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I dette nummer 
kan du læse om...

FSG var med på 
Kulsvier Festival..

Kulsvierne fra 
Eskildstrup afholdt 

Festival...

Svend Gønge på 
kro...

Mon vore læsere 
har lyst til at 

komme med et 
indlæg?

Gønge Marked
2009.
Læs 

pressemeddelelsen 
og se nogle 

prægtige billeder.

Foreningen Svend Gønge
til Kulsvierfestival 2009.

I weekenden 13. – 14. juni 2009 deltog Foreningen Svend Gønge i Eskilstrup 
Kulsvierelaugs årlige festival. Vi var fem som viste flaget og vi fik mange 
hyggelige timer sammen med de øvrige deltagere og de mange gæster.

Hyggestund i Svend Gønge teltet.
(Jens Beck foto)

Publikum var meget interesseret i det vore damer sad og lavede, Susanne 
Lorich sad og nålefiltede, Mona Hamann sad og kniplede, og Rikke Riber sad 
med sit Bayeux broderi.

Rikke broderer.
(Jens Beck foto)

Der var mange spørgsmål til de gamle håndværk, og Villy Lorich blev med 
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sin dragt fotograferet adskillige gange. Heinz Hamann gjorde sit for at få en 
masse gæster til vort Gönge marked og oplyse om vor forening. Vi lovede 
kulsvierne, at vi ville komme igen næste år, og de ville også komme til vore 
markeder.

Villy i sin flotte dragt.
(Jens Beck foto)

Villy Lorich / Rikke Riber

Svend Gønge på kro...
Kroer er i mere end en forstand et studie værd! De har gennem mange sekler 
været spredt langs vore landeveje til stor glæde for den farende.
I krydset ved Rønnede på Sydsjælland ligger en Kgl. priviligeret kro – 
Rønnede Kro.

Krydset i Rønnede.
(Jens Beck foto)

Kroen har et årstal skrevet på facaden – 1645. Dette årstal kan jo referere til 
kroens start, året for priviligeringen eller noget helt tredje.

Den smukke kros facade med indgangen.
(Jens Beck foto)

Det er jo snublende nær at forestille sig, at Svend Gønge har været på denne 
kro, også årstallet taget i betragtning.
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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.

Borgmester  ,  
Marie Stærke,
Køge kommune.

Borgmester,
Henrik Holmer,
Vordingborg 
Kommune.

Borgmester,
Henning Jensen,
Næstved Kommune.

Borgmester,
René Tuekær,
Faxe Kommune.

Borgmester,
Poul Arne Nielsen,
Stevns Kommune.

Folketingskandidat,
Gina Øbakke,
Stevns Kommune.

Borgmester,
Anders Pettersson,
Osby Kommun.

Viceborgmester,
Erland Nilsson,
Osby Kommun.

Kultur– och fritidschef,
Tommy Johansson,
Osby Kommun.

Vi spørger derfor vore medlemmer og læsere: Hvem kan noget om Svend 
Gønge og hans besøg på kroer? Har det været for farligt for ham, at tage 
ophold på sådanne ”offentlige steder”?
Er der i vor kreds nogen der kan og vil komme med lidt materiale om en 
sådan sag?

Mail adressen er: svendgoengepoulsen@gmail.com

Jens Beck.

Gøngemarked 2009 i Lundby satser 
stort

Gøngemarked 2009 i Lundby afholdes i år lørdag-søndag den 15.-16. august. 
Og udvidelsen med en ekstra dag i forhold til det første gøngemarked sidste år 
viser, at de lokale lundby-gønger satser stort i år. 
Nu er der kun et halvt år til det store jubilæumsår for Gøngehøvdingen Svend 
Poulsen, og derfor er interessen for årets gøngemarked i Lundby vokset 
betydeligt.
- Vi satser i år på en hel weekend med levende 1600talshistorie, og vi er 
flyttet til Lundby-Parken, så der er plads til både alle de optrædende, de 
historiske boder og mange flere tilskuere, siger de to tovholdere på 
Gøngemarkederne, Villy Lorich fra Foreningen Svend Gønge og Steen K. 
Nielsen fra Borgerforeningen Lundby. Det er disse to foreninger, der sammen 
med Medborgerhuset Lundby står som arrangør af markedet.
Forberedelserne til dette års Gøngemarked i Lundby har stået på siden det 
sidste gøngemarked, som blev afholdt den 25. oktober 2008. Her kom der 
mere end dobbelt så mange tilskuere end forventet.
- Vi nedsatte straks efter Gøngemarked 2008 en sygruppe, som har knoklet 
lige siden med at få den ene flotte 1600talsdragt efter den anden færdig, siger 
Steen K. Nielsen. Og de er slet ikke færdige endnu. Nogle af de mest 
prangende dragter er endnu under produktion og vil formentlig først være klar 
til selve markedet.
- Vi er nu oppe på at have så mange dragter, at jeg vil tro omkring 50 personer 
vil være klædt ud i 1600talsdragter på markedet, og det vil virkelig sætte sit 
præg på folkelivet, siger Villy Lorich. 
Blandt de mere eller mindre historiske personer, som man kan opleve på 
Gøngemarkedet i år er Kulsoen (Birgit Rasmussen, Køng), Tam, hendes mand 
(Mogens Rasmussen), Svend Poulsen himself (Nicolaj Lorich), hans tro 
væbner Ib (Peter Aagaard), Musketér i den danske hær (Villy Lorich), Kaptajn 
Mannheimer (Mogens Baagø), Kapellan Tange (Nils Glud), hans kæreste, 
Vordingborgpræstens datter Elsebeth (Ingegerd Riis), Chr. IV (Peter Sten 
Hansen), Kronprins Frederik (Thomas Riis) og dertil masser af anonyme 
borgere og gønger. 
Rollespil Svend Gønge, som startede i maj, er allerede klar med en flok 
frække skoflikker-unger, som ud over at drille Kulsoen, tilbyder at at pudse 
gæsternes sko og sælger brystsukker i danske og svenske farver.
Antallet af boder er også steget betydeligt. Der kommer udstillere fra 
Danmark, Sverige og Tyskland. Blandt nyhederne søndag er der en rebslager, 
en smørkærner og en sennepsruller fra Museumsgården Keldbylille på Møn. 
Også Borgcenteret i Vordingborg vil i år være repræsenteret med en bod.
Gøngemarked 2009 åbnes af Gjøngegarden, som marcherer gennem Lundby 
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til Lundby-Parken lørdag den 15. august kl. 9.30 med afgang fra Biblioteket 
på Lundby Hovedgade 100. Alle borgere er velkomne til at gå med i dette 
festlige optog gennem stationsbyen.
Kl. 10 foretager borgmester Henrik Holmer den officielle åbning af 
Gøngemarked 2009, og herefter åbner boderne og alle løjerne.
En trup af historiske musikanter, Cantus Firimus, sørger under hele markedet 
for den rette lydlige kulisse.
Gøngemarked 2009 skal ikke alene kunne ses og høres, man skal også kunne 
smage og lugte på 1600tallet. Kulsvierne fra Eskilstrup stiller op med deres 
store hit fra 2008, flæskepandekagerne, som sidste år ryddede samtlige 
butikker i Lundby og omegn for baconterninger. 40 liter pandekagedej blev 
omsat til de velsmagende kulsvierpandekager. Dertil serverer kulsvierne 
kogekaffe, som var en nyhed i Danmark i slutningen af 1600tallet.
Slagteren fra Høsten Torp har sine berømte pølser med, og Bent Larsen fra 
Ring kommer med sine honningprodukter. Dertil sælger Medborgerhuset sine 
berømte gøngepølser og Foreningen Svend Gønge giver folk mulighed for at 
få læsket ganerne i mørke historiske ølsorter, den stærke Sorte Svend og den 
lidt sødere Chr. IV’s Honningporter.
Gøngemarked 2009 i Lundby-Parken er åbent både lørdag og søndag fra 10-
16. 
Lørdag aften kl. 18-24 er der stor gøngefest i Medborgerhuset Lundby. Der er 
150 pladser til festen  – alt hvad der kan proppes ind i huset, og for 125 kroner 
får man helstegt pattegris og oksehøjreb med tilbehør samt underholdning 
aftenen igennem, blandt andet til musik af de populære Førslev Spillemænd. 
Spisebilletter sælges i forsalg på tlf. 5576 7217 (e-mail: 
ibsvej43@nielsen.mail.dk) og skulle der mod forventning ikke være udsolgt 
inden markedet, sælges de resterende billetter i ølteltet på Gøngemarkedet.
En nyhed i år er også Rollespil Svend Gønge, som vil demonstrere deres 
færdigheder på en plads i udkanten af markedet. En oplevelse for raske piger 
og drenge.
Børnene får deres egen historiske legeplads med blandt andet stylter og andre 
historiske lege, som også sidste år var meget populære. 
En hestevogn vil både lørdag og søndag køre i pendulfart mellem Lundby 
Station og Lundby-Parken fra kl. 12-16, ligesom der på markedet vil blive 
mulighed for, at børnene kan få en lille ridetur på en pony, en rigtig levende 
”gønge-hest”.
Vi skal advare om, at du på markedet kan risikere at blive antastet af Kulsoen 
og hendes mand. Hvis det bliver for meget, skal du blot kalde på Kaptajn 
Mannheimer eller andre våbenføre mænd, som nok skal få sat hende ”i 
tårnet”.
Gøngemarked 2009 er støttet af LAG-Vordingborg, Ministeriet for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri samt Vordingborg Kommune.

Yderligere oplysninger om Gøngemarked 2009 ved henvendelse til
Markedskoordinator Steen K. Nielsen, tlf. 5576 7217 eller
Markedskoordinator Villy Lorich, tlf. 2898 7271.

Pressemeddelelse, PSH.
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Gønge Marked 2009

Vi arbejder på:

Kommende artikler her i SN:
-en bog om Svend Gønge af Gitte Kjær
-Mickael fortæller om sine ”gøngelege” i skovene omkring ”Oldtidsvejen”
-og meget mere.

Rubrikken:
Tanken med denne plads er, at medlemmer og læsere af SN kan formidle 
viden, oplevelser m.m. til os alle. Hvis nogen har noget at berette for os, en 
anden har fundet noget interessant om vort fælles emne ”Svend Gønge”, så 
tøv ikke. Send os et indlæg! svendgoengepoulsen@gmail.com.
Vedhæft evt. et billede af forfatteren til artiklen.                                    

August 2009
Jens Beck

Gøngekvinder Kulsoen
Mannheimer, Tange 
og Villy.

Unge riddere. Villy fanger Kulsoen.
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