
Drömmer du om

Medeltiden?

Holmrike
10 September kl. 13-17 

Fredhällsparken i Stockholm

Länkar
SCA Holmrike (Stockholm)
www.holmrike.nordmark.org

SCA Nordmark (Sverige)
www.nordmark.org

SCA
www.sca.org

SCA Drachenwald (Europa)
www.drachenwald.sca.org

Holmrike är en del av SCA, en internationell medeltids-
förening som grundades på 1960-talet i Kalifornien. 

1966 hölls det första SCA-eventet. Grundarna kallade 
det “Last tornament“ eftersom de inpirerats av Eglinton 
Torneringen i Scotland 1839. De hade tänkt det som en 
fest bland vännerna och en engångsföreteelse men den 
kom att upprepas, många gånger och spridas till många 
länder. Vi finns i 26 länder, till och med på Antarktis och i 
Sydafrika!.

Eglington torneringen var ett re-enactment av en gammal 
storhetstid. Det tilldrog hundratusen nyfikna åskådare 
men beskrevs senare som en katastrof eftersom det hela 
förstördes fullkomligt av kraftiga skyfall.  

“I cannot hope that this attempt of mine will be followed“
 

- Archibald Montgomerie 
13th Earl of Eglinton

Tider

13.00 - 17.00

Klockan15.00 
Visar våra riddare upp 
strid i tung rustning, 
kom och se kämpar-
na slåss till fots med 
svärd och sköld.

Hitta hit!

Vår föreningslokal är en liten röd stuga i 
Fredhällsparken. Du kommer antagligen ha 
svårt att missa den.

Öppet hus



Stridskonst

Hantverk I Holmrike utövar vi främst tre sporter

Kämpalek - Kamp i rustning med svärd och sköld
Fäktning - Fäktning med värja
Bågskytte - Skytte med båge eller armborst.

Kämpalek är den vanligaste, och den som vi kom-
mer visa upp på öppet hus. Kämpaleken är strid i 
tung rustning utrustad med svärd och sköld.

För att få tävla i SCA behöver man ha tränat och 
blivit auktoriserad. Detta betyder att man visat att 
man inte är en fara för sig själv eller andra. Man 
behöver också en godkänd rustning och hjälm.

På årets stora torneringar tävlar kämparna ofta för 
en vald dam eller herres ära på gammalt vis. Vid 
de riktigt stora torneringarna tävlar de om kronor, 
dvs. vem som ska sitta som kunglighet under nästa 
period. Fursten har som uppgift att resa runt till 
olika event och dela ut priser och belöningar till 
föreningens medlemmar. I SCA får du inte bära 
krona om du inte vunnit den.

Vi i Holmrike utövar en väldig mängd olika 
hantverk för att hålla vår dröm levande. Vi håller 
en del kurser och hjälper varann. Vi har i vår fören-
ing kompetens för att sy kläder, måla baner, smida 
rustningar och gjuta smycken. Vi har en utmärkt 
kör och ett par duktiga bryggare.

Vi har medlemmar som formar hett glas, som nål-
binder och väver med brickor efter en flertusenårig 
teknik. Vi har illuminatörer och kalligraförer, floris-
ter och bryggare allt för att återskapa drömmen 
vi alla bär på och leva ut den på event runt om i 
världen.

Drömmen om Medeltiden
Holmrike är en politiskt och religiöst obunden 
förening. Vi är anslutna till den internationella 
medeltidsföreningen SCA (Society of Creative 
Anacronism). 

Holmrike lever för att återskapa drömmen om de 
ljusare delarna av den europeiska medeltiden. Vi 
möts för att hantverka, sjunga, festa, kämpa och 
tävla.

SCA är inriktat på tiden innan år 1600. Vendeltid, 
Vikingatid och Medeltid är vanliga tidsperioder i 
Sverige.

De stora höjdpunkterna i SCA är festerna, eller 
eventen, som kan ta många olika former. För det 
mesta bjuds det på tävlingar i kämpalek och konst 
samt historisk mat och dryck på kvällarna. Tjusnin-
gen med SCA som förening är att man antingen 
kan gå på event i Stockholm eller åka till ett annat 
land. SCA finns i 26 länder, bland annat Japan, 
Island och de flesta stater i USA.

SCAs största event är Pennsickriget i Pennsylva-
nia som firade 40 år i rad 2011 sommar och brukar 
dra 15 000 deltagare utan utomstående turism.

Nordmark, den svenska grenen av SCA, har 
medeltidsveckan i Visby som året största händelse 
och föreningen håller med privat campingplats för 
sina medlemmar strax utanför Visby.

Persona - Många i föreningen har ett “persona“ 
ett namn att förknippas med i föreningen. Detta är 
snarare att likna vid ett artistnamn än någon form 
av roll. I SCA är vi oss själva.


