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Lørdag den 19. juni:

10.00: Boderne åbner

11.30 Optog fra biblioteket i Lundby til Lundby Parken

12.00: Koncert ved Gjøngegarden

12.10: Markedet åbnes af borgmester Henrik Holmer.

12.00: Hestevognkørsel starter. 

Hele dagen kan Svend Poulsen og hans samtids personer ses på pladsen.

Renæssancemusikanter fra Cantus Firimus underholder 

Kuppmakarna fra Skåne optræder

Musketerer og kamplege

Opvisning af Foreningen Nordsvensk hest
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Ambassadører:

Godsejer, 
Kammerherre og 
Hofjægermester,
Bernt Johan Collet, 
Lundbygård.

Hofjægermester og 
Godsejer,
Peter Zobel,
Bækkeskov.

Godsejer,
Peter Oxholm 
Tillisch,
Rosenfeldt.

Godsejer,
Gerner Wolff-
Sneedorff,
Engelholm.

Godsejer,
Peter Henrik 
Tesdorpf
Gjorslev Gods.

Regionsmedlem,
Peter Madsen
Rone Klint, Præstø.

Borgmester,
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg 
Kommune.

Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Tidl. 
folketingsmedlem, 
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Sjællandske Musketergarde

Tyske Nonner fra Dobertinerklosteret i Lohmen

Børnelege - historisk skattejagt

Gøngehunde

og meget, meget mere

17.00: Boder og marked lukker.

Søndag den 20. juni:

10.00: Boderne åbner

11.30: Gjøngegarden går gennem Lundby

12.00: Koncert ved Gjøngegarden

12.00: Optræden ved Musikanter Cantus Firimus

12.00: Hestevognkørsel starter. 

Hele dagen kan Svend Poulsen og hans samtids personer ses på pladsen.

Renæssancemusikanter fra Cantus Firimus underholder 

Kuppmakarna fra Skåne optræder

Musketerer og kamplege

Opvisning af Foreningen Nordsvensk hest



Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och 
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Ordförande i 
Föreningen för 
Snapphanelandet, 
Marco van Brink,
Osby.

Kollektive 
medlemmer:

Lundby 
Menighedsråd

Borgerforeningen 
Lundby

Eskildstrup 
Kulsvierlaug

Sjællandske Musketergarde

Tyske Nonner fra Dobertinerklosteret i Lohmen

Børnelege - historisk skattejagt

Gøngehunde 

og meget, meget mere

17.00: Boder og marked lukker.

Meget mere om markedet kan læses og ses på:

http://www.lundbyweb.dk/kategorier/FSG/GM-2010/index.htm

Introduktion for publikum til

LIVGARDENS HISTORISKE SAMLING 

Formålet med samlingen er at vise Den Kongelige Livgardes udvikling og 
aktiviteter som livgarde for den danske monark og som feltenhed i det danske 
forsvar siden oprettelsen 30. juni 1658. Samlingens udstilling rummer således 
aspekter inden for militær-, kultur-, lokal- og personalhistorie. I samlingen ses 
originale og rekonstruerede uniformer, våben, billeder, dokumenter, 
musikalier, modeller og andre effekter. Samlingen blev indviet i de nuværende 
lokaler af Hendes Majestæt Dronningen og Hans Kongelige Højhed Prinsen 
den 12. januar 1978.
Åbningstider: Søndage 11.00 – 15.00 (hele året)
                         Tirsdage 11.00 – 15.00 (1. maj - 30. september)

Adgang er gratis i ovennævnte åbningstider. Kontante donationer erlægges i 
donationsbøsserne.

Særåbning for grupper mod betaling efter forudgående aftale.

Arkiv, bibliotek, protokoller og malerier - er kun tilgængelige efter 
forudgående aftale.

http://www.lundbyweb.dk/kategorier/FSG/GM-2010/index.htm


Adresse: Livgardens Historiske Samling, Tlf: 4599 4455 (direkte)

                Gothersgade 100, Tlf. 4599 4000 (central)

                DK-1123 København K
                E-mail: lg@mil.dk

                Hjemmeside: www.forsvaret.dk/lg

Livgardens Kaserne og Rosenborg Eksercerplads danner en naturlig ramme 
om samlingen. Bygningens ældste del er Midterpavillonen opført omkring 
1670 som lystpavillon til det af Christian IV (1588-1648) opførte Rosenborg 
Slot. I pavillonen holdtes især på Christian V’s og Frederik IV’s tid tafler, når 
Hoffet opholdt sig på Rosenborg. I 1709 blev to væksthuse sammenbygget 
med Midterpavillonen til én lang bygning med pavilloner i hver ende. 
Midterpavillonen brugtes stadig til tafler, mens den øvrige del brugtes til 
dyrkning af sjældne planter. I 1785 blev bygningen omdannet til kaserne ved 
bl.a. tilføjelse af en tagetage; en del af Rosenborgs voldgrav blev tilkastet, og 
eksercerpladsen blev anlagt.

I 1786 rykkede Livgarden til Fods ind på kasernen, som Den Kongelige 
Livgarde har benyttet siden. Rosenborg Eksercerplads åbnedes i de følgende år 
for befolkningen ved særlige lejligheder som ballonopstigninger, dyrskuer, 
rigsdagsvalg samt optræden af ildkunstnere og linedansere m.m. 1879-89 
afvikledes de første fodbold- og tenniskampe i Danmark på pladsen. I 1845 
forhøjedes kasernen med en etage. I 1930 blev Gothersgade reguleret og den 
nuværende gitterport opført, ligesom Gothersgadepavillonen flyttedes et par 
fag. 1966-70 saneredes kasernen indvendigt. I 1981 blev voldgraven foran 
Rosenborg genopgravet. I 1997 indrettedes nyt øvelokale for Musikkorpset i 
“Staldbygningen”.

--- ooo ---

Kasernen og Rosenborg Eksercerplads: Kanonkugle fra bombardementet 
1807 (i facaden til Østervoldgade). Skildvagt og skilderhus (grundmodel fra 
1740) samt skudmærker i gitteret til Gothersgade fra kampen 29/8 1943 og 
mindetavle for samme. Pansret skilderhus fra Amalienborg 1940, kanonrør fra 
kanon erobret i Slaget ved Isted 1850 og funderingssten for skilderhus ca. 
1660. Garderstatuen skænket Livgarden af De Danske Garderforeninger i 1958 
som monument over faldne gardere. Foran Rosenborg bronzebuste af Kong 
Frederik III, der oprettede Livgarden i 1658 - skænket af Garderforeningerne i 
1983. Indgang gennem Midterpavillonen (Indgang C).

Forhal, trappe og gang: Maleri fra 1650erne gengivende Frederik III. 
Hovedbeklædning, sidevåben m.v. for Den Kongelige Livgarde til Hest (1661-
1866) og Den Kongelige Livgarde til Fods (oprettet 1658). Gengivelser af 
gamle bygningstegninger visende orangeriet ved Rosenborg og kasernen 1785-
86. Kopier af loftsmalerier, som var i rummet fra ca. 1670 til 1751 og i dag 
befinder sig i Christian VII’s Palæ på Amalienborg. På trappe og gang ses 
portrætter af Livgardens chefer fra 1658 og officerer ved Livgarden siden 
1790. Endvidere temaer over Livgardens 325 års jubilæum 1983, De Danske 
Garderforeninger, udenlandske garderegimenter, musikdirigenter og 
stabstambourer m.v.

Frederik III’s Rum:
Frederik III regerede 1648-1670 & Christian V 1670-1699
Frederik III’s garderegiment til Fods blev oprettet i 1658 med 8 kompagnier, 
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hvis mandskab kom fra alle Kongens riger og lande. 7. Kompagnis motto Pro 
Rege et Grege (For Konge og Folk) er i dag Livgardens motto. Regimentet fik 
sin ilddåb i det vel gennemførte forsvar af København 1658-59.  
Hovedmodstander var Sverige i Carl-Gustav krigene 1657-59 og Skånske Krig 
1675-79. 1690-97 var en bataljon i engelsk tjeneste. Livgardens placering er 
vist på slagbillederne. Fra oprettelsen er Livgarden knyttet til Tronen og 
København. Den røde uniformsfarve har overlevet i vore dages røde 
gallauniformer.

Frederik IV’s Rum: Frederik IV 1699-1730, Christian VI 1730-1746 & 
Frederik V 1746-1766
Efter Store Nordiske Krig (1709-20), som udkæmpedes mod Sverige i 
Nordtyskland og i Skåne, var Sverige ikke længere en alvorlig trussel mod 
Danmark-Norge. En bataljon var atter i engelsk tjeneste 1702-1712. I 1740 
oprettedes vagt på det nyopførte Christiansborg, der afløste Københavns Slot.  
Bemærk grenaderens tophue, der senere udvikles til henholdsvis 
bjørneskindshue og (blå) spidshue. Gallatromme fra 1759 og andre 
musikinstrumenter for tambourer, hoboister (blæsere) og janitsharer.  

Frederik VI’s Rum: Christian VII 1766-1808, Frederik VI 1808-39 & 
Christian VIII 1839-1848
Udviklingen frem til de nuværende vagtuniformer fortsætter; brystskiltet 
indføres således 1788, bjørneskindshuen 1805 og blå bukser 1822. I 1786 
tages Livgardens Kaserne i brug sammen med eksercerpladsen, der kan ses fra 
vinduet.  Efter Christiansborg Slots brand 1794 oprettes residens på 
Amalienborg. I 1801 og 1807-14 deltog Livgarden i forsvaret af København i 
krigen mod England, og Danmark-Norge blev allieret med Frankrig under 
Napoleonskrigene. Bemærk forskellige blankvåben, messingtromme 1834 
(grundmodel for nuværende marchtromme) og fanedug til gallafane M/1847. 

Christian IX’s Rum: Frederik VII 1848-1863, Christian IX 1863-1906 & 
Frederik VIII 1906-1912
Livgarden til Fods deltog i 1. Slesvigske Krig 1848-50 og 2. Slesvigske Krig 
1864 mod tyske magter. Kampuniformen var den nuværende blå vagtuniform 
inkl. bjørneskindshue. Et stort antal af den i dag udleverede “Livgardesabel 
M/1854” er krigsbytte taget 1848-50 fra tyskerne, der tidligere havde taget 
dem fra franskmændene under Napoleonskrigene. Livgarden til Hest blev 
nedlagt i 1866 (oprettet 1661). Vagter på landslottene Bernstorff, 
Charlottenlund og Fredensborg (vagtstole). Et stort antal medlemmer af 
Kongefamilien har tjent ved Livgarden, hvilket fremgår af stamtavlen, der 
også rummer Livgardens to æresoberster: Kong Carl XV af Sverige-Norge og 
Zar Alexander III af Rusland.

Christian X’s  Rum: Christian X 1912-1947
Under 1. Verdenskrig 1914-18 indgik Livgarden i Sikringsstyrken om 
fæstningen København iklædt Livgardens særlige grågrønne feltuniform 
M/1903.  Under 2. Verdenskrig kæmpedes 9. april 1940 og 29. august 1943 
mod den tyske værnemagt, hvorefter gardere indgik i frihedskampen i 
Danmark eller i udlandet. To underjordiske gardebataljoner blev dannet. Efter 
befrielsen fandt den første vagtparade sted 10. juni 1945. Christian X begyndte 
sin officerskarriere som rekrut ved Livgarden i 1889 for at ende som Chef for 
Livgarden - senere general. Kongens uniformer, sabler og våbensamling fra 



Sorgenfri Slot ses i rummet. Efter befrielsen blev Livgarden forsynet med 
svensk og britisk uniformering og udrustning.

Frederik IX’s Rum: Frederik IX 1947-1972
Livgarden blev genopbygget og deltog efter 1949 i adskillige NATO-øvelser. 
Under “Den Kolde Krig” var beredskabet højt. Mange blev udsendt i FN-
tjeneste. 300-års jubilæet 1958. Sandholmlejren afløste Jægersborg Kaserne 
som uddannelsessted, og Rosenborg Eksercerplads blev scene for tattoos.

Margrethe II’s Rum: Margrethe II - Danmarks Dronning fra 1972
325-års jubilæum i 1983. I 1985 flyttes fra Sandholmlejren til Garderkasernen 
(Høvelte). “Den Kolde Krig” afsluttedes efter 1989. Fra 1992 deltagelse i 
internationale operationer. Livgarden indkalder årligt ca.800 mand fra hele 
Kongeriget. Den Kongelige Livgardes opgaver i nutiden er fortsat at bevogte 
Kongehuset samt at uddanne og opstille kampenheder til hæren. 350 års 
jubilæum 30.juni 2008.

(LG HIST 2007-10-02)



Næstved fejrer 875 års jubilæum i 
2010 

Historien, oplandet og vandet 
Næstved kan fejre, at det er 875 år siden, at den lokale stormand og 
jordbesidder Peder Bodilsen overlod en stor del af sine ejendomme og 

indtægter til Skovklostret ved Næstved. Herefter oprettede abbeden, med 
hjælp fra bispen og kongen, Sct. Peders Kloster og fik dermed 

benediktinermunkene til Næstved. Det skete i år 1135, og det er fra det år, 
at Næstved regnes som bysamfund. Et bysamfund som udviklede sig i 

stærkt forening med et driftigt opland og et bysamfund, hvor vandvejene – 
Susåen, Præstø og Karrebæk Fjord var afgørende for transport, handel og 

kulturel udveksling. 

Og det er netop for at fejre vandet, at det er blevet gjort til tema for 
jubilæet. Det betyder, at der i mange af de arrangementer og festivitas, 

som 2010 vil byde på, vil indgå vand som et særligt element. 

2010 
Selve jubilæumsdagen – fødselsdagen – er den 15. juni. Men hele ugen 
omkring vil byde på et væld af arrangementer. Det endelige program er 

endnu ikke klar, og alle er fortsat velkommen til at tilmelde deres 
arrangement. 

Man vil kunne holde sig opdateret på, hvad der sker i kommunen på den 
særlige jubilæumshjemmeside:

www.naestved.dk/jubilaeum 

På hjemmesiden er man også velkommen til at bidrage med sin egen 
jubilæumshistorie eller bidrage med en erindring fra årene, der er gået i 

Næstved. 

Logo 
Hvad kendetegner Næstved og hele det store opland? Det lader sig næppe 
indkredse i et symbol. Derfor har man valgt, at det logo, der er skabt til at 

markere året, er dannet af ikke mindre end 25 symboler. Symbolerne 
præsenterer fortid og nutid, vandet og de geografiske dele af kommunen. 
Der er ikke nogen endelig facitliste på de 25 symboler, det er tværtimod 

tænkt som en kilde til inspiration. Og det står derfor enhver frit for at læse 
sine egne oplevelser ind i symbolerne. 

http://www.naestved.dk/jubilaeum


Elementer i logoet
• Statuen af Peder Bodilsen fra Hjultorv i Næstved 

• Kähler-logo 
• Rosenkrans (reference til munkene) 

• Hjulkrone (lægeurt fra middelalderen) 
• Hestesko (Gardehusarerne) 

• Lindeblad (træer skænket af Frederik d. V, 1755 flyttet fra Kongens 
Nytorv til Gavnø) 

• Nøgle & krone fra byvåbenet 
• Valdhorn 

• Slikkepind (Bonbonland) 
• Klukflaske og skibsglas (Holmegaard) 

• Hjort (jagt) 
• Tre Ibskaller (kammuslinger fra Herlufsholms våbenskjold) 

• Skrivefjer (områdets forfattere) 
• Slattenpatten (symboliseret ved en brystholder) 

• Fladsåtrolden 
• Dragen Næssi (Næstveds børnekultur-maskot) 

• Skibsanker 
• Pagaj 
• Gedde 

• Blishøne 
• And 

• Havørn 
• Hejre 

Foreningen Svend Gønge vil naturligvis også være repræsenteret på denne 
festdag.




	Næstved fejrer 875 års jubilæum i 2010 

