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Ali Haydar gav den helt vildt gas med electric boogie på 

havnekajen i Næstved. Regentparret så ud til at hygge sig med 
det anderledes indslag i samarbejde med ungdomsskolen. 

Tekst og fotos af Per Brunsgård, Tim.  
Den officielle del af regentparrets besøg i Næstved sluttede af med urban kunst på havnen, officielt punk-
tum med hang og graffiti. Næstved er en af landets førende byer, når det gælder graffiti, rap, electric boo-
gie, og beats, så derfor fik regentparret, som afslutning på besøget, en smagsprøve udført af repræsentan-
ter fra Næstved Ungdomsskole, de dansede, rappede og spillede alternativ musik for dronningen og prins-
gemalen. 
Siden klokken 11.00 havde tre lokale graffitimalere været optaget med at male billeder fra byen i en royal 
blå farve på den nymalede hvide silo ved havnen. 
Mens der blev danset, rappet og malet blev der underholdt med alternativ musik på havnekajen. Fra ung-
domsskolen spillede Andreas Bennetzen på elektrisk kontrabas og Benjamin Barfod på hang. Hang er en 
slags tromme. Dronningen havde aldrig før stiftet bekendtskab med det anderledes instrument. Dronning 
Margrethe spurgte Benjamin, efter hans optræden, om det var playback eller lyden virkelig kom derfra. 
Benjamin Barfod svarede at lyden var ægte og forærede majestæten en cd, han havde indspillet med musik 
spillet på hang. Hang er et instrument, der er opfundet af et schweizisk ægtepar i 2002. 
Efter ungdomsskolens optræden talte borgmester Carsten Rasmussen, takkede dronning Margrethe og 
prinsgemal Henrik for besøget. 
 

           

Klokken lidt over fire dukkede Krone 1 op 
med dronningen og prinsgemalen på Midter- 
molen i havnen, hvor dagens sidste officielle 

begivenhed ifølge programmet fandt sted.  
 

Ali Haydar dansede electric boogie for regentpar-
ret ved et af dagens sidste punkter på dagsordenen. 



 

 

            

Prinsgemalen var så begejstret for under- 
holdningen, den eftermiddag på havnen, at 
han lettede fra stolen, da han gav sit bifald.  

Benjamin Barfod fra ung- 
domsskolen spillede på hang. 

Det instrument havde dronning
Margrethe aldrig før hørt.  

 

 

 

Borgmester Carsten Rasmussens tale til 
Regentparret ved afslutningen af besøget i Næstved 

 

Ja, det er jo unægtelig lidt tamt at stå her på scenen efter sådan en sej performance. 
Det føles som at have fået baghjul på forhånd.... Selvom MIN kæde nok er liiiiige lidt mere bling, bling            
end jeres. 

Tak til Ungdomsskolen for jeres uropførelse af dette stykke urbane kunst. 
Og så er der jo særligt to, som jeg gerne vil takke for opmærksomheden hele dagen - Deres Majestæt og           
Deres Kongelige Højhed. 

Vi har i dag haft den store fornøjelse at vise rundt i vores Kommune. 
Valget af besøgssteder har ikke været let - Vi kunne vise rundt i dage, ja i uger.... 
Men jeg håber, at vi på denne éne dag har formået at give et indtryk af hele Næstved Kommune, og noget 
af dét alle vi borgere værdsætter og arbejder for 365 dage om året.  

I hvert fald har det været vores mål at skabe en festlig dag, fyldt med elementer fra VORES hverdag. 
Nu har jeg i dag fået lov til at holde ikke mindre end tre taler for Danmarks Regentpar. 

 

 



           

Dronningen og prinsgemalen fik en halv times 
underholdning, inden det officielle besøg på 
Midtermolen i havnen i Næstved sluttede af. 

 
Musiker, Andreas Bennetzen, fra Næstved 

Ungdomsskole spillede på elektrisk kontrabas.  

 

 

Fra jeg var barn kan jeg huske, hvordan ingen nytårsaften var komplet uden at vi i familien - med naboer
og venner - havde hørt Dronningens Nytårstale. Så kom de fine glas frem og der var børnechampagne på
bordet. Kun Sådan kan året slutte. 
Nu er den officielle del af Regentparrets besøg i Næstved Kommune også ved at slutte. Men ligesom der
kommer en hel aften efter Dronningens nytårstale, ja så sejler kongeskibet Dannebrog heller ikke før sent
i aften. Og der foregår fortsat mange ting her på havnen. Vores Byorkester spiller, vi skal høre det store 
Dronningekor med mere end 100 lokale sangere. Og når vi vinker farvel til Kongeskibet Dannebrog 
klokken 21.30 sker det under et flot fyrværkeri og med fakler langs kanalen. 
Rigtig god fornøjelse til alle der møder op og deltager. 
Her på falderebet vil jeg gerne takke alle, der har været med til at gøre denne dag mulig. Der er mange 
involverede, som har ydet en kæmpe indsats. Tak for det. 
Og til Deres Majestæt og Deres Kongelige Højhed: Det har været en STOR oplevelse at få dette besøg. 
Tak fordi Sommertogtet i år gik til Næstved. 

 

 

 

 

 

                        

Graffitimalere satte sidste 
hånd på graffitien, mens 

regentparret var der.   
Efter borgmesteren havde takket dronningen 
og prinsgemalen kaldte han på de unge men- 

nesker fra ungdomsskolen, da dronningen 
ønskede at tale nogle få ord med dem. 

 
Borgmester Carsten Rasmussen

takkede af og fortalte at det 
havde været en STOR ople- 

velse at få dette besøg. 
 



 

 

           

Ali Haydar, der dansede electric boogie for 
dronningen hilste efter showet på hende.  MC Emil, der rappede for majestæten 

hilste også efter showet på regenten. 
 
Efter borgmesterens takketale, omkring klokken halv fem, trak regentparret sig tilbage, gik om bord på 
Kongeskibet Dannebrog. Dagens officielle besøg var forbi. Om aftenen var regentparret vært ved en recep-
tion på Kongeskibet for indbudte gæster. 
Næstved Byorkester spillede op på kajen, da indbudte fra Næstved gik om bord, til reception på Konge-
skibet. 
En perlerække af Næstveds sangkor sang sammen med de fremmødte borgere og gæsterne, da de gik fra 
borde. 
Kongeskibet Dannebrog afsejlede Næstved Havn klokken 21.15. 
Hele arrangementet blev afsluttet 21.30 med et gigantisk fyrværkeri, da Dannebrog afsejlede havnen. 
Under afsejlingen gennem kanalen og ved Græshoppebroen i Karrebæksminde var der opstillet fakkeltog. 
Omkring klokken 22.00 passerede Kongeskibet Dannebrog Karrebæksminde, hvor Græshoppebroen igen 
åbnede sig. 
Kongeskibet var kommet ud i havet, Østersøen, og satte nu kursen mod Bornholm, hvor regentparret 
afsluttede sommertogtet 2012. 
 

 

                      

16.30 sluttede besøget i 
Næstved. Margrethe trak 
sig tilbage og gik om bord 

på Kongeskibet Dannebrog.  
 

Om aftenen holdt regentparret på Kongeskibet 
reception for spidserne i Næstved, inden de af- 
sejlede havnen og satte kurs mod Bornholm.   

Prinsgemalen trak sig også 
klokken 16.30 og gik om bord. 

 

 


