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Gøngemarked 2012

Godt nok er det ikke nytår, men vi skyder dog an til det kommende Gøngemarked 2012.

Lørdag-søndag
18.-19. august,
begge dage kl. 10-17

Lundbyparken
4750 Lundby
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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,
Carsten Rasmussen,
Næstved Kommune.

Tidl. borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Knud Erik Hansen,
Faxe Kommune.

Tidl. borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Hjemmestrikkede strømper til gønger og andet godtfolk!

På billedet her ser du den første strømpe til Christian IV – og starten på den næste! Når 
strømperne her er helt færdige, er jeg klar til at fortsætte med strømper til andre, som gerne vil 
have behagelige, hjemme- strikkede strømper på, når vi holder Gøngemarked eller er ude 
andre steder for at repræsentere Foreningen Svend Gønge. 

Hvis du er interesseret i at få et par strømper selv, så ring til mig på tlf. 26718350 eller skriv 
en mail:  jyttehammer@gmail.com.

Du betaler selv for garn og andet materiale. Du bestemmer farve og evt. også mønster og 
garntype. Christian IV’s strømper er strikket i Mayflower strømpegarn, men andre typer kan 
også vælges. Hvis der er noget garn i familien, som gerne skal bruges, er det også OK. Blot 
det er strømpegarn. Andre garntyper bliver for hurtigt slidt.

Jeg strikker på almindelig maner, kan ikke nålebinding.
Jytte Høj Hammer

SKÅNES CAROLINER         
Musketererne Hungrig, Stål, Sporre, Stadig og Arnberg. Konstabel Lavett, rekrut Klack, 
trommeslager Killberg, fenrik Kvist og Højvelbårne kaptajn Prytz er klingende navne som 
man møder hos Skånes Caroliner, eller som det mere fantasifulde opvisningsnavn: Skånska 
Utsrifningsregementet till foth captain Prytz compagnie.

mailto:jyttehammer@gmail.com


Tidl. 
folketingsmedlem, 
socialrådgiver,
Hanne Reintoft

Tidl. 
folketingskandidat
Gina Øbakke,

Generalløjnant,
Kjeld Hillingsø

Turistchef,
Lars Nielsen
Køge Kommune

Museumsdirektør,
Keld Møller Hansen
Vordingborgmuseerne

Borgmester,
Bernd Dikau,
Lohmen, Tyskland.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och 
fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Formand for 
Föreningen 
Snapphaneland,
Hans Gardelid,
Osby.

Tidl. ordförande i 
Föreningen för 
Snapphanelandet, 
Marco van Brink,
Osby.

Formand for 
Hembygdsföreningen,
Erik Ralsgård,
Osby.

Skånes Caroliner er en forholds ung forening som startede så sent som i 2009 og har lagt sin 
historiske kobling til Sverige i perioden 1680 – 1720.

Foreningen vil på et historisk rigtig grundlag vise den svenske inddelte soldats feltliv, 
eksercits og kampe under Den Stor Nordiske Krig fra 1700 – 1720. Målsætningen er at kunne 
stille med 2 delinger, med hver 6 musketer, og en deling pikanere, artilleri med 2 kanoner, 
tambur, officerer og underofficerer.

Foreningen Skånes Caroliner samarbejder med et stort antal foreninger i Sverige, Norge, 
Danmark, Finland, Estland, Letland og Rusland, som alle foreviser soldater og historie fra 
samme tids periode.

Det er ikke enkelt at være karolinsk musketer i vore dage. Bare en sag som uniform kan volde 
hovedbrud. For i modsat til dagens militære mode er en uniform fra karoliner tiden ikke til at 
købe i forretninger i dag. Den er man nød til selv at sy og tilpasse. Man kan være heldig at 
kende en som kan hjælpe med at sy en sådan.

En komplet udrustning kan nemt løbe op i mod 20,000 sv.kr. Så det gælder om at være god til 
at sy eller have nogle gode hjælpere.

For den som vil prøve at være med, har foreningen et antal grå/blå uniformer og musketter 
m.m., som kan lånes. Siden må man efter hånd selv skaffe egen mundering.

Den karolinske uniform
Det karolinske infanteri er idag mest kendt med sine blå 
våbenfrakker og gule opslag.
Infanteriet kunne imidlertid bære andre farver både 
på våbenfrakke og opslag. Grå, gul og røde våbenfrakker 
forekommer og almindelig forekommende opslag 
var hvidt, rødt og lyseblå. I reglementet af 1687 fastslås det 
at hele infanteriet skulle bære den blå enheds-uniform, 
hvilket aldrig skete.

Mange kom til at bære grå vadmels våbenfrakke og til og 
med Sachiske røde våbenfrakker som var erobret ved 
et slag med disse. På hoved bar man en karbus, men 
med årene blev den udskiftet med den trekantede karolinerhat i filt.  I uniformen indgik en 



halsklud, vest og bukser af skin eller klæde, hørskjorte og strømper. For mindre sager havde 
soldaten en ransel.

På fødderne havde karolinerne flade sko med messing spænder og såler af næver (birke bark). 
Skoene var der ikke forskel på højre eller venstre, og snuden var flade, hvilket gjorde at de 
kunne bruges på begge fødder. Officererne som bekostede deres egen udrustning, købte 
støvler som så ud som kavaleriets kravestøvler, men var mere afpasset til infanteriets krav. 
Uldne strømper var lange så de gik op over knæet og var gule, røde, hvide, grå eller blå. De 
holdes oppe af læderstrømpebånd med messingspænder. Det var almindeligt at en soldat 
havde 2 par strømper.
Officerernes uniformer var af beder kvalitet end soldaternes, da de selv skulle betalte.

Villy Lorich

Læs evt. videre: http://sv.wikipedia.org/wiki/Karoliner

Kulsvier Festival
9. og 10. juni 2012.

Kulsvierne i Eskilstrup er også i gang med forberedelsen til årets traditionsrige Festival.

http://sv.wikipedia.org/wiki/Karoliner


På det ovenstående billede er John og Jens i gang med pakning af årets mile. Forbruget er på 
ca. 20 m3 vel tørret løvtræsbrænde.
Det første er opsætningen af et central stillet stativ, i hvis nederste indre, den begyndende 
svidning starter ved at der hældes en stor mængde gløder ned. Herefter pakkes der op med 
brænde i mindre stykker.
Efter opstilling dækkes milen af granris og jord i et tykt lag. Svidningen skal ske uden tilgang 

af ilt.
Dette startes lørdag 9. juni 2012 kl. 12.00, hvor Jens Hallqvist fra FSG 
holder åbningstalen.
På dette billede er Preben i gang med at flække det specielle træ til 
tjæremile. Det er alt 
sammen rødder fra 
udgåede fyrre træer. 
Trærestofferne er 
trukket ned i rødderne, 
som således dufter 
ganske skønt. Måske er 
det ikke sundt at lugte 
for meget til træet.

I tjæremile udvindes trætjære, som kan 
anvendes til smøring af bygninger og 
træskibe.
Alt dette kan beses i denne week end, og 
rigtig meget mere, da mange håndværkere 
kommer på pladsen for at vise deres evner.
Der er gratis adgang, såvel som også 
parkeringen er gratis.

JB

Links til billedarkiver
Gøngemarked 2010 ,   Gøngemarked 2010 - kostymer ,   Gøngefest 21.august 2010,         Debatdag 6.nov 2010

Gøngemarked 2011 ,   Gønger på Bakkebølle Strand 140412 

Hold din næste fest i Medborgerhuset Lundby
Medborgerhuset Lundby er rammen om Foreningen Svend Gønges mange møder.
I Medborgerhuset Lundby kan du leje et fest– eller mødelokale for fra 500 kroner.

Vi har fleksibel udlejning, efter dine behov: Krostuen: 500 kr., Stor og lille sal: 2500 kr.,
Hele huset (stor og lille sal og krostuen) 3000 kr.

Priserne er uden rengøring og depositum på 1000 kr.
Med i lejen er adgang til køkken, service, udendørs terrasse og græsplæne,

udendørs grill og to petanquebaner. Ring og hør nærmere på tlf. 5133 3771
Medborgerhuset Lundby

Banevej 4, 4750 Lundby - 50 meter fra Lundby Station
Hjemmeside: www.syvsogne.dk
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