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Vi ønsker alle vore medlemmer et rigtigt godt og 
lykkebringende nytår med tak for det gamle. 

Redaktionen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hej 

Vi tackar för gott samarbetet under 2016 och 
önskar er en God Jul och ett Gott Nytt År! 
Med vänlig hälsning, 
Ingemar.                                    Skånes Caroliner 
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Meddelelser fra foreningen Carit Etlar Selskabet. 

Carit Etlar Selskabet ønsker medlemmerne en glædelig 

jul og et godt nytår, og benytter samtidig lejligheden til at 
takke for samarbejdet i 2016, hvor selskabet stod for høj-
tideligholdelsen og fejringen af Carl Brosbølls – Carit 

Etlars 200-års fødselsdag den 7. august 2016, samt festiva-
len Gylden Dage i Fredericia 5. – 7. august 2016 i samme 

anledning. 

Bestyrelsen. 

Har vi tabt ”pusten” i FSG? 

 
Her må vi nok svare et definitivt nej! 
Men vi har haft et travlt efterår. Blandt andet to særdeles interessante foredrag i vort Med-
borgerhus, Lundby. 
Som omtalt i SN 115 havde vi besøg af generalløjtnant, Kjeld Hilling-
sø, som fortalte om ”Slaget ved Nyborg”. Det var i september. 
 
Måneden efter fik vi atter besøg af eksperter. 
Mødet handlede om renæssancens sygdomme og behandling, kirurgisk 
og medicinsk. Tidsperioden var den italienske renæssance 1350 til 
1700, men med fokus på 1600-tallet, hvor der dog ikke skete den store 
udvikling indenfor lægevidenskaben. 
Foredragsholdere var overlæge dr. med. Mogens Scharling, speciallæ-

ge i ortopædkirurgi, samt cand. 
pharm. Martin Kjærulf Nielsen, 
klinisk biokemiker. Begge er pen-
sionerede og fritidskustoder ved Medicinsk-Historisk 
Museum, Næstved sygehus. 
 
Mogens Scharling fortalte først om nogle af tidens syg-
domme og deres ikke-farmakologiske behandling, samt 
lægevidenskabens begyndende udvikling i 1600-tallet 
Martin Kjærulf fortsatte om den medicinske / farmakolo-
giske behandling med droger. 

 



Hvad så? 
Sker der ikke snart noget mere? 

 
Her må vi svare med et rungende - Ja da!. Men denne gang er det ud af huet. 
 
Vi er inviteret til en slægtsforskerforening, som har til huse i Avedøre ved Kbh. Det er 10. 
januar 2017. Og vi skal fortælle om vor forening, vore medlemmer, samt vore aktiviteter. 
Det glæder vi os naturligvis til, og vi skal nok hilse fra vore ca. 400 dejlige medlemmer. 
 
 
 

Kære nye og "gamle" Renæssancedansere. 
 

Godt nytår til jer alle. Nu skal vi snart starte op igen og have dan-
set julefedtet af os. Vi skal øve enkelte nye danse til dansepro-
grammet, så ikke vi kører for fast i de gamle, der selvfølgelig 
holdes ved lige. 
 
Nytårsønsket er, at flere vil slutte sig til vores lille gruppe.  
 

Alle der måtte have lyst skal være velkomne, når vi mødes i Lundby Medborger-
hus, Banevej 4, på følgende mandage kl. 19.00 til ca. 21.00: 
Den 6/2, 20/2, 6/3, 20/3, 3/4, 24/4, 1/5, 15/5, 29/5, 12/6, 26/6, 31/7, 7/8 og lille 
generalprøve den 14/8  lige før Gøngemarked 2017 den 19-20/8. 
 
Vi håber at se jer alle - og tag gerne nye interesserede med. 
 
Med venlig hilsen og på snarligt gensyn, 

John Gravesen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Udgivelsesdato: februar 2017 
 
Martin Davidsens lidenskabelige debutroman - En historisk thriller og et psykologisk drama 
om menneskelig magt og afmagt, pakket ind i de dramatiske begivenheder omkring det 
skæbnesvangre stændermøde i København i 1660. En historie om kærlighed og sorger, ven-
skaber og fjendskaber, mord og intriger. 
 
Bagsidetekst: 
Et personligt mareridt begynder for kaptajn Tobias Rens, da han plaget af sorg over tabet af 
sin hustru i 1660 udnævnes til livvagt for en række indflydelsesrige mænd tæt på kong Fre-
derik III. Intetanende hvirvles han ind i et storpolitisk komplot af udspekulerede intriger, 
hemmelige møder og mord med det formål at frarøve adelen dens altafgørende magt og 
skænke kongen det fulde herredømme. Mens magtkampen spidser til, må kaptajn Rens kæm-
pe for sit eget liv og lykke. Jagtet af en grum og navnløs fjende indser han midt i kaos til sin 
rædsel, at hans skæbne er direkte afhængig af stændermødets udfald. 
  
Kongens Brev foregår i tiden op til en af de mest afgørende epoker i danmarkshistorien – 
enevældens indførelse. 
 
Kongens Brev er 1. Bind af Martin Davidsens romanserie om soldaten Tobias Rens og hans 
liv og skæbne i 1600-tallets København. 
Bind 2, Løftet, udkommer i november 2017 
Bind 3 udkommer i 2018 
 
Kongens Brev er Martin Davidsens (1968) debutroman            

 

        En del af vore medlemmer vil måske huske Martin, da han 
var gæst på årets Gøngemarked 2016 i Lundby. 

JB 


