Drotsord
Några ord från den avgående drotsen
Hej alla Gotvikare,
Jag har nu avgått som ordförande och drots men
sitter kvar i styrelsen som ledamot. Jag skulle
vilja tacka er alla för den tid som har gått och för
mitt fortsatta förtroende som Baronessa för en
sådan underbar förening.
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Jag skulle också vilja uppmuntra så många som
möjligt att fundera på om de skulle vilja testa vara
autokrat för vårat mysevent som går av stapeln
på midsommar. Det skulle vara väldigt trevligt om
det eventet kunde bli en del av våra traditioner
med tanke på hur uppskattat det var av de som
besökte det.
Just nu rustar vi för fullt inför investituren, det är i
skrivandes stund 51 anmälda Gotvikare vilket
känns väldigt roligt. Vi satsar mycket på att det
skall bli ett underbart event och vi i eventteamet
hoppas att alla ni som kommer skall trivas.
Vi har en ny Ämbetsman i form av en Circle
Mistress,
ämbetet
innehavs
av
Linnea
Carlsson/Nora av Ervalla. Ämbetet innebär att
hon är våran representant till Studieförbundet
Vuxenskolan och eftersom detta är så viktigt för
Gotvik skapade jag som drots helt fräckt det
ämbetet. :D
Alla frågor kring studiecirklar riktas främst till
henne. Några av oss gick en cirkelledarkurs
tidigare i oktober som var jättebra! Den kommer
att återkomma och jag skulle vilja rekomendera
så många Gotvikare som möjligt att gå den. Det
är min förhoppning att detta samarbete med SV
kommer att utveckla Gotvik till en -ännu- bättre
förening.
I övrigt forstätter styrelse- och ämbetsmannaarbetet som vanligt under Marika Johanssons/
Astridh Torkilsdottersledning. Tveka inte att
komma med förslag på saker ni vill genomföra
eller allmänna idéer till styrelsen.
I och med övergången till Baroni kommer vissa
mindre saker förändras, andra större saker
kommer inte alls förändras. Så snart jag har
landat och pustat ut efter Universitet kommer jag
skicka ut en kallelse till ett baronimöte så ni alla
kan få relevant information. :)
För Gotvik och Drömmen,
Felicitas
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Några ord från nya drotsen
Det händer mycket i Gotvik nu och vi går en
spännande tid till mötes, vi har ett stort event att
ro i land samtidigt som vi tar steget från att vara
shire till att bli ett Baroni. Hur stort det steget blir
är något som bara tiden kan utvisa...
De flesta av er vet nog vem jag är, jag gick med i
Gotvik -93 även om jag periodvis har varit mindre
aktiv så jag är väl på gränsen till fossil men
förhoppningsvis inte mossig.
Ni som känner mig väl vet att sång och musik är
något jag verkligen brinner för, både i föreningen
och mundant och tyvärr krockar torsdagsmötena
med mina körövningar. Det finns ju dock gott om
andra Gotviksaktiviteter där vi kan ses.

Å andra sidan minns jag kröningen i Munktorp
och tycker att den här siten ändå ligger
förhållandevis nära.
Nästa nummer av Dauphinen kommer 20
december och sista datum för inlämning av
material är 13 december.
Vi har talat om att göra olika teman på
Dauphinen. Vad skulle du vilja läsa om? Finns
det något som du skulle kunna tänka dig att
skriva om eller har du kanske några trevliga
illustrationer på lager?
Druda, krönikör

Till er tjänst
/Astridh Thorkilsdotter
(Marika Johansson)

Morotspasta

Krönikörens
Nu är det dags för Daupinen igen och alldeles
strax dags för Nordmarks Universitet och
investitur av Gotviks allra första baronpar. Det
verkar vara mycket som det fixas och trixas med i
olika hörn av Gotvik och jag ser fram mot att se
det färdiga resultatet.
Här hos mig fixas och trixas det mest lite
orientaliskinspirerad mat till investituren, och
kanske något matchande att att ha på mig. Det är
väl helt normalt att satsa på att ha kläder som
matchar maten? Du hittar ett av de recept jag har
provlagat här i Dauphinen, en söt och kryddig
morotsgegga.
Gotviks första besök på Årås kvarn helgen 10-12
september gav i alla fall mig mersmak. Det är ett
riktigt trevligt ställe, med cool festsal och mysigt
vandrarhem och jag tycker att det är jättekul att
kunna bjuda in till universitet där. Det ligger lite
avsides, men jag tror att det ändå är värt
besväret att ta sig dit.
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Take a ratl of carrots, of which you have cleaned
the interior. Cook it in a ratl of water, some two
boilings, then take it off the fire and let it dry a
little, over a sieve. Add it to three ratls of honey,
cleaned of its foam, and cook all this until it takes
the form of a paste. Then season it with ginger,
galingale, cubeb and flowers [of clove?], half an
û qiya in all for each ratl. Eat it like a nut at
meals. Its benefits: it fortifies coitus and
increases desire beautifully; it is admirable.
Det här receptet har jag testlagat två gånger.
Första gången kokade jag inte ihop honungen
utan gjorde snarare en dipsås av lika delar kokta
morötter och honung. Det blev väldigt sött. Den
dominerande smaken på den omgången var
ingefära. Vi åt den med bröd och turkisk yoghurt.
Andra gången kokade jag honungen till en
ganska karamelliknande massa. men jag
lyckades ändå inte få det så stabilt att man skulle
kunna äta det som ”nötter”, dvs rulla små bollar
av det. Den här gången så använde jag även
galangal i kryddningen. Den påminner om
ingefära men jag tycker att den är lite mindre
skarp.
Druda Uddormsdotter

Kommande event
Nordmarks Arvstornering
och Novemberfesten
12-14 november
I Baggeholms ljusa skogar, där hjortar och svin
flockas ämnar vi i Baggeholm att ställa till med
Furst Eirik och Furstinna Fillippas arvstornering.
I år firar vi även att Novemberfesten arrangeras
för femte gången och att Baggeholm funnits som
härad i 15 år och inbjuder er härmed att deltaga i
vårt stundande gästabud i det kyliga november
uti vårt fagra Baggeholm. Gästabudet kommer
hållas för såväl hög och låg, så att alla och envar
ska få del av dessa våra ljuvligheter samt kunna
fira vårt nya furstepar. 2010 års Novemberfest
hålls den 12-14 November på Mörtsjöåsen.
Priset för eventet är 350 kr för sca medlem, 400
kr för icke sca medlem. Förseningsavgift på 50 kr
vid utebliven betalning. Återbetalning av
eventavgift om man avbokar senast 2 veckor
innan eventet. I priset ingår; 2 frukostar, 1 lunch,
1 bankett, lättare mat på fredagkvällen, typ grillad
korv.
Siten har sängplatser dock måste egna
sängkläder medtagas (täcke, kudde, lakan). Tänk
på att meddela om du är över 1.80 lång då vi
bara har ett antal sängar över denna längd.
Anmälan sker på
baggeholm.se/event/novemberfesten/
Fäkthelg i Umeå
19-21 november
I november kommer en träningshelg hållas.
Fokus kommer ligga på långsvärd, pålyxa/spjut
och rapir. Om ni har något som ni skulle vilja
bidra med hör gärna av er. För information och
anmälan kontakta mig på
josefinbohman@hotmail.com eller 0702711052
Firandet av S:t Cecilia
26-28 november
Kom och delta i en helg fylld med sång, musik
och dans!
Kom och hjälp oss hedra S:t Cecilia, skyddshelgon för musiker och kyrkomusik!
Kom och upplev den poetiska och romantiska
medeltiden!
Kom och fira S:t Cecilia!

4

Under dagen kommer det att vara flertalet
workshops där du kan öva på körsång, spela
instrument, och dansa, för både nybörjare och till
lite mer avancerade. På kvällen blir det en
begeistrande bal, med mästerlig musik och
makalös mat serverad, och självklart dans!
När: November 26, 19:00 – November 28, 12:00
Var: Östra Reals Gymnasium
Karlavägen 79
Stockholm, Sverige
Platsen för firandet är Östra Real, en
gymnasieskola i centrala Stockholm som är lätt
att ta sig till både med tunnelbana, buss, eller taxi
från Stockholms Centralstation. Klassrum
kommer att användas för att sova i och kommer
att delas upp tysta-, familje- och party-rum.
Priset kommer att vara 350 SEK/person (€35)
som inkluderar sitefee, 1 lättare mål mat på
fredag, 2 frukostar och självklart festmaten på
lördag. Personer boendes i Sverige betalar på
PG 42 40 36-2, medans utländska gäster kan
betala vid introllning. Var uppmärksam på att
efter fredagen den 19:e november kommer en
avgift på 50 SEK tas ut för sen anmälan och/eller
betalning. Gäller dock ej betalningar från
utländska gäster, då de förväntas betala vid
introllning.
Schemat och ytterligare detaljer om alla
workshops kommer att finnas på hemsidan
(http://StCecilia.nordmark.org). Kontakta gärna
autokraterna vid eventuella frågor.
Autokrater:
Lord Náttfari Garðarsson -- Robert Nydahl
Lady Filippa van Qualyn -- Laila Buskas
Lady Raghnil de Kaxtone -- Åsa Hestner
Blomqvist
Styringheims Luciafest
och baronparsinvestitur
10-12 december
Välkomna till Styringheims årliga Luciafest! Mitt i
det mörkaste december så lyser vi upp erat liv
med investituren av vårat nya baronpar och till
detta en fantastisk fest!
Fredagskvällen ägnas åt konst och vetenskap
med föreläsningar, pepparkakor och glögg.
Under lördagen så utlovas äventyr bland Visbys
ruiner, en eldig saga i Helge And, investituren av
vårat nya baronpar och en fantastisk brakande
bankett som avslutning av kvällen. Det ryktas att
självaste Lucia kommer på besök under kvällen.

Datum: 10 - 12 December
Plats: Visby, Gotland
Kostnad:
SCA-medlemmar = 250 kr
Icke-medlemmar = 350 kr
Barn mellan 8 - 15 år = 150 kr
Barn under 8 = gratis
Förseningsavgift efter 3 december: 50 kr (även
kallat Skäms-avgift)
Anmälan sker till: drots@styringheim.se
Uppge
mundant
namn,
sca-namn,
kontaktuppgifter (mobil och email) samt vilken
dag du anländer och om du behöver hjälp med
att ordna sovplats. (Crash Space kommer att
finnas, men behöver anmälas.)
Sista anmälningsdag är 19 November, sista
betalningsdag är 3:e december.
Autokrater:
Agnes Odygd (Agnes Edgren)
Elvira Barfussin (Linnéa Svensson)
Skarp-Eriks Saga (Sara Nilsson)
Cecilia Memling (Cecilia Fredriksson)
Marsk: Rok Tingfaste (Sebastian Gamero)
För mer info och preliminärt
www.styringheim.org/lucia

Cost
Site fee Adults: 350 SEK
Site fee children 0-15 years who need a bed: 200
SEK
Children under the age of 6 who does not need a
bed: no cost.
The site fee includes bed (or crash space), two
breakfasts, one lunch and one feast.
Non member sur-charge is 50 SEK.
Register at www.coronation.nordmark.org
Event stewards
Autocrat:
Cecilia Jaeger (Cecilia Lindström)
Phone: +46 (0)737047959
cecilindstrom_at_hotmail.com
Registrations:
Alienor of Farryngdon (Anette Gäredal)
Feastocrat:
Willhelmina Weydehartz (Malin Tjerngren)
Breakfast:
Åsa Fredriksdotter (Åsa Baihofer)

schema:

12th night Coronation
7-9 januari 2011
Unto the people of Drachenwald do Attemark
send invitations for 12th Night Coronation where
the Heirs of King UlfR and Queen Caoimhe will
ascend the Black Dragon Thrones. This joyous
occasion will be celebrated immensely and
culminate with a splendid feast as always when
we gather in the most southern shire of
Nordmark.
Site
The site is the same as the Double War site.
Curious how it looks during winter time? Come
see for yourself!
Tostarpsgårdens Lägerområde
PL 2883
SE-282 91 Tyringe
Sweden
www.tostarpsgården.com
Site opens on Friday the 7th of January at 6 pm
and closes at noon on Sunday the 9th of January.
There are 114 indoor beds and 15 crash spaces.
They are given out at a first come first serve
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basis. You need to bring your own sheets
however blankets and pillows are provided.

Lunch
Emilia Gunnarsdotter (Sara Öberg)
Exchequer:
Mickel Biornsson
Blomstrand)

till

Wargegården

(Mikael

Marshal in Charge:
Sven Gunnarsson (Robert Hedström)
Directions
Please find a printable map at
www.tostarpsgarden.com
GPS coordinates
Lat: N 56˚ 07’ 17.37’’, Long: E 013˚ 40’ 33.18’’
RT90 coordinates
X: 6223503, Y: 1367571
If you go by plane please go to Kastrup,
Copenhagen Airport. Trains go directly from the
airport to Hässleholm via Malmö. Pick-ups will be
arranged for a small fee. For train departures
please check www.skanetrafiken.se
The Really Cool Lady Heavies Training Event
4th to 6th March 2011
The Shire of Harpelstane are delighted to invite
all lady fighters to a training event especially for

them, taught by Drachenwald’s own Sir
Dorothea. Priority will be given to lady fighters,
but men (also known as mobile pells) are also
welcome.
The event will be held at the Nineacres Memorial
Campsite (no street address) in Crook of Devon
(about 1 hour north of Edinburgh)
.
Accommodation is a 15 bunk bothy, crash space
in the activity hall and unlimited camping. There
are local buses from Stirling and Kinross and
airport pickups will be available at a cost of £5.
Site opens at 6pm on Friday 4th and closes at
4pm on Sunday 6th March.
Further details (including booking form) are
available
on
the
Harpelstane
website
http://sites.google.com/a/harpelstane.org/reallycool-lady-heavies-training-event/
Cost (including all food) - £25 per person.
Cheques to be made payable to “SCA Shire of
Harpelstane”.
Event Steward and Marshal in Charge:
Torrkil Mor (Tara Smith)
Tel: +44 (0)1383 851169 or email
Torrkil@enkelhem.org.uk

Kontaktuppgifter
Drots (ordförande)
Astridh Torkilsdotter/
Marika Johansson
0707-505813
drots@gotvik.se
Skattmästare (kassör)
Enaro / Einar Westman
0733-663396
skattmastare@gotvik.se
Master of Arts and Science
(Konst- & vetenskapsansvarig)
Cecilia de Conway/Cecilia Dalborg
031-918318 / 0737-52949
moas@gotvik.se
Krönikör (ansvarig för medlemstidning)
Druda Uddormsdotter/Julia Nilsson
031-168625 / 0735-078268
kronikor@gotvik.se
Marsk (kämpalek)
Clemens DeGey /Joel Westman
0702-868445
marsk@gotvik.se

Engli Ingimarrsson/Daniel Johansson
0707-876114
engli@ingimarrsson.se
Härold (heraldikansvarig)
Alrik af Edestad/Jimmy Granqvist
070-7286720
harold@gotvik.se
Chatelaine (nybörjaransvarig)
Katarina Krognos / Katarina Dahllöf
070-8781844
chatelaine@gotvik.se
Keeper of the golden keys (uthyrning)
Niklas Blixt / Nicolas
070-5257233
goldkey@gotvik.se
Gotviks webbsida
www.nordmark.org/gotvik/
Gotviks forum
www.nordmark.org
Gotviks e-postlista
gotvik@yahoogroups.com
Gå in på följande adress för att gå med:
http://groups.yahoo.com/group/gotvik
Klicka på ”Join this group” och
instruktionerna.
Fightinglistan
http://groups.yahoo.com/group/gotvik_fighting
Klicka på ”Join this group” och följ
instruktionerna.

Om Dauphinen
Häradet Gotvik är en del av ”The Society of
Creative Anachronism Inc.” (SCA). SCA är en
ideell, politiskt och religiöst obunden förening
som samlar de som är intresserade av åren 6001600. Dauphinen ges ut av den svenska
föreningen SKA Gotvik och gör därför inte
anspråk på att återge SCA:s officiella
ståndpunkter. För innehållet i Dauphinen svarar
artikelförfattarna själva, där inte något annat
anges.
Bilder i detta nummer
Framsidan: www.heraldicclipart.com
Krona från: www.heraldicclipart.com
Nästa nummer: 20/12 (senaste inlämning 13/12)
Skicka material för införande till:
kronikor@gotvik.se

Bågskyttekapten
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följ

