
Prins Nikolai 
 pavestolt storebror 

 

Prinsesse Alexandra fødte på Rigshospitalet mandag 
formiddag, den 22. juli 2002 en søn. Prins Nikolais lillebror 

blev født klokken 10.56, vejede 3486 gram og målte 52 centimeter. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. 

Prinsesse Alexandra fødte på Rigshospitalet i København mandag formiddag, den 22. juli klokken 10.56 
en søn. 
Fødselslæge, professor, Johannes Bock blev assisteret af to jordmødre, en læge, en narkoselæge og et par 
sygeplejersker. Enhver fødsel er hård, fødslen forløb over otte timer, nem og ukompliceret fortalte Ale- 
xandra. 
Prinsesse Alexandra fødte godt en uge før den beregnede termin. Prinsessen var sat til at føde i begyndel-
sen af august måned. Prinseparret havde derfor siden midten af juli opholdt sig på Amalienborg for at 
være forberedt til fødslen der skete før terminen. 
Prins Joachim og prinsesse Alexandra havde længe kendt barnets køn, men barnets navn ville forældre-
parret ikke ud med før barnedåben. Barnets navn er på plads forklarede prinsessen. 
Den lille nye prins, nu regentparrets andet barnebarn, vejede næsten et kg mere og målte hele fire centi-
meter mere end Margrethe og Henriks første barnebarn prins Nikolai, der blev født 28. august 1999.  

        

Prinsesse Alexandra har atter taget befolkningen med storm. Fredag 26. juli under udskrivningen med 
den lille prins fra Rigshospitalet, hvor forhallen var proppet med fotografer, journalister og TV folk fra den 

danske verdenspresse rørte ikke prinsessen, hun besvarede alle journalisternes spørgsmål og stillede pænt op til 
fotografering, kun storebror prins Nikolai havde besvær med ventetiden, der skulle ske noget, han ville på legepladsen.    



Landets nye prins bliver Prins af Danmark og nummer fire i arvefølgen til den danske trone. Foran ham 
står kronprins Frederik, prins Joachim og hans storebror prins Nikolai. 
Dronning Margrethe og prins Henrik var blandt de første, der mandag 22. juli lykønskede prinsesse Ale-
xandra og prins Joachim på Rigshospitalet med den lille nye prins. Regentparret havde storebror prins 
Nikolai med i kongebilen fra Gråsten. Hele kongefamilien var samlet i sommerferien på Gråsten Slot.  

        

Landets nye prins bliver Prins af Danmark og nummer fire i arvefølgen til den danske trone i Det 
Glücksborgske kongehus, nr. 1: kronprins Frederik, 2: prins Joachim og 3: hans storebror prins Nikolai.   

Fredag 26. juli klokken tolv blev mor og barn udskrevet fra hospitalet, de flyttede tilbage på Amalien-
borg, for at slappe af, et par dage, inden de mandag den 29. juli rejste hjem på Schackenborg i Sønder-
jylland. 
Mange havde taget opstilling i forhallen og udenfor Rigshospitalet, fredag den 26. juli, for at få et glimt 
af den kun fire dage gamle prins.  

 

Mange havde taget opstilling i forhallen fredag den 26. juli klokken tolv 
for at få et glimt af den lille nye prins. Lille prinsen vejede ved fødslen ca. 1 kg 

mere og målte 4 cm mere end, da storebror prins Nikolai blev født 28. august 1999.  
Den førstefødte prins Nikolai vejede ved fødslen 2655 gram og var 48 centimeter lang. 



        

Ud fra Rigshospitalets hovedindgang kom den kongelige, royale familie fra Sønderjylland frem med Dan- 
marks, den kun fire dage gamle lille Prins, ud til deres bil der holdt klar for enden af den røde løber, klar til at 

køre op på Amalienborg Slot, hvor prinseparret tilbragte weekenden, inden de mandag rejste hjem på Schackenborg. 
(Fotos: Lånt af Svend Erik Munk Larsen, Humlum ved Struer). 

 

Far, prins Joachim tog sig pænt af 
prins Nikolai der ville på lagepladsen, 

medens prinsesse Alexandra besvarede et 
hav af de mange spørgsmål fra den sultne presse. 

Barnedåb i 
Møgeltønder Kirke 

Prins Joachim og prinsesse Alexandra afholder dåb, for deres søn, fredag den 4. oktober 2002. 
Barnedåben finder sted på hjemegnen nær Schackenborg, i Sønderjylland, i Møgeltønder kirke. 
Den nuværende kirke i Møgeltønder er cirka 800 år gammel, det menes at kirken i dag er den tredje 
kristne kirke på dette sted. 
Indtil reformationen tilhørte Møgeltønder kirke biskoppen i Ribe. Efter reformationen kom kirken til at 
høre under Møgeltønder len, først Møgeltønder Hus og siden 1661 Schackenborg. Kirkens tilhørsforhold 
til lenet har haft stor indflydelse på kirkens udseende, idet den ud over at være sognekirke også har fun-
geret som slotskirke. 
Familien Schack har naturligvis sat sit tydelige præg på kirken. 
Året 1970 overgik Møgeltønder kirke til selveje, kirken er i dag en ganske almindelig sognekirke. 



Efter overdragelsen til selveje gennemgik kirken en gennemgribende restaurering, der kostede cirka syt-
ten millioner kroner. 
I de atten år, under restaureringen, blev kirken ført tilbage til det udseende den havde i 1740.                            
Restaureringen stod færdig i 1988. I kirken findes landets ældste og endnu fungerende kirkeorgel fra 
året 1679. 

        

Møgeltønder Kirke, Deres Kongelige Højheder Prins Joachim og Prinsesse Alexandra afholder 
barnedåb for deres lille prins, søn, i Møgeltønder kirke i Sønderjylland fredag den 4. oktober 2002. 

Deres første søn prins Nikolai blev døbt den 6. november 1999 i Fredensborg Slotskirke på Nordsjælland. 

Schackenborg 

Folkets bryllupsgave til prinseparret Joachim og Alexandra viet 18. november 1995 i Frederiksborg 
Slotskirke i Hillerød bestod af penge indsamlet til istandsættelse af bygningerne og en hovedport til 
Schackenborg. Alexandra tog hele befolkningen med storm, takkede folket for den nye indgangssport, 
bryllupsgave på Schackenborg i Sønderjylland. Prinsessen holdte sin første tale på dansk, hun mestrede 
sproget perfekt. 
Prins Joachims og prinsesse Alexandras førstefødte prins Nikolai starter mandag 2. september 2002 i den 
offentlige kommunale institution, Møgeltønder Børnehave, på hjemegnen nær Schackenborg.      

 

Folkets gave: den nye indgangssport til Schacken- 
borg. Mandag den 29. juli vendte prinseparret tilbage, 
 hjem med lille prinsen til hverdagen i Sønderjylland. 


