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från Krönikören
Så har jag då varit på mitt första event utomlands. Det var en helt fantastisk site – ett slott
med precis så många vindlingar och gångar så jag villade bort mig hela tiden! Men det far
fantastiskt roligt! Då jag inte bodde på slottet missade jag en hel del kvällsaktiviteter (hade
sällskap av CNN som enda icke-dubbade tv-kanalen på mitt Gasthof) men jag hann med

mycket trevlig under dag- och kvällstid. Bland annat fick jag se mycket fäktning, riktigt
cool fighting, vår furste som galen kycklingälskare och en massa trevliga människor i
häftiga kläder. Det var en bra pepp inför Medeltidsveckan!!

/Ylva från Valle, Krönikör

från Drotsen
Efter månaders väntan dök så äntligen DW20years upp. Innan jag ens visste att eventet
startat så var det över. Ett alltför kort och fantastiskt roligt event avslutades med en lång
återresa och nu är alla styringar åter på öin. Fylld av inspiration och SCA-glädje inväntar
jag nu medeltidsveckan med spänning och hoppas vi alla ses i lägret i Östergravar!
/Cecilia, Er ännu ej återhämtade Drots

från Baronparet
Vi reste till Knights Crossing för att bevittna kröningen av majestäterna Sven Gunnarsson
och Siobhán inghean uí Liatháin. Furst Vitus Polonius ville lägga beslag på Gotland som
sin pensionsplan och Vår Baron utmanade honom på duell som kommer ske under
Knäckekriget i nästa år.
Vi närmar oss Medeltidsveckan och Nordmarks Fursetornering som utspelas på Vår mark.
Vi ber er alla att ta tillfället i akt och skicka en avsiktsförklaring till Furst Eirik i hopp om
att överta kronan.
Vi är även halvägs i Vår regeringsperiod och 28 september är det dags för
Storstyringkampen! I den kända världen är Styringheim som Baroni unikt med Vår
kämparlek och Vi hoppas att ni ärar oss med ert deltagande!
Som alltid vill Vi ha rekommendationer från populasen till fler utmärkelser i Vårt fagra
Baroni.

/John et Saga, Baronpar

Skråhållaren hälsar

Den 20 dagen var fjärde månad skickar jag iväg en rapport till MoAS:en i Nordmark. Till
detta behöver jag uppgifter kring event (autokrater, matokrater, kurser) och personliga
rapporter om hantverk och kunskap under den aktuella perioden (januari-mars, april-juni,
juli-september och oktober-december). Mer om det http://styringheim.se/node/558
Senaste tiden har det varit dåligt med rapporter trots att jag vet att den finns en stor
kreativitet i Styringheim. Jag hoppas vi får ta del av fleras rapporter i framtiden så att
kunskaper kan delas!
Hantverksdagar i framtid och dåtid: http://styringheim.se/node/659
Vill du hålla en kurs? Kontakt mig! skrahallare@styringheim.se

/Saga, Skråhållare

Rapporter
På Spring Crown i Holmrike tog Sven bara Sven hem segern och han och Siobhan skulle
därmed krönas till kung och drottning på Drachenwalds 20-årsjubileum på burg
Ludvigstein i Tyskland under midsommarhelgen. De bad då Åsa Vävare och Renika
Rikardsdottir om hjälp med att skapa kröningsdräkter till denna mycket speciella kröning.

Och inte backar en styring för en utmaning, tidsbrist och andra projekt viftades bort som
irriterande flugor och under Knäckekriget gjordes planer, togs mått och formades
modeller. En stor säck med sammet, siden och brokad liftade med Renikas drake hem till
Styringheim där en grupp styringar samlade sina krafter för att sätta planerna i verket och
tvinga dessa viljestarka tyger till underkastelse i sömnaden av dräkter i Drachenwalds
färger svart, rött och gyllene gult.

Långa dagar och sena kvällar blev det, mycket kaffe och kaka och en hel del skratt och
skvaller, men framför allt ett fantastiskt samarbete i skapandet av högkvalitativt
sömnadshantverk. Små små sammetsknappar, mängder med knapphål i silke,
brokadfoder och detaljer, allt växte fram under flinka fingrar och slutligen syddes alla
dessa delar ihop till fyra plagg som levererades i god tid innan kronprinsparets avfärd
mot Tyskland. Ett stort tack till alla som bidrog till detta! Åsa, Erika, Grima, Lunetta,
Cecilia, Aelfwynne och Cecilia har alla deltagit i utmaningen med liv och lust, blod och
svett och mycket kärlek till vår lek och vår fantastiska förening. Jag är stolt över
Styringheim som rodde i land med detta. Hoj hoj hurra för oss!
/Renika
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Medeltidsveckan
Då var det snart dags igen för årets höjdpunkt, Medeltidsveckan. Här kommer några rader
om årets tältläger. På ett sätt samma som förra året men på ett annat sätt en hel del nytt.
Gammalt är att det är samma plats som förra året, Östergravar. Det fungerade fantastiskt
bra och vi hoppas på detsamma i år. Nytt för i år är att vi delar läger med Battle of Wisby.
På den södra delen av området, den mot gångvägen ut från Dalmansporten, så kommer
Battle of Wisby ha sitt läger. På den norra delen kommer Styringheim att ha sitt läger med
en egen entrè vid stigen som går längs med muren. De gemensamma toaletterna och
Styringheims del av lägret kommer att vara inhägnade som förra året för säkerhetens skull.
Tyvärr kommer det inte att finnas något värdshus i Styringheims del av lägret i år.
Däremot finns värdshus i Battle of Wisbys del där det serveras frukost och middag, ingen
föranmälan krävs.
Det finns plats för fler kurser och föreläsningar i lägret. Har du lust i att hålla i en kurs
kontakta Lia lia.thornegge@gmail.com för planering. Kurser och föreläsningar ordnas
också hos Battle of Wisby. För att delta i deras kurser krävs dock utrustning enligt deras
krav, se www.battleofwisby.com.
Flera torneringar kommer också att hållas, nybörjartornering, wisbytornering etc. Ett krig
planeras också och vi hoppas att vädergudarna är med oss i år. I år kommer även
furstetorneringen att hållas under medeltidsveckan och fredagen den 8 augusti i
Nordergravar går den av stapeln.
/ Autokraterna

Kalendarium
Bågskytte i Köping, 19-21 juli (Holmrike)
Anmälan till Hellvig Arvidsdotter, andrealoef@hotmail.com

Styringheims läger, 2-12 augusti
Se anmälningsinformation på www.styrigheim.se

Aros historiska fäktläger, 23-25 augusti
Information finns på http://aros.nordmark.org/event.php?id=253

Örehus Jaktgille,11-13 oktober
Information finns på http://orehusjaktgille.webs.com/

Hur man blir medlem
Furstendömet och kungadömet har varsin tidning som ges ut regelbundet under året. Ditt
medlemskap styrs av vilka tidningar du vill ha hem. Oavsett medlemskap så får du
Styringheims Nyhetsbrev Hwitastjerna till din mail om du så önskar (skicka din e-mail till
kronikor@styringheim.se). Tidningarna innehåller både artiklar, information om
kommande evenemang och adresslistor till den kända världens kontaktpersoner.
Enskild medlem - 200 kr - Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim
Enskild medlem med utökat medlemskap – 450 kr - Fullständigt medlemskap i SCA och
Styringheim - Prenumeration på: Nordmarks* tidning Silversparren Drachenwalds*
tidning Dragon´s Tale
Familj – 250 kr - Fullständigt medlemskap i SCA och Styringheim
Familj med utökat medlemskap – 500 kr - Fullständigt medlemskap i SCA och
Styringheim - Prenumeration på: Nordmarks tidning Silversparren Drachenwalds tidning
Dragon´s Tale
Hur du blir medlem:
1) Har du tidigare registrerat dig på Nordmarks census, hoppa till punkt 5.
2) Gå in på www.nordmark.org/census/signup.php

3) Välj Styringheim i listan i steg 2
4) Fyll i dina namnuppgifter m.m. samt vilken typ av medlemskap du vill ha.
5) Betala till postgirokontonr 398 132-1, Styringheim.
6) När pengarna kommit in till Styringheim skickas medlemskortet hem till dig.
Vill du veta mer?
Kontakta vår Kastellan på kastellan@styringheim.se. Det är Kastellanens uppgift är att
bistå dig som är ny i föreningen och kan ge dig tips och idéer om var du kan få
information om allt från sömnad till rustningsbygge.

Officiella personer inom Styringheim
Baron John Smed (John Friederich) baron@styringheim.se
Baronessa Skarp-Eriks Saga (Sara Nilsson) baronessa@styringheim.se
Kastellan: Alma van Harderwyk (Susanne de Paulis) kastellan@styringheim.se
Ansvarig för nya medlemmar och för att ge hjälp och information till personer som är intresserade av att gå med i
föreningen och delta på evenemang.

Bågskyttekapten: Morten Kanik (Martin Eriksson) och Åsa Vävare (Åsa Martinsson)
bagskytte@styringheim.se
Ansvarar för bågskytte inom föreningen.

Drots: Cecilia Memling (Cecilia Fredriksson) drots@styringheim.se
Drotsen har yttersta ansvaret för de praktiska göromålen i baroniet.

Fäktmarsk: Cecilia Memling (Cecilia Fredriksson) faktmarsk@styringheim.se
Ansvarar för fäktning inom föreningen.

Hemsnidare: Danel Udalschou (Daniel) hemsnidare@styringheim.se
Ansvarig för hemsidan

Historiker: Skafte Vaghorne (Petter Åkesson) historiker@styringheim.se
Ansvarig för Styringheims arkiv

Hästmarsk: Ejsarves Märta (Ellen Norrby) hastmarsk@styringheim.se
Ansvarig för hästaktiviteter i Styringheim

Härold: Gríma (Isabelle Wårfors) harold@styringheim.se
Hjälper medlemmarna med att välja namn och vapen till sin persona

Krönikör: Ylva från Valle (Mona Eriksson) kronikor@styringheim.se
Ansvarig för utgivningen av Styringheims tidning Hwitastjerna

Marsk: Rok Tingfaste (Sebastian Gamero) marsk@styringheim.se
Säkerhetsansvarig för kämpalek

Präntare: Wilda Frejasdottir (Marie Viberg) prantare@styringheim.se
Ansvarig för skriptoriet som förser baronpar och andra med vackra dokument

Skattmästare: Morten Kanik (Martin Eriksson) skattmastare@styringheim.se
Ansvarig för baroniets finanser

Skråhållare / MoAS: Skarp-Eriks Saga (Sara Nilsson) skrahallare@styringheim.se
Samordnar hantverk och efterforskningsaktiviteter. Kallas ofta Minister of Arts and Sciences, förkortat MoAS

Tornejklerk: Vakant tornejklerk@styringheim.se
Ansvarig för listämbetet, d.v.s. sekretariatet under kämpalekstävlingar

Fältskär: Vakant faltskar@styringheim.se
Ansvarig för säkerhet och första hjälpen på evenemang och vid kämpalek

Officiella personer inom Nordmark
Fursten och furstinna av Nordmark: Furst Eirik Hårfager och Furstinna Jacquelyna de
Bellmont

Drots för Nordmark: Hertiginna Vanna Edwinsdochter Dawburn (Kristina Rudbjer)
drots@nordmark.org 073-939 188

Officiella personer inom Drachenwald
Kung och drottning av Drachenwald: Sven (Robert Hedström) and Shiobhan (Diane
Hedström), king@drachenwald.sca.org queen@drachenwald.sca.org
Seneschal/drots för Drachenwald: Baroness Mary Verch Thomas, OP (Mary Frost)
seneschal@drachenwald.sca.org
Styringheims Nyhetsbrev Hwitastjerna skickas ut första veckan var tredje månad, med
start den 4 november 2012. Om man som medlem önskar bidra med text eller nyheter så
skall detta ha inkommit till styrelsen@styringheim.se eller till Krönikören på
kronikor@styringheim.se senast den sista i månaden innan Nyhetsbrevet utkommer.
Styringheim är en del av SCA (Society for Creative Anachronism). Det är en religiöst och
politiskt obunden förening som samlar dem som är intresserade av historien mellan 600och 1600. Hwitastjerna är en publikation som inte ges ut av SCA inc och därmed inte ger
uttryck för SCA´s officiella ståndpunkt.
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