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SILKEBORG

Dronningen
på besøg
Dronning Margrethe
har besøgt Silkeborg
10 gange
AF LIS THAVLOV

Arkivleder, Silkeborg Arkiv

Det var

DENGANG
SILKEBORG Dronning Margrethe
afslørede i søndags den genskabte
»Frihedskæmper«. Det var langt fra
første gang, hun gæstede Silkeborg.
Hendes første besøg fandt sted for 60
år siden - i august 1954, siden fulgte
besøg i 1969, 1971, 1991, 1996, 1998,
2004, 2005, 2009 og 2011.
Besøgene har været alsidige, men
»kunst« eller »historie« har ofte været
de overordnede temaer. Der har været
tale om deltagelse i ildfestregattaer
med sejlture med Hjejlen, åbning af
udstillinger i forbindelse med både officielle og halvofficielle besøg - og flere
besøg af helt privat karakter.
Lad os, ligesom med omtalen i sidste
uge af højtideligheden ved afsløringen af frihedsmonumentet i maj 1951,
bladre tilbage i de gamle aviser og
prøve at indfange stemningen fra det
første besøg, hvor den 14-årige prinsesse ankommer til Silkeborg for sammen med sine forældre, kong Frederik
den 9. og dronning Ingrid, at overvære
årets ildfestregatta. Det er værd at
huske på, at prinsesse Margrethe året
før ved en ændring af Tronfølgeloven
var blevet »kronprinsesse«. Det ses nu
ikke i avisens omtale af begivenheden,
skønt journalisten afslutningsvis udtaler, at prinsessen trods sin alder opfyldte sine pligter på bedste vis.
Silkeborg Avis melder mandag 23.
august 1954 om rekordbesøg ved regattaen - trods regnvejr. Der er gætterier på et besøgstal helt op til omkring
150.000 mennesker.

Den største attraktion
Den største attraktion ved selve regatta-sejladsen er dog nok kongeparrets
deltagelse. Og at de har deres ældste
datter, prinsesse Margrethe, med på
bagsædet i bilen, da de ankommer,
overskygger hurtigt skuffelsen over,
at det kun er den ældste af døtrene,
der deltager. Så de mange fremmødte
i Havnen er glade over den ekstra oplevelse, det er at få et glimt af de kongelige oven i alle de andre spændende
regatta-oplevelser.
Her følger et uddrag af Silkeborg
Avis’ reportage:
»De mange, mange silkeborgensere,
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|| Kongeparret og kronprinsessen er
netop ankommet til Havnen i Silkeborg for
at overvære regattafesten i 1954.
Foto: Niels T. Søndergaard

der havde gjort sig håb om at få et
glimt af de kongelige ude ved bygrænsen, hvor der som bekendt skulle være
en kort modtagelse, blev skuffede. De
kongelige kom i sidste øjeblik … og
der blev ikke tid til noget videre ceremoniel ...
Kongen sad selv ved rattet af den
forreste vogn, og bilerne var i øvrigt
et led i den stadigt glidende strøm af
køretøjer af alle arter, som nærmede
sig byen. En silkeborgenser, der stod
bogstaveligt talt lige klos op af kongens vogn, men som åbenbart mest
havde udsigt til taget og ikke fattede,
at herren ved rattet i lyst dress var
kongen, sagde halvhøjt: Jamen, hvor
er kongen? Hvorpå kongen vendte
sig om, rullede vinduet ned og råbte:
Her! ...

Kun den ældste datter
Først da de kongelige steg ud for at gå
om bord i Hjejlen, gik det op for folk, at
kun den ældste af prinsesserne, prinsesse Margrethe, var med ...
Borgmester Aage Christensen bød
velkommen til Silkeborg og til Regatta, takkede kongen, dronningen og
prinsesse Margrethe for den interesse, de viste byen og overrakte kongen
den model af Hjejlen, som er udført af
guldsmed Knud Jacobsens værksted.
Kongen var ganske øjensynligt glad
for gaven, dronningen fik favnen fuld
af dejlige blomster... og til prinsesse
Margrethe var der chokolade og blomster. Lignende pakker til de to mindste
prinsesser blev lagt ind i kongens bil
sammen med tre sæt ekstra elegant
undertøj fremstillet på Silkeborg Textilfabrik efter nøje indhentede oplysninger om de unge prinsessers mål …
Rammerne om modtagelsen var
overordentlig nydelige. Hjejlebådenes
bedding er jo til daglig ikke just noget
smukt syn, men stadsgartneren havde
tryllet med blomsterarrangementer og
beklædt store dele af arealet med fyr
og gran. En rød løber var naturligvis
lagt ud, og langs den var en flagallé
rejst. Ind til roklubben roklubbens sliske var bygget en landgangsbro. Alt
klappede, så man skulle tro, Silkeborg
modtog kongeligt besøg hveranden
dag.
Ganske som ved sidste regatta (hvor
kun kongeparret deltog) var forstavnen af Hjejlen reserveret de kongelige
gæster, og der var god plads, så de
både kunne se selv og blive set, mens
det endnu var lyst. Forinden selskabet
begav sig derud, fik kongen tid til at
hilse ned i fyrrummet og indenfor hos
kaptajnen …
Skønt det under farten op gennem
Remstrup Å tog til at regne ret kraftigt, var kongen bogstaveligt talt ikke
til at formå at søge i ly. Iført cottoncoat
overværede han sejladsen helt op til
Nåege fra forstavnen. Da Hjejlen var
kommet i »rum sø« i Brassø … var
tiden inde til en forfriskning … Og nok
er prinsesse Margrethe en næsten voksen ung dame, der fik lov til at nippe
til et glas champagne - en portion is
ovenpå var dog det bedste, syntes hun.
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Fem minutter efter serveringen var
kongen oppe i forstavnen igen for at
få det hele med, fulgt af sin datter …
Kopien af »Dannebrog« ude ved Indelukket syntes kongen var nydelig.
Den ligner slående, sagde han. I øvrigt
var han den første til at udpege enkeltheder for sin datter undervejs. »Har du
set, der har de hængt dit navn op med
røde lygter på huset«, sagde han, da
man passerede forbi en af villaerne
på Sejsvej. Og så måtte prinsessen
vinke en ekstra gang. Gang på gang
rykkede hun sin far eller mor i ærmet
og udbrød begejstret: Åh, nej. Se der!!
I øvrigt optrådte den unge prinsesse med en blanding af barnlighed
og værdighed, der tog alle om hjertet.
Hun opfyldte sine pligter på den nydeligste måde og de officielle håndtryk

blev gennemført, som det sig hør og
bør, selvom en og anden raket og andet
fyrværkeri var lige ved at få nysgerrigheden til at få overhånd ...
Da de tre kanonslag havde afsluttet
fyrværkeriet … vinkede kongefamilien et sidste farvel til de tusinder og
atter tusinder af tilskuere, og kongen
råbte godnat med hænderne for munden ud over Havnen, før han gik fra
borde … og så satte kongen sig bag
rattet og med dronningen ved sin side
og sin ældste datter bagi gik turen tilbage mod Aarhus ad samme rute, som
på vejen herud.«
Med den lange tradition for, at

|| Borgmester Aage
Christensen overrækker
Frederik den 9. en sølvmodel
af Hjejlen. Modellen var
udført på guld- og sølvsmed
Knud Jacobsens værksted på
Vestergade 12. Gaven fik siden
sin faste plads i den private
salon på Dannebrog.

dronningen besøger Silkeborg, er det
oplagte spørgsmål - ikke »om« men
»hvornår« hun næste gang lægger
vejen forbi. Det er jo ikke til at sige,
men mon ikke hun snart finder en god
anledning til at komme hertil igen.

