RENYSSANS
Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille
Sommaren 2011

I detta nummer bl.a. flera intressanta inbjudningar, en praktikant ser på renässansen,
Vårmönstring/Majgreve på Kalmar Slott, medlemsavgift och ett recept…
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Spridning av kunskap, från Spanien till
Michelangelo
Konsten kom till Europa innan renässansens början.
En grupp nytänkande människor emigrerade till
Europa, genom Spanien och lade grunden för dagens
konst, medicin, historia, etc. Deras spår kan ses i
Cordoba, Spanien, där kan man uppleva både kultur
och konst som muslimerna förde med sig på 700och 800-talet.
Arkitekturen från muslimerna är än idag mycket
avundsvärd, bland de kända verken är Den stora
Moskén i Cordoba som börjades bygga år 785 och
dess arkitektur mycket mer avancerad än vår vid
samma tid.
Innan renässansens tid fanns det i Cordoba 200 000
hus, 600 moskéer, 900 allmänna bad, 10 000 lampor,
50 sjukhus och gatljus. Det fanns även mer än 70
bibliotek med över 400 000 böcker, bara det visar hur
långt före Europa muslimerna var.
Mycket av den västerländska konsten speglar århundraden av kontakt med den
muslimska världen med en beundran för islamisk konst. Efter korstågen upptäckte
arméer och pilgrimer till det heliga landet en mer förfinad civilisation och rikare
material kultur än de har sett hemma. Köpmän från Italien, Frankrike och delar av
Spanien skickade större mängder lyxvaror såsom silke, målade glas och keramik med
lyster av guld från hamnar i Palestina, Syrien och Egypten.
Samlingar från sen medeltid och renässansen
avslöjar fascinationen av islamisk konst i
avbildningar och anslag av islamiska mönster. Den
gyllene glorian av en florentinsk Madonna är mönstrad efter en
mässing bricka med en arabisk inskription från Syrien eller
Egypten. Keramik och metallslöjd tillverkade i Italien,
Frankrike och Tyskland var inte endast inspirerade av
islamiska konstnärliga former och tekniker men även av
muslimska sedvänjor.
Dinka Masinovic
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Duran & Mollans Allsångsshow
Calmar Renässansgille är mycket glada att erbjuda alla medlemmar att
gå in gratis på en av sommarens föreställningar på Kalmar Slott.
Barnslig underhållning för hela familjen måndagar och onsdagar med
start 29 juni kl. 17
Gratis inträde gäller enbart medlemmar upptagna i vår medlemslista för
2011, medtag leg.

Landskamp U21 EM-kval
Sverige - Litauen
på Guldfågeln Arena
måndagen den 5 september (kvällsmatch)
Du som inte har sett nya arenan har nu möjlighet att gå dit gratis,
Gillet har nöjet att erbjuda biljetter till denna match,
det finns 20 biljetter så först till kvarn…

Hör av dig till Bengt eller Anne-Marie, kontaktuppgifter sista sidan.
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Vårmönstring/Majgreve/Härläger på Kalmar Slott 28 – 29 maj
Den 27 maj var en synnerligen blåsig dag, några av Calmar Renässansgilles medlemmar och
några engelska gäster träffades på lokalen kl. 13 för att ta fram tält, möbler, kokkärl, flaggor
och mycket annat, lasta det på släp och i bilar för att transportera det till slottet.
Det var tungt och besvärligt, men det gick med gemensamma krafter och in på slottet kom det.
Men var skulle vi vara? Det blåste alldeles förfärligt på stora delen av yttre borggården som vi
hade planerat och slottet hade önskemål om att vi skulle vara på, det fanns inte en chans att
resa tält där.
Vi väntade på att det skulle mojna, gäster villiga att hugga i kom från olika delar av landet,
men nej, de fick en kopp kaffe och fick vänta de också.
Kl. 18 gick många till Dick Harrisons föreläsning medan andra satte upp bord och bänkar
längst bort från entrén mellan slottet och sjön, så vi hade någonstans att sitta och äta när
maten kom kl. 19.30. Det var ganska lugnt på den delen av borggården och det blev där vi reste
alla tält, ganska tät blev det mellan tälten och med en bra yta för eldkorgarna och borden i en
lång rad i mitten.
Natten blev lugn och utan regn, tack och lov.
Efter frukost började slottets besökare komma, inte i någon större mängd tyvärr, det fanns
mycket att se och göra i Kalmar just denna helg, men vi hade tid att prata med de som kom och
det var säkert givande för dom.
I utomhusköket satte Anne och Fredrik igång med maten tillsammans med några kökspigor
och -pojkar, de började faktisk redan fredag eftermiddag med en del förberedelser och
matlagning pågick hela dagen med både lunch och middag.
För den intresserade fanns mycket att se och göra, man kunde t.ex. skjuta armborst, kasta
bollar, använda kastmaskinen, titta på dockteater och gå på slottets guidning.
Framåt den sena eftermiddagen hade ProKnekt inskrivning av årets rekryter, det var en livad
historia och de flesta anmälde sig för kommande erövringar i Sverige och i främmande land.
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Kl. 19.30 var maten framdukad i Vallkrogen, som fick bli vårt tillhåll för kvällen eftersom
regnet hängde i luften enligt alla prognoser.
- och vilken middag, se matsedeln ovan.
Anne och Fredrik och alla deras medhjälpare hade uträttat storverk med mycket enkla medel
och redskap. Tack för maten, den var god !
Under middagen underhölls vi med prosa och poesi, sång och musik och utomhus fick vi se en
liten pjäs om hur Majgreven tog musten ur Kung Bore och bakom Majgreven såg vi Gillets
egen Adam Väpnare, han måste ha lyckats väl för helgen därpå var den finaste på länge.
När vi åter kom ut var det mörkt och hög tid att tända i eldkorgarna, men tyvärr också tid att
diska, några tappra fixade detta i ett flackande sken från lyktor, ett tufft arbete som vi andra
tackar er för.
Kvällen gick sedan i brasans värme och ljus med sång och historier, lite fint regn kom, men det
mesta väntade till senare på natten.
Söndagen gick i sakta mak med att plocka ihop alla sina grejor och ta ner tälten,
alla hjälptes vi åt och höll god ordning så turisterna kände sig välkomna i lägret.
Calmar Renässansgille väntade till sen eftermiddag för att få packa ihop ett torrt tält,
slottschefen Mimmi lät oss vara kvar flera timmar efter stängning så vi slapp stressa, tack för
det.
Detta är det största vi har arrangerat sedan Renässandagarna och det finns mycket att ta
lärdom av.
Hur man än planerar kan man dock inte göra något åt vädret och det var blåsten som
hindrade oss från att göra allt riktigt som vi hade tänkt.
Vi i styrelsen vill gärna veta vad du tyckte om lägret om du var där eller om du har åsikter om
upplägget som fick dig att avstå.
På nästa sida finns en liten enkät som vi ber dig svara på, spara och skicka till någon i
styrelsen. Tack.

Anne-Marie Hultberg
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Ordet "recept" inlemmades i det svenska språket under 1500-talet. Det kommer av tyskans
"rezept" som i sin tur härrör från latinets "receptum", ...
Här kommer ett recept på Nässelpesto
1 l nässlor ( byt ev. ut hälften av nässlorna mot kirskål eller späda maskrosblad )
4 vitlöksklyftor
1,5 dl skalad, mald mandel
1,5 dl medelstark ost
2 dl olivolja eller rapsolja
Tillagning:
Förväll nässlorna (kirskål, maskrosblad) och krama ur dem.
Kör nässlorna i en matberedare eller mixer och fyll på med de övriga ingredienserna. Späd
med oljan till lagom konsistens.
Smaka ev. av med lite salt.

Resa med sikte på tyger, garn och andra nyttiga saker
Fredag och lördag den 9 och 10 september planeras en resa norröver, vi besöker
ett par ställen i Söderköping och fortsätter sedan till bl.a. Sollentuna.
Programmet är inte spikat, så du som vill med är välkommen med förslag.
Vi startar ganska tidigt fredag för att hinna göra så många besök som möjligt, men ändå ta
oss tid och njuta av allt vi ser.
Vi sover över på vandrarhem eller billigt hotell och fortsätter inköpsrundan på lördagen
kanske i någon liten butik i Stockholm med knappar, band och annat smått, som sagt kom
med förslag.
Antalet deltagare bestämmer om vi åker i privata bilar eller minibuss, men vi skall göra det
så prisvärd som möjligt, så det finns pengar att handla för.
Anmäl intresse till Anne-Marie senast 14 augusti.
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Axtorna 24 – 25 september
Enligt Facebook skall det bli en fortsättning på arrangemanget vid Axtorna, det ligger
veckan innan Fårets Dagar i Borgholm, vilket gör att det blir mycket den månaden,
men finns det intresse för att åka kommer vi naturligtvis att ordna en resa.
Intresserade kan höra av sig till Bengt senast 14 augusti

Medlemsavgift
Nu är det hög tid att betala medlemsavgiften för 2011 om ni inte redan har gjort det,
den är lika låg som tidigare, vilket vill säga 200:- för enskild medlem, 100:- för studerande,
300:- för hela familjen, och 500:- för företag.
Sätt in beloppet på Plusgiro nr. 74 97 40 – 7, Calmar Renässansgille och noter alla avgiften
gäller tillsammans med adress och e-post och telefon för att ta del av tex. biljetterbjudandet
i detta nummer, tack på förhand, ett medlemskort kommer på posten.
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KALENDARIUM
Hantverks- och reparationskvällar i lokalen på Verkstadsgatan 1
Måndagar ojämn vecka kl. 18 – 20 med uppehåll juli och augusti

30 juni – 5 juli
5 september
9 – 10 september
24 – 25 september
1 – 2 oktober
15 oktober
24 – 27 november

Peter und Paul Festival i Bretten
Fotboll på Guldfågeln Arena
Tygresa norrut till Söderköping, Sollentuna m.m.
Axtorna, läger och slagfält
Fårets Dagar på Borgholm Slott
Höstfest
Julmässa på Kalmar Slott

Har du något på hjärtat?
Vill du skriva i ReNYssans är du mycket välkommen med inlägg om dit eller dat.
Skicka ditt material till Anne-Marie på e-post hultberg.kalmar@telia.com.
Vi ser fram emot att höra från dig.

Adresser till redaktionen
Kontaktpersoner
Ålderman: Anne-Marie Hultberg
tfn 0480- 324 03
hultberg.kalmar@telia.com

Kassör: Bengt Nordström
tel. 0480-475381
bengt.o.nordstrom@telia.com

Calmar Renässansgille c/o Nordström, Skalkarev. 9, 39365 KALMAR
Org.nr 832401 – 6818 Pg. 74 97 40 – 7

http://www.calmarrenassansgille.se
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