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Drotsord

Kära Gotvikare,
 
Vi har firat S:t Egon, haft våffellördag och
åkt på tyginköpsresa till Borås.

Jag tror att det är ganska självklart att alla
håller reda på och ger sig iväg på sådana
aktiviteter och spännande event.

Lite motigare kan det kännas att ställa upp
som arbetskraft när Gotvik ska ha
fixarhelger, men tänk på att vi behöver ett
färdigt vikingatält till vikingamarknaden,
och om vi blir så många som jag hoppas
som åker till MTV (medeltidsveckan i
Visby) så är det lika viktigt att Monstret får
en översyn och nödvändiga reparationer.

Så kom, alla som har en möjlighet! Ju fler
vi är som jobbar desto roligare och mindre
betungande blir det.

Jag vill också gärna, att vi redan nu börjar
diskutera medeltidsveckan. Inte för att
genast ordna transporter och biljetter, men
för att vi som tidigare har åkt ska berätta
för dem som inte gjort det. Dela med oss
av roliga minnen, goda råd och varnings-
ord. Alla måste ju inte göra samma misstag
och det är troligare att man som novis
faktiskt kommer iväg och har roligt om
man får lite tips och råd.

Gunilla Nilsdotter Tveuggla
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Krönikörens klagan

Gotvik har haft årsmöte och det har skett
en del förändringar bland ämbetsmännen. 
Gotvik har exempelvis fått en ny krönikör.
Jag heter Druda Uddormsdotter, eller Julia
Nilsson mundant. Jag kom i kontakt med
Gotvik på Höstfesten 2005 och är alltså
ganska ny i föreningen. Trots detta tror jag
att du kommer att känna igen Dauphinen. 

Eftersom jag är ganska ny så tycker jag
förstås att allt i kalendariet ser spännande
ut men jag tror att det finns en hel del där
även för den som har varit med ett tag.
Kolla också Gotviks kalendarium på nätet,
liksom det på www.nordmark.org. Jag
hoppas också att alla följer drotsens
uppmaning och börjar prata om MTV och
andra kommande event. Jag är nyfiken!

Mitt intryck av Gotvik så här långt är att
det är en förening med bra bredd. Det finns
många medlemmar som kan och vet saker
och det finns också en vilja att dela med
sig av det man vet. 

Jag hoppas förstås att era kunskaper och
färdigheter också kommer att avspegla sig i
inlämnat material till Dauphinen. Om du
inte vill skriva eller illustrera själv så är det
fritt fram att skvallra på någon annan som
du vet kan.

Det har varit roligt att redigera ihop mitt
första nummer, men lite mer arbete än jag
hade väntat mig. Jag vill därför uttrycka
min beundran för vår föregående krönikör
Gríma som har skött uppdraget väl. Tack!

I Bläckets och Drömmens tjänst,

Druda

Liten latinlektion

Reticulum sub arbore. - Hårnätet är under
trädet.

Canis meus id comedit. - Min hund åt upp
det.

Amicule, deliciae, num is sum qui mentiar
tibi? - Älskling skulle jag ljuga för dej?

Neutiquam erro! - Jag är inte vilse!

Purgamentum init, exit purgamentum! -
Skit in, skit ut!

Braccae tuae aperiuntur! - Din gylf är
öppen!

Nunc est bibendum. - Nu är det dags att
dricka.

Cogito sumere poyum alterum. - Jag tror
jag ska ha en drink till.

Subucula tua apparet! - Dina kalsonger
syns!

Nullo modo! - Aldrig i livet!

Lady Aelfwynne
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Notiser

Heraldik i Gotvik

Gotvik har stått utan härold en tid och
därför besökte Nordmarks härold Vanna
Edwinsdochter Dawburn Gotvik 23
februari.

Vi var ett tiotal personer som läste
heraldikböcker, ritade och målade. Det
fanns många lovande projekt, både sådana
som hade kommit ganska långt och sådana
som bara hade börjat fundera. Det var flera
som kom en bra bit på väg i och med detta
och vi kan nog se fram mot fler gotvikare
med eget heraldiskt vapen. En av
deltagarna, Arnaud/Björn Sandberg, är
numera Gotviks härold.

Druda

Föreningsdag på Stadsmuséet

Stadsmuséets föreningsdag var 5 mars.
Gotvik var som vanligt närvarande med en
hel del hantverk och ett nytt snyggt
Gotvikgehäng. Dessvärre blev en av våra
deltagare sjuk i sista sekund så vi fick inte

med oss hjälm/rottingsvärd/sköld men
hade ändå en del ringbrynja med oss samt
foton. 

Besökarna verkade uppskatta vårt
hantverkskunnande väldigt mycket och
hade många frågor som vi mer än gärna
besvarade. Deltagandet resulterade i ett par
nya intressenter men även kontakter med
andra hantverkare som håller egna kurser i
bland annat svepteknik samt diskussioner
om framtida samarbete med Göteborgs
andra historiska föreningar.

Lady Aelfwynne

S:t Egon

Vårt årliga firande av S:t Egon ägde rum
17-19 mars. Helgen var fylld av kurser
(poi-workshop, huvudbonadskurser m.m.)
samt en A&S-tävling med tema flådiga
huvudbonader där ett drygt tiotal huvud-
bonader deltog. 

Vi förärades även med Hans Kungliga
Höghet Svens närvaro vilket gjorde
bankettkvällen extra speciell. Han höll
även en kurs i SCA-kunskap vilket
uppskattades väldigt mycket.

Juneborg avslutade banketten med att
lämna över en lösensummelapp som sa att
de stulit vår f.d. drots Emoni och tänker
hålla henne som lökskalare om vi inte
kommer till deras häradshövdingegård i
Skillingaryd vid firandet av Valborg med
kött och öl motsvarandes hennes vikt.

Lady Aelfwynne

Gotviks nya diskussionsforum

Gotviks har numera ett elektroniskt
diskussionsforum. Det finns som en
underavdelning i forumet på
www.nordmark.org. 

För att komma åt Gotviks forum måste du
alltså först bli medlem i communityn. Gå
till http://www.nordmark.org/news.php,
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klicka på ”Registrera” under
inloggningsrutorna i högerkolumnen och
följ instruktionerna. Sedan ansluter du dig
till användargruppen Gotvik genom att
klicka på inställningar (i den högra
kolumnen) och kryssa för Gotvik under
”Prenumererar på”.

Druda

Hantverk till salu?

På årsmötet beslutades att vi skulle ordna
gemensam försäljning av medlemmars
hantverk på exempelvis Ale vikinga-
marknad och Åkulla medeltidsdagar mot
viss provision till Gotvik.
 
Det finns ytterligare möjlighet att sälja sina
saker på Ale vikingagård. De har öppnat en
butik i anslutning till receptionen och
efterfrågar nu hantverk från medlems-
föreningarna. Hantverket skall ha
anknytning till vikingatid, antingen genom
belagda förlagor eller inspirerade av
vikingatiden med tidsenliga tillverknings-
metoder. Ta kontakt med Herr Tyre om du
är intresserad av att sälja hantverk via
vikingagårdens butik.

(Kontaktuppgifter finns längst bak i Dauphinen
eller på hemsidan)

Hjälp sökes!

Nu är datum bestämt för nästa Sigrids
gästabud uppe på Ale vikingagård, det blev
den 22 – 24 september och som autokrat
för eventet söker jag nu medarbetare för att
få allt att fungera.

Följande personer sökes: 1 st matokrat, 3 st
kökshjälpredor, 2 st fixare och folk som är
villiga att hålla i workshops. Uppdraget
resulterar som vanlig i reducerad avgift. 
Vikingagården har lite speciella förut-
sättningar, så det är bra om köksgruppen
kunde bildas så snart som möjligt för att
planera menyn med god framförhållning.
Jag kommer naturligtvis finnas till hands
för att förmedla erfarenheter från förra året.
Kontakta mig om du är intresserad av
något av ovanstående uppdrag, eller om du
vill få mer information innan du
bestämmer dig.

Herr Tyre
Autokrat för Sigrids Gästabud

(Kontaktuppgifter finns längst bak i Dauphinen
eller på hemsidan)

Barnarbetare sökes!

Står som alltid i desperat behöv av
barnarbetare.. alltså ni kära medlemmar
som är villiga att hjälpa mig med barn-
aktiviteterna under kommande event (bland
annat Ale vikingamarknad 6-7 maj, Åkulla
medeltids-dagar 19-21 maj samt ev även en
del på Dubbelkriget). Det är inga
avancerade förkunskaper som krävs mer än
att det är bra om man är lite pysslig..

De planerade pysslen är att göra enkla
läderpungar, testa att göra ringbrynja(då
krävs ringbrynjekunskaper av barn-
arbetaren), påta med garn, läsa sagor mm.
Ni får gärna skriva till mig (eller hugga tag
i mig i lokalen) om ni har fler idéer. Väntar
ivrigt på era svar!

Lady Aelfwynne

(Kontaktuppgifter finns längst bak i Dauphinen
eller på hemsidan)

Mat och dryck

Detta är tänkt att bli en återkommande del
av Dauphinen där vi kan dela med oss av
våra praktiska erfarenheter av medeltida
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recept, både när det gäller mat och dryck.
Först ut är det populära äppelfläsket i Lady
Aelfwynnes tappning. 

Äppelfläsk

2 kg rimmat fläsk i skivor
10 gula lökar
15 äpplen
5 msk smör
5 krm peppar
15 hela kryddnejlikor

Detta bör lagas i omgångar eftersom det är
ganska mycket mat. Skala och skiva löken.
Kärna ur äpplena och skär dem i skivor.
Stek fläsket på medelvärme. Vänd 2-3
gånger. Stek lök- och äppelskivor i fettet
på ganska svag värme tills de fått färg och
blivit mjuka. Lägg i fläsket och krydda
med peppar och krossade kryddnejlikor.

Lady Aelfwynne

Sök grillad katt?

Ett av mina favoritställen när det gäller
medeltida recept på nätet är
www.medievalcookery.com. Det finns en
del intressanta saker där, både helt vanliga
recept och udda saker som grillad katt. Just
det receptet är hämtat från den katalanska
kokboken Libre del Coch som
publicerades 1520 i Barcelona.

Jag är inte särskilt sugen på grillad katt
men rekommenderar ändå sajten för
sökfunktionen som finns under rubriken
Medieval Cookbook Search. De har
nämligen indexerat ett antal av de
medeltida kokböcker som finns på olika

andra sajter så att man kan söka på namn
och ingredienser i flera kokböcker
samtidigt. 

Druda

Råd till nybörjare

Utdrag från Tournaments Illuminated,
Upplaga #95, Sommar A.S. XXV, Sidan
22

Det spelar ingen roll om en erfaren SKA
medlem tog dig till ditt första möte eller
om du kom själv, det finns alltid en period
då man anpassar sig till denna annorlunda
värld. Hur kan du på bäst vis orientera dig
själv till alla nya saker och ha kul
samtidigt?

Mitt mål är att i detta samt kommande
nummer av Dauphinen ge dig lite tips och
tricks på hur du kan komma in i
föreningarna som utgör SCA här i den
kända världen. Känner du att du vill att jag
går in på något mera grundligt eller att jag
missat något helt och hellet så är det bara
att maila mig. Mina kontaktuppgifter finner
du på Gotviks hemsida samt längst bak i
Dauphinen.

Råd 1: Introducera dig själv

Gå upp till någon och säg, "Hej jag är den
och den och jag är ny. Kan du berätta för
mig vad som pågår?" Introducera dig själv
till någon varje gång du kommer på ett
möte. Om du gömmer dig själv i
utkanterna , kommer de flesta respektera
vad de tror är din önskan att få lämnas i
fred. Såvida inte en grupp av folk har en
uppenbart privat konversation, ställ dig i
närheten av dem, och när lämpligt,
introducera dig själv. SKA medlemmar är
ofta upptagna med att ta reda på vad som
har hänt sedan sist de träffade varandra och
märker inte alltid ett nytt ansikte för ens du
går upp till dem.
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Några tips på inspirationsfilmer (delvis
snodd från Dragon's Tale)

Kom ihåg att alla filmer inte är historiskt
korrekta (om nu nån av dem är det) men
inspiration är alltid bra att ha.

-Gladiator
-Braveheart
-Kung Arthur
-Avalons dimmor
-Excalibur
-Henry V
-Shakespeare in love
-A knight’s tale
-Dragon Heart
-Timeline
-Sagan om ringen (alla tre)
-Willow
-Den oändliga historien
-Elisabeth
-Ivanhoe
-Narnia (inklusive den gamla serien som
numera finns på DVD)
-En riddares historia
-Visitörerna (1 & 2)

Har ni fler tips så skicka gärna in dem till
er chatelaine. Kom nu ihåg att ta flera av
filmerna med en STOR nya salt!

Lady Aelfwynne

Gotvikstårtan. Foto Daniel A. Johansson

Rapport från årsmötet

S:t Egonshelgen avslutades med ett
årsmöte där Anna Hansson avgick som
drots och Gunilla Andersson tog hennes
plats. Sjutton röstberättigade medlemmar

var närvarande. Till årsmötes-
förhandlingarna serverades en tårta i form
av Gotviks vapen som Dana hade gjort.
Den var både god och vacker. Någon fällde
kommentaren ”Det är första gången jag har
tyckt att Gotviks vapen är snyggt.”

Bortsett från tårtan var det i mångt och
mycket ett alldeles vanligt årsmöte där det
föregående årets verksamhet liksom det
ekonomiska läget föredrogs. Avgående
styrelse beviljades ansvarsfrihet och en ny
styrelse valdes. Den består av:

Gunilla Andersson – Ordförande
Conny Bältsjö – Kassör
Wai Giang kok – Sekreterare
Cecilia Dalborg – Ledamot
Julia Nilsson – Ledamot
Stina Strömberg – Ledamot
Björn Ahlin – Ledamot
Magnus Rönnesjö – Suppleant
Karin Löfgren – Suppleant

Till valberedning för det kommande året
valdes:

Marika Johansson
Barbro Hansson
Daniel Svedlund 

Till revisorer för den kommande ettårs-
perioden valdes:

Daniel Johansson
Daniel Svedlund

Det beslutades att bibehålla nuvarande nivå
på medlemsavgifterna på 550 kr för
medlemskap med prenumeration på
Dragons Tale/Silversparren, 300 kr för
vanligt medlemskap och 100 kr för 
familjemedlem som är boendes på samma
adress som standardmedlem. Lös
prenumeration på Dauphinen kostar som
tidigare 100 kr för ett år.

Under övriga frågor togs följande ämnen
upp:

Conny föreslog att de pengar som vi idag
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har reserverade till framtida hyra skulle
fonderas i en räntefond i Nordea. Detta för
att pengarna skulle hamna under en egen
post i bokföringen, så man inte ”nallar” av
dem av misstag. Dessutom så får vi ju då
ränta på dessa pengar. Mötet antog
förslaget, då det inte påverkar ekonomin i
negativ riktning.

Conny tog upp frågan om försäljning av
medlemmars hantverk vid marknader som
vi medverkar i, det beslutades att det
förslag som presenterades, skulle testas på
vikingamarknaden nu den 6 -7 maj på Ale
Vikingagård. Förslaget gick ut på att varor
som medlemmarna vill sälja för 5 – 25 kr
får ett påslag på 5 kr, varor för 26 – 50 kr
får ett påslag på 10 kr, varor för 51 – 100
kr får ett påslag på 15 kr och varor som
säljs för över 100 kr får ett påslag på 20 kr.
Medlemmar får med andra ord sitt begärda
pris, och Gotvik behåller ”påslaget” som
en extra inkomst.

Conny tog upp frågan om Gotviks
nuvarande stadgar, och föreslog att den
nyvalda styrelsen skulle få i uppdrag att se
över dessa och rätta till felaktigheterna
innan nästa årsmöte. Mötet gav styrelsen i
uppdrag att ta fram ett förslag på nya
stadgar som presenteras senast nästa
årsmöte.

Conny rapporterade om hur det går för de
järngrytor som Gotvik beställt, det
konstaterades att allt sker enligt tidsplanen.

Björn tog upp frågan om att ”monstret”
behöver repareras, det kom även upp
frågan om att vikingatältet behövdes sys
klart och att tältduken behöver
impregneras. Styrelsen fick i uppdrag att
utarbeta en plan på hur detta skall ske.

Anna passade på att påminna om att det är
viktigt att cirkelledarna rapporterar in sina
cirklar till Sensus, då vi annars kan gå
miste om bidrag, det räcker om man är tre
personer närvarande för att ett tillfälle skall
räknas. Gästande Mats från Jönköping
inflikade att Sverok nu blivit medlemmar i

Studiefrämjandet, och att vi som
medlemmar i Sverok kan få bättre villkor
hos dem. Styrelsen fick i uppdrag att kolla
upp hur det förhåller sig.
 

Eventannonser

Mate-dusten, Juneborg, 29-30 april

Juneborg håller ett knytkalas i sitt hus i
lajvbyn utanför Skillingaryd. I den
inbjudan till Gotvik som lästes upp på S:t
Egon hotar juneborgarna med att låta vår
förra drots arbeta med lökskalning och
sillrensning för överskådlig tid om hon inte
friköps:

”Om ni borgare, bönder och adel i Gotvik
under st Egons beskydd önskar eder drotts
tillbaka, hel och badad, skall ni låta sända
oss en delegation medhavandes stora
mängder kött och öl till Juneborgs
häraldshövdingsgård Den 29 Aprill”

Praktisk information

När? 29 april 2006, drop in under lördagen
kl 1100 till 1800 eller efter
överenskommelse. Tills någon gång runt
1300 på söndagen den 30 april. 

Var? I lajv-byn utanför Skillingaryd där
Juneborg bygger sitt hus (se karta
nedanför). 
Vad kostar det? 50 kr. 

Bo? Bo gör man i de hus som finns
tillgängliga eller tar med sig sin pavve. Då
det är tidigt på året så tänk på att ta den
varma sovsäcken och en eller ett par filtar.
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Dricka och äta? Det finns en brunn, men vi
garanterar inte drickbarheten och det finns
en bäck men det samma gäller där, så var
och en tar med sig den dryck som man vill
dricka under eventet detta gäller ÄVEN
VATTEN. För dem som kommer tidigt
under dagen kommer det att finnas någon
form av lättare måltid runt kl 1400 (om
man vill ha mat under dagen på lördagen så
anmäl detta i förväg). På söndagen
kommer det att serveras frukost. Banketten
på lördagen har formen av ett knytkalas
och alla tar med sig något till denna och
deltar därför i kock tävlingen. Man skall
anmäla vad det är som man tänker ta med i
förväg. Det kan vara bra att tänka på att de
uppvärmingsmöjligheter som finns
tillgängliga är över öppen eld.

Anmälan? Anmäler dig gör du till Erik
Wågman på erikw85@home.se och den
skall innehålla ditt mundana namn, telefon-
nummer och mailadress. Sista anmälnings-
datum är onsdagen den 26 april efter det
kostar det 150kr
Betalning? Den sker på plats. Ha helst
jämna pengar till hands.

Nordmarks furstetornering,
Thurgården, Aros, 5-7 maj

Nordmark står för närvarande utan
furstepar och styrs av Nordmarks drots,
Lord László of Pécs. Allt Nordmarks folk
uppmanas därför att delta i Nordmarks
furstetornering, antingen som konsort eller
fighter. Om du inte kan ställa upp i
torneringen är du välkommen att delta och
förgylla eventet med din närvaro samt se

kröningen av vår länge efterfrågade furste
och furstinna.

Torneringen kommer att hållas den 5-7 maj
i Thorgården (tidigare känd som Lurbo
gård) i det fagra häradet Aros. Eventet
startar 18.00 på fredagen och slutar vid
lunchid på söndagen. Själva torneringen är
på lördagen och efter den så kommer dagen
ägnas åt krigsträning och annan träning i
heavy fighting. Senare på kvällen kröns
fursteparet. Marshal in charge är självaste
hans majestät konungen Sven Gunnarson.

Kostnader: Eventet kostar 250 kr (150 kr
off-board, alltså utan bankett). I detta pris
ingår site fee, två frukostar, lunch och
kvällsmat. Om du inte vill sova i
bankettsalen går det bra att boka säng för
40 kr per natt. Efter den 28 april
tillkommer en efteranmälningsavgift på
100 kr.

Hitta dit: 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. Bil norrifrån: Ta
E4:an tvärs genom Uppsala. Sväng höger i
rondellen vid IKEA, fortsätt som ovan. Bil
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. 

Amälning: Anmäl dig till eventet senast
den 28 april. Det görs genom att skicka
följande information till
kassorholmrike©spray.se:
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- Fullständig mundan adress
- SCA namn
- SCA grupp
- Telefonnummer
- Allergier, om några
- Andra önskemål, t.ex. off-board eller
dylikt
- Om du önskar boka säng för fredagen
och/eller lördagen. 

Betalningen ska göras till SKA Aros
plusgironummer 47 58 35-5. Anmälningen
är slutförd endast när både betalning och e-
mailregistreringen är SKA Aros till handa.
Utländska gäster får betala vid ankomst.

Autokrat:
Herr Sigfrid Hake (Nicklas Wennström)
Telephone: +46 (0)8-277 337
Mobile: +46 (0)738-18 24 09
E-mail: kassorholmrike©spray.se

Ale vikingamarknad, Häljered, 6-7 maj

Marknaden pågår lördag 10-15 och söndag
11-16. I år beräknas runt 30 vikingatält och
200 vikingar finnas på marknadsplatsen. 

Detta är inte något SCA-event men Gotvik
medverkar på vikingamarknaden bland
annat med barnaktiviteter som Lady
Aelfwynne samordnar. Kontakta henne
redan nu om du vet att du kommer att
kunna hjälpa till. Det är givande och roligt

för dig att lära barn hantverk och det är
dessutom givande för Gotvik eftersom
inkomsterna från barnaktiviteterna tillfaller
oss. 

Det kommer att finnas möjlighet till
gemensam försäljning av hantverk mot viss
avgift till Gotvik. Varor som medlemmar
vill sälja för 5 – 25 kr får ett påslag på 5 kr,
varor för 26 – 50 kr får ett påslag på 10 kr,
varor för 51 – 100 kr får ett påslag på 15 kr
och varor som säljs för över 100 kr får ett
påslag på 20 kr. Medlemmar får med andra
ord sitt begärda pris, och Gotvik behåller
påslaget som en extra inkomst.

Vi sätter upp vikingatältet så tidigt som
möjligt fredag 5 maj. På kvällen är det
knytkalas i långhuset. Under lördagen finns
vi med på marknaden och på kvällen
bjuder kommunen på vikingagille för de
medverkande. Söndag 7 maj är det
marknad 11 – 16 och sedan tar vi ned tältet
och åker hem.

Vikingagården ligger 3,5 mil norr om
Göteborg, Rv 45 mot Karlstad. För den
som åker kollektivt med buss är de
närmaste hållplatserna Häljered och
Älvängens vårdcentral.

Gotvik har åtagit sig att dela ut reklam för
vikingagården vid Bäckebol parkering den
1 och 2 maj. Reklamlapparna finns i
lokalen.

Då marknaden förra året hade besök av
främlingsfientliga Nationell Ungdom, så
kommer vikingagården att anordna en liten
föreläsning om främlingsfientlighet
onsdagen den 3 maj klockan 19:00 i
kontorshuset vid vikingagården.
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Dubbelkriget XIX. Attemark, 19-28 maj

Lystren och hören!
Återigen är alla innevånare i den kända
världen inbjudna till årets event,
Dubbelkriget, som arrangeras för nittonde
gången i det fagra Attemark.
Detta år försöker vi oss på en ny och större
site, Barnens By i Hästveda, med både sjö
och strand, många inomhusplatser och
något modernare faciliteter. Vi kommer
även att trycka extra på projektet ”Hundra
fighters” och därigenom försöka göra
eventet till det största fightingeventet i
Europa någonsin. Mer information om
projektet ”Hundra fighters” finns på
http://www.nordmark.org/doublewars
Som vanligt kommer vi att ha massor av
Konst- och vetenskapsklasser, workshops
tillsammans med många utmanande
bågskytte- och fäktningstävlingar. 
Så tveka inte, ta med din bågskytte- och
fightingutrustning och ta tillfället att
bestämma vilken sida av knäckebrödet
man ska bre smöret på under kommande år
samt delta i Magna Cartakriget. Ta med
dina finaste handgjorda saker till vår konst-
och vetenskapsutställning, dela med dig av
dina kunskaper på klasser och workshops
eller strosa bara omkring med nya och
gamla vänner som kommer från hela
världen.

Site
Barnens By, Hästveda, Sverige ligger i
norra Skåne. Siten har ingen gatuadress.
Eventet öppnar klockan 16.00 på fredagen
den 19:e maj och slutar vid lunch söndagen
den 28:e maj. Siten är diskret blöt och
husdjur är inte tillåtna.
Telefonnummer till siten är 0451-305 48
eller 300 72.

Priser
350 kr för SCA medlemmar, 400 kr för
icke-medlemmar. Förseningsavgift utgår
med 100 kr efter 1:a maj. Frukost 20 kr,
lunch 40 kr. Övernattning inomhus
(sängkläder ska medtagas) 30 kr/natt. Pris
för bankett kommer att anges på hemsidan.
För tält tillkommer 200 kr i deposition som
returneras när tältplatsen är städad och
kontrollerad av eventpersonal.

Anmälan
Senaste dag för anmälan är 1:a maj.
Anmälan från personer boende i Sverige är
giltig först när betalning är Attemark till
handa. Anmälan görs enklast on-line på
www.nordmark.org/doublewars . Om du
inte har tillgång till Internet, kontakta
någon av autokraterna för en papperskopia
av anmälningsformuläret. Utländska gäster
kan betala i Euro eller amerikanska dollar.
Växel kommer dock ges i svenska kronor.

Vägbeskrivning
Från söder (Malmö): Ta E22:an mot
Kristianstad/Kalmar. Lämna motorvägen
efter Hurva och fortsätt mot Höör och
Växjö på väg 23. På väg 23, ta vänster mot
Hästveda. I Hästveda, ta vänster mot
Bjärnum. Följ vägen och SCA-skyltarna.
Från norr (Stockholm): Ta E4:an mot
Helsingborg. I Traryd, ta väg 120 österut
mot Älmhult. I Älmhult, ta väg 23 och
fortsätt söderut mot Hässleholm. I
Hästveda, ta höger mot Bjärnum. Följ
vägen och SCA-skyltarna.

Autokrater
Lord Rickard Raettrodig Ruse
(Richard Richardson)
Bjeretsvägen 155
233 92 Svedala
Phone: +46 (0)70 – 573 93 71
E-mail: palnatoke@hotmail.com

Lord George fitzHume (Ola Widell)
Finkgatan 7
214 59 Malmö
Phone: +46 (0)70-8228898
E-mail: georgefitzhume@hotmail.com
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Sir Matthew Blackleaf (Matthew Moore)
Badhusgatan 1
294 31 Sölvesborg
Phone: +46 (0)70-6641788
E-mail: matt.moore@valeo.com

Åkulla medeltidsdagar, 20-21 maj
 
”I år är det 70 år sedan lantbrukaren Albert
Johansson och hans 12-årige son Thure
fann skelettet av en man klädd i medeltida
kläder, när de harvade torvströ i Bockstens
mosse. Fyndet fick namnet
”Bockstensmannen” efter Bockstens gård i
Rolfstorps socken, ca 2,5 mil öster om
Varberg. 

Med anledning av detta arrangerar vi
Åkulla Medeltidsdagar 20-21 maj 2006 på
Åkulla Friluftsgård, som är beläget ca 1 km
från fyndplatsen strax intill Yasjön.
Arrangemanget fokuserar på
Bockstensmannen och därmed den äldsta
mordgåtan i Sveriges historia. Förutom
detta genomgående tema bjuder helgen på
sedvanliga förnöjsamheter i medeltida anda
såsom tornerspel, skänkstugor, gycklare,
musiker, eldblåsare och hantverkare.”

Ovanstående är hämtat från
http://www.medeltidsdagarna.se/akulla/
där man kan läsa mer om Åkulla
medeltidsdagar.

Detta är inte något SCA-event men Gotvik
medverkar på Åkulla medeltidsdagar bland
annat med barnaktiviteter som Lady
Aelfwynne samordnar. Kontakta henne
redan nu om du vet att du kommer att
kunna hjälpa till. Det är givande och roligt
för dig att lära barn hantverk och det är
dessutom givande för Gotvik eftersom
inkomsterna från barn-aktiviteterna

tillfaller oss. Kontaktuppgifter finns på
sista sidan och på nätet.

Det kommer att finnas möjlighet till
gemensam försäljning av hantverk mot viss
avgift till Gotvik. Varor som medlemmar
vill sälja för 5 – 25 kr får ett påslag på 5 kr,
varor för 26 – 50 kr får ett påslag på 10 kr,
varor för 51 – 100 kr får ett påslag på 15 kr
och varor som säljs för över 100 kr får ett
påslag på 20 kr. Medlemmar får med andra
ord sitt begärda pris, och Gotvik behåller
påslaget som en extra inkomst.

Åkulla Friluftsgård ligger i Halland, ca 2,5
mil öster om Varberg. Om du kommer från
motorvägen (E6) tar du av vid avfart nr 54
och följer sedan väg 153 österut mot
Ullared/Värnamo. Efter ca 20 km ser du en
skylt där det står Åkulla 4 km. Fortsätt på
den vägen så når du strax friluftsgården
och festligheterna. Kommer du inifrån
landet ligger Åkulla ca 1 mil väster om
Ullared. 

Snigeljakten, Enhärjir (Uma), 23-25 juni

Kom och jaga sniglar i Nässelträsket! Om
vi inte jagar dem äter de upp oss, men vi
jagar dem och äter dem istället!

Som vanligt blir det en tornering för att
avgöra vem som blir årets Snigelbane, och
massor av annan fighting, och skojiga lekar
och tävlingar. Ta med vapen och
rustningar, pilbågar och kastyxor och kom
och hjälp oss bekämpa de onda
snigelbestarna! Siten är så våt ni vill, och
vi tar med oss en badtunna.

Mer info om site kommer snart, men skulle
någon vilja anmäla sig redan nu går det

12



alldeles utmärkt, det hela kostar 250SEK.
Barn som äter lite och deltar i eventet
kostar hälften, barn som äter inget/nästan
inget, och är för små för att vara med
kostar inget.

Anmälningar till autokraten: 
Geiri í Hrauni
090-40901
070-6032567
g_tazz@yahoo.com

Pengar till Postgiro 64 99 00 - 8 (SKA
Uma) Skriv vem du är och vad du betalar
för. Utländska gäster betalar så klart i
dörren.

Kalendarium

Schemalagda aktiviteter

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

Hatt- och accessoarcirkeln:
Varje måndag i lokalen på Myntgatan
18:00

Gotviks pipare, musikcirkel:
Tisdagar i lokalen. 

Gotvikslördagar

April

22 Vikingalördag, Gotviks lokal

Praktiskt arbete med vikingatältet och
andra förberedelser inför Ale vikinga-
marknad 6-7 maj.
Juni

3 Knytkalas (preliminärt)

10 Monsterdag, Gotviks lokal 

Vi ser över Monstret och förebygger
framtida problem.

Event/engångsföreteelser

April

29-30 Mate-dusten, Juneborg

Maj

5-7 Nordmarks furstetornering, Aros

6-7 Ale vikingamarknad, Häljered

19-28 Dubbelkriget XIX Attemark

20-21 Åkulla medeltidsdagar, Varberg

Juni

23-25 Snigeljakten Enhärjir

Juli

21-23 Kungahälla medeltidsdagar

Augusti

6-13 Medeltidsveckan på Gotland

September

22-24 Sigrids gästabud

Oktober

14 Föreningsdag, Ale vikingagård 
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Kontaktinformation

Drots (ordförande):
Gunilla Nilsdotter Tveuggla
Gunilla Andersson
0706-889336
gunilla_syr_hatt@hotmail.com

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

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

Krönikör:
Druda Uddormsdotter
Julia Nilsson
031-168625
julia.k.nilsson@gmail.com

Härold:
Arnaud
Björn Sandberg
031-413600 
bjorn@strakt.com

Gotviks webbsidor:
www.nordmark.org/gotvik/

Gotviks forum:
www.nordmark.org
Du måste vara medlem i Nordmark
community och välja att prenumerera på
Gotvik för att komma åt forumet.

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. 

Fightinglistan finns på:
http://groups.yahoo.com/group/gotvik_figh
ting
Samma instruktioner gäller. Notera
understrecket, det ska vara gotvik_fighting.

Gotviks lokal:
Myntgatan 18, Göteborg 
Dörren inne på gården (ej i passagen in till
gården). Andra våningen. Skicka ingen
post hit!

Medlemsavgift:
Enskilt medlemskap 300 kr
Extra familjemedlem 100 kr/person
Dragons Tale/Silversparren +250 kr/år 
Avgiften betalas till postgironummer 83 32
08-2, mottagare SKA Gotvik, eller direkt
till skattmästaren 

I avgiften ingår medlemstidning (6 ggr/år). 
Det går även att teckna separat
prenumeration på Dauphinen (för icke-
medlemmar) för 100 kr/år.

Deadline för nästa nummer av Dauphinen:
12/6 Bidrag mailas i elektronisk form till
krönikören. Illustrationer är mycket
välkomna.
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