
Otto Herskind Jorgensen
glemte at overrække gaven.

Prins Henrik og borgmestrene nod en
broget buket af underholdning.

Ballet og akrobatik i en høj
kran.

Horsens
savnede
Margrethe'
To timer med prinsebesøg
og underholdning i det fri
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S Olen kunne have skinnet meget
mere, og de vinkende horsensianere kun-
ne have vret mange flere. Men

prinsebe-søg fik vi - med flag, blomster, musik og
sang.

Horsensianerne savnede deres dron-
ning, da byen i Or fik royalt besøg. Det
viste de tynde rkker og meget spredte
grupper af mennesker både på

Rådhuspladsen, hvor 2-300 mennesker tog imod,
og i byens Bader. Men de, der kom, vinke-
de - under spraglede paraplyer og regn-
frakker - med dannebrogs-flag, smilede og
sendte spontant hilsener med hjem til
dronning Margrethe.

Prcis kl.15.00 rullede kongehusets
store, mørkeblå Daimler, "Krone 2" ind
pa RAdhustorvet. Med eskorte af adskilli-
ge motorcykelbetjente, fire betjente til
hest og en rkke af følgebiler.

Ud steg prins Henrik i søværnets uni-
form. Med i følget havde han blandt andre

Borgmester Vagn Ry Nielsen og hans
hustru Ruth tog imod, og prinsen hilste
pA blandt andre politimester Troels Jor-
gensen, kommunaldirektør Ole Have Jor-
gensen og formænd for de kommunale
udvalg. Prinsen skridtede velkomstkomi-
teen af ad den nyindkøbte, meget rode
løber, inden Vagn Ry Nielsen bød velkom-
men til Horsens, mens en let finregn faldt
over RAdhustorvet.

- I grunden kan vi vel se dette besøg som
et led i en dejlig tradition, begyndende
med Hendes Majestæt Dronningen og De-
res Kongelige Højheds deltagelse i
Landsstævnet i 1990, og det vi kalder
sølvbryl-lupsbesøget i 1992. Samme ar deltog Hen-
des Majestæt Dronningen og Deres Kon-
gelige Højhed i Abninhgen af Horsens Ny
Teater og i 1996 havde vi fornøjelsen at se
kongeskibet deltage i det store Kulturby
96-arrangement Musik & Sejl. Alt sam-
men udtryk for en opmærksomhed fra
Kongehusets side, som vi er meget glade
for.

- Baggrunden for Deres Kongelige
beds besøg i dag er Hendes Majestæt
Dronningens 25 Ars regentjubilum. Vi
er selvfølgelig kede af, at Hendes
Majestæt Dronningen ikke kan være her, men
forstår naturligvis hvorfor. Man kan vel -
nsten uden at bryde etiketten - kalde det
en arbejdsskade.

- Men jeg vil gerne bede Deres Kongeli-
ge Højhed om at overbringe Horsens byshilsener

  og  lykønskninger

ønske om god bedring til Hendes Maje-
stt, sagde borgmesteren og overrakte
byens gave til prinsen og dronningen.

Umiddelbart efter steg prins Henrik
om bord i den mere end 100 år gamle
landauer og satte kursen imod Lunden.

Karetturen gik ad Løvenørnsgade, Ho-
spitalsgade, Søndergade, Borgergade,
Slotsgade og Gasvej til Lunden. Under-
vejs stod born og voksne og vinkede med
flagene.

Byen var virkelig smykket til fest. Dan-
nebrog i flagstngerne, pa Søndergade
hang smukke kranse i efterårets farver og
i Lunden var det hvide blomster, som
kransede prinsens vej til friluftsteatret.

En flot kortege af politiets motorcykler,
følgebiler med repræsentanter for hoffet
og bodyguards og landaueren - der nu ik-
ke bare havde prinsen, men også borgme-
steren og hans hustru ombord - dukkede
op mellem Lundens trer til friluftstea-
ret, hvor flere end 1100 horsensianere
stod for at byde prinsen velkommen.

Sommerfuglestøv

Mens sommeregnen faldt bød amts-
borgmester Otto Herskind Jorgensen vel-
kommen med en højaktuel tale.

- Vi - danskerne - har brug for kongehu-
set. Vi har brug for det, vi bruger det - og
vi misbruger det også en gang imellem.
Men jeg er glad for, at vi ikke har slidt
vores 	 Majestt

Kongelige Højhed

har formået at bevare et kongehus med
glade og gå pa mod. Det er lykkedes at
bevare poesien, sommerfuglestøvet...
trods forsøg pa befamling, sagde Otto
Herskind Jorgensen.

Umiddelbart inden amtsborgmesterens
tale havde skuespilleren Soren Pilmark
pa vers præsenteret Otto Herskind Jor-
gensen - blandt andet med et lille hip om
en vis distrthed.

Og det hip levede amtsborgntesteren til
fulde op til, da han efter at have forladt
scenen matte suse tilbage igen for at med-
dele, at han i skyndigen havde glemt at

overrække amtets gave. Det var et billede
af et par Børge Mogensen-øreklapsofaer
og -borde fra Fredercia Stolefabrik, som
"vil blive eftersendt".

Og så fulgte ellers en flot, men også
broget buket af underholdning. Præcis
samtidig overholdt vejrguderne den afta-
le, arrangørerne havde forsøgt at lave
med dem: Sommeregnen standsede.

Efter at Ensemble New, professionelle
Vejle-musikere, havde indledt med mo-
derne toner, var det Horsens-duoen Rikke

Mølgaard og Soren Bebe pa flygel, som
lagde ud med to flotte numre: "The ma-
scerade is over"" og "Get here".

Fra den varme poesi sprang showet di-
rekte til .L'homme de Terre", den
franske trup med flot akrobatik. En til
lejligheden hyret 36 tons BMS-kran late-
de en pige på bare 55 kg Mt op under
trkronerne. Her dansede hun en blan-
ding af ballet og akrobatik i en trapez.
Efter et flot nummer med en fransk

jonglør fulgte vel det danskeste af alt dansk:
Lars Lilholt solo, forst med sangen om
Hvidsten-gruppen og så "Kald det
hed«. Og prinsebesøg eller ej: I løbet af no
time havde Lars Lilholt ene mand belt
spontant alle 1100 med pa fllessang i

"Kald det
Endnu et stort spring fulgte til et inds-

lag af Kolding-operasangeren Kenneth
ØrsØe, inden Vor Frelsers Kirkes kor,
Cantica rundede af med flot korsang, so-
losang og tværfløjte.

- Og det var så det, som Pilmark sagde,
da han igen havde styr på mikrofontek-
nikken efter en mindre teknisk fejl.

Og det var det så... Hvorpå prins Hen-
rik belt efter planen kl.16.45 gik vinkende
gennem publikum hen til »Krone 2«, som

kørte ham og hans følge videre til Pals-
gaard Gods.

Smykke-
gayer fra
Horsens
E t smykke til både Dronning Margrethe
og Prins Henrik var Horsens bys officielle
gave til regentparret i gar.

Ved den officielle modtagelse på
Rådhustorvet overrakte borgmester Vagn Ry Niel-
sen gaverne til prinsen.

Han fik selv en slipsenål designet og udført
af guldsmed Hans Erik Jensen, medindeha-
ver af forretningen guldsmed Lind pa

Søndergade i Horsens.
Slipsenålen er udført i titanium med guld
og en brillant, og den Hans Erik Jensen har
fremstillet på vrkstedet bag forretningen
pa Søndergade.

Gaven til dronningen er et bltespnde i
guld. Bæltespændet, der endnu ikke er lavet,
bliver en kopi af et spænde i sølv, som hører
til Horsens Museums sølvsamling. Det op-
rindelige sølvspænde er udført af guldsme-
den Jørgen Jonassen Winther, der boede i
Horsens i Arene 1801-1827.

Kolding-guldsmeden Helle Vienberg skal
smede spndet, men da hun ikke er i landet i

øjeblikket, matte dronning Margrethe i
før-ste omgang nøjes med et kort og en hilsen,
hvorpå borgmester Vagn Ry Nielsen fortalte,
at gaven vil følge snarest. (just)
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