
 

Kongelig barnedåb 
fredag 4. oktober 2002 

Prins Felix Henrik Valdemar Christian 

             

    Prinsesse Alexandra, prins Joachim,                         Danmarks regentparret,                                     Kronprins Frederik 
       prins Nikolai og lille prins Felix.                Dronning Margrethe og Prins Henrik. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. 

Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Alexandra afholdte, fredag 4. oktober 2002, barne-
dåb for deres søn på hjemegnen ved Schackenborg i Møgeltønder Kirke. Prinsesse Alexandra fødte man-
dag den 22. juli klokken 10.56 på Rigshospitalet i København en velskabt søn. 

I kirken under gudstjenesten sang menigheden fra Den Danske Salmebog tre salmer: 
1: Op, al den ting, som Gud har gjort. 12. H. A. Brorson 1734 
2: Sov sødt, barnlille. 488 vers 1-3. N. F. S. Grundtvig 1844 
                                Dåbshandlingen 
3: Sov sødt, barnlille. 488 vers 4-7. N. F. S Grundtvig 1844 
4: Lover den Herre. 2. J. Neander 1680. Dansk 1740      



 

Kongehusets lille prins født mandag 22. juli 2002 blev fredag 4. oktober 
døbt i Møgeltønder Kirke ved navn, Felix Henrik Valdemar Christian. 

Kongelig konfessionarius Christian Thodberg forestod dåbshandlingen. 

To hundrede indbudte gæster overværede i det sønderjyske dåben i den tidligere slotskirke der siden året 
1661 tilhørte Schackenborg Slot, kirken overgik 1970 til selveje og fungerer i dag, som en landsbykirke, en 
almindelig sognekirke. 
Kongehusets egen præst, kongelig konfessionarius Christian Thodberg forestod fredag eftermiddag klok-
ken 14.00 dåbshandlingen i Møgeltønder Kirke. Prins Nikolais lillebror, Prins til Danmark blev døbt, fik 
fire navne: Felix Henrik Valdemar Christian. 
Storebror prins Nikolai blev 6. november 1999 døbt på Sjælland i Fredensborg Slotskirke ved navn, Niko-
lai William Alexander Frederik. Christian Thodberg forestod også handlingen ved Nikolais dåb.  

 

Møgeltønder kirke dannede rammen ved 
prins Joachims og prinsesse Alexandras anden 

søns dåb, fredag den 4. oktober 2002. Deres første 
søns dåb fandt sted i Fredensborg Slotskirke, 6. nov. 99. 

De mange indbudte gæster i Sønderjylland ankom til fods ned ad Slotsgaden, ned ad den fire hundrede 
meter lange slotsgade med de toppede brosten til kirken, før de kongelige i deres biler blev kørt fra Schac-
kenborg Slot til barnedåben i Møgeltønder Kirke. Flere hundrede sønderjyder havde taget opstilling langs 
Slotsgaden, rundt om kirkegården, for at få et glimt af de kongelige. Hele gaden var spærret for trafik, 
forbeholdt de spadserende gæster, i dagens anledning var Slotsgaden samtidigt pyntet op til fest med flag-
allé. 



Prinsesse Alexandras to søstre Martina Manley, 33, og Nicola Baird, 35 år, var blandt de allerførste gæs-
ter der weekenden før dåben ankom til København, de havde taget turen fra Hongkong til Danmark for 
at være med ved deres nevøs barnedåb i Møgeltønder. De tre søstre var samlet, de fødte alle i sommer en 
søn. Alexandra så for første gang sine nye nevøer.  

        

De spadserende gæster blev fulgt ivrigt af tilstedeværende tilskuere langs Slotsgaden i Møgel- 
tønder på vejen til kirke, til kongelige barnedåb og igen fra kirken til receptionen på Schacken- 

borg Slot. Blandt publikums fornemste gæster uden for familien kan nævnes agent 007, Roger og Kri- 
stina Moore, samt H. E. Skibsreder Mærsk Mc-Kinney Møller og Danfoss fabrikant, fru Bitten Clausen. 

Efter den kirkelige handling i Møgeltønder blev der holdt reception på Schackenborg Slot. 
Det var Schackenborg Slotskro, som ejes af prins Joachim, der sørgede for maden til både receptionen om 
eftermiddagen og den store fornemme middag om aftenen. Middagen startede klokken 20.00 og var helt 
privat, prins Joachim og prinsesse Alexandra havde i anledningen reserveret hele kroen og samtlige 
værelser til deres gæster. 
Den allernærmeste familie boede dog på selve slottet.  

        

Efter den kongelige barnedåb i Møgeltønder Kirke spadserede gæsterne igen ad Slotsgaden op til recep- 
tionen på Schackenborg Slot, inden familien sluttede dåbsdagen af med middag på Schackenborg Slotskro. 

Lillebror på Schackenborg Slot blev døbt i den samme dåbskjole, prins Joachim og prinsesse Alexandra 
fik syet til deres førstefødte, i dag treårige storebror prins Nikolai. Dåbskjolen bærer rundt på kraven, 
meget passende, fine Møgeltønder Kniplinger. 
Til den kongelige barnedåb var fra Rosenborg Slot udlånt den døbefont, der har været taget i anvendelse 
ved kongelige dåbshandlinger siden 1671. Dåbsfadet og gieskanden er af guld, mens fonten er af delvis 
forgyldt sølv. 
Alle kongelige dåbshandlinger siden året 1671 er graveret i fadets underside, siden 1750 graveret på en 
påsat plade. Danmarks nu døbte prins Felix er nummer fire i arvefølgen.  



        

Døbefonten var udlånt fra Rosenborg Slot. Fonten er af delvis forgyldt sølv, fremstillet i Hamburg af mester 
Christian Mundt med fodstykke af Gödert Botstede. Dåbsfadet og kanden, der er af guld, er ligeledes udført i 

Hamburg af mester Hinrich Lambrecht cirka 1650. Alt blev efter dåben forsigtigt pakket ned og fragtet tilbage. 

I modsætning til prins Nikolai, der kun havde fire faddere blev lille prins Felix tildelt hele fem faddere. 
Prinsesse Alexandras yngste søster Martina Manley, Alexandras hofdame Annick Boel, greve Christian 
Ahlefeldt-Laurvig fra Tranekær Slot på Langeland, prinsesse Alexandras ungdomsven fra Hongkong, 
Damian Sibley, som nu bor i London og prins Joachims ven Oscar Davidsen Siesbye. 
Alle ovennævnte stod fadder ved dåben for Prins Felix Henrik Valdemar Christian. 

 


