
Dronning Margrethes
sensommertogt til Esbjerg

Tirsdag den 31. august 2021
 

Lidt før klokken 10.00 stævnede Kongeskibet Dannebrog ind i havnen til
Esbjerg. Kongeskibet lagde til ved østre Dokkaj, kajplads 307, hvor alle
royalister fra Midt- og Sønderjylland havde linet sig op, for at få et glimt
af Hendes Majestæt Dronningen.

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. Printervenlig version

Dronning Margrethe tog den sidste dag i august igen på togt med Kongeskibet Dannebrog, da den omfattende
coronaviruspandemi i hele verden er begyndt at trække sig tilbage, efter som befolkningen havde ladet sig
vacinere. I Danmark har man igen fået genåbnet det meste af landet. Esbjerg viste sig fra sine allerfineste sider,
da Danmarks regent, Dronning Margrethe tirsdag den 31. august var på besøg i byen. Vejret var enestående og
smukt, som man kunne ønske sig på en dag, hvor majestæten skulle komme på besøg.
På havnekajen stod hele modtagelseskomiteen anført af Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen,
klar til at tage imod, da dronningen med Kongeskibet anløb kajen. Slesvigske Musikkorps underholdte på kajen.
Borgmester Jesper forestod den officielle modtagelse på havnekajen og udråbte sammen med de mange
fremmødte et nifoldigt leve for dronningen. Seksårrige blomsterpige Sofie Lose, datter af Stephanie Lose,
(regionsrådsformand Region Syddanmark, Venstre) stod på havnen sammen med sin storesøster, niårrige Mie
Lose, også parrat til at overrække Esbjerg Kommunes kongelige gæst velkomstbuketten, inden borgmesteren
præsenterede den ni-mands store modtagelseskommite for dronningen. I dagens anledning var der valgt syv
blomsterpiger, til at overrække dronning Margrethe blomster, efter som dagens fyldige program skred fremad.

 

Kommunens folk havde mange opgaver at løse, som
her meget travlt med at lægge den røde løber ud for
dagens kongelige gæst.

 Øverst oppe, midt på Kongeskibet havde dronning
Margrethe taget plads, da de anløb havnekajen i
Esbjerg. Dronningen hilste pænt på de mange frem-
mødte på kajen.
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Dronningen gik tilbage til de private gemakker på
Dannebrog, så de værnepligtige kunne trække trap-
pen, også kaldet helvedes trappen, ned på den røde
løber.

 Politiets to bombehunde, på billedet kun en, havde
fået til opgave at undersøge hele området på hav-
nen for bomber og andet, der kunne være til fare for
sikkerheden.

 

Esbjerg Kommunes borgmester,
Jesper Frost Rasmussen, stod al-
lerede klar, til at tage imod dron-
ningen på havnekajen.

Den seksårrige blomsterpige Sofie Lose havde også
taget plads på havnen, sammen med sin storesøster,
niårrige Mie Lose, og var klar at overrække byens
kongelige gæst velkomstbuketten.

Dronning Margrethe havde også
taget plads på den røde løber for-
an Kongeskibet Dannebrog.

 

Borgmester Jesper Frost Rasmussen udråbte, ved
hjælp fra de mange fremmødet på havnen, et fyldigt
nifoldigt leve for Majestæten.

 Efter den fine officielle modtagelse på havnekajen gik
dronningen tilbage til de private gemakker på
Dannebrog og nettede sig klar til årets eneste karet-
tur gennem Esbjergs bymidte.

Dagens første og bl.a. et af esbjergensernes helt store oplevelser var selvfølgelig hele Gardehussarregimentets
Hestedragon, "bestående af de 48 heste", der i åben karet kørte dronningen op til rådhuset. Dronning Margrethe
måtte denne gang ud på årets eneste karrettur gennem byen fra Esbjerg Havn til Esbjerg Rådhus, eskorteret af
hele Gardehussarregimentet iført de fine gallauniformer og til hest. Den karet, som dronningen blev kørt gennem
Esbjergs gader i, er af typen Landauerkareten, der anvendes i forbindelser med dronningens sommertogter.
Kongehusets karet er godt 130 år gammel, bygget i 1889, vejer 650 kg og har plads til fire personer.
Adskillige esbjergensere havde stillet sig op langs den 1.7 kilometer lange karetrute, for at få et glimt af
dronningen. Hele turen i den åbne Landauerkaret tog omkring 17 minutter.
Dagens anden blomsterpige, 8-årige Milla Geisler Overgaard, overrakte en blomsterbuket til dronning
Margrethe, da hele Gardehussarregimentet ankom til Esbjerg Rådhus. Hun stod ved rådhuset sammen med sin
storesøster på 9 år. Pigerne er døtre af byrådsmedlem Anne Marie Geisler Andersen (Radikale Venstre).
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Gardehussarregimentets paukerhest er en frieser,
der bærer de to trommer rytteren slår på under selve
turen gennem Esbjergs centrum.

 Dronning Margrethe var den allerførste, der steg op i
den åbne landauerkaret, tog plads, og ventede på de
to sidste.

 

 

Da borgmester Jesper Frost Rasmussen skulle til at
stige op, gjorde han store øjne. Dronningen havde
taget hans plads. Hun havde sat sig imod kørselsret-
ningen.

 Dronning Margrethe fandt dog selv ud af, at der var
noget galt i den kongelige karet, og fik sig straks sat
sig over på modsatte side med kørselsretningen.

 

 

Gardehussarregimentet trak op foran Kongeskibet
dannebrog med et firspand, for at eskortere dron-
ningen i karet fra havnen op til rådhuset.

 Foran det kongelige firspand var der yderligere to
forridder med under turen. I hele den kongelige kor-
tege  var der, i Esbjerg, indsat 48 heste.

I byrådssalen bød Esbjerg Kommunes borgmester, Jesper Frost Rasmussen,  danmarks Regent velkommen, præ-
senterede hele byrådet og overrakte hende kommunens gave. I gave fik dronningen overrakt en guldbroche
inspi-  reret af en vindmøllevinge. Brochen var lavet af den lokale guldsmed Henriette Theilgaard.
De mange esbjergensere, der havde taget opstilling langs ruten, nød hele Gardehussarregimentets optræden med
de mange heste. Foran Esbjerg Rådhus stod også flere skoleklasser klar, sammen med 1. viceborgmester Susanne
Dyreborg parat til at byde dagens gæst velkommen. Indenfor i byrådssalen var det jo selve borgmesteren der tog
over. Hele seancen på rådhuset tog omkring 45 minutter, inden dronningen fortsatte det royale besøg i Esbjerg.

 

Borgmester Jesper Frost Rasmussens samlever Gitte
Kirkegaard var også med dronningen på køreturen.

 Under den 1.700 meter lange karettur, op ad Torve-
gade, krydsede de tre personer i den gamle landau-
erkaret Torvet og den nyrenoverede gågade.
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Karetturen sluttede ved Esbjerg Rådhus, hvor 1. vi-
ceborgmester Susanne Dyreborg bød velkommen,
medens Varde Garden spillede op. Inde i byrådssa-
len bød rådhusets borgmester officielt velkommen og
overrakte dronningen kommunens gave.

 Dronningen hilste og vinkede pænt til de mange
fremmødte langs karetruten.

Gardehussarregimentets Hesteskadron kørte dronningen rundt i
Esbjerg. Ruten gik ad østre Dokvej, Britanniavej, østre Havne-
vej, Hulvejen, Havnegade og sidst Torvegade op mod Rådhuset.

Kongehusets kronebiler, Krone 12, tog over og kørte dronning Margrethe videre i dagens fyldige program. Nu
gjaldt det Musikhuset Esbjerg i Havnegade, hvor folk fra nær og fjern også havde taget opstilling langs den røde
løber.
Direktør for Musikhuset i Esbjerg, Torben Seldrup tog imod og ledsagede dronningen indenfor. I foyeren hilste
Margrethe på balletunderviser Robin Francis Bernadet fra Esbjerg Kulturskole og optrædende balletbørn fra
Den Kongelige Ballet. Derefter fortalte operachef Lars Ole Mathiesen om Den Nye Opera, som også fremførte et
uddrag fra Ring af Richard Wagner.
Godt en halv time efter besøget på Musikhuset Esbjerg tog Margrethe videre til Bakkeskolen Cosmos fra 1968,
der består af både almenklasser og specialklasser. Skoleleder Morten Mærsk og pædagogisk leder Christian Høj
Varming forestod velkomsten og inviterede hende ind i festsalen, hvor dronningen skulle opleve værket
Bakkesko- lens billedlotteri, skabt af billedkunsrner Erik Hagen. Projekt 6705 og Statens Kunstfond har haft stor
betydning for skolen. Dronningen skulle bl.a. høre om projektet fra kunstagenter, der går i 9. klasse.
Dronning Margrethe fik under besøget på skolen samtidig mulighed, for at hilse på to af eleverne, der var med til
at lave et maleri til dronningens 80-års fødselsdag. 
Besøget sluttede i skolegården, hvor elever fra skolens Sport Plus viste brasiliansk fodbold og gymnastik. De
ældste elever optrådte med skolens dans. Det hele i skolegården blev afsluttet med en fællessang.
Klokken 13.05 var Esbjerg Kommune vært ved den officielle frokost på Hjerting Badehotel.
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Kongehusets Krone 12 tog over fra Esbjerg Rådhus
og kørte med dronningen rundt resten af dagen, un-
der det fyldige planlagte program. Her ankommer
hun til Musikhuset Esbjerg.

 Musikhusets direktør, Torben Seldrup tog imod, da
Krone 12 ankom med majestæten. Han ledsagede
dronningen ind i det gigantiske store og flotte hus. 

 

 

Dronning Margrethe ankom til tiden, omkring kl.
11.40 steg dronningen ud af kongehusets Krone 12.

 Musikhuset i Esbjerg havde lagt den røde løber ud,
inden majestæten ankom.

Direktør for Musikhuset Esbjerg,
Torben Seldrup fortalte Margret-
he om den fantastiske bygning, in-
den han ledsagede dronningen in-
denfor.

Politiet havde tjek på trafikken under hele det roy-
ale besøg i Esbjerg. Dronningen blev ledsaget med
politieskorte hele dagen.

Godt en halv time efter tog dron-
ningen videre i dagens planlagte
program. Nu gjaldt det Bakke-
skolen Cocmos på Skolebakken.

Efter frokosten gjaldt det eftermiddagens program med et planlagt virksomhedsbesøg på Viking Life-Saving
Equip-ment A/S. De producerer sikkerheds- og brandslukningsudstyr. Virksomhedens direktør, Henrik Uhd
Christensen bød dronning Margrethe velkommen og inviterede hende indenfor i Hal 3. I hallen blev nogle af
virksomhedens redningsflåder fremvist, og dronningen fik mulighed for at opleve, hvordan en flåde slås ud og
hvad den indeholder.
Dronningen oplevede en 25-mands redningsbåd, af samme type, som findes på Kongeskibet Dannebrog, der  blev
udløst.
Efter besøget på Viking Life-Saving Equipment besøgte dronning Margrethe østhavnen i Esbjerg. Havnedirektør
Dennis Jul Pedersen modtog dronningen, viste rundt og fortalte hende om Esbjergs transformation fra sort til
grøn energi. Dronningen oplevede omstillingen fra olie- og gasaktiviteterne til grønne alternativer som
vindmøller. øst- havnen i Esbjerg åbnede i 2013 og er ét af epicentrene i Europas grønne omstilling.
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Kongeskibet Dannabrog er et flot
syn. Adskillige borgere fra nær og
fjern havde hele dagen spadseret
ned på havnen, for at få et glimt
af det royale skib.

Kongeskibet Dannebrog blev denne gang liggende
ved havnekajen i Esbjerg, da dronning Margrethe
igen næste dag skulle aflægge et officielt besøg i
Fanø Kommune.

Dagens sidste punkt for dronningens besøg fandt sted i Esbjergs skæve og rå kulturhus, GAME Streetmekka
Esbjerg. GAME Streetmekka Esbjerg er et asfalteret gadeidræts- og kulturhus, der blev indviet i 2016 i den
gamle renoverede jernbane remise. Daglig leder Robert Hansen viste dagens gæst rundt, mens husets brugere,
skater, lavede tricks på løbehjul og dansede. Evan Ramsland fortalte om Recovery Bulls, der viste street basket.
Over 40.000 børn og voksne mødes årligt på GAME Streetmekka Esbjerg, for at dyrke gadeidræt.
Om aftenen var dronningen vært ved en reception, på Kongeskibet Dannebrog, for bl.a. de mange mennesker,
hun havde mødt i løbet af dagen fra både politikere og erhversfolk samt embedsmænd.
Dannebrog blev liggende på østre Dokkaj i havnen i Esbjerg til næste dag, da hun igen var på officielt besøg.
Denne gang gjaldt det et besøg på Fanø.
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