16. april 2016
Hendes Majestæt
Dronningens 76-års fødselsdag

Anden gang trådte dronningen ud på balkonen sammen med
sine to sønner og svigerdøtre samt prins Henrik.
Fra venstre: Kronprinsesse Mary, kronprins Frederik,
dronning Margrethe, prins Henrik, prins Joachim og prinsesse
Marie.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Lørdag den 16. april 2016, præcis klokken tolv middag, trådte dronning Margrethe ud på det midterste
balkonafsnit, ud mod Amalienborg Slotsplads, og lod sig hylde af de mange tusinde fremmødte på
slotspladsen. Dronningen fejrede sammen med folket sin 76-års fødselsdag. Straks efter dronningen,
trådte hele den kongelige familie også frem på de to andre balkonafsnit.
Residenspalæet, Christian IX’s palæ, Amalienborg, dannede igen efter en gennemgribende renovering på
godt et år, rammen om balkon scenen ved en kongelig fødselsdag. Sidste år trådte regenten ud på
balkonen ved Christian VII's palæ. Nytårstalen afviklede dronningen dog dengang fra Fredensborg Slot.
Forårssolen kikkede ganske svagt frem på Amalienborg, Slotspladsen, da Den kongelige Livgarde i
festligt rødt marcherede op foran Christian IX's Palæ i hjertet af hovedstaden. Straks efter garden havde
forladt pladsen foran residenspalæet, blev brostenene overrumplet af den store menneskeskare, der
møvede frem mod de forreste pladser.
Fra balkonen udråbte dronningen et nifoldigt leve for Danmark, hvorefter Den Kongelige Livgardes
Musikkorps kvitterede med Kongesangen.
Dronningen viste sig i alt fire gange på balkonen. Først hele familien fordelt på alle tre balkoner, anden
gang dronningen og prinsen sammen med deres to sønner og svigerdøtre på det midterste afsnit,
hvorefter det blev børnebørnenes tur sammen med deres farmor, dagens fødselar. Fjerde gang sluttede af
med et vink, igen fra alle tre balkoner. Et sidste vink fra den kongelige familie.

På balkonen til venstre trådte kronprinsparret Det midterste afsnit tog
frem med deres børn, prins Vincent, prinsesse dagens fødselar, dronning
Josephine, prinsesse Isabella og prins Christian.
Margrethe sig af.

På højre side stod prins Joachim og prinsesse
Marie med børnene. Fra venstre: Prins Nikolai,
prinsesse Marie med prinsesse Athena på armen,
prins Joachim, lille prins Henrik og sidst prins
Felix.

Efter folkets store hyldest på Amalienborg Slotsplads trådte kongefamilien helt tilbage og fejrede
Majestæten resten af dagen under helt private forhold.
Bag residenspalæet, i Det gule Palæ, var der fremlagt gratulationslister i porten, Amaliegade 18, 1256
København K, lørdag den 16. april i tidsrummet 10.00-14.00, hvor man havde mulighed for at gratulere
dronningen.
Prins Henrik havde op til fødselsdagen valgt at degradere sin titel fra prinsgemal til prins. Prinsen kunne
have valgt at blive væk fra sin hustrus fødselsdag, men havde dog nu i sin pensionist-tilværelse besluttet
at vinke fra balkonen med sin Daisy. Prinsen blev modtaget med bravur, da han i Krone 101 kørte hen
over slotspladsen.

Tredje gang trådte farmor, dronning Margrethe, ud
på balkonen, sammen med alle sine otte børnebørn.

Dronningens børn og børnebørn var vældig populære, da de trådte ud ved dagens balkonscene.

Folk på slotspladsen diskuterede vældigt om prins
Henrik nu ville vise på balkonen, da de så han i bil
passerede hen over brostenene.
Modsat sidste år var dronning Margrethe denne
gang ikke alene på balkonen. Prins Henrik havde i
år fundet tid til vinke med sin hustru.

