RENYSSANS
Nyhetsbrev från Calmar Renässansgille
Vintern 2014/2015

Innehåller nyheter från ett hospital i Florence, julmässa, vårens aktiviteter,
puff för Medeltids- och renässanshelg i Kalmar ! och kallelse till årsmöte.
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Professor Elo läser av urinprovet

Modern medicinsk behandling år 1530
På Gustav Vasas tid fanns inget universitet i Sverige som utbildade läkare. Närmsta var
Köpenhamn.
Man trodde mycket på obalans i kroppsvätskorna som orsak till sjukdom. Man pratade om de
4 kvaliteter i kroppen het, vått, kallt och torrt.
Man pratade om vätskorna: Blod, flegma (slem) och choler. Sistnämnda delades in i röd och
gul galla. Svart galla var melankoli. Man trodde det kom av fel på mjälten.
Låter konstigt men baserades på de ”vetenskapliga” observationer man redan gjort i Grekland
och Romarriket. När någon dog bubblade det ibland vätska ur munnen. Urinen kunde bli
svart. Det kunde blöda och det kunde rinna slem från kroppen. Bölder kunde ha blod eller
slem i sig.
Man hade observerat att vissa mådde bra av att sitta upp och sova. Andra blev bättra av
åderlåtning (venesektio) och några av upprepade lavemang.
Kan detta stämma med modern vetenskap och beprövat erfarenhet?
Ja, jag har själva behandlad med både venesektio och lavemang med god effekt. Många
patienter mår bättre i sittande.
Varför: På den tiden åt man kraftigt saltad mat och drack mycket öl och vin. Det leder till högt
blodtryck och hjärt- och njursvikt. Då samlas det vatten i lungorna och man kvävs. Med
venesektio har jag räddat många liv. Man tappar ut blod i omgångar. Lavemang är känd av
gamla dialysläkare som jag för att rädda livet när man inte kan dialysera. Oftast ger vi 200 ml
sorbitol som ger 4 liters diarré. Men redan på 30 talet jobbade man med tarmsköljningar och
tarmen var mycket effektiv som membran för blodrening av skadliga produkter som uppkom
vid njursvikt.
Däremot är det kanske svårt att direkt förklara effekten av att raka huvudet på den sjuke som
hade huvudvärk eller var galen (psykos) och sedan smörja in det med vita och svarta vallmor,
bomört, kamomill mm. Ovanpå detta la man färska lungor från en kastrerad bagge eller gris
eller för den del som Erik den 14:es doktor Bengt de varma inälvorna från en svart höna.
Hosta behandlade man exempelvis med vin + rå salviesaft/ nässelfrö+ honung eller fikon.
Svårt att förstå men vi vet att honung är bra för hosta och att man genom huden kan ta upp
morfin (opium från vallmo) och kamomill innehåller acetylsalicylsyra så varför inte. Tarm
och lungor innehåller många olika ämnen som inte är studerat än.
Ole Torffvit
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Julmässan på Kalmar Slott
En fin tradition i Gillet är att ha ett lotteristånd på slottet med många fina vinster,
detta har sedan utvidgats med dräktvisning och vakthållning i Rutsalen och det senaste
som är en mycket uppskattat fiskdamm för stora och fram för allt för de små.
Alla delar är mycket uppskattat av såväl slottets personal som av alla besökare,
i år erbjöd vi även lite dans och en del fäktning förutom vacker musik.
Ett hjärtligt tack till alla som tillverkade vinster, stod i lotteriståndet eller fiskdammen,
vaktade, deltog i dans, fäktning eller bara gick omkring och var vackra.
Alla lotter såldes, men alla vinster gick inte åt, mycket märkligt egentligen,
men det går ibland lite väl snabbt.
Har du någon idé om nya fina vinster är det mycket välkommet och vi behöver
inte vänta till hösten med att sätta igång.

Ett riktigt hälsosamt och lyckligt nytt år
önskas ni alla
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Julbord på Kalmar Slott
Veckan efter julmässan samlades alla som ville på slottet för ett gott julbord och gott
var även gottebordet, ett hav av gyllene sötsaker, så vist åt man mera än nödvändigt,
som alltid vid högtider.

Aktiva kvällar under våren 2015
Samkväm och pyssel tisdagar jämna veckor med början 3 februari kl. 18
första gången packar vi godispåsar till besöket på Ekenäs och gör upp
en plan för vad vi vill göra övriga tisdagar.
Dansen börjar torsdag 29 januari kl. 18 i aulan på Waldorfskolan och pågår ojämna veckor
Ledare är Sara Matsdotter Östh med tel. 0702864019 eller sara.osth@gmail.com
Fäktningen börjar torsdag 5 februari kl. 18 i aulan på Waldorfskolan och pågår jämna veckor
Ledare är Ole Torffvit med tel. 0706217466 eller ole.torffvit@med.lu.se
Sykväll börjar onsdag 28 januari kl. 18 och planeras till sista onsdagen i månaden,
man tar med sig vilka arbeten man vill och så hjälper vi varandra med att mäta, passa in och
att lösa ev. problem. Vill man träffas oftare avtalas det vid träffarna, men sista onsdagen står
fast. Plats: vår lokal vid Funkabo.
Hur långe vi håller på under våren avtalas inom grupperna, men ungefär till början/mitten av
maj.
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Medeltids- och renässanshelg på Kalmar Slott 25 – 26 juli
I samarbete med Kalmar Slott arrangerar Gillet en marknad liknande den vi brukar ha på
Borgholms Slott, ledare för projektet är Yvonne Sölvinger och Ole Torffvit, de har redan
nu ett antal intresserade utställare och sång- och dansgrupper.
För att få samma stämning som på Borgholms Slott hoppas vi på ditt deltagande, får vi folk
till det planerar vi att ha fiskdamm, lotteri, matlagning, barnverksamhet och roligt hela dagen.
Inför detta arrangemang vill vi ha idéer om bra lotterivinster som passar barn och vuxna,
vi tillverkar dom tillsammans under våra samkvämskvällar och tar gärna emot vinster om du
har något att ge bort.
På Facebook finns den offentliga gruppen ”Kalmar slott medeltid-renässans helg 25-26/7
2015” fast jag tror att evenemanget skall heta som ovan.
Anmäl gärna intresse av att delta under helgen, så vi vet hur många vi kan räkna med
sådär mitt i semesterperioden till Ole på ole.torffvit@med.lu.se eller till Yvonne på
yvonne.solvinger@kalmar.se och kom till våra samkvämsträffar tisdagar jämn vecka.
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CALMAR RENÄSSANSGILLE KALLAR TILL ÅRSMÖTE
Söndag den 15 mars 2015 kl. 14 i lokalen vid Funkabo
årsmötesförhandlingar och föreläsning, föreläsare/ämne meddelas senare.
Motioner lämnas till någon i styrelsen senast 1 mars 2015.

KALENDARIUM
28 januari
29 januari kl 18
3 februari
5 februari kl. 18
15 mars kl. 14
9 – 10 maj
3 – 5 juli
12-19 juli
25 – 26 juli
1 – 9 augusti
25-27 september

Sykväll i lokalen, Funkabo
Dansträning i Waldorfskolans aula börjar
Samkvämskvällar börjar i lokalen Funkabo
Fäktträning i Waldorfskolans aula börjar
Årsmöte
Riddarspel på Ekenäs
Peter und Paul Festival i Bretten
Medlemsvecka på Bornholms Medeltidscenter
Medeltids- och renässanshelg på Kalmar Slott
Medeltidsvecka på Gotland
Fårets Dagar på Borgholm 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.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
P.S. Har du betalt medlemsavgiften? det är 100:- för studerande, 200:- för enskild
medlem och 300:- för familj till Pg som ovan.
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