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Drotsord
Salve,
Solen skiner, fåglarna sjunger och aldrig har väl
Gotvik varit vackrare!
Eventen duggar tätt, det är inte länge sedan vi firade
vårt skyddshelgon St. Egon och nu är det redan dags
för Dubbelkriget. Visst är det härligt!
Det har också hunnit med att bli A.S. 39, så mitt i
vårgrönskan vill jag önska er alla ett riktigt Gott Nytt
År!!
Det händer också mycket annat som inte är kopplat
till Nordmark i vår omgivning.
Ett par exempel är att den 5 juni är det
medeltidsmarknad i Lödöse och den 12-14 juni
är det dags för Oslos Middelalderfestival, detta
kan vara ett ypperligt tillfälle att träffa vår norska
vänförening. Till min stora glädje har jag hört att
flera gotvikare har tankar på att åka dit. Mer om
dessa båda tilldragelser och fler därtill finns att läsa
om i det förnämliga kalendarium som finns att tillgå
på vår hemsida.
Jag vill här också tillägga att vi har ju numera
(äntligen) en egen lokal att vara i.
Tyvärr utnyttjas denna inte så mycket som vi hade
hoppats.
Jag vill uppmana alla att ta del av de studiecirklar
och möten vi har. Om det inte finns det som man är
intresserad av, så är det fritt fram för vem som helst
att starta en ny cirkel.
/Emoni, Drots

Krönikörens klagan
Sådär, dags för Daupinen igen. Nordmark är på väg
in i den relativa sommarvilan då alla gör sig redo
för Visby… Solen skiner, vi har lagat monstret och
verkar få ihop pengar till hyran trots allt. Med andra
ord: allt är väl i Gotvik.
På krönikörsfronten är intet nytt. Jag vill tacka Fru
Emoni för allt hjälp med detta nummer och önska er
en trevlig läsning i hängmattan. Glad sommar!
I Drömmens och Bläckets tjänst,
Gríma

Kungahälla Medeltidsdagar
Det har väl knappast undgått någon att det är
något på gång mellan Gotvik och Kungahälla
Medeltidsdagar. Det har diskuterats, kallats till
upprop och informerats på möten och mailinglistor.
För er som har missat allt detta ståhej följer här
grunderna:
Kungahälla Medeltidsdagar äger rum den 16-18 Juli
i Bohus fästning i Kungälv. Gotvik har lyckats få
chansen att anlitas av medeltidsdagarna för att sköta
all marktjänst under dagarna. Detta innebär att sitta
i kassorna, laga mat åt artisterna, vakta grindar och
parkeringar m.m. För detta arbete kommer vi att få
en ersättning som täcker i princip hela vår årshyra,
ca. 25 000 kronor.
Det har varit en glädjande stor uppslutning bland
medlemmarna och vi är nu inne i skedet där vi
planerar scheman och tider åt dem som ställer upp.
Det är ännu inte för sent att anmäla sig och hjälpa till
att dra sitt strå till stacken! Det finns alltid behov av
mer folk. Vi håller också på att undersöka om det går
att ordna övernattning i tält på plats åt dem som inte
vill åka hem på nätterna. Kontakta drots Anna om vi
är villiga att hjälpa till.

Bågskytte!
Sedan årsskiftet så har vi haft bågmöten varannan
fredag. Tyvärr har uppslutning varit väldigt dålig.
För att få kalla det en studiecirkel, och där med få
pengar, måste man vara minst tre personer. Detta har
endast uppfyllts vid ett tillfälle.
Jag ser därför ingen mening med att fortsätta med
mötena och har bestämt mig för att lägga ner dem.
Allt material finns i lokalen och det är fritt fram för
vem som helst att använda det, men jag ser gärna
att man betalar 10kr per spets, skaft eller 3 fjädrar.
Pengarna går till Gotvik.
Vill man komma och skjuta en dag går det bra att
kontakta mig så kommer jag och låser upp och
hjälper till med annat praktiskt.
//Emoni, bågskyttekapten

Utöver Medeltidsdagarna har vi även diskuterat
andra möjligheter till samarbete med gruppen
bakom de samma, vilka även driver st. Sigfrids
vandrarhem och servering i Kungälv. De är dels
intresserade av att hyra in underhållning regelbundet
under sommarhalvåret, dels få hjälp med svensexor,
företagsfester och liknande arrangemang. Vi i
styrelsen håller just nu på med att ta fram förslag
till vad Gotvik har att erbjuda. Även här skulle vi
naturligtvis få ersättning.
Vi hoppas och tror att Medeltidsdagarna kommer
att bli en rolig affär för alla inblandade. Man får
gratis inträde och bankett samt ledigt under delar av
dagen för att njuta av marknaden och programmet.
Förutsatt att vi får med oss ett tält stannar de som vill
kvar och umgås vid brasan till sena natten. Låt oss
göra detta till en återkommande tradition!
/Gríma

ebenholts och nu förtiden görs många i plast.
Det finns många storlekar på blockflöjten och i
modern tid har fler tillkommit.
Från början var det fyra storlekar: sopranino, som
är minst, är f-stämd, sopranen är stämd i c, sedan
kommer alten, som är f-stämd, tenoren är c-stämd.
Efter detta så har tillkommit bas, kontrabas och
subkontrabas, dessa storlekar har klaffar för de lägsta
tonerna.

Blockflöjt kan vara vackert
Många gånger på våra event och andra träffar i
medeltida sammanhang förses vi med vacker musik.
Ofta är då blockflöjten ett vanligt instrument. Många
är vi nog som, efter att ha spelat detsamma i skolan,
förundras över hur vackert det kan låta. Kanske
funderar man över var flöjten kom ifrån och vart den
tog vägen.
Blockflöjten, som också kan kallas snabelflöjt, och
är en spaltflöjt har troligen sitt ursprung i Norditalien
under 1300-talet och spreds sedan snabbt över resten
av Europa. Man har hittat en flöjt i Dordrecht i
Holland från 1350. Henrik VIII (1509-1547) som var
en mycket skicklig musiker hade bl.a. 76 blockflöjter
i varierande storlek. Under 1700-talet började
blockflöjten ersattas av den tonstarkare traversen
(tvärflöjten), som länge funnits parallellt med
blockflöjten men ansetts mindre sofistikerad med sitt
spetsiga ljud. Vid 1750 var den definitivt undanträngt
ur orkesterspel. Under 1900-talet såg blockflöjten
en renässans i och med intresset för äldre tiders
musik och mycket tack vare engelsmannen Arnold
Dolmetsch, och har sedan dess gett upphov till nya
kompositioner inom konstmusiken.
Blockflöjten är en koniskt borrad flöjt med ett
näbbformat munstycke i två eller tre delar. I översta
delen av tonröret, munstycket, är ett block insatt som
tvingar luften att gå via en trång gång, detta block
är vad som gett flöjten sitt namn. Luften slår sedan
mot en vass kant i en öppning i röret och där med
alstras tonen. För att ändra tonhöjden, blockflöjten
har ungefär två oktavers omfång, har de vanligaste
blockflöjterna sju hål på ovansidan, och ett undertill,
för tummen.
Ofta är blockflöjter gjorda i lönn, men det finns
flöjter som är gjorda i päronträ, rosenträ eller

Då blockflöjten ”glömdes bort” i 150 år är dagens
blockflöjters utseende baserade på barockens
flöjter. Med de nya, lägre och större storlekarna
har utseendet ändrats, från runda mjuka linjer till
fyrkantiga flöjter som ofta behöver ställningar för att
kunna spelas på.
Mycket musik har skrivits för blockflöjter genom
tiderna. Både Händel, Teleman och Mozart hade dem
med i sina orkestrar som en del av träblåssektionen.
Även nu skrivs det musik där blockflöjten är
solo- eller ensembleinstrument. Ett exempel på
en excentrisk kompositör är Peter Warlock (18491930). Han trodde att han var en reinkarnation av
olika gamla musiker. Därför kände han att han ville
skriva musik som speglade det, han har bl.a. skrivit
ett stycke som heter Capriol Suite, som spelas både
av blockflöjtsensembler och av orkestrar.
/Emoni
Källa:
Bonniers Musiklexicon
Klassisk Musik, John Stanley

age-smycken, konstnärer med modern prägel och
liknande. Där fanns bra stånd, men dessa var svenska
eller andra icke-norska handelsmän. Militärtält och
annat plastigt användes som värdshus. För en svensk
jämförelse skulle jag ta upp Hova Medeltidsdagar
för ett par år sedan. Liksom Hova hoppas jag att
Oslo Middelalderfestival växer till sig och lever upp
till sin potential.

Rapport:
Oslo Middelalderfestival
Vi var två tappra Gotvikare som en tidig, regnig
morgon steg på bussen i Göteborg för att se vad Oslo
hade att erbjuda en SCA-it. Vi hade fått en inbjudan
från den (förhoppningsvis) blivande SCA-gruppen
på plats och nu åkte vi upp för att ”kolla läget”.
Efter tre timmar och fyrtio minuter var vi framme
i den norska huvudstaden. Oslo är som tur är en
ganska liten stad och det var inga större svårigheter
med att orientera sig till närmsta turistinformation
och få en karta. Festivalområdet låg inom
gångavstånd från centrum, så vi travade iväg. Det
var oförskämt varmt och vi hade klätt oss för en
regnig Göteborgsmorgon ca 05:30, så det första vi
gjorde vid ankomst till området var att lägga oss
under ett träd och sedan bara röra oss för att följa
med skuggan. Vi var tidiga och fick vänta tills
alltihop startade efter en timme eller så.
Festivalen hade sin egen permanenta park –
Middelalderparken. Där fanns stora gräsytor och
en större damm, anlagd för att imitera hur kusten
såg ut under medeltiden. Platsen var centrum för
den ursprungliga kungsgården i Oslo och där fanns
fortfarande ruinerna efter dem medeltida storkyrkan
där flera kungar begravdes innan staden flyttade sitt
centrum längre in i fjorden. Vi förstod också att det
i anslutning till området fanns en klosterruin och en
kyrkogård, men dessa missade vi. Överhuvudtaget
var området välplanerat och något av de bättre vi
sett, även om det låg lite för nära motorvägen. De
hade en riktigt läcker vikingabåt i dammen, och
där fanns flera inhemska sällskap på plats som
visade upp sig. Både blankvapensällskap och en
riddargrupp (”frilansarna”) var där och de skall ha all
heder för sin seriösa utrustning och kunskap.
Men där tar tyvärr de positiva omdömena slut.
Själva marknaden var inte direkt av högsta klass och
de flesta av stånden var knappast medeltida; new

Vi lyckades aldrig hitta norska SCA, så efter ett par
timmar lämnade vi området på jakt efter vad Oslo
har att erbjuda folk i medeltidsdräkt. Karl Johan vad
sådär packad med folk som man tror att den skall
vara, och efter ett återbesök på turistinformationen
styrde vi stegen mot Oslos historiska museum. Det
var där vi verkligen fick valuta för resan.
Oslo historiska museum rymmer flera samlingar,
bland annat en myntsamling och ”oldsaksamlingen”
med förhistoriska fynd. Det är i själva verket
en blandning mellan historiskt och etnografiskt
museum där ungefär hälften av huset rymmer
utställningar från olika kulturer; afrikansk, arkisk
och så vidare. Den historiska samlingen består av
en vandring genom Norges historia från stenålder
till medeltid och är otroligt imponerande. Norge
har verkligen haft tur vad gäller fynd, för här finns
vapen, smycken och redskap i överflöd, bland annat
den norska varianten av Guldrummet i Stockholm.
Det hela avslutas med medeltida kyrkoinredning;
dörrar, statyer och ett helt innertak monterat i ett
temperaturreglerat rum. När vi vad där fanns det
dessutom en specialutställning om en vikingatida
kuststad. Och kronan på verket; den ostasiatiska
avdelningen med medeltida rustningar och kläder.
Wai svävade på små moln…
I väntan på att bussen skulle gå åter till Sverige
strosade vi runt i centarla Oslo och passade på att
se Harry Potter och fången från Azkaban textad på
norska. Sedan gick vi ombord och sov hela vägen
hem. Zzzz…..
Sammanfattningsvis kan jag säga så här: festivalen
var mindre bra men Oslo har mycket att erbjuda
en medeltidsfantast. Förutom historiska museet
finns Vikingaskeppsmuseet med fullt bevarade
vikingaskepp och friluftsmuseet (deras Skansen)
med stavkyrka. Det är dessutom hyggligt nära och
på vägen kan man stanna i Tanum och spana in
hällristningar och bronsåldersby. Så en dagstur till
Oslo kan definitivt vara mödan värt!
/Gríma

Eventsannonser

Baconinlindade kycklingfiléer: recept
Vad är väl en tidning utan ett matrecept?
Här kommer ett första recept som man kan servera
till nära och kära för att ta död på myten att ”på
medeltiden åt man bara rovor och ruttet kött”.
Just den här rätten serverade vi på Höstfesten och
efter det fick jag många förfrågningar efter receptet.
Den innehåller inga mängdangivelser utan man får
utgå från vad man tycker är lagom.
Baconlindade kycklingfiléer med bröd- och
örtfyllning
Grovt bröd
Mjölk
Färska örter av tycke och smak
Vitlök
Kycklingfilé
Bacon
Lägg grovt bröd (gärna hembakat) och vitlök i blöt i
mjölk.
Finhacka rikligt med färska örter.
Hacka vitlök.
Krama ur brödet.
Stöt samman bröd, vitlök och örter i en mortel,
smaka av med salt och peppar.
Gnid in kycklingfiléerna med salt och peppar.
Skär en djup skåra längs med varje filé och fyll med
brödfyllningen.
Linda filéerna rikligt med bacon.
Ugnsstek på medelgod värme tills baconet fått fin
färg och filéerna är helt genomfärdiga.
Källa: Medeltida Mat på Modern Svenska; Sandra
Åstrand
/Emoni

Brunomäss
Aros 15-18 Juli
Aros hälsar alla välkomna till event i sommar:
Brunomäss 15-18/7
Det förlängda eventet
(swein.campus.luth.se/lia/brunomass/)
Eftersom allt roligt på eventet ändå händer på
fredagen har vi i Aros sett till att töja på Brunomäss.
Vi börjar på torsdag kväll och har sedan både fredag
och lördag på oss att göra skojiga saker. Fighting
kommer att försiggå båda dagarna. Fredagen
kommer att ägnas åt universitet och utflykter, bland
annat till Domkyrkomuséet med dess samling
av medeltida textilier och Carolina Redivivas
handskrifter (om vi har tur får vi en titt på utvalda
böcker ’bakom kulisserna’). På lördagen fortsätter
universitetet och fightingen med oförminskad styrka.
Under hela eventet serveras mat för stora män och
kvinnor direkt ur UlfRs och Ermingards grytor, och
naturligtvis kommer det att finnas gott och välbryggt
te att dricka. Banketten serveras, om vädret tillåter,
under stjärnorna.
Pris:
Site fee torsdag - söndag (säng inkluderad) 420:Dagsitefee: 90:-/dag
Frukostar: 20:-/st
Lunch och kvällsmat: 30:/st
Bankett: 60:Torsdagsfika 10:Förseningsavgift 50:Avgift för utflykterna kan tillkomma.
Site och vägebeskrivning:
Thorgården (mks Lurbo gård)
Lurbo
Uppsala
Med bil: E4 från Stockholm. I första rondellen;
sväng vänster in på Kungsängsleden. Följ vägen,
korsa Dag Hammarskjölds väg vid trafikljusen,
fortsätt rakt fram mot Vårdsätra. Sväng höger vid
Lurbo bro (skylt). Efter uppförsbacken vid nästa

högerkurva ligger husen på vänster sida.

epost: universitet@hunter-gatherer.org

Norrifrån
Ta E4:an tvärs genom Uppsala. Sväng höger i
rondellen vid IKEA, fortsätt som ovan.

Medautokrat (Fighting)
Lady Elizabeth Karlsdotter (Veronika Hallberg)
tel: 018-71 48 75 (hem)
070-511 72 45
epost: fighting@hunter-gatherer.org

Från Uppsala.
Kör mot Gottsunda / Vårdsätra (Vårdsätravägen).
Sväng höger vid Lurbo bro (skylt).
Tåg/buss till Uppsala.
Stig av vid centralstationen. Gå upp till Vaksalagatan
i city, trottoaren mitt emot Olssons Tyger och Stuvar,
och ta stadsbuss 18 mot Graneberg. Bussen går varje
halvtimme. Färden till hållplatsen Lurbo Bro tar ca
17 min. Gå över bron och uppför backen.
Lurbo gård (Thorgården). Siten ligger nedanför
ridhuset.
Anmälan och betalning:
Sista anmälningsdag är 30/6 och anmälan görs via
epost, brev eller telefon till huvudautokraten, ta med
förljande uppgifter
-Mundant namn
-SCAnamn
-Antal måltider
-Om ni tänker sova på platsen
-Antal dagar ni stannar
-Om ni kan tänka er att sova på golv eller i
crashpaviljong ifall sängarna skulle ta slut (sitefeen
rabatteras).
Matallergier skickar ni till köket på mat@huntergatherer.org. Glöm inte att göra det är ni snälla,
kocken hatar att missa en utmaning.

Matansvarig
UlfR (Pär Leijonhufvud)
Telefon: 08/758 58 31, 0293/515 49, 070/570 91 64
Ermingard Hawenthorn
Telefon: 073-332 08 79
epost: mat@hunter-gatherer.org
Var där eller var fyrkantig
Gro
Huvudautokrat
leg. Illumineringsmamma
(Cert. scribalmom)

Medeltidsveckan 2004
Styringheim
30 juli- 8 augusti
Styringheim bjuder ännu en gång in alla
invånare i den kända världen till tältläger under
medeltidsveckan 2004!
Lägret speglar SCAs tidsperiod (år 600-1600). I
lägret råder strikt tidsenlighet.

Vill du hålla en kurs? Kul! Hör av dig till Sophia:
universitet@hunter-gatherer.org

Lägret är begränsat till 300 personer.

Inbetalning av anmälningsavgiften görs på Aros
postgiro nr: SKA-Aros 47 58 35-5. Glöm inte
att specificera vem och vad ni betalar för. OBS:
betalningen är inte anmälan.

Lägret öppnar fredagen 30:e juli och stänger
måndagen 9:e augusti. Lägret är öppet för alla som
är medlemmar i SCA inc. eller i SCA-anslutna
föreningar. För personer under 18 år krävs skriftligt
medgivande från målsman (använd blankett på
hemsidan).

Autokrat (Huvudautokrat)
Gro Torstensdotter (Malin Nilsson Norén)
Telefon 018/50 12 24
epost: kristoffersmass@hunter-gatherer.org
Medautokrat (Univeristet)
Sophia Eriksdotter (Maria Eriksson)
Telefon: 018-46 83 04

Priset för hela veckan är 350 SEK för SCAmedlemmar och 400 SEK för övriga. Efter 30:e
juni tillkommer förseningsavgift med 150 SEK
och vid betalning vid dörren (ej utländska gäster)
tillkommer förseningsavgift på 300 SEK. Barn
under 14 år bor gratis om de bor med sin målsman.
Anmälningsavgiften betalas till Styringheims

postgiro 398 132-1.
För varje tält utgår en deposition på 300 SEK som
återfås efter att autokraterna inspekterat och godkänt
tältplatsen vid avresa.
Om ni kommer som grupp och/eller har särskilda
önskemål kring era tälts placering inom lägret, var
god kontakta autokraterna.
Platsen för lägret i år är gamla A7-området i Visby
(karta på hemsidan) ca 1 km från ringmuren. I lägret
finns toaletter (torrdass) och vatten för matlagning
och disk. Duschar finns i en närbelägen skola (ca
500m).
I år har vi nypremiär för Brafägens värdshus som
kommer erbjuda frukost och middag varje dag.
För mer information, program,
anmälningsblankett m.m., se eventets hemsida på
mtv.wramner.se/
styringheim@hotmail.com
Herr Are Faggeson
Daniel Granath
0498-218793 070-235 5026
Bogegatan 87
621 42 Visby
Fru Yrla Kristersdotter
Veronica Jungver
0498-279219 070-488 1522
Lönnvägen 9
621 43 Visby
Cathla inghean uí Cathail
Camilla Kästner
070-406 3131
Fältgatan 73:212
621 45 Visby
Herr Kettil Haraldsson
Patrik Eriksson
073-924 6367
Bogegatan 33
621 42 Visby
Herr Simon från Skøtve
Stefan Wramner
0498-284418 070-639 3340
Birgers gränd 4
621 56 Visby

Kontaktinformation
Drots (ordförande):
Emoni de la Fère
Anna Hansson 031-216748
lillefoot@yahoo.se
Skattmästare (kassör):
Fru Aelfwynne
Stina Strömberg
031-472719
stina_liten@yahoo.se
Chatelaine (nybörjaransvarig):
vakant
Krönikör:
Fru Gríma
Isabelle Wårfors
033-12 64 67
waarfors@hotmail.com
Härold:
vakant
Bågskyttekapten:
Emoni de la Fère
Anna Hansson
031-216748
lillefoot@yahoo.se
Webbansvariga:
Ylva Gylðirsdottir
Cecilia Olsson
031-469296
0705-486730
cecilia@wolfmoon.se

Fru Aelfwynne
Stina Strömberg
031-472719
stina_liten@yahoo.se
Dansmästare:
Herr Baranor
Thomas Wegebrand
070-544 30 15
Gotviks webbsidor:
www.nordmark.org/gotvik/
Gotviks mailinglistor:
Allmän:
gotvik@yahoogroups.com
Gå in på följande adress för att gå med:
http://groups.yahoo.com/group/gotvik
Klicka på ”Join this group” och följ instruktionerna.
Fighinglistan finns på:
http://groups.yahoo.com/group/gotvik_fighting
Samma instruktioner gäller. Notera understrecket,
det ska vara gotvik_fighting.
Gotviks adress:
C/O Cecilia Dalborg
Parmmätaregatan 12
41704 Göteborg
Medlemsavgift:
Medlemsavgiften i Gotvik är 250 kr/år (350 kr
familj) för icke SCA-medlemmar.
För SCA-medlemmar är avgiften 220 kr/år (260
kr familj). Separat prenumeration på Dauphinen
(ingår i medlemskap) 100 kr/år. Avgiften betalas till
postgironummer 83 32 08-2, mottagare SKA Gotvik,
eller direkt till skattmästaren
I avgiften ingår medlemstidning (6 ggr/år). Blankett
för medlemskap i SCA inc. kan fås på möte.
Deadline för nästa Dauphine:
15/8! Bidrag mailas i elektronisk form till
krönikören.

