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Borgmester Henning Jensen håber at rigtigt mange af byens
borgere vil tage opstilling langs den 1710 meter lange rute.
(Illustration: Jens Julius)

Regentparrets besøg i Horsens er planlagt ned til mindste detalje. Kl. præcis 9.00 lægger Dannebrog til kaj ved Toldboden og efter
modtagelsen her er der afgang på den korte rute gennem byen kl. 9.25. Billedet viser modtagelsen afregentparret i Helsingor i sidste
uge. (Foto: Lars Juul)

Horsens klar til
kongeligt besøg
Søndag morgen klokken 9 lægger »Dannebrog" til kaj ved Toldboden, og
regentparret kører i karet gennem byen til Rådhuset

Horsens er klar til at
modtage regentparret.

Der er indkøbt 1500 papir-
flag, som gives fortrinsvis til
born. Horsens Garden over
sig i Kong Christian. Politiet
har ”bombehunde “ til at afpa-
truljere Rådhuset for og un-
der dronning Margrethe og
prins Henriks besøg.

Den rode løber er klar til at
blive rullet ud. Bogstaverne
over indgangen til Horsens
Radhus er blevet forgyldt, og
folk fra teknisk forvaltning
star tidligt op søndag morgen
og begynder kl. 4 at gore rent
langs ruten.

Alt ud i mindste detalje er
der tnkt pa for at regentpar-
rets korte besøg skal forløbe
perfekt.

Modtagelse

søndag morgen
Søndag morgen prcis kl. 9
lægger "Dannebrog“, som i
øvrigt netop har passeret de
60 år, til kaj ved Toldboden.
På vej ind gennem fjorden er
kongeskibet blevet modtaget
af Marinehjemmeværnet
samt forhabentlig et stort an-
tal store og små lystsejlere,
motorbåde, kajakker og
robåde fra klubberne pa Horsens
Havn.
Når ” Dannebrog« er
fortøj-ret buyer regentparret modta-
get pa kajen. Efter at stats-
amtmand Erik Toftgaard har
udbragt et ni-foldigt leve for
regentparret og

sølvbrudepar-ret, spiller Horsens Garden
Kong Christian, og den

ni-årige Anette Jensen overrækker
blomster til dronningen.

Rokokobuketten består af
blomster i samme farver, som
er i Horsens byvåben. Det bli-
ver mørkrøde nelliker, margu-
ritter og brudeslør. Det er
også disse blomster, der bruges
til den portal, der laves ved
indgangen til Rådhuset.
Når regentparret har hilst
pa modtagelseskomiteen
kajen, gar det ombord pa

”Dannebrog« igen, mens ka-
jen bliver ryddet og kareten
fra De kongelige Stalde bliver
kørt frem. Den åbne karet er
fra 1864. Den bliver trukket af
seks heste og bemandet med
en livkusk, to ryttere og en
ger. Ekvipagen foes an af to
forridere.

Kareten bliver lørdag trans-
porteret til Horsens sammen
med hestene, der indtil
søndag morgen far lov til at græs-
se pa Dyrskuepladsen.

Klokken 9,25 wetter re-
gentparret sig i kareten for at
lore til Horsens Rådhus. Ru-
ten fra Havnen gar ad

Havneallé, Borgergade, Søndergade,
Hospitalsgade,

Løvenørnsga-de og over RAdhustorvet til
Rådhuset.

Nsten alle de orkestre, der
gæster Horsens i anledningen
af Horsens Gardens 50 an ju-

er her også søndag,
og man har sammensat to sto-
re orkestre pa hver ca. 300
musikere, der vil vre opstil-
let pa ruten og spille. Det ene
orkester er placeret ved hjør-
net Havneallé-Borgergade, og
det andet vil vre ved hjørnet
Jessensgade-Hestedamsgade.
Ved Sønderbrogade-Løven-

ørnsgade vil FDFs orkester
vre opstillet og spille.

I Hospitalsgade vil der vre
faneborg. 36 korps og forenin-
ger har tilmeldt sig.

- Horsens vil blive præget af
fest og farver, blomster og flag
pa søndag, når byen tager
imod dronning Margrethe og
prins Henrik, siger borgme-
ster Henning Jensen. Vi ha.-
ber naturligvis, at det gode
vejr fortsætter, og vi opfor-
drer horsensianerne til at del-
tage i hyldesten af regentpar-
ret pa deres sølvbryliupstur.

- Vi vil naturligvis gerne ha-
ve, at der er mange menne-
sker langs hele ruten, og da
ikke alle kan vre pa

Rådhustorvet henstiller vi til, at folk
især vil tage opstilling pa
Søn-dergade, hvor der jo er god
plads. I øvrigt glæder vi os me-
get til at vise dronningen
den nye del af Søndergade og
byporten.

PA Rådhuset byder borgme-
ster Henning Jensen dronnin-
gen og prinsen velkommen og
ønsker dem til lykke med
sølv-brylluppet med en skål i rus-
sisk champagne. Regentpar-
ret vil fa overrakt nogle gayer
- såvel fllesgaver som en ga-

ve specielt til dronning Mar-
grethe og en til prins Henrik.

Hvad gaverne er, skal vi
afsløre senere.

Opholdet pa Rådhuset fin-
der sted i forhallen, således at
man ude fra Rådhustorvet
kan fornemme, hvad der fore-
gar bag glasvggen. Regent-
parret har bedt om at blive
modtaget i den And, rejsen er
planlagt, nemlig som en sølv-
bryllupsrejse og ikke noget
egentligt officielt besøg.

Det vil sige, at det korte op-
hold på Rådhuset vil finale_
sted i en afslappet atmosfre
uden for meget ”etikette".
Der vil vre omkring hund-
rede specielt indbudte gæster
i Rådhusets forhal, og pa bal-
konen vil ældre

kørestolspati-enter fra byens plejehjem
kunne følge regentparret.

- Regentparret besøger Hor-
sens pa årets lngeste dag, og
vi håber, at det ma blive sol-
skin fra morgenstunden. Det
vil stte enstra kolorit pa da-
gen, siger borgmester Hen-
ning Jensen. Da besøget fal-
der pa en søndag vil mange
have mulighed for at gore det
til et familieanliggende at tage
til byen og modtage dronnin-
gen og prinsen.

- Vi ved, at mange har
sig til besøget, og fra byens

side go vi, hvad vi kan, for at
det skal blive en festlig dag. Vi
har indkøbt 1500 papirflag,
som torsdag og fredag uddeles
på Rådhuset specielt til born,
der vil vre langs ruten.

Kt 10 slutter arrangemen-
tet i Horsens og regentparret
kører i bil mod Jelling over
Lund, Molger, Hvirring, Ale,
Tørring, Ildved, Sandvad og
til Jelling.

Der bliver et kort ophold i
Tørring ved Bredgade 19, hvor
borgmester Frede Jacobsen
tager imod regentparret, og
formanden for Tørring
Håndværker og Borgerforening,
tømrermester Gert Ger-
mandsen, overrækker en ga-
ve.
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