
16. april 2015 
Dronningens 

75-års fødselsdag  

   

 
Trods kulden blev dronningen alligevel eskorteret af 
Gardehusarregimentets Hesteskadron i åben karet fra 
Amalienborg Slotsplads op til Rådhuspladsen, hvor alle 
københavnere var linet op. 

 
     Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.   

 
Torsdag den 16. april 2015, klokken 08:30, valfartede folk i Nordsjælland op bagved Fredensborg Slot til 
morgenvækning af dronningen i anledningen af fødselsdagen, da Fredensborg Slot i år er dronningens 
residensslot af hensyn til renoveringen af palæet i København. Palæet på Amalienborg Slotsplads forventes 
at være færdig til jul. 
I slotsparken i Fredensborg sang både familie, venner, presse og den store forsamling af morgenfriske 
Fredensborg borgere, I østen stiger solen op, til melodi af Niels Wilhelm Gade. Hele seancen sluttede af 
med et nifoldigt leve. 
Trods residenspalæets, Kong Christian IX's Palæ's, renovering fejrede Hendes Majestæt Dronning 
Margrethe alligevel sin 75-års fødselsdag i København. 
 

 

 

Midt på formiddagen ankom dronningen fra 
Fredensborg Slot i kongehusets Krone 1 til 
Amalienborg. 

 Den Kongelige Livgardes Musikkorps ankom til 
vagtskiftet lidt før klokken tolv med en kongevagt.

  



    

Straks efter dronningen var trådt ud fulgte de to 
sønner efter med deres familier. Her kronprins 
Frederik og kronprinsesse Mary med alle 
børnene. 

 Hendes Majestæt Dron-
ningen trådte først ud på 
balkonen og lod sig hylde 
fra slotspladsen. 

 Prins Joachim med prinsesse Marie og børnene 
lille prins Henrik og sidstfødte prinsesse Athena, 
samt prins Nikolai og prins Felix fra tidligere 
ægteskab. 

 
Klokken tolv middag trådte dronningen frem på balkonen på Chr. VII's Palæ, hvor adskillige tusinde 
havde taget opstilling på slotspladsen, for at lykønske fødselaren på selve dagen. Dronningen trådte alene 
ud på den midterste balkon, da prinsgemalen var syg, havde influenza, og kunne derfor ikke deltage i 
fejringen af sin hustru. På de to andre balkonen havde dronningens to sønner, svigerdøtre og børnebørn 
placeret sig. 
Dronningen udråbte et nifoldigt leve for Danmark. Den Kongelige Livgardes Musikkorps spillede 
Kongesangen. 
Fra palæet ved siden af, Christian VIII's palæ, trådte de kongelige nordiske familier frem. Bl.a. 
Margrethes to søstre prinsesse Benedikte, dronning Anne-Marie og Kong Konstantin. Fornemme 
repræsentanter fra det svenske kongehus, Kong Carl Gustaf, dronning Silvia, kronprinsesse Victoria og 
prins Daniel. Fra Norge, kong Harald, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, der alle nød 
udsigten over til balkonerne på Christian VII's palæ. 
Kammertjeneren måtte åbne og lukke dørene tre gange, før gratulanterne på slotspladsen begav sig ud i 
trængslen i byen, hvor dronningen i åben karet, eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron, blev 
kørt op ad Strøget til København Kommunes officielle modtagelse og frokostreception på Københavns 
Rådhus. 
 

 

Dronningen viste sig også på balkonen sammen 
med sine to sønner Kronprinsen og prins Joachim.

 Hele kongefamilien samlet på det midterste 
balkon afsnit med 75-års fødselaren dronning 
Margrethe.  

  



  

Lille prins Vincent havde på balkonen gemt sig bag 
tremmer, for nemmere at kunne se ud over 
slotspladsen. 

 Prins Nikolai, Joachims førstefødte, havde travlt 
med at tage billeder med mobilen under seancen 
på balkonen. 

 
I den kongelige karet havde dronning Margrethe følgeskab af nationens kommende kongepar, kronprins 
Frederik og kronprinsesse Mary. 
Ved Rådhusets hovedindgang blev de kongelige modtaget af overborgmester Frank Jensen, tillige 1. og 2. 
næstformand for Borgerrepræsentationen. På Rådhuset var der underholdning i Rådhushallen med sang 
og musik, hvorefter alle spadserede op ad Borgertrappen til Festsalen, hvor overborgmesteren talte og 
overrakte dronningen byens gave. 
Godt klokken to trådte dronningen ud på Rådhusets balkon, ud mod Rådhuspladsen, og modtog folkets 
hyldest. 
Københavns overborgmester Frank Jensen udråbte fra balkonen et nifoldigt leve for dronningen. 
Ved receptionen deltog repræsentanter fra det officielle Danmark, de tilrejsende kongelige gæster, samt 
den danske kongefamilie. 
 

  

Pauker hesten med følge af trompetister styrede 
hele kortegen fra Amalienborg til Københavns 
Rådhus. 

 Til kareten, der i daglig tale kaldes daumont-
vognen, var der forspændt et 4-spand med to 
forrider. 
Kareten styres af de to ryttere, der ridder på 
hestene. 

  



 

    

Da prinsgemalen var syg 
ledsagede kronprins Frederik og 
kronprinsesse Mary dronnin-
gen. 

 Vejret i hovedstaden holdt tørt, staldmesteren havde 
valgt at køre dagens fødselar rundt i åben karet. 

 Trods kulden nød dronningen 
turen rundt i København, hvor 
adskillige tusinde havde taget 
opstilling langs ruten, for at få 
et glimt af dagens 75-års 
fødselar. 

  

  

Danmarks nuværende dronning kørte en 
fødselsdagstur gennem det gamle København i 
åben karet sammen med nationens kommende 
kongepar. 

 Dronningen kørte sammen med kronprinsparret i 
karet eskorteret af Gardehusarregimentets heste-
eskadron fra Christian VII's Palæ til Rådhuset. 

 
Fødselsdagens højdepunkt for den 75-årige dronning Margrethe var aftenens helt private fest på 
Fredensborg Slot. 
Det var kulminationen på mere end en uges festligheder, da gæsterne denne aften var fødselarens 
allerkæreste - hendes sønner, svigerdøtre, søstre, anden familie, kongelige fra de udenlandske kongehuse, 
samt hendes rigtige gode venner og bekendte. 
Kuppelsalen på Fredensborg Slot var med til at danne en smuk ramme om den private del af festen, da 
blomsterdekorationer med påskeliljer og pinseliljer fra dronning Margrethes slotshave prydede alle 
bordene og på den måde var med til at give den private fejring af 75-årsdagen et frisk pust af forår. 
Festmenuen bød på Chateaux de  Cayx-vine og Laurent-Perrier-champagne samt taskekrabbe-timbale til 
forret. 
Til hovedret farseret kalkunbryst og succeskage til dessert. Efter gæsterne havde nydt middagen blev der 
serveret kaffe. 
Den Kongelige Livgardes Musikkorps sørgede for musikken og Christian Eugen Olsens jazzorkester 
spillede op til dans. 
 



Om eftermiddagen måtte dronningen holde på hat 
og briller, da hun klokken to trådte ud på balkonen 
mod Rådhuspladsen og modtog folkets store 
hyldest. 

  
 


