Området för arbetsuppvisningar 2017
1

Forntida teknik

Bränngravering av trä, kardning av ull, trådspinning och brickvävning av band

2

Härkäpään Sahtibuar (ölmakare)

Öltillverkning med forntida och medeltida metoder

3

Värjärikilta

Färgning av garn med olika bekanta växter från närområdet

4

Smyckesmakare Emil Lindfors

Bearbetning av silver- och bronssmycken med traditionella metoder

5

Skyltmålare

Målning av skyltar och tavlir på målbottnar i trä

6

Horn och ben

7

Cezar (medeltidsutrustning)

8

Sankta Ursulas gille

Framställning av en medeltida dräkt, fiskeredskap och små träarbeten

9

Föreningen Elävä keskiaika ry

Olika typ av medeltida hantverk från kalligrafi till näverarbeten

10

Paavali Juhonpoika (pilbågar)

Tillverkning av pilar för handbåge och armborstar på traditionellt vis

11

Katapultbana

12

Åbo Målargillet

13

Brukets hantverkare

Garvare garvar fiskskinn, spinnare tillverkar yllegarn med spindel

14

Ermala och Kaunisto (instrumentbygge)

Bygge och försäljning av instrument, försäljning av smidesprodukter såsom
ljusstakar

15

Odin's Spear (medeltidsutrustning)

Till salu kopior av keramik, pärlor, vapen, knivar samt träleksaker

16

Skinnare Sanna Pekkanen

Jakthorn, viltpälsmössor och läderväskor till salu

17

Smeden Tervarauta

Smedens verkstad: järnsmide och upplevelser

18

Quadrex (medeltidsutrustning)

Pilar, bågar och redskap för pilbågsskytte till salu, dessutom läderväskor och
träsvärd

19

Smideskonstnären Seppä Kahiluoto

Tillverkar vardags- och nyttoföremål på beställning

20

Får

Inhägnad med lamm på Barnens aktivitetsgård

21

4H-föreningen (ansikts- och handmåleri)

Ansikts- och handmålning i medeltida anda: motiv såsom hästar, svärd,
ormar och franska liljor

22

Mästaren Juselius smedja

Tillverkande av dikt- och besvärjelseböcker för barn och barnasinnade

23

Ledkorrigerare och folkbotare

Ledkorrigering mot rygg-, nack- och ledvärk

24

Käspaikkaklubben

25

Åbo medeltidssällskap Unikankare

26

Alnilam (tids- och platsbestämning)

27

Medeltida träsvarvningspunkten

28

Iloinen Joutsen och Historical Textiles

Sömnad av kläder och tillverkning av ylleintarsia

29

Medeltida karusell

Karusell för de yngsta i familjen

30

Målning av lergökar

Målning av lergökar

31

Skrivarens stånd

Skrivarens stånd, var olika skyltar skapas på trä med gotisk skrift

32

Rustningssmedarnas gille

Kampuppvisningar

33

Fornkonstföreningen Ukonvakka

Kedjeflätning, broderi och trådspinning

Bearbetning av ben och horn till smycken, nålar, kammar, dryckeshorn samt
instrument
Historiska smycken och leksaker till salu, läderflaskor samt sälg- och
träprodukter

På katapultbanan får deltagaren emot en liten avgift skjuta en projektil upp
till 7 meter
Presentation av medeltida målarkonst, tillverkning av arbetsredskap samt
dekorationsmålningar

Snören, linor och nålbundna vantar, tillverkade med samma metoder redan
under medeltiden
Medeltida hantverk, dagligen underhållning för marknadspubliken i form av
föreställningar och dans
Presentation av instrument som använts inom medeltida astronomi samt
tids- och platsbestämning
Medeltida trampbar träsvarvmaskin, som får användas av publiken under
svararens ledning

