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En kongelig mærkedag
Om festlighederne i Kolding
i anledning af Kong Christian 9. og Dronning Louises guldbryllup 26. maj 1892 

Af Vivi Jensen

Christian 9. blev konge af Danmark, da Frederik 7. 
døde 15. november 1863, og dermed kom den første 
Glücksburger på Danmarks trone. Den da 45-årige 
prins var ikke født til kronen. H an fik den, fordi Fre
derik 6. ikke havde nogen søn med sin dronning, og 
fordi kongens to døtre begge forblev barnløse. Den
nes efterfølger, Frederik 6.s yngre halvbroder arve
prins Frederiks ældste søn Christian 8., havde kun 
én søn, Frederik 7., der ligeledes var barnløs. Denne 
havde nødtvunget godkendt Christian som tronføl
ger, fordi han nedstammede fra Christian 3. og 
dronning Dorotheas yngste søn, Hans, der var født 
på Koldinghus i 1545, og, ikke mindst, fordi han 
havde giftet sig med Louise af Hessen, hvis moder 
var søster til Christian 8. Desuden var det et afgjort 
plus, at ægteparret havde fået 6 børn, af hvilke de tre 
var sønner. Hermed var arvefølgen, der havde givet 
problemer i mere end et halvt århundrede, endelig 
sikret.

M an kan ikke sige, at den danske befolkning 
straks tog det nye kongepar til hjertet. I den stærkt 
nationalistiske og antityske atmosfære, der havde 
hersket i Danm ark siden Treårskrigen, var der en 
udbredt skepsis over for den tyskfødte konge, der 
ovenikøbet som sin allerførste regeringshandling 
måtte skrive under på novemberforfatningen, der 
var fælles for Danm ark og Slesvig, og som derfor var 
et brud på de aftaler, Danm ark havde tiltrådt i Lon
don i 1851. Da havde man lovet, at Slesvig og Hol

sten skulle indtage samme stilling inden for helsta
ten, og kongen vidste, at den underskrift, hvormed 
han godkendte fællesforfatningen, ville føre til en 
krig, som Danm ark ikke kunne vinde, og hvor D an
mark som aftalebryder ikke kunne regne med stor
magternes sympati. Danm ark var imidlertid et kon
stitutionelt monarki, og Christian 9. havde derfor 
ikke noget valg. Han måtte skrive under, krigen 
kom, og 1/2 år senere var både Slesvig og Holsten 
tabt.

Med årene lykkedes det imidlertid kongen at 
vende stemningen. I Danm ark erkendte man, at 
kongens tyske afstamning og tyske accent ikke be
tød, at han indtog prøjsiske standpunkter, og med 
årene voksede respekten for ham. »Europas sviger
fader«, kaldte man ham. Da han blev konge, havde 
hans ene søn allerede i et årstid været konge i Græ
kenland, og samme år var den ældste datter, Alex
andra, blevet gift med den engelske dronning Victo
rias ældste søn kronprins Edward (7.). Mens 
fredsforhandlingerne efter den tabte krig stod på, 
var den næstældste datter Dagmar blevet forlovet 
med den russiske tronfølger. Han døde året efter, 
men hun blev siden gift med hans broder Nikolaj, og 
fra 1881 var hun kejserinde af Rusland. M an kan le
vende forestille sig, hvad nutidens medier ville have 
fået ud af forbindelser af den art, og også i forrige år
hundrede gav det megen og positiv omtale. C hri
stian 9. og dronning Louise opnåede med årene
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danskernes respekt og kærlighed, og en af de lejlig
heder, hvor dette tydeligst kom til udtryk, var i for
bindelse med parrets guldbryllup 26. maj 1892. De 
var da henholdsvis 75 og 74 år gamle, ogi erkendelse 
af, at det måtte blive sidste gang, man fik mulighed 
for at fejre dem begge, satte man alle sejl til.

Guldbrylluppet faldt på en torsdag. I Køben
havn, hvor festen blev holdt, og hvor de mange for
nemme gæster boede, begyndte man allerede dagen 
før, onsdag d. 25., og indtil søndag fulgte begivenhe
derne slag i slag. I provinsen, hvor man måtte feste, 
uden at det høje par kunne være til stede, måtte det 
nødvendigvis ske under lidt mere beskedne former, 
men alligevel fejredes dagen overalt i landet med 
æresporte, flag, guirlander og optog. Ud over det 
primære, at hylde kongeparret, var der også tale om 
en politisk manifestation fra de kredse, der støttede 
Estrup, som havde været konseilspræsident (stats
minister) siden 1875, og som i 15 år havde regeret 
ved hjælp af finanslove, der ikke var vedtaget i rigs
dagen, de såkaldte provisorier. Pengene blev bl.a. 
brugt til den meget omstridte befæstning af Køben
havn, som højre ønskede, men som venstre og socia
listerne var meget stærkt imod. Et særligt politi- 
korps, Estrups gendarmer, var med til at øge 
regeringens upopularitet i venstrekredse, men alle 
vidste, at kongen støttede Estrup. Det var således le
dende borgerlige kredse, der stod bag de mange fest
ligheder, og i Kolding var det snedkermester, fabri
kant A.L. Johansen, Industriforeningens formand 
og dermed byens førende arbejdsgiver, der var for
mand for festkommitteen.

Byens absolut mest konservative avis, den 
provisorie- og befæstningsbegejstrede »Koldingpo- 
sten«, udgav et 4-sidet særnummer i dagens anled
ning. På forsiden ses et laurbærkranset dobbeltpor
træt af kongeparret, og kongens valgsprog, »Med 
Gud for Ære og Ret«, er ligesom navnetræk og titel 
gengivet i kongens egen håndskrift. Bagsiden er én

»Som rimeligt og naturligt er, vil Raadhuset blive udsmykket paa en 
saadan Maade, at denne Bygning uimodsagt vil staa som den mest 

festlige i Byen. Hr. Gartner Richter, som har udfort Arbejdet, har 
Æ re deraf, det vidner om god Smag og bærer Finhed i Udførelsen. « 
(Koldingpostens særnummer, 2 6 /5  1892). Foto: A . Hoffgaard. 
(Stadsarkivet)

stor sponsorannonce for Vett og Wessel (Magasin 
du Nord), der dengang havde en filial i Hotel Kol
dings nederste etage -  det var dem, der byggede hu
set. Som mindre sponsorer optræder sagfører Dahl 
Harth, A.D. Burchardt & Søns M alervarehandel i 
Vestergade, og handels- og anlægsgartner C. Thrane.

De to midtersider bringer foruden to hyldestdigte 
en lang beretning om de planlagte festligheder i Kø
benhavn, nogle anekdoter, der illustrerer m onar
kens venlige omtanke i omgangen med undersåt
terne og hans fordringsløshed i dagliglivet, og så er 
der naturligvis en spalte, der fortæller om Koldings 
markering af dagen. »Kolding i Dag«, hedder den, 
og den indledes således: »De Følelser, som i Dag be- 
sjæler den loyale Del af det danske Folk, den Del, for 
hvilken Kongenavn som Kongeord er helligt, vil 
også i vor By give Gjenlyd i Ord og Gerning. Med
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Glæde og Tilfredshed kan man i Dag betragte vor 
By; den vil være et værdigt Led i den Kjæde af Hen- 
givenhedsbeviser, som Danmarks Byer, store som 
smaa, danner om Landets ophøjede Herskerpar«. 
Den indledende formulering illustrerer udmærket 
det politiske aspekt, der også var indeholdt i den 
festlige begivenhed.

De øvrige lokale aviser, Kolding Avis og Kolding 
Folkeblad, udkom ikke på selve dagen, for da holdt 
man fri. I dagene op til festen kunne man imidlertid 
tydeligt aflæse de politiske modsætninger i den hold
ning, der kom til udtryk i de to blades spalter. Begge 
bringer gentagne gange i løbet af måneden annon
cer, der opfordrer foreninger og »corporationer« 
(faglige sammenslutninger) til at melde sig til fane
toget, ligesom der annonceres for folkefesten på 
Staldgården. I begge aviser reklameres der med 
granguirlander og med flag og vimpler, og begge 
bringer enslydende meddelelser fra hovedstaden om 
de udenlandske gæsters ankomst, om gaver og om 
forberedelserne iøvrigt, men de ledsagende kom
m entarer forråder, at holdningen på de to redaktio
ner var vidt forskellige. På Kolding Folkeblad, der 
var grundlagt af venstrefløjens leder, Estrups mest 
uforsonlige modstander Chresten Berg, lægger man 
en ironisk distance til den kommercielle del af fest
lighederne -  således harcellerer man d. 13. maj 
m untert over de mange »guldbryllupsvarer«, der 
pludselig dukker op overalt, og da »Kolding Avis« 
21. maj bringer et vidtløftigt hyldestdigt på 12 hal
tende vers i smuk indram ning midt på forsiden, lat
terliggør Folkebladet med frydefuld malice såvel 
vers, digter som avis to dage senere -  og med rette, 
vil en nutidig læser mene. M en man vogter sig for 
at skrive noget, der kunne tolkes som en kritik af 
kongens person og familie, og det er således med 
ubegrundet frygt, at »Kolding Avis« d. 19. citerer 
det københavnske »Morgenbladet« for følgende re
ferat af en udtalelse fra folketinget: »Den Fest, som

nu snart fejres i vort Kongehus, er af udpræget per
sonlig Karakter, og der kan vanskeligt tænkes en lej
lighed, hvor Kongens ansvarlige Raadgivere har en 
mindre fremskudt Stilling og staar paa lige Fod med 
alle Andre, der den Dag frembærer deres Lykønsk
ning. Den Sympathi næres ved, at vort Kongepars 
hjemlige Liv altid har været uberørt af Politiske Stri
digheder. Derfor kan også alle Danske, uden H en
syn til Partiforskel, (paa) Guldbryllupsdagen bringe 
Majestæterne deres Lykønskning, uden at det bliver 
Misforstaaet, som om nogen derved lægger nogen 
ændret Politisk Opfattelse af den foreliggende Stil
ling for Dagen«. -  Med andre ord: højre og venstre, 
der ellers ikke kunne blive enige om noget som helst, 
enedes om, at der ikke måtte gå politik i kongepar
rets guldbryllup. Regeringens medlemmer lovede 
at holde en lav profil på festdagen, og til gengæld

Byens anden store offentlige bygning, den otte år gamle stationsbyg
ning, var pyntet efter alle kunstens regler. Statuen a f  de provisoriske 

finansloves og Københavns befæstnings mest markante modstander, 
Chresten Berg, der havde repræsenteret Kolding-kredsens venstrefolk 
siden 1866, blev først opstillet i 1906. D a var parlamentarismen ind

ført, og Christian 9. var blevet efterfulgt a f  sin langt mindre konser
vativesøn, Frederik 8. Foto: M . A . Caprani (M useetpå Koldinghus).
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kunne venstres tilhængere vifte med dannebrog og 
pynte med gran, uden at højre ville tage det til ind
tægt for politisk støtte til provisorierne og befæst
ningen.

Folkefesten i Kolding
Efter en kølig maj med regn og kulde oprandt dagen 
med strålende sol og høj himmel, som den slags dage 
bør. I Kolding blev dagens højdepunkt fanetoget, 
»hvori deltager ca. 35 herværende foreninger og cor- 
porationer« (forudomtale i Kolding Avis 16. maj). 
Opstillingen fandt sted i Jernbanegade, og den på
begyndtes klokken 4. Ved 5-tiden lød den kanonsa
lut, der satte optoget igang. Forrest gik premierløjt
nant Hansen og byens musikkorps. Så fulgte 
byrådsmedlemmerne, byens embedsmænd og vå
benbrødrene, og efter dem kom politikorpset, skyt
teforeningerne og forsvarsbrødreforeningen for 
Kolding og Omegn. De efterfølgende foreninger og 
corporationer havde måttet trække lod om placerin
gen, der var som følger: Sangforeningen »Brage«, 
Håndværkerforeningen, Den typografiske For
ening, Den konservative Klub, Højres Arbejder- og 
Vælgerforening, Skræderforeningen, Foreningen af 
Håndværkere og Industridrivende, Snedkermester
foreningen, de fire GoodTemplarloger og ungdoms
logen, Slagterforeningen, Arbejderforeningen, Det 
borgerlige Skydeselskab, Skomagerforeningen, Sø
mandsforeningen, Sangforeningen, Sønderjydsk 
Forening, Hattemager- og Bundtmagerforeningen, 
Bogbinderforeningen, Obeon, Musikforeningen af 
1866, Cykleforeningen, Svendehjemmet, Arbejder
nes Byggeforening, Rebslagerforeningen, Forenin
gen af Næringsdrivende, Bagersvendeforeningen 
og Svendeforeningen Heimdal. Ialt talte optoget 26 
faner og 5 musikkorps, og Folkebladet anslår delta
gerantallet til at være 1400, af hvilke nogle dog efter
hånden faldt fra -  det var nok de ældre herrer, der

ikke kunne klare flere timers ophold i den varme sol. 
De fleste deltagere var lokale, men en del tilrejsende 
sønderjyder samledes om Sønderjydsk Forenings 
fane.

Optoget gik ad Jernbanegade, Torvegade, Ka- 
thrinegade, Skolestræde (Skolegade), Vestergade, 
Rendebanen, Søndergade og Sønder Landevej, 
hvorefter man vendte om og gik tilbage til Hellig
korsgade. Der fortsattes ad Slotsgade, Jernbane
gade og Havnegade. Ad Øster- og Søndre Kloster
gade (nu M unkegade og Klostergade) og Østergade 
nåede man ved 6-tiden frem til Axeltorv. H er afsang 
man Canaris Kleins sang, hvorefter sagfører Ben- 
netsen, vikar for den med et splinternyt ridderkors 
benådede borgmester Schjørring, som i dagens an
ledning var i hovedstaden, motiverede et leve for det 
høje par. Til slut sang man »Kong Christian«, hvor
efter man gik hver til sit -  eller til folkefest eller til 
middag i sin forening. Således havde våbenbrød
rene fællesspisning på »Mindeborgen Kronborg« 
(nu »Don Quichote«), hvor også forsvarsbrodrene 
samledes. Ikke alle våbenbrødre kunne være til 
stede, idet nogle allerede var rejst til København for 
at deltage i et stort, fælles våbenbrødrefanetog da
gen efter guldbrylluppet. Der var arrangeret fælles
rejse både med tog og med dampskib -  en returbillet 
kostede henholdsvis 5 og 3 kr. Fra hoffets side havde 
man på et tidspunkt søgt at udskyde fanetoget i Kø
benhavn til d. 29., sikkert for at give det aldrende 
kongepar mulighed for at hvile ud dagen derpå, men 
det havde ikke været muligt at lave om på de mange 
våbenbrødres rejseplaner, så det store københavn
ske fanetog gennemførtes alligevel d. 27.

Byens spidser mødte med damer i Industrifor
eningen i Jernbanegade, og Sønderjydsk Forening 
samledes i »pragtfuldt smykkede lokaler«, som Fol
kebladet udtrykte det, på Svenssons Hotel. Brand
korps og politikorps mødtes på Alhambra. Alle ste
der var der sange og taler, og byens præster var
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»Fanetog. D et a f  herværende Foreninger arrangerede Fanetog i Anledning a f  Majestæternes Guldbryllup, udgaar Torsdag den 26. M aj, Eftermid
dag, fra  Jernbanegade, hvor de deltagende Foreninger og Corporationer samles K l. 4. De Foreninger og Corp orationer, der mulig ved en Forglemmelse 
ikke maatte have modtaget nogen speciel Opfordring, og maatte ønske at deltage, anmodes godhedsjuldt om at anmelde saadan Deltagelse for Industri

foreningens Formand, Hr. Fabrikant A .L .  Johansen. « Annoncen, der er underskrevet »Komitteen«, kunne læses flere gange i Koldings aviser i 
maj 1892. Axeltorv set fra  Rådhusets vinduer. Optoget, derfylderJernbanegade så langt øjet rækker, er p å  vej ind på  torvet. I  spidsen går musik
direktør Ju liu s Christensen med sit orkester. Musikkorpset spillede bl.a. til den sang, som adjunkt Canaris Klein, der altid var med, når der var 

fest i gaden, havde skrevet til lejligheden. Den g ik  på  melodien til »Der er et land, dets sted er højt mod Norden«. Foto: A . Hoffgaard (Museet 
på  Koldinghus)

udkaldt mand af huse for at tale for guldbrudepar
ret. I »Industrien« var det pastor Schjøtt, der ved 
samme lejlighed kunne lufte sit nyerhvervede rid
derkors, mens kapellan Lunddahl, der talte for de

kongelige børn, ikke var blandt dem, der var blevet 
dekoreret i dagens anledning. Pastor M ørk Hansen, 
der talte på Svenssons Hotel, var heller ikke blandt 
de udvalgte. Premierløjtnant Hansen, der måtte
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»Centralpunktet, Torvet, vil kun blive tilgængeligt gjennem Guir
lande-Porte, idet alle 5  Indgange fr a  Hjørne til Hjørne vil blive over
hængt med Guirlander, rigtigt pyntede med Flag og Blomster, Skjolde 
og Navnetræk, Aarstal og Datoer. «(Koldingpostens særnummer, 26. 
maj 1892). Den smalle ende afjernbanegade med guirlandeporten til 
Axeltorv fotograferet fra  østenden. Æresporten var tegnet a f  arkitekt 
Fussing. Foto: M . A . Caprani (Museet på  Koldinghus).

Om æresporten i Låsbygade hedder det: »Laasbyboerne står ikke til
bage. Vi tør næsten sige, at deres Æresport er den f in e s te  i Tegning 
og Udførelse. N aar Fanetoget i Eftermiddag passerer denne Port vil 
en Regn -  a f  Blomster udgyde sig over Deltagerne, idet 12 unge Piger 

fra  Portens Platform vil udstrø de duftende Blomsterkroner«. (Kol- 
dingposten 2 6 /5 1 8 9 2 ). Æresporten er her set fra  sydøst, der i denne 
sammenhæng er »kongesiden«, idet Christian 9. s valgsprog »M ed  
Gud for Æ re og Ret« ses her. Ved et møde 18. maj havde Låsbygades 
husejere og lejere vedtaget at rejse en æresport. Den blev tegnet a f  fabri
kant Konstantin Hansen, der var medejer a f  maskinfabrikken Kon
stantin Hansen &  Schrøder, der lå i Låsbygade.
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Låsbygades æresport set fra  nordvest. Dronningens valgsprog, »D yd  
og Troskab« ses her. Under portbuen ses købmand Simonsens butik. 
H an annoncerede i samme måned i Koldingposten med cykler til 128  
kr. Mærket var Singer, der i annoncen blev berømmet som »Den bil
ligste og bedste Cykle i Verden«. Skulle man have en luksusmodel som 

fe k s .  en Bicyclette Dunlop Pneumatic, kostede det 325  kr. T il sam
menligning frem går det a f  samme avis (1 0 /5  1892), at man kunne 

f å  et par arbejdsbukser for 1 ,50  kr, mens et par silkestribede kamgarns 
kostede 12 kr. Verdens billigste cykel var et transportmiddel, som kun 
defærreste havde mulighedfor at komme i besiddelse af, og luksusmo
dellen med de luftpumpede dæk var kun opnåelig fo r  de allerrigeste. I  
bygningen tv. fo r  Simonsen finder vi idag Låsbygades Brugsforening. 
Foto: A . Hoffgaard (Museet på  Koldinghus)

Om den tredje og sidste a f  Koldings æresporte skriver Koldingposten 
(2 6 /5 1 8 9 2 ):  »Den i Søndergade er den m æ g tig s te , bliver rigeligt 
pyntet med Flag og Vimpler, forsynes på  den søndre side med Kongens 
og Dronningens Buster og gjør -  som Hele betragtet -  Beboerne me
gen ære. « Denne æresport var ligesom Jernbanegades tegnet a f  arkitekt 
Fussing. Her skete der dagen efter festen en kedelig ulykke, idet smed 
Damgaards 10-årige datter blev kørt over a fen  hestevogn, fordi k u 
sken var så optaget a f  at kigge på  den flotte æresport, at han helt overså 
den lille pige. Heldigvis kom hun ikke alvorligt til skade. Foto: A . 
Hoffgaard (Museet på  Koldinghus)
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Adelgade var traditionelt udsmykket med guirlander og flag, men på  Kirketorvet har Kaalunds M ode- og Manufakturhandel behcengt sin og naboens 
facade med tæpper. Denne flotte, men på  dansk grund ret eksotiskeform for udsmykning så man i år anvendt på  Amalienborgs balkon, da regentpar
ret hyldedes på  deres sølvbryllupsdag d. 10. ju n i. D e to huse rummer idag Skumhuset og Inspirations afdeling med lamper og lampeskærme. Fotogra

fens navn er bortskåret, men kartonets lyserøde farve tyder på  M . A . Caprani (Museet på  Koldinghus).

holde for på Alhambra, var på grund af sin indsats 
i Treårskrigen dannebrogsmand fra den forrige 
konges tid.

På fattiggården fik lemmerne i dagens anledning 
ekstra forplejning på byens regning.

På Staldgården afholdtes en folkefest, der var ar
rangeret af svendeforeningen. Her havde der alle
rede fra kl. 4 været liv og glade dage med kraft
prøver, orkester, to dansetelte, restaurationer og en 
karussel, men den egentlige fest begyndte først kl. 7,

hvor man indledte med en sang. Premierløjtnant 
Hansen, der havde en travl dag, talte for kongepar
ret, hvorefter vandværksbestyrer Jensen udbragte 
et leve for fanetogets leder, premierløjtnant og sa
delmager N. Hansen, der engang havde vovet livet 
for fædrelandet. Herefter underholdt sangforenin
gen »Brage«. Efter en prolog med kor opførte som
merteaterets personale »Tableauer, Duetter, Terzet
ter, komiske Numre, Smaastykker med Sang, Dans 
m.m.« på »Theateret i Ridehuset«, og om aftenen
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var pladsen oplyst med fakler og kulørte lamper. 
Entreen var 35 øre for voksne og 10 øre for børn, og 
overskudet gik til svendeforeningen.

De, der af én eller anden grund ikke skulle til fest
middag, eller som forlod folkefesten i tide, kunne gå

en tur og nyde illuminationen af Rådhuset og 
»Kronborg«. På havnemolen var der opstillet fest
blus, der blev antændt kl. 10, og rundt om på højene 
langs fjorden var der tændt bål - bl.a. afbrændtes 
gamle tjæretønder, et arrangement, der i Kolding

Søndergades æresport set fra  nord, den tidlige morgensol falder p å  vestsidens facader. Portalen stod der, hvor nu muren og springvandet afspcerrer 
gaden mod syd. Under portbuen ses vejtræerne langs Haderslev-chausseen. Fotografens navn er bortskåret, men kartonets lyserøde farve tyder på  
M .A . Caprani (Museet på  Koldinghus)
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Helligkorsgade set fra  vest. Det var fø r  bindingsværks-romantikkens tid, sånuv. nr. 18 (Turistbureauet) står hvidpudset. Huset, der er fra  1589, 
har oprindeligt stået med synligt bindingsværk, men p å  et tidspunkt, vel omkring 1800, er det blevet pudset, så det kom til at ligne en ordentligt 
grundmuret hus. Fotografens navn er bortskåret, men det lyserøde karton tyder på  M .A .  Caprani (Museet på  Koldinghus)

Folkeblad nogle dage forinden var blevet præsente
ret under den noget tvetydige overskrift »Tomme 
Tønder«.

Desværre blev der ikke taget billeder ved hverken 
middagsselskaber, folkefest eller illumination, men

til gengæld havde byens fotografer fra den tidlige 
morgenstund travlt med at fotografere udsmyknin
gen i gaderne, og tilsammen giver de et øjebliksbil
lede af, hvordan Kolding tog sig ud en forsommer
dag for 100 år siden.
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Søndergade set fr a  nord. Bindingsværkshuset og det hvide hus med den fremspringende gavl bag guirlanden tv. lå der, hvor Føtex nu er. Foto: M .  
A . Caprani (Museet på  Koldinghus)
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