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De militære flagdage på Den gamle Kirkegård, Kolding. 
Kilde: 8. august 2020 Sten Krarup 
 
Kirkegården rummer gravminder fra Danmarks krige med Tyskland i 1800-tallet og minder fra de 
to verdenskrige i 1900-tallet. 
 
Slaget på Reden 2. april 1801, som fandt sted fem år før kirkegårdens indvielse, markeres som 
flagdag på kirkegården. 
 
Forhistorien 
Fra 1720 og 80 år frem holdt Danmark sig ude af Europas konflikter og krige. Med den franske 
revolution i 1789 kom store dele af Europa i krig med Frankrig. Danmark som neutral nation 
benyttede sig af krigens muligheder og handlede med alle, og det var gyldne tider for landet. Men 
både England og Frankrig ville forhindre Danmark i at handle med modparten. Kun England var 
imidlertid stærk nok til at yde modstand på havet.  
 
Efter træfninger juleaften 1799 og juli 1800 mellem danske og engelske fregatter udspandt der sig 
den 2. april 1801 et stort søslag på Reden mellem den engelske og den danske flåde. På den åbne 
ankerplads ud for København kæmpede danske søfolk i over fire timer med englænderne, som 
havde 1058 kanoner mod danskernes 630. Det danske nederlag ødelagde landets flåde og tvang 
det danske rige til at opgive sin lukrative neutralitet i Revolutionskrigene. 
 
Københavns bombardement 1807 
I efteråret 1807 truede England med at bombe København for at tvinge den danske kronprins 
Frederik til at vælge side i krigen mellem England og Frankrig. Englænderne forlangte også, at den 
danske flåde blev stillet til deres rådighed. Kronprinsen afviste englændernes krav, og 
bombardementet blev indledt den 2. september 1807. På bombardementets femtedag overgav 
Danmark sig. Englænderne bortførte den danske flåde, og Danmark tilsluttede sig nu den franske 
alliance.  
 
I løbet af marts måned 1808 var ca. 30.000 franske, spanske og belgiske soldater kommet til 
Danmark. Kolding fungerede som gennemfartssted for de udenlandske troppers indmarch. I 
vinterkulden i marts blev spanske soldater indkvarteret på Koldinghus, som havde stået ubrugt i 
rigtig mange år. Via det åbne ildsted i vagtstuen brød hele slottet i brand den 28. og 29. marts 
1808. 
Krigshandlingerne, der involverede adskillige lande, endte med, at Danmark måtte afstå Norge til 
den svenske krone. 
Ved mindehøjen ses en mindeplade for fire spanske og tre franske soldater, som døde i Kolding og 
blev begravet på kirkegården.  
 
Kampene ved Kolding den 20. og 23. april 1849, flagdag 
Treårskrigen 1848-50 brød ud, da en slesvig-holstensk oprørshær forsøgte at løsrive 
hertugdømmerne fra den danske krone. Danmark ønskede, at en ny fri forfatning (Junigrundloven) 
skulle gælde for både kongeriget Danmark og hertugdømmet Slesvig, men de slesvig-holstenske 
oprørere ønskede, at et samlet Slesvig-Holsten skulle tilslutte sig Det Tyske Forbund. 
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Slesvig-holstenerne blev i forskellige faser af krigen støttet af Preussen og Det Tyske Forbund, men 
disse blev af de europæiske stormagter tvunget til at gå ud af krigen, og Danmark besejrede 
herefter den slesvig-holstenske oprørshær.  

Kampene i Kolding april 1849 indgik i anden fase i Treårskrigen mellem Danmark og den Slesvig-
holstenske oprørshær. De danske tropper havde forskanset sig i Kolding By, mens oprørshæren fra 
syd bombarderede byen med kanoner stående på Skovhøj. Den 23. april 1849 måtte den danske 
indsatsleder i byen, major Conrad Ferdinand von Schindel opgive Sønderbro og trak sine soldater 
tilbage til Helligkorsgade og ind i porten i nr. ? (tidligere boghandler Munck). Schindel blev skudt 
uden for porten og ligger begravet på kirkegården i et familiegravsted. Indmurede kanonkugler i 
byens facader minder om dagen. 

Udfaldet fra Fredericia 6. juli 1849 flagdag 
Efter slesvig-holstenernes sejr i kampene ved Kolding den 20. 0g 23. april var slesvig-holstenske 
styrker trængt længere op i Jylland, mens hovedparten af de danske styrker var trukket til Fyn og 
til Als eller havde forskanset sig i Fredericia. De danske generaler havde således fået spredt de 
tyske styrker over hele Jylland, flere dagsmarscher mellem de enkelte styrker. Den danske flåde 
derimod kunne hurtigt flytte tropperne og samlede den 4. og 5. juli 1949 den danske hær i 
Fredericia. Kl. 01.00 den 6. juli rykkede de forreste afdelinger i nattens mørke ud over 
fæstningsvolden, og allerede kl. 4 om morgenen var kampen forbi og fjenden slået på flugt. Tabet 
var i alt ca. 4.900 danske og fjendtlige soldater. Våbenhvile blev udråbt den 10. juli. 
 
Slaget på Isted Hede 25. juli 1850 flagdag 
Isted ligger ved den gamle hovedvej mellem Flensborg og Slesvig by, nordvest for denne. Efter 
hårde kampe mellem 37.000 danske soldater og 27.000 slesvig-holstenere stod danskerne tilbage 
som sejrherre. Danskerne led de betydeligste tab, blandt andre general Schleppegrell og oberst 
Læssøe. Den sidstnævnte er i Kolding mindet med navnet Læssøegade og Læssøestenen over for 
på Haderslevvej. 
 
I tiden efter treårskrigen blev slaget ved Isted, der var det største i Nordens historie indtil 
Vinterkrigen i Finland, symbol på den danske sejr. Til minde om slaget skabte H.W. Bissen den 
berømte Istedløve, som efter mange år i Berlin og København nu igen står på Flensborg kirkegård, 
hvor mange af de faldne fra slaget ligger begravet.  
 
Stormen på Frederiksstad 4. oktober 1850  flagdag, var Treårskrigens sidste større slag. Efter 
slaget på Isted Hede trak de slesvig-holstenske oprørere sig tilbage til Rendsborg i Holsten. Herfra 
angreb de danskerne med det formål at trække de danske tropper ind i Holsten, som var medlem 
af Det tyske Forbund, og dermed inddrage de tyske stater igen i Treårskrigen. Det førte til 
voldsomme kampe først ved Mysunde, og herefter ved Frederiksstad. 
 
Efter slaget ved Isted den 25. juli 1850, blev der i august sendt en dansk brigade til Frederiksstad. 
Slesvig-holstenerne havde forskanset Frederiksstad og besat forsvarsværkerne, som dog blev taget 
ved et stormløb. Den 29. september indledte slesvig-holstenerne en belejring, som varede til den 
4. oktober 1850. Efter fem dages bombardement af den 1600 mand store danske styrke gik 
slesvig-holstenerne, den 4. oktober, til angreb med en styrke på 5000 mand. Kampen varede hele 
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natten, men om morgenen måtte slesvig-holstenerne trække sig tilbage. Under bombardementet 
blev det meste af byen skudt i brand, og både Remonstrantkirken og rådhuset blev ødelagt. 
 
Anden Slesvigske Krig 1864 
Da Danmark ved novemberforfatningen af 18. november 1863 havde sammenknyttet Danmark og 
Sønderjylland, dengang betegnelsen for Sønderjylland+Slesvig, og således i praksis brød aftalerne 
med Preussen og Østrig 1851-1852, stillede Bismarck januar 1864 det danske ministerium over for 
et uantageligt ultimatum, at Tyskland ville besætte Sønderjylland. Efter det danske afslag angreb 
Preussiske og østrigske tropper februar 1864 Dannevirkestillingen, som danskerne rømmede den 
femte februar. 
 
Slaget ved Dybbøl 18. april 1864 flagdag 
Efter rømningen af Dannevirke den 5. og 6. februar 1864 drog størstedelen af den danske hær til 
skanserne ved Dybbøl, hvor det slag, der skulle vise sig at blive afgørende for udfaldet af Den 
Anden Slesvigske Krig, blev udkæmpet den 18. april 1864. Slaget endte i en katastrofe for 
danskerne på grund af manglende forberedelse, regeringens stædighed og den preussiske hærs 
overlegenhed. 
Kl. 4 om morgenen den 18. april indledte preusserne et stærkt intensivt bombardement, der 
varede i seks timer. Kl. 1o var de seks sydligste skanser kun jordbunker, og kun enkelte 
observatører var i skanserne. Resten var gået i dækning længere bagude. Det efterfølgende 
preussiske angreb udløste et kapløb mod skanserne, Den skanse, der var længst tid om at falde, 
holdt i 20 minutter. Efter stormløbet startede evakueringen af de danske tropper til Als, og kl. 14 
var slaget forbi. På det tidspunkt havde Danmark tabt næsten 5.000 mand, Preussen omkring 
1.200. 
 
Freden 1864 
På en international konference i London afviste Danmark et kompromis om deling af Slesvig. Det 
førte til en genoptagelse af krigen, og den 29. juni indtog preusserne Als. Den 11. juli gik den 
danske nationalliberale regering af, og en højreregering tog over og en våbenhvile kom i stand. 
Den 30. oktober i Wien blev freden underskrevet, og Danmark mistede hele Sønderjylland 
(Sønderjylland+Slesvig), Holsten og Lauenburg. 
 
De Slesvigske Krige var også søkrige. 
Flådens hovedopgaver under De Slesvigske Krige var at blokere fjendens havne og samarbejde 
med hæren. Troppetransporter mellem landsdelene var særligt betydningsfulde, og flådens 
indsats fik stor betydning for hærens bevægelsesfrihed. 
Det var en brydningstid for flåden, hvor de ældre sejlskibe blev ombygget med dampmaskine, 
skibsskrue og riflet skyts. 
I 1849 gennemførte flåden en storstilet omgruppering af hæren fra Mols til Fredericia, hvilket gav 
mulighed for hærens sejrrige udfald fra Fredericia den 6. juli. Da Det Tyske Forbund gik med i 
krigen, blev flåden beordret til at blokere de fjendtlige havne i Østersøen og Nordsøen, Blokaden 
var med til at fremtvinge en våbenhvile i juli 1849 og fred med Preussen et år senere. Krisen 
omkring Slesvig-Holstens fremtid var dog ikke afgjort, og krigen brød atter ud i 1864. 
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Slaget ved Helgoland den 9. maj 1864 flagdag 
Den store østrigske Adriaterhavsflåde sendte i 1864 en eskadre større skibe til Nordsøen for at 
bryde den danske blokade. Den danske og den østrigske eskadre mødtes ved Helgoland den 9. maj 
1864. Efter en time skød danskerne det østrigske flagskib, fregatten Schwarzenberg, i brand, 
hvorefter østrigerne trak sig tilbage i ly af Helgolands neutrale 3-mile zone, der var under engelsk 
kontrol. Ud på natten flygtede den østrigsk-preussiske eskadre til Cuxhaven ved Elbens 
udmunding.  
Den politiske betydning af slaget var mindre, da krigen tre dage efter sluttede med dansk 
nederlag. 
Det var historiens sidste søslag udkæmpet mellem træskibe og det sidste danske med træskibe 
overhovedet. 
 
Første Verdenskrig 1914-1918 
Krigen blev ført mellem ”Centralmagterne”: Tyskland, Østrig-Ungarn, og senere Tyrkiet og 
Bulgarien og ”De allierede”: England, Frankrig, Rusland, Serbien, Montenegro, Belgien og senere 
med tilslutning af Japan, Italien, Portugal, Rumænien, USA med flere amerikanske stater, 
Grækenland og Kina. 
Da Tyrkiet tilslutter sig Centralmagterne i 1914 og Serbien falder i 1915, udgør Centralmagterne et 
sammenhængende landområde fra Nordsøen og til Den Persiske Bugt. England kunne ikke forsyne 
Rusland med våben gennem Østersøen og forsøgte i 1915 at erobre Dardanellerne i Tyrkiet for at 
få adgang til Sortehavet, men det mislykkedes.  
I modsætning til de sønderjyske kirkegårde er der ingen gravminder over faldne soldater fra Første 
Verdenskrig.  
Der er gravminder over danske søfolk på handelsskibe, som blev sænket, uanset sejladsens formål. 
På kirkegården ses et gravminde for en Koldingdreng fra Adelgade, som emigrerede til Australien 
og faldt som allieret australsk soldat ved Dardanellerne i Tyrkiet. 
 
Anden Verdenskrig 1940-1945, Danmarks besættelse 9. april 1940 National flagdag 
På kirkegården findes flere gravminder over modstandsfolk og over danske søfolk, der gik til på 
havet.  
 
Danmarks befrielse 5. maj 1945 National flagdag 
 
 
 
 
 


