
6. januar 2009 
 Den store nytårskur 

 

Guldkareten, belagt med 24 karats bladguld, er bygget af 
karetmager Henry Fife i 1840. Guldkareten anvendes hvert år 
af regentparret ved nytårskuren, til og fra Christiansborg Slot. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim. 

Tirsdag sjette januar, på Christiansborg Slot, afviklede regentparret årets sidste kur, den store nytårs-
kur. Ikke færre end 809 mænd og kvinder trak i det fine tøj og begav sig til Christiansborg Slot, for at 
ønske den kongelige familie et godt nytår. Det var flere end i 2007 og 2008, men i 2006 udvekslede 816 
kurgæster håndtryk med den kongelige familie i De Kongelige Repræsentationslokaler. 
Dronning Margrethe og prins Henrik tog fra Amalienborg Slot omkring klokken ti minutter over ni, i 
guldkaret til Christiansborg Slot. Kareten kørte fra Amalienborg via Store Kongensgade ved Marmor-
kirken, over Kongens Nytorv, forbi Holmens Kirke og ind i Prins Jørgens Gaard ved Christiansborg.  

          

                      Politiet eskorterede guldkareten fra Amalien-                       Turen gik ad St. Kongensgade til Kongens   
                    borg Slotsplads til Christiansborg Slot og retur               Nytorv, videre ad Holmens Kanal, over Holmens Bro 
                   igen. Turen i kareten fandt sted 6. januar 2009.                   til Christiansborg Slot. Regentparret var vært.    

Dronningen og prinsgemalen havde igen i år sat sig godt til rette i kong Christian VIII's over 150 år gam-
le guldkaret, anført af 50 gallaklædte gardehusarer, den omkring 15 minutters lange tur fra residenspa-
læet på Amalienborg Slot til Christiansborg. Temperaturen lå omkring frysepunktet, men dronningen 
havde sørget for at pakke sig godt ind i en varm minkpels, mens Henrik måtte nøjes med at se fint ud i 
sin uniform og kappe.  



Gæsterne blev fordelt efter rang, titel og fag. Inden for i Drabantsalen tog regentparret og kronprinsen 
først imod officerer fra forsvaret og beredskabsstyrelsen, derefter de tre øverste rangklasser, I., II. og 
III. klasse, og sidst men ikke mindst repræsentanter for større landsorganisationer og kongelige protek-
tioner. Regentparret ønskede alle ved den store nytårskur et godt nytår. 

          

                       Regentparret havde sat sig rigtig godt tilrette                   Turen gik over kongens nytorv onsdag den sjette 
                  i den gamle guldkaret, der kun benyttes denne ene              januar 2009, til nytårskur på Christiansborg Slot  
               gang om året, når dronningens nytårskur finder sted.       i Drabantsalen, De Kongelige Repræsentationslokaler. 

Det var igen blevet hverdag i København. Folk var begyndt på arbejde efter juleferien. Det betød, at der 
var plads til alle der ønskede at se de kongelige køre forbi i gaderne. På slotspladsen ved Christiansborg 
var der også god plads til at se de nobelt klædte diplomater, militærfolk med nypudsede ordner og bi-
skopper i kjole og krave. 
Kulden holdt sikkert mange væk. Vejret var koldt, det blæste og frøs. Inden for i de varme kongelige re-
præsentationslokaler ventede kaffen, småkagerne og de kongelige håndtryk. Den store nytårskur på 
Christiansborg, var den sidste i rækken af regentparrets nytårskure.  

          

                    Den 169 år gamle karet var i dagens anledning                     Den Kongelige Livgarde troppede op med en   
                let opvarmet for dronningen og prinsen under turen.           kongevagt, iført den røde våbenjakke foran slottet.  

Regentparrets nytårskure 2008 - 2009 var afviklet efter de gyldne traditioner. Derefter tog Dronning 
Margrethe og prinsgemal Henrik igen guldkareten med gardehusareskorte tilbage til Amalienborg Slots-
plads, tilbage til Christian IX's Palæ. Guldkareten kan opleves i De Kongelige Stalde på Christiansborg, 
der har åbent for offentligheden. Denne karet anvendes kun, denne ene gang om året, ved nytårskurene.  



               

        Landets biskopper mødte                            Dronningen og Prinsgemalen forlod                            Politimestrene fra landets 
  flittigt op til den store nytårskur.                Christiansborg Slot i den gamle guldkaret.                      politikredse var også til kur.   

Det var heste og ryttere fra Hesteeskadronen ved Gardehusarregimentet i Slagelse, der var blevet trans-
porteret i store hestetransporter til København for at eskortere dronningen, da hun afholdte sine nytårs-
kure. 
Mary gik solo - 15. januar klokken 11.00. Som noget helt nyt i kongehuset introducerede kronprinsessen 
i 2006 sin helt egen nytårskur. For tredje gang ønskede Mary ved en reception på Amalienborg repræ-
sentanter fra sine protektioner godt nytår, blandt andet Dansk Flygtningehjælp, Børnehjælpsdagen, 
Hjerteforeningen, Landsforeningen Sind og Copenhagen International  Fashion Fair.  

          

                        Traditionen tro kørte guldkareten igen ved                           De 45 gardehusarer gjorde den kongelige 
                      den årlige nytårskur. Et hvidt seksspand trak                      kørsel i guldkareten og paraden foran slottet 
                den over 150 år gamle karet, med foran to forridere.                     til et farverigt syn, for de få fremmødte.             

Christiansborg Slots historie fortæller, at det nuværende Christiansborg, hvor nytårskuren fandt sted, er 
det tredje slot på stedet, opført 1907 - 28 af arkitekt Thorvald Jørgensen i såkaldt nybarokstil. Det er del-
vist opført i jernbeton med granitbeklædte facader. Soklen på facaden mod Slotspladsen er beklædt med 
granitsten, der er indsamlet fra hele landet, samt Grønland. Over facadens vinduer ses portrætter af be-
rømte personligheder fra danmarkshistorien samt landets by- og kommunevåbener. 
Christiansborg er i grove træk delt over på midten, således at den sydlige halvdel anvendes af Folketin-
get og den nordlige halvdel anvendes af Kongehuset, Højesteret og Statsministeriet. Dronningen anven-
der jævnligt lokalerne på Christiansborg, hvor der bl.a. afholdes audienser, gallamiddage, ambassadør-
modtagelser og nytårskure. 
De Kongelige Repræsentationslokaler er åbne for publikum, når kongehuset ikke anvender lokalerne. 
Christiansborg Slot var tidligere, 1741 - 1794, residensslot for kongehuset. 



          

                    Gardehusarerne holdt hestene i bevægelse ved                  Den kongelige guldkaret kan opleves i De Konge- 
                     at volte rundt med dem på slotspladsen foran                  lige Stalde, der har indgang fra ridebaneanlægget. 
                        Christiansborg Slot, for at holde varmen.                              Museet De Kongelige Stalde og Kareter.   

 


