
Nytårskur 
2009 - 2010

   

 
Regentparret, dronning Margrethe og prinsgemal Henrik, 

ankom lidt før klokken syv til Christian VII's Palæ, for at ønske 
regeringen, landets øverste embedsmænd og Hoffets ledelse godt nytår. 

 

Tekst og fotos af Per Brunsgård Tim.    

I århundreder har kongehuset og danskerne ønsket hinanden et glædeligt nytår og dermed lykke og vel-
stand for hele riget. Nytårskure og nytårstaffel er en flere hundrede år gammel skik, hvor grundelemen-
terne i dag, år 2010, stadig er de samme. Kravet til påklædningen ved alle kongehusets nytårskure er 
galla/festdragt. 
Når dronningen og prinsgemalen i vore dage afholder nytårskure, forløber det over tre dage. 

1. dag 
Nytårstaflet den 1. januar i Christian VII's Palæ, Amalienborg, 

var for regeringen, landets øverste embedsmænd og Hoffets ledelse. 
 

2. dag 
Nytårskur den 5. januar for Højesteret, Den Kongelige Livgardes og 

Gardehusarregimentets officerskorps i Christian VII's Palæ, Amalienborg. 
Kuren for det diplomatiske korps var også 5. januar, dog på Christiansborg Slot. 

 

3. dag 
Nytårskur for officerer fra forsvaret og beredskabsstyrelsen, for 1., 2. og 3. rang- 

klasse, samt for indbudte repræsentanter for større landsorganisationer og regent-
parrets protektioner fandt sted på Christiansborg Slot, onsdag den 6. januar. 

  



 

                  

Kronprins Frederik 
Kronprinsesse Mary  Hendes Majestæt Dronning Margrethe 

Hans Kongelige Højhed Prinsgemal Henrik  Prinsesse Marie 
Prins Joachim 

Hendes Majestæt Dronning Margrethe afviklede klokken 19.00, fredag den 1. januar 2010, sit nytårstaffel 
for den danske politiske top, i Riddersalen, i kong Christian den VII's Palæ på Amalienborg. Umiddelbart 
før nytårstaflet modtog regentparret regeringen og særligt indbudte i kur. 
Ved middagstid, i anledningen af årsskiftet var der, fra klokken 10.00 - 14.00, fremlagt gratulationslister 
for regentparret i Hofmarskallatet, Det Gule Palæ i Amaliegade, bag residenspalæet,  Amalienborg Slot i 
København, til de borgere, der ønskede at skrive nytårshilsener til dronningen og prinsgemalen. 
Statsminister Lars Løkke Rasmussen ønskede på regeringens vegne hele kongefamilien, dronning Mar-
grethe og prinsgemal Henrik, kronprins Frederik og kronprinsesse Mary samt prins Joachim og prinsesse 
Marie, godt nytår. Ved taflet deltog også regeringens tre ministerdebutanter fra 2009, klima- og energimi-
nister Lykke Friis, indenrigs og socialminister Karen Ellemann samt beskæftigelsesminister Inger Støj-
berg ved regentparrets middag. 
Finansminister Claus Hjort Frederiksen kom dog 20 minutter for sent til dronningens middag. Han hav-
de læst forkert på indbydelsen og troede, at arrangementet startede en halv time senere. Claus Hjort blev 
derfor hjulpet ind af køkkenindgangen. Ministeren har undskyldt overfor Margrethe. 
Nytårstaflet betragtes som et af kongehusets fineste middage, der består af en fire retters menu. 

Nytårstaffel 1. Januar 2010 i 
Christian VII's Palæ, Amalienborg  

 

MENU 
Græskarsuppe 

~ 
Indbagt vildtterrin med foie gras 

~ 
Dyrekølle, selleri pure og stegte kartofler

~ 
Dadelkage 

~ 
Rosenborgvin 

Cuvee du Jubilee 1997 
Champagne Moet & Chandon 

Cuvee Speciale M&H 



  

 
Regentparret ankom og forlod Christiansborg Slot,

den 5. januar, i Store Krone, flagskibet i kongehusets
bilpark. Det er en Rolls-Royce Silver Wraith seven 

seater LGLW 25 body no. 10181 årgang 1958. 

Tirsdag den 5. januar 2010, gjaldt så den lille nytårskur for Højesteret, Den Kongelige Livgardes og Gar-
dehusarregimentes officerskorps, der fandt sted i Christian VII's Palæ på Amalienborg Slot. Dronningen 
og prinsgemalen blev i palæet, sammen med Den Kongelige Livgarde, officielt fotograferet. Kongehusets 
egen fotograf forestod handlingen. 
På Christiansborg Slot, ved middagstid, fandt så nytårskuren for det diplomatiske korps sted. 
Ambassadører fra alverdens lande troppede op, for at ønske regentparret og kronprinsparret godt nytår.  

           

Den Kongelige Livgarde mødte op ved 
Christiansborg med en kongevagt i rød galla.   

Diplomaternes biler holdt parkeret i Prins 
Jørgens Gaard og ventede på, at ambassadørerne

skulle fragtes tilbage til ambassaderne. 

Diplomaterne parkerede deres biler i  Prins Jørgens Gaard, ved Christiansborg Slot, hvor alle ambas-
sadører, denne gang, måtte spadserede ind i Dronningeporten ved De Kongelige Repræsentationslokaler, 
Riddersalen, hvor den kongelige modtagelse fandt sted. Man plejer altid at køre igennem portalen, men  
af sikkerhedsmæssige årsager var det, denne gang ændret, oplyste politiet, der ikke havde glemt de to 
ubudne gæster, der gæstede Christiansborg, ved dronningens gallamiddag, under klimatopmødet, torsdag 
den 17. december 2009. Bilerne kørte dog igennem, da diplomaterne forlod Christiansborg. 



           

Dronningen og prinsgemalen havde igen i år valgt at anvende kong Christian VIII's, 150 år gamle guldkaret, 
der var anført af 50 gallaklædte gardehusarer, til at eskortere regentparret, den omkring 15 minutters lange tur 

fra residenspalæet på Amalienborg Slot til Christiansborg, til nytårskuren i De Kongelige Repræsentationslokaler.

Onsdag den 6. januar 2010 afviklede regentparret årets sidste nytårskur, den store nytårskur på Chri-
stiansborg Slot. 
Denne gang gjaldt det så forsvaret og beredskabsstyrelsen, 1., 2. og 3. rangklasse, samt de indbudte 
repræsentanter for større landsorganisationer og regentparrets protektioner. 
Det var en stensikker succes, da dronning Margrethe og prins Henrik beordrede guldkareten frem fra de 
kongelige stalde. Det skete traditionen tro i forbindelse med den store  nytårskur for de tre øverste rang-
klasser i Danmark. 
Kort efter klokken ni forlod dronningen og prinsgemalen residenspalæet på Amalienborg i Christian 
VIII's guldkaret fra 1840 til Christiansborg. I frost og enkelte snedrys ankom de, anført af 50 gallaklædte 
gardehusarer til hest og to forridere. 

 

           

De to forridere stopper op foran guldkareten. 
Regentparret steg ombord i kareten. Et seksspand, 

hvide heste, trak den kongelige karet til Christiansborg. 
 

Dronning Margrethe og prins Henrik nød turen 
i den opvarmede karet, der kun anvendes ved nytårs-

kurene. Guldkareten anvendes kun denne dag.  

Indenfor på Christiansborg fik både Peter Zobel, Christian Kjær og mange andre mulighed for at ønske 
regentparret og kronprinsparret godt nytår. På trods af den bidende frost ved ankomsten var det alligevel 
gensynets glæde for de mange gæster, som ikke havde set deres kolleger siden sidste år. 
Det var altid en stor dag at komme her. Det er jo en ældgammel tradition at komme og hilse på dronnin-
gen, sagde politidirektøren i København, Johan Reimann, da han ankom. 
Også tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann havde pudset Dannebrogsordenen og fundet det store smil 
frem. Ambassadørerne ser jeg jo ikke i det daglige mere, så det var hyggeligt at få en sludder med dem, 
sagde han. 
For at sikre, at kuren ikke tog for lang tid, blev de mange gæster sirligt linet op i en kø i Drabantsalen på 
Christiansborg Slot, for at ønske kongefamilien et godt nytår. 



           

Den kongelige karet kørte fra Amalienborg via Store Kongensgade ved Marmorkirken, over Kongens Ny-
torv, forbi Holmens Kirke og ind i Prins Jørgens Gaard, til den store nytårskur på Christiansborg Slot. 

Dronning Margrethe, prins Henrik og kronprinsparret trykkede omtrent 800 hænder, da de onsdag for-
middag holdt den tredje og sidste nytårskur i rækken, den store nytårskur. Dronning Margrethe og prins 
Henrik nød turen i den opvarmede karet, og de forbipasserende københavnere drejede hovedet et par 
ekstra grader for at få det hele med, da kareten kørte fra Amalienborg til Christiansborg. 
Ved dagens nytårskur blev året åbnet helt traditionelt og med manér for den kongelige familie. 
Regentparret blev til stor fornøjelse for de københavnere, der havde trodset vejret, fulgt af politieskorte 
og gardehusarregimentet til hest fra Amalienborg til Christiansborg og tilbage igen. 

           

Guldkareten, belagt med 24 karats bladguld, 
er bygget af karetmager Henry Fife i 1840.   

Et seksspand trak ind ved De Kongelige 
Repræsentationslokaler, på Christiansborg, 
med guldkareten, for at hente regentparret. 

 

           

Dronningen og prinsgemalen forlod Christians- 
borg Slot  gennem Prins Jørgens Gaard. Den store

nytårskur, 6. januar 2010, havde fundet sted. 
 

Gardehusarregimentet eskorterede regent- 
parret hjem til residenspalæet på Amalienborg.  

 


