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från Krönikören
Hoj Hoj alla Styringar där ute i vårsolen (fast just nu slår regnet mot fönstret). Jag hade väl inte

tänkt mig att få något ämbete riktigt ännu men när vår fagra Baronessa kallar så kan man ju inte
göra annat än att göra henne till viljes. Så – har ni några skrönor, allvarsord, idéer, rapporter eller

bara vill säga hej – Skicka genast ett mail till mig på kronikor@styringheim.se så ser jag till att det
hamnar här en gång varannan månad. Väl mött på alla roligheter i drömmen!

Ylva från Valle
Krönikör

Rapport från Drotsen
…och plötsligt kom våren. Jag tycker själv att Gourmetfesten alldeles nyss genomfördes men så
visar det sig att om mindre än en vecka så är det dags för Dubbelkriget. Då är det väl dags att
börja sy på den där skjortan man haft liggandes i ett år. För vad vore väl ett event utan lite

panikfixande? Jag hoppas att alla medlemmar som åker i år får ett fantastiskt event (ha nu inte
alltför roligt när jag inte kan vara med) och att Rätt sida vinner.

Cecilia
Drots

Baronparet har ordet
Vi hälsar alla nya i Baroniet välkomna och hoppas ni har upplevt ett varmt Styringskt
välkomnande!

Vi har besökt Nordmark och Holmrike under Spring Crown tourneringen i april månad. Vi fick
bevittna när Sven Gunnarsson och Siobhán inghean uí Liatháin återigen står som kronprins och
kronprinsessa av Drachenwald. Styringheims fana vajade (bokstavligen) i vinden då fru Renika
tog hem vinsten på A&S tävlingen och vår ärade Baron John visade Baronen Vilhelm Torbjörnsson
av Aarnimetsä hur en Styring super. Baronessan tog med sig ö-formade kakor åt Kunga- och
Furstepar, de har inte klagat på magont.
Vi besökte även Rindi Borg i Almedalen kvällen den 19 april och fick ett mottagande värdigt ett
baronpar. Medan våra tappra kämpar rustade underhöll baronessan med medeltida ballader.
Intrycket vi gav var självfallet av god kvalitet och vi hoppas många nya dyker upp bland oss.

Baronen laddar just nu inför Knäckekriget att slåss för den håliga sidan (och kanske återfå sitt
krus som stals på samma ställe ett år sedan)! Baronessan (som tyvärr ej medverkar på eventet) ber
att för Styringheims bästa lösa gåtan som uppenbarade sig på Luciafesten Anno Styringheimsis
XXVII. Se gåtans fulla längd http://styringheim.se/node/654

Till sist vill vi tacka Yrla för en fantastiskt väl genomförd Gourmetfest, tack även våra tappra

fighters, Skafte för sina många musikkunskaper och alla som med sin närvaro berikade den 16:e
dagen i mars månad.

Edert Baronpar

John et Saga

från Präntaren
För alla er som är nyfikna på att få veta mer om vad skriptoriet gör och gärna vill kalligrafera
eller illuminera, hör av er till prantare@styringheim.se

Håll även utkik i Styringheims facebookgrupp efter datum för skriptoriekvällar, vanligen i slutet
av månaden. Använder ni inte Facebook så kontakta mig gärna direkt via emailen för önskat
datum.

Wilda Präntare

Kalendarium
Dubbelkriget, 3-12 maj
Än en gång står Attemark som värd för Knäckebrödskriget och och det är med stor glädje vi inbjuder Er att fira denna
tillställning med oss. Låt oss göra det ännu bättre och roligare än någonsin tidigare! Såsom det låter på namnet så

kommer det vara två krig. Det kommer att finnas bågskytte och fäktning, stora turneringar, massor av klasser att delta
i och underbara, magiska kvällar i lägret.Vi är också återigen inbjudna att delta på marknaden på Hovdala slott där
Svenska Mästerskapet i tornerspel kommer att hållas. Detta och mycket mycket mer kommer att äga rum på det
tjugosjätte Dubbelkriget.

VÄV-gille, 31 maj-2 juni
Återigen bjudet Gyllengran in till VÄV-gille. VÄV står såklart för Våld Är Vackert och går i kämpalekens tecken.
Majgreve, 1-2 juni

Holmrike inbjuder alla och envar att delta i årets Majgreve i Nordmarks sköna landskap!
Drachenwald's 20th Anniversary , 19-23 juni
Come and Celebrate our kingdom's 20th anniversary in Comfort and Style at
the Wonderful Ludwigstein Castle.
Midsommar i byn, 21 juni
Juneborg och Berghems Vänner bjuder in till midsommarfirande i byn Berghem. Vi vill skapa ett möte för alla vikinga
och medeltidsintresserade där vi dels kan lära oss något och dels ha roligt tillsammans. På dagen är det tävlingar,
workshops och föreläsningar och på kvällen blir det fest!

Mer information om evenemangen finns på Nordmarks och Drachewalds hemsidor (se länkar nedan)

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: ThorvaldR Skegglauss (David Lehfeld) and Tofa inn Glaði
(Wendey Stohler), king@drachenwald.sca.org queen@drachenwald.sca.org
Seneschal/drots för Drachenwald: Mestre Duarte Goncalves, OP (Johnathan George)
seneschal@drachenwald.sca.org
Styringheims Nyhetsbrev Hwitastjerna skickas ut första veckan varannan 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 600- och 1600.

Hwitastjerna är en publikation som inte ges ut av SCA inc och därmed inte ger uttryck för SCA´s
officiella ståndpunkt.
© Styringheim.
Kontakt: nyfiken@styringheim.se

Länkar: www.styringheim.se www.nordmark.org www.drachenwald.sca.org

