op på Amalienborg Slotsplads, kl. 12.00, for at hylde
fødselaren.
Inden de kongelige kom frem på balkonen, deltog regentparret tidligere på dagen, ved gudstjenesten i
Christiansborg Slotskirke.

Politiet holdt ro og orden og eskorterede
regentparret til Christiansborg Slotskirke.

Den Kongelige Livgarde havde trukket op,
inden dagens fødselar blev hyldet af folket.

Garden havde trukket op, og ud på balkonen kom dagens fødselar, for at modtage folkets hyldest, kort
efter fulgte prins Henrik efter og dernæst prinsesse Alexandra, med lille prins Nikolai i armene. Mor og
søn høstede absolut folkets højeste bifald. Folkets kære lille prins var for første gang på balkonen. Herefter kom prins Joachim og dronningens to søstre, Anne Marie og Benedikte også frem. Nu var dronningens nærmeste familie samlet på balkonen.
Fødselaren måtte dog undvære to betydningsfulde gæster på festdagen. Hendes ældste søn kronprins
Frederik der deltog på Grønland, med Margrethes stolthed, i ekspeditionen "Sirius 2000", samt hendes
moder dronning Ingrid, der havde valg at fejre sin fødselsdag, 90 år i stilhed, 28. marts 2000.
Det lykkedes folk tre gange at kalde dronningen frem, så hun viste sig i alt fire gange på balkonen.

Regentparret med barnebarnet
prins Nikolai høstede absolut folkets
højeste bifald. Folkets kære lille prins
var for første gang med ude på balkonen.

Den royale familie samlet på balkonen.
Fra venstre: prins Joachim med sønnen prins
Nikolai på armen, dronning Margrethe, prins Henrik,
og dronningens to søstre Benedikte og Anne Marie.

Frokosten indtog de royale i Christian d. VII's palæ, inden de kl. 15.00 drog på karettur i Christian IX
smukke sorte d'Aumontvogn fra 1864. Turen fra Amalienborg, ad St. Kongensgade, ned gennem Strøget
til Københavns Rådhus. Mange tusinde havde taget opstilling langs ruten, for at hylde regenten.

Københavns overborgmester
Jens Krammer Mikkelsen tog
imod fødselaren på byens Rådhus.

Hendes Majestæt Dronningen
blev hyldet fra en propfyldt Rådhusplads.

Københavns overborgmester Jens Krammer Mikkelsen tog imod Dronningen, så Københavns fest for
fødselaren kunne holdes i rådhusets festsal. Byens gave: 150.000 kroner til hendes og prins Henriks sølvbryllupsfond, samt glas "Copenhagen Silver", udført af kunstneren Anja Kjær. Regentparret drog ud på
rådhusets balkon og modtog hurra og bifald fra en propfyldt Rådhusplads.
Aftenens store gallamiddag og fødselsdags bal blev afviklet i den nyrestaurerede riddersal på Christiansborg, med de fine nye gobeliner.

Hendes Majestæt Dronningen fik
et stort bifald på fødselsdagen, af folket
på Amalienborg Slotsplads og Rådhuspladsen.

