Christiansborg Slotskirke
Kongelig barnedåb

Danmarks lille prins, tronfølger, fik sine fire navne i
Christiansborg Slotskirke, Christian Valdemar Henri John.
Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.

Lørdag 21. januar 2006 holdt kronprins Frederik og kronprinsesse Mary barnedåb i Christiansborg
Slotskirke. Danmarks lille tronarving fik sine fire navne, prins Christian Valdemar Henri John af Københavns biskop, Erik Norman Svendsen, der forrettede den kirkelige handling, den kongelige barnedåb, i Slotskirken.
Kronprinsparret havde fulgt samme tradition som Frederiks bedsteforældre og hans egne forældre havde brugt, ved at anvende fire navne. Denne gang var dog anvendt den lille tronarvings begge bedsteforældres navne, Henri efter Frederiks far og John efter Marys far.

Regentparret ankom til Christiansborg
Slotskirke, lige før de nybagte forældre,
kronprins Frederik og kronprinsesse Mary.

John Donaldson, Marys far, og hans hustru
Susan var grebet af den højtidelige stemning
under gudstjenesten i Christiansborg Slotskirke.

Utraditionelt havde Mary og Frederik valgt otte til at stå fadder for deres søn. Frederiks bror Joachim,
ægteparret kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit af Norge, den svenske kronprinsesse Victoria og kronprins Pavlos af Grækenland. På Marys side var det hendes ældste storesøster Jane Stephens,
af vennerne stod Jeppe Handwerk også fadder til Danmarks lille prins. Fra Australien var valgt Marys
ven Hamish Campbell.
Prins Christian Valdemar Henri John blev døbt i sin tipoldefars dåbskjole, Kong Christian X fra 1870.
Følgende kongelige børn var også døbt i dåbskjolen: Carl (fra 1905 Kong Haakon 7. af Norge), Prins Harald, Prins Gustav, Prinsesse Louise, Prinsesse Thyra, Prinsesse Dagmar, Kong Frederik IX, Arveprins
Knud, Dronning Margrethe, Prinsesse Benedikte, Dronning Anne-Marie, Prinsesse Elisabeth, Grev Ingolf af Rosenborg, Grev Christian af Rosenborg, Kronprins Frederik og Prins Joachim.

Frederik og Mary var helt klar
med lille prinsen klokken 11.00 ved
barnedåben lørdag 21. januar 2006.

Prinsesse Alexandra ankom
sammen med Nikolai og Felix til
kirken, ved Højbro plads i København.

Københavns biskop, Erik Norman
Svendsen forrettede den kirkelige
handling i Christiansborg Slotskirke.

Til den kongelige barnedåb var fra Rosenborg Slot udlånt den døbefont, der har været taget i anvendelse
ved kongelige dåbshandlinger siden 1671. Fonten er af - delvis forgyldt - sølv, fremstillet i Hamburg af
mester Christian Mundt med fodstykke af Gödert Botstede.
Dåbsfadet og gieskanden, der er af guld, er ligeledes udført i Hamburg af mester Hinrich Lambrecht cirka 1650.
Indtil 1796 er faderens og barnets navne samt fødselsdato og klokkeslæt graveret i fadets underside siden 1750 graveret på en påsat plade.
Vejret var råkoldt, det frøs, det betød at folket ikke var velfartet op foran Christiansborg Slotskirke i så
stor stil, som man gjorde det på bryllupsdagen, foran Vor Frue Kirke, den 14. maj 2004. Denne iskolde
vinterdag i helvede, holdt folk væk.
Danmarks nu døbte prins Christian Valdemar Henri John er nummer to i arvefølgen.
Dåbsbarnet blev fremvist for pressen i Christiansborg Slots Drabantsal, forhal til De Kongelige Repræsentationslokaler, inden den officielle reception i Riddersalen.

Mærsk Mc-Kinney Møller fulgtes med sin
datter, Ane, til den kongelige barnedåb i
Christiansborg Slotskirke, 21. januar.

Kronprinsparret kørte efter dåben, bagom Slotskirken,
til De Kongelige Repræsentationslokaler på Christiansborg.
I Riddersalen fandt den officielle reception sted.

Festen om aftenen, hjemme i Kancellihuset ved Fredensborg Slot, var et helt privat foretagende.
Valget af Christiansborg Slotskirke var efter Mary og Frederiks eget ønske. Efter sigende havde Kronprinsparret også ønsket deres bryllup, 14. maj 2004, afviklet i Slotskirken, men kirken var alt for lille til
deres nihundrede bryllupsgæster. Christiansborg Slotskirke har kun plads til godt trehundrede kirkegængere.
Kronprins Frederik og kronprinsesse Mary blev viet i Vor Frue Kirke, Københavns Domkirke.
Barnedåben 21. januar 2006 var anden gang. Det var 136 år siden, der sidst fandt en kongelig barnedåb
sted i Christiansborg Slotskirke, Kong Christian X's dåb 1870.

Fra Skotland kom Barbara og Jack Maton, Marys
familie på mødrene side. Tante Margaret, til venstre,
i sort nederdel er derimod familie på Marys fars side.

Det belgiske kronprinspar, Mathilde
og Philippe nåede frem til barnedåben
i Danmark til tiden, trods flyforsinkelser.

