
Regentparrets besøg i Skive 
Skive by's 25 års jubilæum som garnisonsby 

Skive Havns 125 års jubilæum 

 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe og 
Hans Kongelige Højhed Prins Henrik på besøg i Skive. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. 

Regentparret besøgte 2. september 1994 Skive i anledning af jubilæet og indvielse af havnens nye kajan-
læg. 
Kongeskibet Dannebrog og bevogtningsfartøjet Støren lagde klokken halv ti til kaj. Hendes Majestæt 
Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen blev modtaget af Stiftsamtsmanden, der udråbte et 9-
foldigt leve. Skives kvindelige borgmester Jonna Staunsbjerg tog over og spadserede med regentparret 
langs havnen til parkhuset, en udstilling blev forevist dronningen, videre til flere udstillinger på Skive 
Museum og Skive Kunstmuseum.  
  

 

Dronning Margrethe afslørede 
en plade i anledning af Havnens jubilæum. 



                   

                       Dronningen spadserer med Skives       Byens borgmester Jonna Stauns-                Første stop, pakhuset                     
                          kvindelige borgmester.                    bjerg viser dronningen rundt.                         på Sydhavnen. 

Byens officielle modtagelse af regentparret foregik på Skives gamle Rådhus bygget 1846. Byens gave til 
dronningen, var en skulptur lavet af kunstneren Mogens Møller og prinsen billeder malet af Karsten 
Svendson. 
Efter modtagelsen spadserede de royale gæster med følge videre fra Rådhuset til Posthustorvet. Efter 
besøget på torvet delte parret sig. Hendes Majestæt Dronningen besøgte Vor Frue Kirke, medens Hans 
Kongelige Højhed Prinsen besøgte Vestjyske Slagterier. 

  

          

                                                 Hendes Majestæt besøger Vor Frue Kirke i Skive.                          Krone 2.                           

Frokosten indtog regentparret på Hotel Hilltop sammen med indbudte gæster, inden de igen klokken 
14.15 skulle til jubilæumsparade i silende regn på Skive kaserne. 



  

 

Konge bilen, krone 2, kørte regentparret til frokost.  

  

             

                                                              Fint skal det være,                                                     Kongeskibet provianterede     
                                    den røde løber må holdes rent.                                                 med byens lokal bryg.                 

Et royalt besøg er forbi, dronningen og prinsen tog afsked med folket på havnen. Kongeskibet Danne-
brog afsejlede Skive Havn, med tak for denne gang.  

        

                     Bevogtningsfartøjet Støren assisterede Dannebrog.            Kongeskibet Dannebrog afsejler Skive Havn.        

 


