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RENYSSANS 
 

Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille 
Sommaren  2014 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

      
 
          I DETTA NUMMER MERA OM RESOR: EKENÄS, LONDON O BRETTEN OCH MASSA FINA LÄNKAR  

                                                                 SAMT INFO OM FÅRETS DAGAR M.M. 
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                                           Riddarspel på Ekenäs 
 

 

I mitten av maj deltog ett stort antal medlemmar vid Riddarspelen på Ekenäs Slott,  

Ett mycket bra arrangemang med många riktigt bra utställare och trevlig underhållning i form 

av turnéspel, spelemän/kvinnor och stor middagsbjudning på lördagskvällen. 

Vi hade en bra placering och gott om plats, men vädret var inte riktigt på vår sida hela tiden. 

 

 

                          
Vår nya maskot Anna av Calmar Renässansgille                           Man får hjälpa varandra att hålla värmen när det är kallt o blåsigt              

var med och fick nya kläder 

 

 
 

                                
                                                              Årets ryttare och den populära hoppborgen 
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Emelies länkar              

 

http://canvasshop.se/ 

Brodeributik i Göteborg med mycket trevlig ägare. Mitt sökande efter svart silke till svartstick 

ledde mig till denna butik! 

 

http://korps.e-line.nu/ 

Tyger och annat för historiskt återskapande och lajv, butik finns i Söderköping. 

 

http://www.medeltidsmode.se/ 

Tyger och billiga böcker. Det är ett bra pris på ylletyger för den kvalitet man får. Frakten är 

dock alltid 80 kr, så kan löna sig att beställa lite mer när man väl beställer. Trevlig ägare! 

http://handelsgillet.se/shop/  

Material för historiskt återskapande. Bäst och dyrast. 

 

http://www.vavkompaniet.se/textila-redskap/ 

Här har jag köpt min slynggaffel, mycket trevligt litet redskap för att göra snoddar. Jag har 

inte hittat en finare och till ett så bra pris någon annanstans, de har även andra fina textila 

redskap. Butik finns i Borås. 

 

http://www.hattgrossisten.se/ 

Till mina historiska hattar köper jag ett material som kallas för rullbock. Det är en väv som är 

stärkt med lim, om man blöter det kan man forma det försiktigt över en hattstock, man kan 

också sy i det med symaskin. Säljs på metervara ganska smal bred. Butik finns i Göteborg. 

                                                                                                                              

http://canvasshop.se/
http://korps.e-line.nu/
http://www.medeltidsmode.se/
http://handelsgillet.se/shop/
http://www.vavkompaniet.se/textila-redskap/
http://www.hattgrossisten.se/
http://www.vavkompaniet.se/shop/15946/art46/h7798/3917798-origpic-03f70f.jpg
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http://www.puresilks.us/  

Sidentaft och sidenbrokad har jag länge sökt efter bra pris och utbud. Dessa finns i Indien, de 

är handvävda och jag är i stort sett nöjd med vad jag fått från dem. Dock, hemsidan är dålig 

och färgåtergivningen är inte alltid den bästa. Ett tyg jag ville ha fanns inte inne, de sa att det 

skulle ta en månad, men det tog ett halvår och då var det ingen guldmetaltråd i det som på 

hemsidan. De svarar snabbt på e-post. Det kan tillkomma kostnader för tull på några hundra. 

 

http://www.tudortailor.com/ 

Har ni inte böckerna från Tudor Tailor så köp dem. Den senaste, The Tudor Child är riktigt 

bra, och barn- och vuxenkläder såg ju ungefär likadana ut. Böckerna finns förstås på Bokus 

och Adlibris (där finns det mesta nu mera), men på sin egen sida har Tudor tailors också fina 

tennknappar och lite annat. 

 

http://www.venacavadesign.biz/VCD_shop/index.php  

Korsettmaterial, finns i England, så frakt tillkommer med några hundra, men handlar du 

mycket blir det snabbt billigare än röda tråden i Sverige. 

 

http://www.lionheartreplicas.co.uk/shop/index.php 

Tennreplikor av knappar, bältesdetaljer och lite annat. Mycket bra pris. Finns i England. 

Observera att även om det på vissa bilder ser ut som mässing så är allt i tenn. 

 

http://www.american-duchess.com/ 

Skor är svårt att hitta bra, men American Duchess skor är fantastiskt fina och välgjorda. En av 

deras senaste lanseringar är 1500-tals skorna Stratford! Annars är det mest senare 

tidsperioder. Obs, när du beställer från USA tillkommer moms 25 % (även på frakten) 

 

                                            
 

 

Härliga länkar, informera gärna andra om du skall beställa för att spara på fraktkostnaden. 

                                                     

http://www.puresilks.us/
http://www.tudortailor.com/
http://www.venacavadesign.biz/VCD_shop/index.php
http://www.lionheartreplicas.co.uk/shop/index.php
http://www.american-duchess.com/
http://www.american-duchess.com/renaissance-elizabethan-shoes/stratford-elizabethan-shoe-black
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                                 Höstens aktiviteter 

 

 
Samkväm planeras som tidigare till varannan vecka, denna termin onsdagar  

jämna veckor med början den 3/9, då städning står på programmet tillsammans med 

planering. 

 

 
Det har framkommit önskemål om en skamstock för mjuka favoriter,  

de rymmer från den befintliga. 

 

            
                           Cecil och Anna                                                                   Alice leker med Charlotte 

 

 

 

                                             Fårets Dagar 
 

 

Fårets Dagar firas i år i dagarna tre, fredag 13 - 18, lördag 10 - 18 och söndag 10 – 15. 

 

Vi hoppas att många har möjlighet att komma på fredagen även om vi vet det kan vara  

svårt på en arbetsdag.  

Vi ser fram emot att träffa alla medlemmar och att i år få besök av vänner från England  

och från Pro Knekt. 

 

All deltagande är välkommet vare sig du vill hjälpa till med att bygga eller riva,  

vara på slottet én dag eller alla är du mycket välkommen, anmälan behövs för att  

planera mat och övernattning, förtäring ingår och sovplatsar ordnar vi i tälten. 

 

Vi bygger lägret på fredag förmiddag senast, men det kan ändras, allt skall vara klart kl. 12. 

Anmäl deltagande till Anne-Marie på 07306 32403 eller hultberg.kalmar@telia.com 

 

Det blir ett härligt läger och underbara dagar tro mig.  Anne-Marie 

 

 

 

mailto:hultberg.kalmar@telia.com
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                                  Fäktning och Dans 

 
Vi fortsätter som tidigare med att förkovra oss enligt nedan 

 

från 11/9 kl. 18 är det fäktträning i Waldorfskolans aula ojämna veckor 

från 18/9 kl. 18 är det dansträning i Waldorfskolans aula  jämna veckor 

 

det finns förslag om tätare träning, men det beslutas när vi vet hur många som är intresserade. 

 

Det går bra att bara komma till träningstillfällena utan föranmälan, för dans med lätta skor  

och för fäktning med bekväma kläder och joggingskor tex. 

 

Kurserna ledas av Sara Östh 0702864019 (dans) och Ole Torffvit 0706217466 (fäktning) 

 

 

                           
 

 

 

                                        SÄLJES 
 

Egon Eneman säljer denna fina herrdräkt för endast 2.000:- 

tel. 073 983 0376, finns i Gillets lokal för påseende. 
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London Calling 
 
Under några års tid har vi fört lösa diskussioner med vår vän Keith i England om att komma 
över och delta i något evenemang. Bland annat har vi diskuterat att gå på en föreställning på 
Shakespears Globe Theatre uppklädda i 1500-talsdräkter. Sagt och gjort. Kristi 
himmelsfärdshelgen var vi åtta personer som på olika sätt tog oss till London för att 
tillsammans med 9 personer från våra brittiska vänföreningar bevista föreställningen 
”Anthony and Cleopatra”. 

I korthet handlar pjäsen om Mark 
Anthony’s förälskelse i Cleopatra och 
det politiska maktspelet efter Julius 
Ceasars död. För att göra en lång 
föreställning kort så dör det förälska 
paret på slutet genom olika 
missförstånd. Pampigt och tragiskt. 
Det är imponerande att se denna 
återskapade teater full med folk och 
med minimalt av modern rekvisita men 
ändå fungerande fantastiskt bra. Det 
var en oförglömlig upplevelse och 
föreställning. Det hela blev inte sämre 
av att vi fick mängder av uppskattande 
tillrop och kommentarer till våra 
eleganta dräkter som gjorde sig helt 
rätt i denna miljö.  

Bild: Fagra Gentries utanför The Globe Theatre             
 
Teatern fungerar än 
idag så som den en 
gång gjorde dvs framför 
scenen finns de billiga 
ståplatserna och 
parallellt med scenen 
finns noblessens loger, 
där Gillets medlemmar 
huserade. På 1500-talet 
så besökte inte 
kungligheter med 
tillhörande adel några 
teatrar utan 
teatersällskapen fick 
komma till slotten och 
spela sina pjäser. Den 
lägre adeln, Gentry, gick 
däremot på teater för att 
roas och för att visa upp 
sig för allmogen. Bild: Inledningsscen ur Anthony and Cleopatra 
Benämningen Gentry  
kommer från franskans Genterie och har sedermera utvecklats till dagens Gentleman. 
Historiskt är alltså en gentleman en man eller kvinna av samhällsklassen Gentry!
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Vi han även med en del sightseeing med bl.a. en heldag på Hampton Court Palace som 
ligger vid Themsen ett par mil väster om London. Hampton Court Palace var det mest 
betydande slottet i Londonområdet under Tudortiden. Slottet består egentligen av två delar. 
En del från 1500-talet, byggt av Thomas Wolsey och Henry VIII. Den andra delen av slottet  

 

 

 

 
 

 
Bild: Henry VIII vilar på Hampton Court        
 
är den från sent 1600-tal som Vilhelm III och Mary II lät bygga. På en dag hinner man 
omöjligt med att gå igenom allt sevärt men en hel del hinner man med. Ett kul inslag på 
slottet är att man plötsligt stöter på kungligheterna i deras dagliga bestyr och sysslor. Man 
har aktörer som uppklädda rör sig bland besökarna i slottets salar och agerar utifrån kända 
händelser som återupplivas. Vi valde även en guidad tur runt de berömda trädgårdarna som 
omger slottet. Efter en lång dag tog vi till slut tåget tillbaks till London Bridge för en svalkande 
ale! 
 

 
 
Vi som var med i London var Ulf, 
Elisabeth x 2, Bengt, Anne-Marie, Jan, 
Sara och Ulrika. 
 
 
 
Bakom kamera och penna: Bengt 
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 Gillets nionde resa till Bretten 
 
Calmarfänikan reste för nionde gången till Bretten i södra tyskland för att delta i årets Peter 
und Paul festival. Vi packade in oss i en skåpbil och en minibuss och gav oss iväg på 
torsdag morgon den 3 juli. Efter intensivt körande nådde vi Bretten kring lunch på fredagen. 
Vid ankomsten reste vi snabbt vårt läger vid Simmelturm och så var festivalen igång.  
 
Peter und Paul festivalen firar utgången av ett slag som stod 1504 och har i någon form firats 
sedan dess. Det har under de senaste decennierna utvecklats till en rejäl folkfest med 
125000 besökare och 3000 
deltagare varav 11 från 
Kalmar!  Festivalen startar på 
fredag eftermiddag med 
lördagens stora slag och 
söndagens parad som 
höjdpunkter. Vårt läger hade vi 
som vanligt tillsammans med 
Free company från England. 
Det är en fantastisk upplevelse 
att vandra runt i Bretten och 
uppleva alla läger, 
marknadsstånd, aktiviteter och 
uppklädda människor. Hela 
innerstaden är avstängd och 
återförd till 1504 vilket ger en 
otrolig atmosfär. Många 
människor har enkla 1500-tals 
kläder på sig och man får en 
förnimmelse av hur det kunde 
se ut i en svunnen tid.   Tre bumlor pustar ut i lägret.        
 
Vi deltog som vanligt med barnverksamhet i knappa två timmar under lördagseftermiddagen, 
var med i slaget senare på kvällen samt gick med i paraden under söndagen. Därutöver 
besökte vi andra läger, fick besök från andra läger, hämtade idéer och inspiration inför 
vinterns aktiviteter i vår lokal. Nu har vi som vanligt många tankar och idéer på hur vi kan 
förbättra och utveckla vår verksamhet och vårt material. Jag misstänker att det även blev ett 
och annat inköp till den egna utrustningen. 
 
Nu hoppas vi att vi kan göra om resan kanske redan nästa år och att vi kan bli ytterligare 
några deltagare från Gillet. Det är verkligen en upplevelse att komma till Bretten och delta i 
en så stor festival. Nästa år går festivalen av stapeln 3 Juli till 6 juli. Bara att boka in i 
almanackan! Kolla deras hemsida www.peter-und-paul-fest.de där finns massor av 
information och bilder.  
 
Vi som var med var Görel, Astrid, Emelie, Lars, Ulf, Elisabeth x 2, Bengt, Anne-Marie, 
Yvonne och Ole. 
 
Är du intresserad av verksamheten i Calmarfänikan så kontakta Bengt Nordström, 0480-
47 53 81 eller Ulf Ragnarsson, 0480-672 66.  
 
 
 
 

 

javascript:open_window('products_pictures/BS3.jpg',450,803);
http://www.peter-und-paul-fest.de/
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                   KALENDARIUM  
 
Välkommen att träffas en stund för gemensamt nöje  

onsdagar varannan vecka träffas vi i lokalen jämna veckor från 3 september 

vi syr, snickrar, pratar böcker, fikar eller fyller ev. godispåsar till fiskdammen 

 

från 11/9 är det fäktträning i Waldorfskolans aula ojämna veckor 

från 18/9  är det dansträning i Waldorfskolans aula  jämna veckor 

26 - 28 september Fårets Dagar/Skördefest 

27 – 30 november 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                Kassör: Bengt Nordström            
 tfn 0480- 324 03                                       tel. 0480-475381 

  hultberg.kalmar@telia.com                                                        bengt@pensionhr.se     
 
 

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

                                         http://www.calmarrenassansgille.se 
 

 

 

 

mailto:hultberg.kalmar@telia.com
mailto:hultberg.kalmar@telia.com
http://www.calmarrenassansgille.se/

