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MANUSSTOP FÖR FEBRUARINUMRET ÄR 10 JANUARI
Vill du skriva en artikel om någonting du tycker vi andra bör känna
till, hör pronto av dig till kronikor@styringheim.se

Styringheim är en del av SCA (Society for Creative
Anachronism).

073-036 3300

Medlemstidningen utkommer varannan månad med start i februari. Bidrag
skickas per mail till krönikören, kronikor@styringheim.se. Det går även att
skicka bidrag på papper eller diskett till Hwitastjerna, c/o Maria Sundstedt,
Jungmansgatan 404, 621 52 Visby. Manusstopp är den 10:e i månaden innan

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.

Skribenter, layout och korrekturläsning
Malin Ahlén
Susanne de Paulis
Ariel Eriksson
Ellen Norrby

Maria Sundstedt
Petter Åkesson
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Foton: Foton på våra nya
medelmmar är hämtade från
deras presentationer på
facebook.
Storstyringparet: Ellen Norrby
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SE MER AV DEN KÄNDA VÄRLDEN
Om man vill vidga sina vyer lite och se mer av den kända världen än
bara Styringheim så behöver det faktiskt inte bli så blodigt dyrt som
man kan tro.Detta är en beräkning av vad det kostar att åka på ett
event i Sverige och ett i Tyskland.

Inbördeskriget i Juneborg (Jönköping)

Total kostnad för 4 personer: 1737 kr (ca 809 kr/p)
Båtbiljett: 4 personer + bil = 737 kr (185 kr/person)
Bensinkostnad: ca 500 kr
Site fee: ca 500 kr/person
Restid: Visby-Oskarshamn 3,5 h + bilfärd ca 3,5 h = 7 timmar enkel
resa
Restips: Besök IKEA på vägen tillbaka och shoppa loss bland billiga
linnetyger (från 59 kr/m)

Crown Tourney norr om Kiel, Tyskland
Total kostnad för 4 personer: 5817 kr (1545 kr/person)
Båtbiljett Gotland-fastlandet: 4 personer + bil = 737 kr (185 kr/person)
Båtbiljett, kombi Helsingborg-Helsingör/Rödby-Puttgarden: 4 personer
+ bil = 1880 kr (470 kr/person)
Site fee: ca 500 kr/person
Restid: Visby-Oskarshamn 3,5 h + bilfärd ca 10 timmar = ca 14 timmar
enkel resa
Restips:
- Border Shop i Puttgarden är megafärjan med 4 våningar dedikerat till
allt vad tax free-shopping innebär och varje våning har sin specialitet:
vin, öl, sprit och godis (prisexempel: flak med öl ca 80 SEK).
- Tänk på att bensinpriset är högre i Tyskland så se till att tanka fullt i
Danmark (JET-mack finns längs vägen). Om du vill stanna över någon
natt finns det centralt belägna vandrarhem i både Köpenhamn och
Kiel, dessa kostar ca 200-300 SEK per person och natt. Gå in på
hostel.com för mer information.

Bli medlem i Styringheim:
Från 1 januari 2006 är SKA Nordmark affilierad med SCA Inc. Detta betyder
att som medlem i Styringheim är man även medlem i SKA Nordmark och
således även i SCA.
För att tillgodose kraven att man för att få vara ämbetsman och ställa upp i
krontorneringar måste ha kungadömets nyhetsbrev (Dragon's Tale) hemma så
finns det ett antal olika typer av medlemsskap.
Ett medlemsskap där man får Nordmarks tidskrift Silversparren digitalt
distribuerad och ett medlemsskap där man får en kombinerad Silversparren/
Dragon's Tale i pappersform. I båda fallen får du Styringheims egen eminenta
tidskrift Hwitastjerna i brevlådan sex gånger per år.
Gär så här:
1) Gå till registreringssidan på Nordmarks Census
(http://www.nordmark.org/census/)
2) Välj Styringheim i listan i steg 2 och fyll i namnuppgifter m.m. samt vilken
typ av medlemsskap du vill ha.
3) Betala till postgirokontonr 398 132-1, Styringheim.
4) När pengarna kommit in till Styringheim skickas medlemskortet hem till dig.
Medlemsskapet gäller ett kalenderår.
Medlemsavgift:

Enskild medlem 150 kr

(Medlemsskap i Styringheim och SCA Inc. Inkluderar Hwitastjerna.)
Enskild medlem med tidning 350 kr
(Medlemsskap i Styringheim och SCA Inc. Inkluderar Hwitastjerna,
Silversparren och Dragon's tale.)
Familj 200kr
(Medlemskap för en familj i Styringheim och SCA Inc. Inkluderar
Hwitastjerna. Huvudmedlem.)
Familjemedlemskap med tidningar 450 kr
(Medlemskap för en familj i Styringheim och SCA Inc. Inkluderar
Hwitastjerna, Silversparren och Dragon's tale. Huvudmedlem.)

För mer info och restips kontakta whilja@styringheim.se
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Sida 12
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Sid 13
Storstyringparet säger

Sid 14
Se mer av den kända
världen! - Whiljas resetips

Sida 16
Kalendarium

KRÖNIKÖRENS ORD
Nu är förändringarnas tid inne! Vår kastellan, Whilja af Gothia,
jobbar som en myra för att få in nya ansikten till Styringheim,
och med resultat! Vi har många nya som kommer att dyka upp
på till vårat 25års jubileum och krönandet av vårt älskade
storstyringpar. Av den anledningen så blir det här en tidning
som till stor del vänder sig till dessa, våra nya medlemmar och
förhoppningsvis våra framtida baroner och baronessor., men
även för att välkomna dem in i föreningen och presentera dem
för våra äldre medlemmar.
Med varma hälsningar i Decembermörkret

STORSTYRINGPARET SÄGER:
Hej alla styringar.
Hoppas att ni har en skön höst med mycket tid att fixa till alla
pinaler och prylar man behöver för sitt medeltidsliv!
Styringheims 25-årskalas är snart här, och vi ser fram emot en
hejdundrande fest. Särskilt glada är vi över det faktum att så
många långväga vänner (från längre bort än Nordmark!) har
anmält sig. Vi hoppas på er hjälp att ta väl hand om dem under
Luciahelgen – om ni läser detta efter festen så vill vi tacka så
hemskt mycket för att ni tog så väl hand om dem! Gotlands
storhet genom alla tider - vi tänker främst på vikingatiden, den
hanseatiska medeltiden och turismen under de senaste 150 åren
eller så – kommer sig ju av goda kontakter med våra besökare!
På Lucia får vi också äran att få den kända världens vackraste
kronor (koronetter är väl den korrekta termen, men det låter lite
påhittat) på våra huvuden, det skall bli en stor glädje att få
representera Styringheim som dess tionde Baronpar under det
kommande året! Vi önskar dock hjälp från er alla att
uppmärksamma de som gör sig förtjänta av Styringheims
utmärkelser – rekommendera!
Ni kan även rekommendera oss att göra saker ni tycker behöver
göras som inte har med utmärkelser att göra.

För Styringheim
- Skafte & Alma

/Agnes Odygd, krönikör för Styringheim
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PACKLISTOR FÖR EVENT
Vem har inte stått där inför ett event och tänkt: Har jag allt med mig nu?
Har jag glömt nått? Whilja af Gothia har därför skapat en packlista åt oss
som är fantastiskt bra att ha som ett litet stöd för minnet. Denna
packlista ligger också på Styringheims hemsida. (www.styringheim.org)
Feast Gear (trä, metall eller
Vantar (antingen tumvantar eller
keramik)
skinnhandskar eller vanliga diskreta
Djup tallrik
handskar)
Mugg
Leggings, benvärmare, underställ,
strumpbyxor eller liknande
Sked
Varma sockar (ex. försvarets
Egen dryck (ibland är evenemangen
yllesockar som går att dra upp till
i en lokal med serveringstillstånd
knäna)
och då får du ej ta med egen
alkohol, info om detta framgår av
Lyx:
evenemangsannonsen)
Mantel/jacka/kappa
Lyx:
Medeltidsskor
Kniv så man kan dela maten
Partlet (en liten kortare jacka typ
Flat tallrik (2 st)
bolero som är bra att ha för att inte
frysa i urringning, på ryggen och
duk/servett (enkel i linne av vad
över axlarna)
man nu har hemma)
Struthätta (oerhörd praktiskt. En
Korg att ha sakerna i
med knappar framtill förstör inte
Karaff (ex att hälla upp medhavd öl,
frisyren varje gång man tar av och
vin eller bara ha vatten i)
på den)
Bälte/Skärp
Kläder
Spännen att fästa lösärmarna med
Underklänning/tunika
Bältesväska (trasslar sig inte lika
Överklänning/tunika
mycket som en vanlig pung)
Byxor av nått slag om du är kille
Diskreta svarta/bruna/grå skor/
Sovsaker
stövlar
Luftmadrass
Huvudbonad
Sovsäck eller täcke
Lösärmar i ylle eller brokadtyg
Filt (det kan bli kallt att ligga på bara
Något sorts skärp att hänga pungen i
en luftmadrass)
Pung
Öronproppar! (Alla är inte så tysta
Halsduk (ta något som ser bra ut ex.
som man kan önska…)
en sjal eller vanlig svart diskret
halsduk)
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BARONPARSORD
Kära Styringar.
Så här när vår tid på tronerna börjar ta slut så är det med förväntan
vi skriver detta årets sista Baronparsord. Stordåd har utlovats till
vårt 25-års jubileum och vi ser fram emot detta med stor entusiasm,
inte minst av kröningen av vårt Storstyringpar, Skafte och Alma. Vi
hoppas på ett givande år under dem, med lika stor välgång (och lika
stora skatter) som det år som gått.
Efter detta otroliga spektakel så ämnar vi bege oss på resande fot
till främmande land, närmare bestämt Baroniet Southron Gaard i
Kungadömmet Locharc på andra sidan jorden. Vi lovar att skriva
om våra resor till fjärran land i kommande nummer.
Vi tackar härmed alla som hjälpt oss under året och framförallt alla
ni som hjälpt vårt högt skattade STYRINGHEIM. Utan er kan
drömmen inte leva vidare!

För Er, Styringheim och Drömmen! Hoj Hoj!
Ejsarves Märta,

Baronessa

Jorulf från Valle,

Baron
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STYRINGTÄTA EVENT ÅRET RUNT
Ibland räcker inte styringeventen till och det kan kännas trist att behöva vänta
flera månader innan nästa fest här på ön infinner sig. Det är då man kastar
blickar emot fasta landet. Nordmark är så pass event-tätt att om man vill och har
råd kan man i stort sett åka på ett event per månad, eller fler. Här följer en liten
sammanställning av några av årets största event inom Nordmark. Vill man veta
vilka fler styringar som ska åka så kan man alltid lägga ut en förfrågan på
Styringheims forum på hemsidan (www.styringheim.org).
Lokalgrupp

Evenemangsnamn (även kallat…)

Tid (ungefär)

Gotvik

S:t Egon

Mars

Baggeholm

Warcamp
Novemberfest

Mars
Nov

Holmrike

Midvinter

Dec

Aros

Historic Fencing Camp & Collegium

Aug

Attermark

Dubbelkriget (Double Wars, Knäckebrödskriget)

Maj

Frostheim

Medeltidsdagarna på Hägnan
Norrskensfesten

Gyllengran

Vinterspelen
Glöta Gillet

Mars
Okt

Juneborg

Inbördeskriget (Civil War)

Sep/okt

Skelitta/Viterheim

Vårfest

April

Styringheim

Gourmefest
Päronkriget
Medeltidsveckan (MTV)
Storstyringkampen
Luciafest/baronparsinvestitur

Feb/mars
Juni
Aug
Sep
Dec

Uma

Lövspricket
Snigeljakten

Juni
Juli

Nordmark

Nordmarks universitet

1 ggn/år

Drachenwald

Kröningen (kung/drottning)

Var 6:e mån

Drachenwald

Krontornering (kung/drottning)

Var 6:e mån

Nordmark
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Furstetorneringen

Var 9:e månad

Juli
Nov

EVENTKUNSKAP

- eller, vad kan man göra mer än festa på eventen?
Kämpalek, fäktning och bågskytte: Våra stolta kämpar inom
SCA-fighting brukar träffas i Tallunden varje tisdag kl 18 och
lördag kl 12, men på de flesta event så kan våra kämpar inte
hålla sig i kläderna utan måste dra på sig en rustning och banka
lite på varandra. Det här är ett utmärkt tillfälle att se vilka som
håller på och få möjlighet att prata med dem om fighting och få
veta mer om denna roliga och ärofyllda aktivitet i SCA. Stör
dem dock inte medan de slåss, framför allt inte om det är en
tournering, prata med dem efteråt i stället. Även bågskytte och
fäktning förekommer på en del event och samma sak gäller
naturligtvis där, stör inte under tävlingsmoment, men prata
gärna med dem efteråt och fråga hur man kommer igång.
Matlagning: Inför varje event så behövs det planeras banketter
och lagas mat. Tycker du detta verkar kul så hör av dig till
autokraten, fråga vem som är matokrat om du inte själv vill ta
fulla ansvaret. Hör sedan av dig till henne/honom och erbjud
din hjälp. Hjälp sägs det aldrig nej till inom Styringheim!
Dekoration av bankettsalen: Bankett-salarna är inte alltid
snygga av sig själva, ibland behövs det hängas upp banér (vi har
alldeles nyligen gjort fantastiska banér! Hoj hoj för dem som
hjälpte till!) och kanske läggas ut dukar, flytta bord, placera ut
dekorationer och arrangera högbordet. Vill man veta vem som
är ansvarig för detta kan man alltid fråga i köket.
Servering: Det behövs alltid ett par extra händer. Fråga i köket
om det behövs hjälp.
Föreläsningar: De flesta event erbjuder föreläsningar i ett eller
flera ämnen, det kan handla om allt från skobygge till broderier,
gamla hus eller hur man kalligraferar. Alla sådana brukar stå på
schemat för eventet. Hittar du inte något anslaget schema, fråga
autokraten.
Städning: Att alla hjälps åt att städa efter eventet är (eller i alla
fall borde vara) en självklarhet. Men autokraterna behöver
ibland även hjälp under själva eventet. Det kan vara en sån
enkel sak som att fylla på toapapper, hjälpa till att diska några
grytor i köket eller göra en snabbstädning av entrén om det är
mycket snö ute och blir blött och otrevligt.
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Vad GÖR EGENTLIGEN ALLA ÄMBETEN?
Det slängs med en hel del titlar i Styringheim och SCA. Även den som är lite
mer insatt och varit med på ett flertal event kan ibland börja undra: Vad gör
alla olika ämbeten? Har de kul? Är det här något jag kan göra? Vilka ämbeten
behöver tillsättas? Jag ska nu presentera några av ämbetena och försöka
besvara frågorna kring detta.
Börjar man fundera på att ta på sig ett ämbete kan man alltid vända sig till
styrelsen och fråga vad som behövs göras. Är det ett specifikt ämbete man vill
åt kan man prata med den som innehar detta ämbete, få mer information och,
vem vet, det kanske visar sig att den personen har ämbetet bara för att fylla
upp det och egentligen med glädje skulle överlämna detta till någon som har
ny energi och idéer. När ett ämbete behöver tillsättas väljs personen in av
styrelsen och sen är det sed att man ska höra av sig till sina överordnade dito
inom både Nordmark och Drachenwald.

Bågskyttekapten: Ansvarig för bågskyttet i föreningen.
Drots: Drotsen har yttersta ansvaret för de praktiska göromålen i baroniet.
Fäktmarsk: Ansvarig för fäktträning och fäkttävlingar i föreningen.
Fältskär: Ansvarig för säkerhet och första hjälpen vid event och kämpalek.
Hemsnidare: Ansvarig för hemsidan.
Historiker: Ansvarig för föreningens arkiv.
Härold: Härolden hjälper medlemmarna med med att välja namn och vapen.

Det är inte alltid som föreningens och baronparets härold är samma person.
Baronparets härold är den som under hoven ansvarar för att med stark stämma
läsa upp det baronparet vill ha sagt. Vill du ta upp något under ett hov pratar du
med den som är härold för baronparet.
Hästmarsk: Ansvarig för hästaktiviteter i föreningen.
Kastellan:: 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.
Krönikör: Ansvarig för utgivningen av Styringheims tidning Hwitastjerna.
Marsk: Ansvarig för säkerhet under kämpalekarna. Kontrollerar innan så att
rustningar och vapen är säkra, samt under själva striderna så att kämparna inte
riskerar att skada sig själva eller de runt omkring.
Präntare: Ansvarig scriptoriet, de som gör vackra kalligraferade och illuminerade
dokument åt baronparet och andra kronor.
Skattmästare: Kassör i föreningen och ansvarig för föreningens finanser.
Skråhållare: Samordnar hantverk och efterforskningsaktiviteter. Kallas ofta
Minister of Arts and Sciences, förkortat MoAS
Tornejklerk: Ansvarig för listämbetet, d.v.s. sekretariatet under
kämpalekstävlingar.
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PRESENTATION AV VÅRA NYA MEDLEMMAR
Vi är en förening som ständigt växer, och inte bara genom våra
yngsta medlemmar som fötts in i förening (vilket verkar bli allt fler
och fler), på sistone har vi även fått tillskott från andra håll. Agnes
Odygd har varit ute och haffat dessa, våra nyaste medlemmar, för
att ni ska få veta lite mer om vilka dessa filurer är.

Marcus Petersson, 20 år
Han kommer ursprungligen från Malmö,
något man inte kan missa när man pratar
med honom. Han kom till Gotland för att
studera speldesign, men arbetar just nu som
ordförande för studentkåren. Marcus första
event var Gourmet-festen förra vintern, ett
event som han halkade in på, mer eller
mindre av en slump. Det var vår kära
Storstyra Alma som var den största orsaken
att han kom dit, och väl där så hamnade han
i köket tillsammans med Agnes och Ylva och
fick en "storasyster" på köpet. Därför fick han också sitt SCAnamn "Mark Odygd". Sen dess har det blivit Vinterspelen i
Sundsvall, Köningen i Stockholm och medeltidsveckan här på
Gotland. Alla tre event har varit roliga, men på olika sätt.
Stämningen på Kröningen, med sjön och solnedgången och
vikingabyn var oslagbar, men han hade också vansinnigt roligt i
köket på Gourmet-festen då han hela tiden hade något att göra,
och medeltidsveckan var fantastisk på sitt sätt, med allt folk och
all musik, kapitelhusgården och allt annat som hör till en bra
medeltidsvecka. Marcus vill engagera sig i allt och kommer
troligen prova på det mesta för att sen hitta vad han verkligen
vill syssla med. Att försöka engagera sig i mer just nu är
omöjligt med det jobb han har, men när han slutat med det så
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PRESENTATION AV VÅRA NYA MEDLEMMAR
Anton Wijk, 19 år
Anton kommer ursprungligen ifrån Kalmar
och flyttade hit för att studera arkeologi.
Han gick med i Styringeheim för att han har
ett gedigt historiskt intresse och vill hålla på
med detta mer och tillsammans med insatta
människor. Han hittade till Styringheim via
Historiska Världars forum och har ännu
inte varit med på något event. Lucia blir
hans första. På frågan om vad han vill lära sig mer om så blir
svaret:
- Allt! Sagt med brinnande ögon och ett saligt leende. Särskilt
intresserad är han av bryggning, matlagning och hantverk av
olika slag.
Caroline Groth, 22 år
Caroline flyttade från Västerås till Gotland
för att plugga osteologi. Än så länge har
hon bara varit med på två event,
Storstyringkampen och medeltidsveckan
detta år.
- Frivillig under tvång, skrattar hon när jag
frågar hur hon blev medlem i föreningen.
Det var Linnéa Svensson som övertalade
henne att följa med på Storstyringkampen och sen
medeltidsveckan. Det roligaste eventet var medeltidsveckan,
enligt Caroline. Hon är just nu mest intresserad av att sy upp
nya kläder och känner inte riktigt att hon har tid att engagera sig
i mer för tillfället. Även om det vekar kul.
- Personlig rekrytering är bäst. Ut och fånga dem! ler hon när
jag frågar om bästa sättet att hitta nya medlemmar.
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PRESENTATION AV VÅRA NYA MEDLEMMAR

Linnéa Svensson, 24 år
Linnéa hittade till föreningen genom att vår
kastellan Whilja och även jag själv bjöd med henne
till Lucia förra året. Sen dess har det hunnits med
en Kröning, en medeltidsvecka och en
storstyringkamp. Linnéa är dock gotlänning från
början, så det var inte hennes första
medeltidsvecka. Hon är sugen på att prova både
kämpalek, kalligrafi och så har hon förståss några
syprojekt hon vill genomföra. Engagera sig i föreningen genom att ta
ett ämbete eller liknande finns inte tid för just nu, men hon tror att
bästa sättet att rekrytera folk till föreningen är att sprida det både i
skolorna och "face to face" som hon säger. Hon tycker det borde
vara mer information riktat mot gotlänningarna, det finns många
som är intresserade men inte vet hur man hittar till föreningen och
hon tyckte innan hon gick med att det kändes lite hemligt.
- Lite som en sekt, skämtar hon. Men nu vet hon bättre. Som förslag
har hon att bjuda in gotlänningarna till nått event så de får se vad vi
håller på med.
Louise Tisell, 25 år
Louise flyttade från Stockholm till Gotland för att studera och det
blev arkeologi och osteologi. Hon blev rekommenderad av några
kompisar (bland annat Linnéa, Caroline och allas våran Skafte) om
hur kul det var med SCA och på så sätt kom hon med i föreningen.
Kapitelhusgården under medeltidsveckan var också en anledning till
att hon gick med då hon ville få gå runt i fina klänningar, festa och
träffa trevliga människor fler gånger per år än bara under vecka 32.
Louise studerar arkeologi/osteologi på Högskolan just nu, och precis
som Caroline och Linnéa räcker inte tiden till för att engagera sig i
mer än studier och studentkåren för närvarande. Louise kan däremot
starkt rekomendera att Styringeheim hittar nya förmågor i Gotlands
studentkår Rindis ämnesförening Gotark.
- Vi har superengagerade ettor i år! säger hon. Så var med på någon
av våra aktiviteter och gör reklam.!
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