Prins Henrik
1934-2018
Efter ﬂere ugers indlæggelse på Rigshospitalet sov Hans kongelige Højhed Prins
Henrik på Fredensborg Slot, tirsdag aften den 13. februar, klokken 23.18, omgivet
af sin nærmeste familie, dronning Margrethe, kronprins Frederik og prins Joachim. Prins Henrik blev 83 år.

18 års fødselsdag
i Røde Kors Butik i Vemb

derfor ½ pris på alt i butikken
fra tirsdag den 1. marts til og med
lørdag den 10. marts begge dage inkl.
Velkommen hos os i genbrugsstationen
Butikken er lukket mandag den 12. marts.

10 ofﬁcerer fra livgarden bar prins Henriks båre ud til den
ventende rustvogn efter den smukke ceremoni i Slotskirken.
Kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen kirkelige
I stor respekt for prins Henrik havde hele kongefamilien udenfor Christiansborg Slotskirke taget plads på trappen, inden handling vare godt en time.
rustvognen forlod kirken med prinsens båre.
Prinsen var tidligere på dagen, efter eget ønske, blevet
overført fra Rigshospitalet
hjem til Fredensborg Slot,
hvor han ønskede at opholde
sig i sin sidste tid. Kongehuset har efter prinsens dødsfald dekreteret hofsorg til og
med onsdag den 14. marts.
Efter folket var bekendtgjort med dødsfaldet i kongehuset, valfartede adskillige borgere frem til Fredensborg,
Amalienborg,
Marselisborg og Gråsten
Slot med blomster, for at
sige farvel til prins Henrik
og dele sorgen med den kongelige familie.
Hoffet havde i porten i Det
gule Palæ ved Amalienborg
fremlagt kondolencelister
indtil tirsdag den 20. februar.
Prins Henriks sidste rejse
Torsdag formiddag blev
prins Henriks båre i rustvogn overført fra Fredensborg Slot til Amalienborg
efterfulgt af den kongelige
familie, hvor båren blev placeret i Riddersalen. Omkring prinsens båre i Riddersalen i Christian IX’s
Palæ, stod ﬁre ens gueridoner, helt specielle lysestager,
med kandelabre. Guerido-

nerne var i anledningen udlånt fra Rosenborg Slot. På
prins Henriks båre lå prinsens eget ﬂag med prinsens
eget våbenskjold.
Ved middagstid forlod
kronprins Frederik, kronprinsesse Mary og børnene,
samt prins Joachim og prinsesse Marie med børnene,
Christian IX’s Palæ, beundrede de mange blomster
folk havde lagt foran palæet,
inden de spadserede tværs
over slotspladsen, videre
hjem til sig selv.
Fredag aften forlod prins
Henriks båre i rustvogn, efterfulgt af den kongelige familie i biler fra Christian
IX’s Palæ, Amalienborg til
Christiansborg Slotskirke,
hvor 10 ofﬁcerer fra Den
kongelige Livgarde bar båren ind i Slotskirken.
Inde i Christiansborg
Slotskirke blev kisten stillet
på Castrum Doloris (smertens leje, i en lukket kiste til
skue, ﬂankeret af en æresvagt), hvor først Dronningen med kronprinsen og
prins Joachim lørdag formiddag, klokken 10.15, kom
forbi. Efter det kongelige
besøg i Slotskirken blev der
åbnet for offentligheden,
lørdag, søndag og mandag,

hvor folket ﬁk tre dage til en
sidste afsked med prins
Henrik.
Adskillige tusinde valfartede alle tre dage op i den
ﬂere hundrede meter lange
kø langs Christiansborg
Slotskirke, for i respekt at
vise sin deltagelse i sorgen.
Prins Henriks bisættelse
fandt sted, tirsdag den 20.
februar klokken elleve, i
Christiansborg Slotskirke.
Det var en helt privat bisættelse der fandt sted. Kongelig konfessionarius Erik
Norman Svendsen forestod
den kirkelige handling overfor familien og de godt tres
indbudte gæster.
Da prins Henrik skal kremeres og den halve urne senere spredes i de danske
farvande. Den anden halvdel vil blive nedsat i de private haver omkring Fredensborg Slot, fandt jordpåkastelsen også sted i Christiansborg Slotskirke, inden
båren i rustvogn forlod kirken. Under jordpåkastelsen
markerede Batteriet Sixtus
på Holmen med salutter,
hvorefter alle ﬂag i København strøg til tops.
Tekst og fotos af
Per Brunsgård, Tim.

ModeSHOW
HOS GITTE T

Tirsdag den 13. marts kl. 18.00
Onsdag den 14. marts kl. 18.00
en aften
Reserver allerede nu
æsenterer forårets
hos Gitte T hvor vi pr
sko og hår.
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købes senest den 7. marts
.
Først til mølle
– max. 35 pers. hver aften
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