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Drotsord

Salve
Så är då sommaren över. För mig känns det alltid som 
att när man stuvat undan det sista av Wisbypackningen 
så har man också stuvat undan det sista av sommaren. 
Jag hoppas att alla haft en underbar sommar. Som 
vanligt har mycket hänt i vår förening. Ett nytt 
vikingatält har sytts, vi har jobbat hårt på Kungahälla 
och slappat effektivt på Wisby och mycket annat. 
Nu ser vi fram emot hösten. Många event finns redan 
inplanerade i eller i närheten av Gotvik och jag hoppas 
se många gotvikare på dessa. Med lite planering och 
samordning blir det både roligare, enklare och ofta 
billigare att åka på event. Mer event åt folket!
Som säkert många av er har hört så ska jag av olika 
omständigheter flytta till Juneborg. Jag hoppas detta 
kommer att bidraga till att fler gotvikare kommer på 
besök till Juneborg och mig. Jag kommer givetvis att 
finnas i Gotvik så mycket jag har möjlighet till, men 
det kommer troligen inte att vara så mycket som jag 
önskar. P.g.a. detta och att årsmötet då jag ska avgå 
inte är särskilt långt borta vill jag redan nu efterlysa 
min efterträdare som drots. För att få mer information 
om vad det innebär eller för att anmäla ditt intresse hör 
av dig till mig eller någon annan i styrlesen.

För drömmen,
Emoni

 



Krönikörens Klagan

Så kom det då till slut ytterligare en Dauphin… och 
ni som har koll inser att vi hoppat över ett nummer i 
utgivningen. Detta borde vara nummer fem, men är 
bara nummer fyra. Orsaken denna gång är följande; 
först var jag på semester, och sedan fick jag jobb. 
Jag kommer imorgon att flytta till Katrineholm för 
att börja som skolbibliotekarie i Vingåker.  Och det 
ställde till med en del besvär för tidningen, tyvärr. 

Jag kommer att kvarstå som krönikör för Dauphinen 
tills vidare, och även finnas kvar i Gotviks styrelse. 
Men detta sträcker sig som mest fram till nästa 
årsmöte, då jag inte tänker kandidera igen. Jag vet att 
det finns gott om medlemmar därute som skulle fylla 
en eller båda posterna galant. Se annonsen nedan!

I Bläckets och Drömmens tjänst,
Gríma

Extra årsmöte för Gotvik
27/11 17:00

lokalen på Myntgatan 18

På det extra årsmötet i Nordmark som var för ett tag 
sedan fattades en del beslut angående medlemskap 
som påverkar Gotviks verksamhet och stadgar (se 
notis på nästa sida). Eftersom ändringarna i Nordmark 
träder i kraft vid årsskiftet kommer Gotvik att 
genomföra ytterligare ett extra årsmöte i år för att 
anpassa oss i tid. 

Det förslaget handlar om är en justering av 
medlemsavgiften uppåt för att matcha den högre avgift 
Gotvik i framtiden kommer att betala till Nordmark 
för varje medlem. I utbyte får man starkt utökade 
förmåner med bl.a. SCA medlemskap och Dragon’s 
Tale. 

Övrigt som behöver tas upp är posten som sekreterare 
i styrelsen, då sittande (jag, Gríma/Isabelle) har 
flyttat till Katrineholm och inte längre kan deltaga 
i föreningens arbete. Det går också mycket bra att 
lämna in motioner om andra frågor till styrelsen.

Ny Krönikör sökes!

Som sagt… Jag kommer nu att flytta från Gotvik och 
behöver finna en efterträdare till posten som krönikör. 

Det är inget speciellt krävande jobb och jag vet att det 
finns gott om folk därute som skulle göra ett alldeles 
utmärkt arbete på att ge ut tidningen. Det gäller bara 
att producera sex nummer per år och att se till att 
övriga medlemmar i Gotvik bidrar. Det brukar inte 
vara svårt med  hjälp av lite tjat…

Maila gärna mej på waarfors@hotmail.com om ni har 
frågor eller bara vill ha jobbet direkt!



Om resultatet av det extra årsmötet i SKA 
Nordmark

Som vi skrev i det förra numret av denna rafflande 
publikation har det ägt rum ett extra årsmöte i vår 
riksförening SKA Nordmark, med anledning av det 
nya samarbetsavtal som tagits fram mellan SKA 
Nordmark och SCA Inc. Enkelt uttrycks tjänade 
detta nya avtal till att göra alla medlemmar i SKA 
Nordmark och dess affinerande lokalföreningar till 
medlemmar i även SCA Inc. 

I dagsläget måste medlemmar teckna ett individuellt 
medlemskap för detta. Gotvik är affinerad till SKA, så 
detta berör oss i allra högsta grad. Det extra årsmötet 
hade till syfte att rösta fram exakt vad detta skulle 
betyda för SKA’s medlemmar, eftersom man redan 
fattat beslut på att införa förändringen i stort. 

Årsmötet hölls i Juneborgs lokaler och tog ett bra tag 
att genomföra eftersom diskussionens vågor gick höga 
bland de (något få) deltagarna. 

När det till slut gick till omröstning blev det otroligt 
jämt; med närvarande och fullmakter skilde det en 
enda röst mellan de två kvarvarande alternativen. 
Det fanns ett par fullmakter som var något osäkert 
formulerade, så inför framtiden! Sätt er in ordentligt i 
frågan, lämna inte tolkningsmöjligheter och se till att 
åka på möten! Inte för att det var några fel på några 
fullmakter från Gotvik, men jag har hört mer är en 
medlem säja att om de bara vetat hur det skulle bli 
skulle de ha varit där och röstat…

Det beslut som till slut gick igenom ser ut så 
här: Medlemmar i SKA kommer nu att betala en 
medlemsavgift som täcker avgiften till Nordmark och 
ett ”associate membership” i SCA. Detta betyder att 

tidningarna Silversparren och Dragon’s Tale inte ingår. 
De som håller ämbeten eller kronor kommer alltså att 
behöva köpa till dessa för en extra avgift. Utgivandet 
av Dragon’s Tale i Nordmark kommer att tas över av 
Silversparrens krönikör. Det alternativ som förlorade 
gick ut på att tidningarna skulle vara obligatoriska för 
alla medlemmar.  

Förändringarna kommer att gälla vid årsskiftet och 
Gotviks medlemsavgift kommer att justeras (läs: 
höjas) för att anpassa sig. För en medlem som åker på 
ett par tre event per år lär det dock inte att bli någon 
större ekonomisk skillnad då de nu kommer att kunna 
få SCA-rabatt för varje event. Och för de som redan 
har SCA-medlemskap kommer detta att bli mycket 
billigare. Sammantaget kan detta bara att ses som en 
förbättring av servicen till medlemmarna och ett stort 
tack skall ges till de som har arbetat hårt för att detta 
skall bli verklighet!   

/Gríma

Nordmark söker ny Tornejklerk

Nordmarkare,  
 
Broder Magnus söker efter en efterträdare till 
ämbetet som Tornejklerk. Är du intresserad så hör 
av dig till undertecknad eller till Broder Magnus 
(brotherfencing@hotmail.com).  
 
/László  
Nordmarks drots 



Om Götaälvdalen och Ale Vikingagård
Årets höstfest kommer att äga rum på Ale Vikingagård 
ca 31 km norr om Göteborg utmed Göta älv. Jag tänkte 
därför berätta lite om den historia som är känd runt 
Götaälvdalen.

De flesta av er har säkert hört talas om Lödöse och 
hur staden år 1473 flyttades söderut för att sedermera 
bli dagens Göteborg år 1621. Men nu skall vi inte 
gå händelserna i förväg, utan vi börjar lite längre 
tillbaka i historien. Trots att man funnit lämningar 
från stenåldern så skall jag försöka hålla mig till 
vikingatiden, innan Lödöse var en stad och Sverige 
var ett enat rike.

Göta älv och dess kringliggande marker har så 
länge man känt till varit en betydelsefull handelsled 
och inkomstkälla, men eftersom jag skulle hålla 
mig till vikingatiden så börjar vi historien innan 
Lödöse kom att bli den dominerande hamnstaden 
vid Göta Älv. Man tror att Skepplanda, som var 
Lödöses föregångare, hade rollen som traktens 
handelscentrum. Från älven seglade man upp via 
Grönån till en handelsplats som både lär ha omnämnts 
som Grönköp och som Grönköping, det senare skrivet 
som Grönekiöping år 1550. I detta område finns 
sedan bronsåldern en påvisad, kontinuerlig gårds- och 
bybebyggelse. 

Under vikingatiden var flödet i Grönån och Forsån 
betydligt livligare än idag och för tusen år sedan var 
platsen belägen ca två meter närmare älvens vattenyta. 
Man beräknar att bredden på Göta älv i höjd med 
Bohus var ca 500 meter och att älven uppströms på 
många håll stilla tog sig fram mellan bergsklipporna. 
För 1 000 år sedan ansåg man inte att Göta älv rann 
vidare från Bohus ner mot Göteborg, utan att älven 
söder om Bohus var en havsvik - Göta älv var en bred 
om än inte djup flod som slutade där den då 200 meter 
breda segelleden Nordre älv förde sjöfarare västerut, 

förbi Kungahälla och vidare in i Norge där de sedan 
kunde segla vidare upp i Viken. 

Då djupet i Grönån började bli för litet för de 
allt större och mer djupgående skeppen förlorade 
Skepplanda allt fler laster till Lödöse som låg 
några km längre upp i Göta älv. Någonstans nere i 
leran vid Grönån har man hittat vad man tror är ett 
vikingaskepp, kallat för Grönåskeppet, detta skepp är 
dock ej utgrävt.

I äskekärr som ligger någon mil sydväst om 
Skepplanda, fann man i samband med en 
dikesrensning år 1933 ett vikingatida skepp, helt 
byggt av ek. En C-14 datering gav besked om att det 
byggts en bit in på 800-talet. Skeppstypen var en så 
kallad knarr vilket är en skeppstyp som är byggd för 
att seglas och som kunde ta mycket last. Skeppet var 
sexton meter långt och hade höga fribord. Av utförda 
reparationer att döma hade det seglat under minst 100 
år.

Då skeppet återfanns saknades stävarna vilket gjorde 
det svårt att veta hur det egentligen sett ut, men 
jämförelser med liknande danska motsvarigheter 
gjorde att man kunde göra en rekonstruktion. 
Eftersom stävarna var bortplockade var den allmänna 
uppfattningen att de återanvänts vid bygge av en ny 
båt. Sådana dyra, tunga och ömtåliga delar fraktar man 
inte miltals genom skogarna, då är det mer naturligt att 
hämta slaktade delar från ett gistet eller skadat skepp, 
som man lagt upp bredvid platsen där det nya skeppet 
skulle byggas. 
Och var byggs nya skepp? Jo, på varv. Och var fanns 
varven? Jo, i närheten av en hamn. Alltså borde det 
finnas någon slags hamn i närheten av Äskekärr.



Ale Vikingagård är uppbyggt några hundra meter 
nordost från fyndplatsen i Äskekärr och man har 
på platsen hittat lämningar från äldre bebyggelse. 
Namnet Ale kommer från det fornnordiska ordet Alir 
som betyder tempel. Att platsen kring Äskekärr och 
Grönån varit betydelsefull vittnar alla de fynd om som 
gjorts i området, och det verkar inte helt osannolikt att 
det någonstans i området en gång legat någon typ av 
tempel.

Historien om Lödöses uppgång och grundandet av 
Göteborg får vi ta en annan gång, då skrivutrymmet 
för denna gång är slut.

Tyre

St Egon: Mitt första event

Strax efter kl. 15 började jag packa bilen och sen var 
jag på väg. Första stoppet var hos Stina och Jakob. På 
vägen dit ringde Mange och undrade om vi åker purjo? 
Hade inte tänkt på den frågan så jag ringde Stina och 
frågade. Beslutet blev purjo.
När jag anlände hos Stina var aktiviteten på topp. 
Jacob satt och sydde och Stina packade och bytte om 
samtidigt.

Pös-skjorta, en blå tunika, byxor, bälte och läderväska 
i sidan så var jag ombytt. Klockan var nästan fem 
när bilen var packad och vi satte oss i för att åka och 
hämta upp Mange. Färden gick mot Hisingen, men 
inte fort då rusningen var i full gång. Det blev att 
stuva bilen ordentligt och jag fick min första insikt i att 
medeltidspackningar tar plats.

Full fart mot Egon!

Ska vi svänga av till bron?
Den stora frågan fick inte ett svar innan den 
formulerades: Vi skulle ha svängt av mot bron.  Nåja 
vi åkte förbi Kungälv och kollade att fästningen stod 
kvar.

Väl framme på Stora Lundbys scoutgård började jag 
med att bädda, packa upp och presentera mig. Det var 
mycket folk där som jag inte träffat tidigare.
Bland allt trevligt folk var diskussionerna många 
och fortlöpte gärna över ett spel. Tex. Backgammon, 
Cathedral, Carcasonne, tre mans schack m.m.

Under kvällen var det en backgammonturnering. Min 
andra match i livet och första i turneringen och jag 
mötte hennes majestät. Efter en hård och jämn match 
stod jag som vinnare. *hurra*
I min andra match mötte jag fjolårsvinnare och 
”spelfantasten” herr Baranor. Matchen var hyggligt 
jämn men när Baranor lyckades med dubbelslag efter 
dubbelslag var förlusten ett faktum. I finalen möttes 
herr Baranor och Kristina i bäst av tre matcher. Varpå 
Kristina tog hem segern. Stort Grattis!

Fredagsmiddagen bestod av soppa, nybakat bröd samt 
morötter att knapra på. Riktigt gott! Kvällen framskred 
under musik, prat och spel. En bit efter två var vi 
(Daniel, Tyre, Urban, Karin och Jag) klara med ett 
långdraget parti av carcasonne. Vi var då sist i säng.

Lördags morgon, jag vaknade lite efter åtta. Tog en 
morgondusch, åt frukost och dagen var i full gång. Det 
hölls brickbandskurs på förmiddagen men jag spelade 
ett par partier Cathedral. Dagens stora frågor var så 
svenska man kan tänka sig. Kommer solen? Ska regnet 
fortsätta? Till och från så regnade det hela dagen, det 
sprack upp lite vid tre tiden, men inte långvarit. Men 
vem brydde sig om vädret?!?!
Dagen innehöll så mycket. Kycklinggrillning, kolla 
på medeltida lösningar av saker, mungigskurs, musik 
av våra egna Gotviks pipare, spel och en danskurs. 
På danskursen gick vi igenom tre olika danser. Varpå 
man kunde dansa två av dom ihop. Efteråt vart vi 
tillfrågade om vi ville dansa under banketten.

Klockan rann som en kvarting en lördag kväll!
Och det var dags att göra sig i ordning inför banketten. 
Då det var hög luftfuktighet ute (stod som spön i 



backen), var banketten förflyttad inom hus.

Banketten var en stark upplevelse. Det var tre bord 
uppdukade. Först och främst högbordet. Där hans 
majestät konungen, hennes majestät Elsa satt med 
fursten William och furstinnan Filippa. Sen var det 
uppdukat två långbord. Ett dambord och ett herrbord. 
Då damerna var fler fick några damer sitta vid 
herrbordet. På borden var det uppdukat med ost, korv, 
bröd, äpplen, päron, nektariner, körsbär, plommon, 
russin, nötter och ett helt otroligt gott kanelsmör.

Detta var början på en lång och god bankett. Först 
fick vi Filippas fisksoppa, sen kom det in kyckling, 
ris, rotfrukter och sås. Under banketten spelades det 
levande musik.
Man började bli rätt mätt när vi kommit så här långt 
så mellan andra och tredje serveringen hölls det hov. 
Kungen och Drottningen började med att kalla fram 
oss som var på vårt första event. Och ur drottningens 
han fick vi mottaga var sitt mynt som minne av vårt 
första event och deras regeringstid. Efter kungens och 
drottningens hov höll furste paret hov. Det delades 
ut tre AoA och ett gyllene band. Från djupet av mitt 
hjärta: Grattis! Eller Vivatt.

Så var vi tillbaka i maten, fransk hjortpaté inlindad i 
bacon. Diskussionerna var många under banketten. 
Skvaller och rykten fanns självklart med och från 
högbordet hördes vissa förklaringar om Skavels 
kidnappning under knäcke.
Mellan tredje och fjärde serveringen visade vi upp en 
av danserna vi tränat in under dagen, samt en dans 
som alla fick vara med på. Sen kom det in våfflor, 
saffranspaj och någon äppelkompott, helt underbart 
gott.

Det sedvanliga skålandet hade varit så jag frågade 
mina erfarna bordsgrannar om det inte skulle hållas en 
skål för de som jobbat? Varpå jag fick till svars: ta den 
skålen du! Sagt och gjort, det gjorde jag. För eventet!
Efter ett tags ”försvinnande” kom kungen och 
drottningen tillbaka in och bröt taffeln.

Kvällen fortsatte med eldshow av Wai och Herr 
Heinrich. Sen blev det ett, ja må han leva för Heinrich, 
med tårta om någon var hungrig. Samtalen fortsatte 
långt in på småtimmarna.

Söndag ”morgon”, jag var bland dom sista till frukost. 
Klockan hade passerat nio och folk hade börjat packa. 
I ett par timmar ”flöt” man runt, pratade med folk, 
packade och spelade spel. Vid elva tiden var det dags 
att ta farväl.
Härliga dagar, underbara människor och nu skulle 
vi skiljas. Då jag sagt adjö (hoppas jag inte glömde 
någon) satt redan dom andra i bilen och väntade på 
chauffören.

Mitt första event var slut. Full med minnen, tankar och 
funderingar kan jag bara säga: På återseende minna 
nya vänner.

Bokrecension:
Förrädaren, skökan och självmördaren

Till denna tidning har jag läst Dick Harrisons senaste 
verk (fast med den takt Harrison skriver lär det inte 
vara den senaste när det här trycks). Det handlar denna 
gång om Förrädaren, skökan och självmördaren: 
historien om Judas Iskariot, Maria Magdalena, 
Pontius Pilatus och Josef av Arimataia. Ingen liten 
titel, men talande. Man kanske skulle tilläggas att 
historien som Harrison berättar inte direkt handlar om 
bibliska figurer utan om mytbildning och hur den kan 
gå till.  

Harrison har denna gång valt att utforska de legender 
som finns kring fyra olika personer och hur dessa 
legender har utvecklats, förväxlats, byggts på och 
använts av människan. Perspektivet lägger tyngst 
vikt vid medeltiden och perioden innan, inte så 



konstigt med tanke på att det var under denna period 
kristendomen stod på sin höjd och legenderna fick sin 
största spridning. Men perspektivet sträcker sig från 
kristendomens grundande fram till modern tid. 

Boken inleds med ett mycket, mycket personligt 
förord. Harrison förklarar sin relation till boken och 
de frågeställningar som däri tas upp. Om man känner 
till den mediacirkus som Harrison stod i centrum 
för för något år sedan lär man inte kunna låta bli att 
dra paralleller mellan delar av boken och det som 
avhandlades på diverse löpsedlar då. Det går dock inte 
att undkomma att det är inget man direkt hittar i de 
flesta akademiska böcker. 

De personer som valts ut till denna bok; Maria 
Magdalena, Judas, Pontius Pilatus och Josef av 
Arimatia har alla en sak gemensamt; de är heliga 
män och kvinnor men de bär också på negativa 
stämplar som horan, svikaren, veklingen, förrädaren. 
De är de vars historier kittlar och får en att rysa. De 
är fascinerande eftersom de symboliserar de sämre 
delarna som oss själva.  De har i det förflutna fyllt 
samhällets behov av både syndabockar och moraliska 
förebilder. De har också, förmodligen på grund 
av detta, mycket levande och färgstarka legender 
kopplade till sig. 

Bibeln må vara en rejäl lunta till bok, men även 
ganska välkända personer får nöja sig med ganska lite 
sidutrymme. Samtliga textstycken som berör Judas 
ryms på mindre än fyra sidor, ungefär det samma 
gäller de övriga. På fyra sidor hinner man med snabb 
bakgrund, hela livet som lärjunge, förräderiet mot 
Jesus och ett par olika dödsscenarium. Men materialet 
som idag finns att tillgå om Judas fyller böcker. Så vad 
kommer allt ifrån? Fantasin, kommer Harrison fram 
till. Ren lust att få höra vad nu Maria Magdalena hade 
för sig i sin barndom, eller ett sätt att framföra sina 
egna syften genom att anpassa ett helgon till de egna 
idealen. Vissa fann att det lilla som nämndes i bibeln 
passade dem särskilt bra. 

Det är en roande läsning Harrison ger en. Maria 
Magdalena visar sig vara en ytterligt sammansatt 
kvinna; minst fyra olika legender har satts samman för 
att skapa vår bild av helgonet. Judas blev både helgon 
åt obskyra gnostiska sekter och komisk hjälte i judiska 
skrönor. Josef av Arimataia, den meste bifiguren i 
skaran, fick åka till England och grunda Glastonbury, 

släpandes på, till sist, den heliga Graal, Jesu kropp, 
Maria Magdalena och diverse gudomlig avkomma. 
Och legendbildningen slutar inte på medeltiden. Se 
bara på Da Vinci Koden.     

Boken är sammansatt av en kort introduktion och 
avslutande sammanfattning, mellan vilka vi hittar en 
större avdelning för varje helgon. Dessa avdelningar 
är mer eller mindre självständiga och det sker inte 
mycket sammankoppling mellan de olika styckena. 
Den skulle kunna ses som en samling av fyra mindre 
texter, men det är ingen brist att det är som det är. 
Sammantaget är det en roande och lättillgänglig text. 
Man får sig serverat många medeltida skrönor och 
sagor, samtidigt som faktabasen känns genuin och 
genomtänkt. Jag rekommenderar den gärna! 

/Gríma

Dick Harrison (2005): Förrädaren, skökan och 
självmördaren: historien om Judas Iskariot, Maria 
Magdalena, Pontius Pilatus och Josef av Arimataia. 
Prisma, Stockholm 



Eventsannonser

Inbördeskriget
Juneborg 30 september – 2 oktober

Inbördeskriget firar 15 år. Det tänker vi fira med ny 
site, glam och skoj!  
 
Anmälan och mer information kommer att dyka upp 
på Juneborgs hemsida framöver.  
OBS! Anmälan sker via webformulär, ej via email.

Plats: Sägnernas Hus, Sandhem (ca 4 mil nord-väst 
om Jönköping)

Kontakt email: Cristina Stolte (Anna Gustafsson) 
anna-gustafsson@spray.se

Drachenvalds krontornering
Holmrike 7-9 Oktober 

 
Holmrike och Aros hälsar er välkomna till höstens 

krontornering i Drachenwald.  
 

Obs! Detta är bara en preliminär inbjudan. 
Informationen kommer att uppdateras på hemsidan: 
(http://holmrike.nordmark.org/crown/). Där kommer 

vi även att lägga upp vägbeskrivning, kartor, 
intilliggande butiker samt schema för evenemanget.  

 
Plats: Brunns skola, Brunns centrum, Ingarö (ingen 
gatuadress), Stockholm, Sverige. Siten öppnar18.00 

på fredagen och stänger 12.00 på söndagen. Det finns 
bara golvplatser (i klassrum). Platsen är någorlunda 
handikappvänlig. Inga djur är tillåtna och siten är 

diskret fuktig.  
 

Kostnad: 350 SEK (EUR 40) för medlemmar av 

SCA Inc. Var beredd att visa bevis för ditt SCA 
Inc.medlemskap i trollet. Du betalar för site fee, 
2 frukostar, 1 lunch och lördagens bankett. Sista 
inbetalningsdag är den 8:e september, därefter 

tillkommer en förseningsavgift på 100 kr fram till den 
30:e September. Anmälan efter detta datum räknas 

som betalning vid dörren och då tillkommer ytterligare 
100 kr. Barn under 3 är gratis, mellan 3-12 betalar 

150 kr. Äldre än 12 räknas som vuxna. Om du inte är 
medlem i SCA Inc. betalar du ytterligare 50 kr.  

 
Det finns en mycket begränsad transportservice, främst 

avsedd för utländska gäster.  
 

Anmälning sker via e-post till anmälningsansvarig 
eller med snigelpost till autokraten. Din anmälan 

måste innehålla mundant namn och adress ( e-post 
eller vanlig) dit vi kan skicka bekräftelsen.  

 
Anmälningar från Sverige är endast giltiga 

tillsammans med betalning på PG 42 40 36-2 SKA 
Holmrike. Kontakta anmälningsansvarig om du 

inte har fått en bekräftelse inom en vecka efter din 
anmälan. Utländska gäster kan betala vid dörren men 
bara om de anmält sig innan. Vi tar inte emot euro-

mynt. Banken vill inte ha dem.  
Ni som har särskilda matbehov, tex allergiker, 

vegetarianer osv. ange detta i anmälan!  
 

Vill du hjälpa till under eventet? Kontakta autokraten!  
 

Autokrat:  
Dubh Temrach ingehan Lachtnán (Thérèse Pettersson)  

Ringvägen 67, 2tr  
137 31 Västerhaninge  

Hemtelefon: 08 500 105 59  
Mobil: 070 438 48 27  

e-post: dubh_temrach@hotmail.com  
 

Anmälningsansvarig:  
Ragnailt ingehan Lachtnán (Åsa Hestner Blomqvist)  

e-mail: crowntourneyinholmrike@hotmail.com



Tavern of the Vittra and Five Year Feast i 
Viterheim

21-23 Oktober

We invite all nobles form far and wide to take part 
of our five year celebration. This weekend will be 
filled with games, food, entertainment, classes, heavy 
fighting and lots of fun. The feast will be something 
to remember so we will try to make it even better then 
before.  
 
On Tavern of the Vittra we want to try and recreate the 
atmosphere of an Inn, so the dining-settings, serving, 
decorations and entertainment will be a little different. 
We want to keep the Inn as much in harmony with the 
times as possible, and thus will not see any modern 
packages.  
 
The Church of Nordmaling is built of grey stone from 
late 1500-century and are close to our site. Guided 
tours will be arranged, both in the museum and the 
church. For those so inclined there is a Mass on 
Sunday.

Site: Oasen is name of the building and it is in the 
school area Artediskolan at street Stallgatan 14, 
Nordmaling. The site is handicap friendly and no 
animals will be allowed inside. The site can handle 
200 guests so please make an early reservation to 
be sure that you have space. The site has excellent 
shower opportunities and a close by bath-house. The 
site opens on Friday at 18:00 and closes on Sunday at 
15:00.

Cost: The event and all wonderful food cost a 
modest 280 SEK, and there is a noble reduction of 
30 SEK for SCA-members or members of Umeå 
Medeltidsförening. Please remember to bring proof 
of your membership. People under 16 years pay only 
half fee and we naturally let children under the age 
of seven years come for free. A late fee of 100 SEK 
applies to all reservations made after Monday the 
3 of October and no reimbursement will be made 
after this date. Swedish residents must pay to Umeå 
Medeltidsförening, pg: 4426709-4. Guests from 
abroad can of course pay at the door but need to 
make a normal reservation. The fee includes a warm 
sleeping place on the floor, one lunch, one dinner, 
two breakfasts, one snack between meals, one grand 
banquet and lots of other fun including some surprises, 

all in nicely heated facilities, that are of cause is 
handicap friendly. Don’t forget to write what you will 
pay for, your mundane name, your SCA name, which 
group you belong to and if you have any allergies that 
we should know about. Reservation can be made on 
this webpage or by e-mail to event steward.
Webpage: Please visit http://www.fiveyear.tk for more 
information about the event.

Transport: If you need any help with transportation 
please contact event steward.
Bus: If you travel by bus from Sundsvall or Luleå 
to Nordmaling; take the costal bus and stop at 
Nordmalings Church or at Nordmaling by the road E4. 
Timetable can be found on http://www.lanstrafikeniac.
se/.
If you travel by bus from Stockholm to Nordmaling, 
take the Y-bus north and stop at Nordmaling by the 
E4. Timetable can be found on http://www.ybuss.se/.
If you need help with transportation from Nordmaling 
bus stop by the road E4, please contact event steward. 
If you want to walk from the E4 follow the street 
Kungsgatan. When you see the sign Oasen follow that. 
It is almost 2km to the site from the bus stop by the 
road E4.

Train: Take the train to Umeå and change to bus to 
Nordmaling. The bus station is just opposite to the 
train station. Read on how to get there by bus above. 
Timetable can be found on http://www.connex.se.

Car from south: Follow the road E4 going north 
towards Umeå. Turn off at the sign Nordmaling, 
follow the street Rödviksvägen. Turn left on to the 
street Riddargatan. Continue out to street Kungsvägen. 
Continue by the Church on your left hand and a couple 
of 100m later turn right on to street Skolgatan, there is 
a sign to Oasen. Then turn left at the first crossing onto 
street Stallgatan, also with a sign to Oasen. Oasen is 
located on your left and you can park your car there.
If you drive too far there will come on your right side 
another way to Nordmaling/Levar. In such case follow 
road directions from north.

Car from north: Follow the road E4 going south 
towards Sundsvall. Turn left at the first sign 
Nordmaling/Levar, located about 50km south 
of Umeå. Continue in to Nordmaling and after 
Hammarhallen on your left, turn left on to street 
Skolgatan, there is a sign to Oasen. Then turn left at 



the first crossing onto street Stallgatan, also with a 
sign to Oasen. Oasen is located on your left and you 
can park your car there.

Airplane: Take the plane to Umeå airport. Take the 
flight bus to Umeå and stop at the bus station, then 
follow directions for bus above. If you need help with 
transportation please contact the event steward.

Event Steward: Lord Leonardo di Pergola (Daniel 
Jonsson) 
Address: Skogsbrynet 3, 90343 UMEÅ, Sweden 
e-mail: lkj@acc.umu.se 
phone: +46-90-122569 
mobil: +46-70-2172039

Marshal in Charge: Herr Harald Blodyx (Carl Stefan 
Farstadt) 
e-mail: blodyx@gmail.com

Norrskensfest i Frostheim
18-20 november

Frostheim har äran att bjuda in er att närvar på 
Norrskensfesten, den 18-20 november.  
Kämpar och bågskyttar kommer båda att få tillfälle att 
testa sina färdigheter mot erfaret motstånd och tävla 
om titeln Norrskenets kämpe  
För vår mer fredliga deltagare kan vi erbjuda olika 
slag av föreläsningar och tillfälle till dans med dans 
mästarinnan från Uma.  
Då matokraten när ny för i år och har många 
storslagna planer kommer banketten överträffa förra 
årets, så gör er beredda på att äta till dagen gryr.  
 
Kostnaden för händelsen kostar för oss vanligt dödliga 
400 SEK och i det får ni två mål varm mat, två 
frukostar och en väl tilltagen bankett samt en varm 
och skön plats att sovplats inomhus. Barn under sex år 
är välkomna gratis men måste fortfarande anmälas.  
Sista anmälningsdag är den 4 november det är även 

sista dagen för betalning. Utländska gäster kan betala 
i dörren svenska gäster som vill betala i dörren får 
betala ytterligare 100 SEK även de som betalar senare 
än den 4 november får en straff avgift på 100 SEK.  
www.frostheim.org

Kalendarium

Schemalagda aktiviteter

Hattcirkeln: 
Varje måndag i lokalen på Myntgatan 18:00

Föreningsmöten/hantverksträffar:
Varje torsdag i lokalen på Myntgatan 18:30

Musikcirkeln:
Varje torsdag hemma hos cirkelledaren
18:00

Gotvikslördagar

I September är det dags för en ny typshopparresa till 
Borås.

Någon Gång under hösten besöker vi kanske Lödöse 
eller Oslo. Vem vet?



Event/engångsarrangemang

Oktober
30-2 sept. Inbördeskriget i Juneborg
 2-7 Kronturnering i Holmrike
21-23 Tavern of the Vittra and Five Year         Feast i 
Viterheim

November
18-20 Norrskensfest i Frostheim

Kontaktinformation

Drots (ordförande):
Emoni de la Fère
Anna Hansson  
031-216748 
lillefoot@yahoo.se

Skattmästare (kassör):
Tyre Ravnfahre
Conny Bältsjö
031-3311271
conny@baltsjo.com

Chatelaine (nybörjaransvarig):
Fru Aelfwynne
Stina Strömberg
031-472719
stina_liten@yahoo.se

Krönikör:
Fru Gríma 
Isabelle Wårfors
033-12 64 67
waarfors@hotmail.com
 
Ledare för Musikgruppen: 
Jenny Englin Ekberg
031-654 650
jenny.englin@comhem.se

Bågskyttekapten:
Emoni de la Fère
Anna Hansson  
031-216748 
lillefoot@yahoo.se

MoAS (Konst och Hantverksansvarig)
Ho Chi
Wai kok Giang
031-476034
wai_giang@hotmail.com

Webbansvarig:
Ylva Gylðirsdottir
Cecilia Olsson 
 031-469296 
0705-486730 
cecilia@wolfmoon.se 

Härold:
vakant

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 postadress:
Gotvik
C/O Anna Hansson 
Värmeg. 6
418 32 Göteborg

Gotviks lokal
Myntgatan 18, Göteborg (på Hisingen)
Spårvagn Vågmästareplatsen, Busshållplats 
Madängsgatan.

Dörren inne på gården, andra våningen. Skicka ej 
post hit!



Medlemsavgift:
Medlemsavgiften i Gotvik är 260 kr/år (370 kr familj) 
för icke SCA-medlemmar.

För SCA-medlemmar är avgiften 230 kr/år (340 
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:
30/11! Bidrag mailas i elektronisk form till 
krönikören.

 


