
KLITMØLLER 

 

Graver, Gert Jensen, ved Klitmøller Kirke 
ringede menigheden sammen til gudstjeneste, 

søndag den 30. juni 2002, klokken 11.30. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. 

Sognepræst i Hansted-Klitmøller pastorat Finn Feilan holdt gudstjeneste for regentparret og menighe-
den i Klitmøller Kirke. 
Kirken er opført 1871. I 1882, ti år efter opførelsen, besøgte dronning Margrethes tipoldemor, dronning 
Louise og hendes mand kong Christian IX, regentpar 1863 til 1906, Klitmøller Kirke. Kirken havde den-
gang endnu ikke fået en altertavle. I stedet anvendte man et simpelt forgyldt trækors. 
Dronning Louises besøg, 1882 resulterede i, at hun malede en altertavle til kirken i Klitmøller med et bil-
lede, der forestiller Peters vandring på søen. Kirken anvender den dag i dag dronning Louises altertavle. 
Det gamle trækors blev året 2000 fundet på kirkens loft under et restaureringsarbejde. Det er nu sat fint 
i stand og hænger over døren ud til kirkens våbenhus. 
Dronning Margrethe ville søndag 30. juni 2002, 120 år efter hendes tipoldemor var i kirken og besluttede 
at male en altertavle, besøge kirken, beundre altertavlen og deltage ved gudstjenesten. 

       

Provst Poul Farsinsen tog imod regentparret foran kirken. Hendes Majestæt Dronningen og Hans Konge- 
lige Højhed Prinsen deltog ved gudstjenesten. I 1882 ti år efter kirkens opførelse besøgte dronning Margrethes 
 tipoldemor, dronning Louise (1817-1898) Klitmøller Kirke. Regentparret trak rigtig mange folk til Klitmøller. 

 



De kongelige har flere gange tænkt på kirken i Klitmøller. I 1922 besøgte dronning Margrethes farfar 
kong Christian X, konge fra 1912 til 1947, Klitmøller Kirke og bekostede da en ramme, til det billede 
hans farmor havde malet til kirkens altertavle. 
Kirkens dåbskande er anskaffet med 5000 kroner fra kong Frederik IX og dronning Ingrids fond, som 
egentlig var søgt om støtte til et nyt orgel. 
Det var 80 år siden kirken sidst havde kongeligt besøg, dengang kong Christian X. I dag 2002 besøger 
dronning Margrethe II og prins Henrik, Klitmøller Kirke. 

       

Provsten førte dronningen og formanden for menighedsrådet, Ove T. Holler, fulgte prinsen ind i kirken 
til gudstjenesten. Da Klitmøller Kirke er en meget lille kirke var menigheden til gudstjenesten sammen 

med regentparret alle indbudte gæster. Folk havde taget opstilling udenfor kirken, for at få et kik. 

Efter gudstjenesten og efter at have beundret tipoldemors altertavle i kirken spadserede regentparret 
igen ud til den store ventende skare af folk, som de kongelige gæster havde trukket med til Klitmøller. 
Med en politieskorte på syv motorcykelbetjente kørte regentparret til Hotel Hanstholm for at indtage 
frokosten sammen med de indbudte gæster. 

 

Mens de kongelige gæster sad i kirken 
blev området omkring hotellet tjekket for bomber. 

Sikkerhedsfolkene havde to sorte bombehunde i aktion. 

 
 



Frokost 
Hanstholm Hotel 

 

Hanstholm Hotel var vært for kommunen ved 
frokosten til regentparret og de indbudte gæster. 

Dronninge Menu 
Bacon braiseret pighvar med vifte af kæmperejer og krydderurte creme. 

2000 Tokay Pinot Gris "Sigille Qualite" Kuentz Bas 
Duet af lammeryg og lammeculotte på saute' af sommergrønt, lammeglace' og nye kartofler. 

1998 Chateau Milon Saint-Emilion Grand Cru 
Kaffe og petitfour 

       

Klokken 12.30 ankom de kongelige til hotellet. De indbudte gæster havde forinden indtaget deres pladser. 
Hanstholm Kommune var klar med den officielle frokost. Der var første gang Hotel Hanstholm havde royalt besøg.  

       

Regentparret gik til bords. Hotellet havde indkaldt ekstra tjenere til at servicere alle gæsterne. Der var en tjener                           
for hver ti frokostgæster, hvor en tjener normalt skulle klare femten gæster. Bord 1 var hovedbordet med regentparret. 



Efter frokosten fortsatte de kongelige gæster besøget i Hanstholm. Regentparret besøgte hvert sit om-
råde. 
Dronningen kørte med eskorte i en sort Daimler, kongehusets Krone-2, til naturområdet ved Fyret. 
Derefter besøgte Margrethe Hanstholm Asylcenter. 
Prinsen blev kørt til Havnen, hvor han besøgte havnekontoret, auktionshallen og fiskeindustrien. 
Hesselholt Fisk Export i Hanstholm, der er en af havnens største fabrikker, fik besøg af Henrik. 
Virksomheden beskæftiger 120 mand, 110 i produktionen, mens resten var beskæftiget med 
administration og salg. 

 


