
Detta har hänt sedan sist 

Från Kvarntorp följde Furstinnan av Nordeport och hennes uppvaktning med prinsessan Laetizia 
och de gästande alverna( markgrevinnan Benedikta och hennes barn anslöt på vägen vid färjan) till 
Nova Celestina för att göra kejsaren sin uppvaktning. Juristen Vendela Rääf följde med det sällskap 
som begav sig tillbaka till det kejserliga hovet.  

Baron Kato Oxenhierta återvände direkt till Nordeport för att som hovmästare sköta furstens affärer. 
Hovmästarinnan Cordula Gyllenalm frånsade sig sin tjänst som hovmästarinna och drog sig 
tillbaka, inte till sin makes utan till sin fars baroni.  

När fälttåget blev en realitet återvände furstinnan Clotilda Rödelantz till Nordeport sjövägen för att 
vara vid sin sjuke makes sida. Med sig hade hon sin nya hovmästarinna, fru Nemesis Duvesköld 
och sin nye hovmagiker, Calixtus, som hon träffade på Kvarntorp i våras. Fru Duvesköld är änka 
efter en riddare och en parant dam som tycks ha gjort sin lycka i Nova Celestina där hon höll 
omtyckta salonger. Hon kommer från början från det södra furstendömet Dyneslätt och en del 
missnöjda röster har hörts om utnämningen då man menar att furstinnan av Nordeport borde ha 
utsett en hovmästarinna bland Nordeports ädla damer och i nödfall någon från centrala Novion. 
Åtminstone inte någon från ett annat furstendöme! Baronessan Cordula Gyllenalm hade dock 
rekommenderat damen i fråga och furstinnan verkar ha fallit för hennes charm. Även 
markgrevinnan, furstens yngsta dotter Benedikta, reste till Nordeport med Clotilda för att hälsa på 
sin stackars sjuke far.  

Stallmästaren Lejon-MåneochStjärna har förpassat sin väpnare Numme Berg tillbaka till släktgården 
Lejonsten. Väpnaren hade under vårens pilgrimsresa ansvaret för de gästande kejserliga 
brevörnarna, vilket höll på att bli markgrevens brevörns död. Nummes förväntade dubbning till 
riddare kommer nog att dröja. I övrigt har rykten gått om stallmästarens och husans Ragnhilds 
kärleksaffär under den vinter som var. Stallmästaren har ofta setts komma och gå i hennes kammare 
på kvällarna. Ragnhild har bett om avsked och det sista hovmästarinnan Cordula gjorde innan hon 
avsade sig sitt ämbete, var att bevilja detta. Drängen Svante har numera en tjänst som stallknekt 
och syns inte till i köket och salen.  

Härolden Styrbjörn Tuta fick säkert mycket att göra när både furstens och furstinnans hov var 
samlat i Nordeport. Han hälsar förmodligen jaktturen till Kvarntorp med glädje.  

Det tycks som att fursten, under furstinnans bortovaro, tillkallat den nya översteprästinnan för 
Nordeports Celestinustempel, Amira, till sig. Rykten går att han låtit skriva om sitt testamente… 

Hertiginnan av Rosenholm och Swartöö är gravid och har beordrats sängläge på Swartöö. Det 
verkar som om det vårliga besöket hos Penelope, Urielprästinnan, verkligen burit frukt. Det är gott 
att även prästinnan beslutade att följa med till Swartöö så att hennes skicklighet som helerska kan 
användas om det skulle bli ytterligare komplikationer. Detta speciellt eftersom hertiginnan skickade 
sin livmedikus Cornelia Lilja med hertigen i fält för att försäkra sig om att han skulle få bra vård om 
han mot förmodan skulle bli sårad. Prästinnan för Nanna, Niniel, har hertiginnan behållit hos sig 



för att trösta sig med sång och musik under makens bortovaro. Vart trubaduren Rääf tog vägen vet 
ingen men han brukar komma och gå. 

Hertigen har mycket riktigt återhämtat sig från sin hjärnskakning som han ådrog sig under fälttåget 
och är på väg tillbaka till Swartöö via Kvarntorp. Hertiginnan har skickat sin kammarjungfru 
Sinborg till Kvarntorp för att hjälpa hennes tillfälliga hovmästarinna tillika livmedikus, Cornelia 
Lilja, som ska förbereda hertigens triumferande återtåg från slagfältet. Hertiginnan hoppas 
fortfarande på att kunna möta upp hertigen redan på jaktslottet, om hennes hälsa nu tillåter.  

Hertiginnans egentliga hovmästarinna, den väna Drusilla Silverbåård ligger även hon sjuk på 
Swartöö, det är dessvärre kopporna och hon är isolerad i sin kammare. Riddaren Arild Silvertross, 
hennes trolovade, är istället sjuk av oro och kan förmodligen inte komma tillbaka till Swartöö fort 
nog. 

Änkehertiginnan, Klarissa Gyllenfors, har dragit sig tillbaka till sitt gods. Godset är den morgongåva 
som hon äntligen fått ut från sin son. Hon är mycket lycklig för godset och ser fram mot att gå på 
bröllopet för sin släkting, jungfru Blåhöök. Baron Oxenhierta är ett gott gifte för en yngre dotter till 
en tämligen fattig greve från Saltlanden.  

Klarissa Gyllenfors ser friskare ut än på länge, trots att hon under sommaren drabbades av en stor 
sorg. Hennes älskade kammarfru, Dorothea Höökvind har dött. Hon tycktes pigg, var på en festlig 
kväll hos hertiginnan (innan hertiginnan blivit sängliggande) tillsammans med änkehertiginnan, 
reste hem med änkehertiginnan och gick och lade sig som vanligt. Hon hittades nästa morgon för 
alltid insomnad i sin säng.. Hon var i och för sig till åren kommen men några menar att det var 
kärlekssorg efter någon älskare. Även baron Reencrona (titeln har givits av hertiginnan av Swartöö 
och Rosenholm och baroniet är nyinrättat i Rosenholm och heter Cikorialund) sörjer djupt sin mor. 
Änkehertiginnan har skaffat sig en ny kammarfru, änkebaronessan av Strandklitteholm, Johanna 
Räv, änka efter baron Edmund Cederstråle. 

Den hos friarna mycket eftertraktade baronessan Karolina hålls kvar på Swartöö av sina plikter till 
hertiginnan i egenskap av kammarfru och kunde inte resa till Kvarntorp.  

Den sjukliga markgrevinnan Benedikta Isensköldhs livmedikus Visteria har tyvärr avvikit från sin 
tjänst tillsammans med furstinnans piga Tärna Kogg. De försvann vid den senaste vistelsen på 
Kvarntorp. Baron Oxenhierta är högeligen förgrymmad och har satt ett pris på Visterias 
(livmedikusens) huvud eftersom lockade med sig flickan ur furstinnans tjänst. Tärna vill han se 
tillbakasläpad till det furstliga köket. Sedan livmedikusen rymde har Benedikta piggnat till märkbart 
och det händer att man ser friska rosor på hennes kinder. Dock anser hon själv att hennes hälsa 
fortfarande är sviktande. Det kunde inte hindra henne från att möta upp de återvändande från 
fälttåget på Kvarntorp tillsammans med sin uppvaktning. Hennes make, markgreven Claudius 
Celestini räddade ju dagen på slagfältet och dessutom ska bröllop stå mellan jungfru Blåhöök och 
baron Oxenhierta! Fru Benedikta har under markgrevens bortovaro utnämnt en ny kammarfru, 
grevinnan Lucilla Tigerswärd. Hennes förra kammarfru, baronessan Lavinia Ugglesparre, har 
upphöjts till markgrevinnans hovmästarinna. Benedikta har även, på markgrevens befallning, ersatt 



markgrevens stupade stallmästare med en ny stallmästarinna, baronessan Amatilda Hägerstråle. 
Det verkar som om herr Hannes Swartbielke inte är helt bekväm med nyrekryteringarna men han 
håller ju i pengapungen så det kanske inte är så konstigt. 

Riddare Roland Rosen-Winge drabbades av en obehaglig sjuka efter att segern mot barbarerna var 
vunnen och har skickats direkt tillbaka till Swartöö med herr Arild Silvertross.  

Grevinnan Juliana Isensköldh är på väg till sitt nyvunna grevskap Eksta och Korsholma. Där skall 
hon svära in sina vasaller och börja reda ut grevskapets affärer samt att försöka få tag i pålitligt folk 
till de positioner som hon behöver i hushållet, som kammarfru, hovmästarinna, stallmästare och 
kammarherre. Hon följde förstås sin make greve Felix Stålhand i fält men höll sig vid prinsessans 
sida i egenskap av hennes kammarfru. Allt sammantaget mycket svåra beslut som skapat oerhörd 
vånda hos grevinnan.  

Prinsessan har övertalat furstinnan att få pigan Svala Äppelkind (numera jungfru Svala då 
prinsessan föredrar det tilltalet) till kammarfröken, liksom den lilla söta Rosagull som grevinnan 
Rodelinda propsade få till sin privata docka. Först sändes dock Rosagull, på fursten order, tillbaka 
till Nordeport för att ta farväl. Furstinnan har åtminstone fått behålla kammarjungfru Efrike, vilket 
hon är glad åt. Efrikes familj har för övrigt kommit på grön kvist och börjat bygga ut gården. Var 
pengarna kommer ifrån är lite tvetydigt men de har på senare tid sålt många hästar. Baron 
Oxenhierta har hörts klaga över att hushållets bästa tjänarinnor försvinner men i 
bröllopsförberedelserna har ingen riktigt haft tid att lyssna. 

Bankiren Rike som fortfarande är ogift, har ägnat sommaren åt affärer. Det verkar som om han har 
haft mycket att göra med magiker på sistone. De har kommit och gått i hans residens och han har 
givit ett nervöst intryck på dem som känner honom. 

Huset Påfågelns representant vädrar vinning och till Kvarntorp har nu inte bara en utan tre 
representanter för Huset Påfågeln anlänt. En av de nya har rykte om sig att uppfinna krigsmaskiner 
och experimentera med olika vätskor, inte olikt Kertius, och den andra har ett rykte om sig att vara 
användbar vid all möjlig avtalsskrivning mot en rundhänt avgift. Det var full fart på affärerna under 
våren då det upptäcktes att det inte bara var varor utan också tjänster som Påfåglarna handlade 
med. Det verkar som om det finns ännu mer än man trott vid det kejserliga hovet att ösa ur i deras 
utbud av varor och tjänster. 

De flesta av magikerna som gästade Kvarntorp under våren har haft fullt upp med fälttåget och på 
så sätt hållits i arbete. Man kan se tydligt vilken nytta magiker kan göra för sina herrar och damer 
när saker och ting ställs på sin spets. Speciellt bör Vifill, Kertius och Bertram nämnas.  

Alverna som gästat Kvarntorp och sedan fortsatte till Nova Celestina har numera sin logi på den 
alviska ambassaden i huvudstaden och bor inte längre hos Scolae Argentia.  

  



ÅRETS KEJSERLIGA TORNERING 

På den tjugoförsta dagen i månaden estoloni hålls den kejserlige torneringen varje år till 
kejsarinnan Esperentias ära då hon fyller år samma dag. I år blev dock torneringarna mycket 
lidande av att de mest framstående riddarna och andra torneringskämparna befann sig med 
hertigen av Swartöö i fälttåget mot barbarerna. Besvikelsen var oerhörd hos de damer som väntat 
på en skymt av riddarna Rosen-Winge och de andra som låg överst på listan. Trots detta hölls i alla 
fall torneringarna för att roa de hemmavarande och årets seger gick till en gammal ärevördig 
kämpe, baron Karl Gyllenfors till Broborg. Just det! Änkehertiginnan av Swartöös bror! Ingen var 
mer förvånad än han. En skandal, då han på listan hade en så låg placering som nittiosju.  Dock 
tyckte de flesta att han kunde vara segern värd då han deltagit i mer än trettio år utan att vinna utan 
alltid legat runt de nedre platserna i listan. Intresset hos de äldre änkorna för att gifta om sig blev 
mer påtagligt efter denna seger och det kan nog tänkas att baronen gnuggade händerna medan 
hans sonson Alfger, som antagligen förväntar sig att ärva baroniet, bävar för nya ättlingar till 
Gyllenfors på Broborg. Baron Alfger Gyllenfors till Örnnäste har ännu inte gift sig och torde också 
han vara het på äktenskapsmarknaden då han i teorin kommer att sluta som baron Gyllenfors till 
Broborg och Örnnäste… 

Kejsare Leopold offrade en tjur till Celestinus när torneringarna började och slutade. Allra sist 
tornerade kejsare Leopold enligt sed med segraren av den kejserliga torneringen och som vanligt 
vann kejsaren. Ära över hans namn!  

Baron Kato Oxenhierta slutade på etthundrasjuttioandra plats på listan och tog sig inte vidare till 
den kejserliga torneringen. 

 

	


