
KRÖNINGEN I NORDEPORT 

Detta brev upphittades i en korridor nära tronsalen i Nordeport och lästes av halva hovet innan 
herr Albion, en av Nordeports riddare tillhörande det furstliga gardet, återbördade det till fröken 
Pepita. 

Till hans högvälborenhet, baron av Vårgårda, herr Pippin Blåhöök, käre far, skrivet vid 
Nordeports hov i Nordeport, den fjärde riellai år 1013 N.C. 

Käre far, 

Det är med stor sorg och beklagande som jag måste förtälja att jag har förlorat min position vid 
Nordeports hov. Den nyligen krönta furstinnan, Juliana Isensköldh, har valt att istället upphöja 
änkebaronessan, fru Flavia Reencrona, till skattmästarinna. Detta är mycket underligt då hon 
varit gift med en av högförrädarna Röde Springaren, men vem är jag att ifrågasätta den visa 
furstinnans beslut? Hur som helst betyder det, käre far, att jag beräknar inträffa i Vårgårda om 
tio dagar, nu när jag har fått alla räkenskaper i ordning och kan överlämna dem tillsammans 
med en redovisningsberättelse, till fru Flavia. Förunderligt hur mycket felaktigheter som har 
undsluppit granskning av den förre skattmästaren, herr Kato. Jag förmodar, käre far, att det bara 
är ett förbiseende hos honom. En annan utnämning som i mitt tycke var speciell, var att göra 
härolden Styrbjörn Tuta till amiral över Nordeports flotta. Han är inte ens nordeportare och är 
inte utbildad vid akademin! Han kommer från Treklyft! Många ädlingar kommer att känna sig 
förbigångna, sanna mina ord.  

Det är annars med hänfördhet jag kan berätta om kröningsfestligheterna i Nordeport. Jag var 
naturligtvis inte inbjuden till den högtidliga ceremonin i Normons tempel som ägde rum den 
tjugonde uhnamani men såg så mycket mer av de två efterföljande dagarnas nöjen. Fick ändå 
reda på efteråt att vasallerna svurit trohetsed till riket och inte till furstinnan. Har aldrig hört på  
maken! Att hon tillät detta! Den tjugoförsta installerades furstinnedottern Juliana Isensköldh på 
Nordeports tron och folket hyllade henne under jubel när processionen framskred från 
Normons tempel till slottet. Den blivande furstinnan red på en vit häst, klädd i en dräkt av guld. 
Hon är ganska lik  vår käre furste Clodvig medan hennes syster liknar deras mor. Framför henne 
marscherade det stolta gardet i sina blå tabarder med snöstjärnor. Små flickor från 
Nannatemplet strödde blommor framför hennes häst. Efter kom hela hovet ödmjukt till fots.  

I tronsalen på slottet svor furstinnan den sedvanliga eden men hon har ännu inte farit till Nova 
Celestina för att svära vasalled till kejsaren. Jag antar att hovet förbereder sig för detta men 
eftersom jag inte längre är skattmästarinna har jag ingen del i dessa. Begravningen är ännu inte 
betald och jag fasar för den dagen Huset Påfågeln börjar kräva in sina skulder. Dock finns inget 
avtal så furstinnan kanske kan slippa undan på så sätt. Det är i alla fall tur i oturen att alla 
leveranser till begravningens byggen har upphört, liksom att hantverkarna verkar arbeta på 
annat håll än på statyer och arkiv. Alla alvtillverkade varor är visst slut. Det levereras heller 
inget vin, varken hit, till Swartöö eller till Mårdeborg. Jag har förhört mig med uppvaktningen 
där. Överhuvudtaget verkar det som om Huset Påfågeln har slut i lagret när det gäller finare 
artiklar, utom parfymer. Lustigt nog har jag sett att familjemedlemmar från andra hus inte lider 
brist och på förfrågan har de inga problem med leveranserna från huset Påfågeln. Nåväl, käre 



far, med tanke på det ekonomiska läget som finanserna är i, anser jag att det bästa jag kan göra 
är att skyndsammast dra mig tillbaka till Vårgårda. 

Markgrevinnan och markgreven, liksom hertigen av Swartöö har även de dragit sig tillbaka. Det 
var märkligt, men hertigen och hertiginnan lämnade inte hovet tillsammans utan hertigen for i 
förväg till Swartöö. Det ryktas om ett alvöverfall på Novion i närheten av Swartöö och det 
verkar som om hertiginnan av Swartöö for till Rosenholm med herr Magnus och bastarden 
medan alla de andra barnen mötte upp där för att vara i säkerhet. Hon har för övrigt nedkommit 
med tvillingar på Rosenholm, precis som den gudomlige kejsaren Leopold förutspådde under 
begravningsbanketten för fursten av Nordeport.  Det var tur att hon hade prästinnan Penelope 
där. Det är alltid lite olycksbådande med tvillingar, inte sant käre far? Man kan aldrig låta bli att 
tänka på tvillingprinsarna och det som hände för så länge sedan. Fast det har gått mig förbi om 
dessa barn är flickor eller pojkar. Prinessan Laetitzia for med änkehertiginnan till Silverberga, då 
fru Klarissa kände sig krasslig och behövde sällskap på vägen. Med sig hade hon fru Matilda, 
baronessan av Småholma. Så där stod fru Juliana utan sin nyutnämnda hovmästarinna och fick 
förlita sig på herr Kato! Oförskämt av prinsessan att komma med en sådan begäran! 

De som inte dragit sig tillbaka är de 500 kejserliga soldaterna som kom till Nordeport inför 
furstens begravning  och som skulle upprätthålla ordningen ifall det skulle bli bråk vid valet av 
tronpretendent. De äter som hästar och kostar celester. Furstinnan får förstås vackert vänta tills 
kejsaren kallar tillbaka dem om inte hennes marsk får tillåtelse av kejsaren att använda dem till 
något nyttigt.  

Det var Orlando Rosen-Winge som kom med budet om alverna som synts utanför Mårdeborg 
och på vägen till Nordeport hade han blivit attackerad av en samling okända män. Naturligtvis 
var det inga problem för Orlando att besegra dessa men det är ändå obehagligt att veta att ingen 
går säker på vägarna i dagens Nordeport. Det sägs att också en flotta av okänd styrka seglar mot 
Swartöö! Jag har vidare hört om ett rövarband som börjat härja i närheten av Swartöö och jag 
hoppas verkligen att den stackars prinsessan och fru Matilda inte hamnar i deras klor. Fast den 
förre stallmästaren hos fursten, riddaren Måne-LejonochStjärna kan säkert försvara dem. Han 
har accepterat en position i änkehertiginnans hov som kapten över hennes garde. Det kan inte 
vara särskilt stort, tänker jag, men hon kanske håller fler än vad man kan tro. Silverberga är en 
rik förläning som hon numera är baronessa i egen rätt över. Hennes son har gjort om 
morgongåvan till en förläning.  

Hertigen förlorade en del av sin tross under bataljen och hans stallmästare Reencrona påstår 
hårdnackat att detta inte bara var barbarernas förskyllan. I övrigt har stallmästaren fått stora 
problem med kamelen som herr Ludvig red till Swartöö på. Den är ett ondskefullt djur. Herr 
Ludvig red till Swartöö med hertigens följe. Till häst. 

Annars har det blivit en del uppståndelse då magikern Calixtus beslutade sig för att ta tjänst hos 
markgreven och lämnade hovet samtidigt med honom. En del undrar vad den något hetlevrade 
Vifill, nuvarande magiker hos markgreven, kommer att göra när han får konkurrens. Även ytterst 
kostsamt att hålla två magiker. Fast markgreven är ju en älskad kusin till kejsaren så han har väl 
råd. Kertius avreste med hertiginnan. Fröken Sinborg Gyllenalm avreste med prinsessans 
uppvaktning mot Silverberga och tillhör uppenbarligen numera prinsessans följe.  



Markgreven hade med sig en barbar till kröningen! En barbar! En mycket ohyfsad varelse. Tror 
det var en hona men den uppförde sig verkligen inte som en dam. Det visade sig att de på 
något sätt var allierade… Jag undrar vad det ska bli av Novion. Furstinnan har visst kontakter 
med alver och det är om möjligt ännu värre.  

Änkefurstinnan blev upphöjd till grevinna i egen rätt av den nya furstinnan och vi förmodar vid 
hovet att hon kommer att skicka sin dotter till grevskapet tillsammans den nya barnjungfrun 
Nemesis, hennes före detta hovmästarinna. Markgrevinnan, furstinnans egen syster, fick ett 
baroni i egen rätt. Hennes gemål upphöjdes till Nordeports marsk och han tituleras numera 
prins. Treklyftaren, härolden Tuta, har avancerat och skall bli amiral över Nordeports flotta. 
Otroligt, hennes gemål strandad och Tuta på den ärevördiga platsen som överhuvud för vår 
stolta flotta. Jag undrar om han är hennes älskare? Även om herr Felix och fru Juliana gifte sig av 
kärlek, kan det väl inte hålla i sig hur länge som helst.  

Nåväl, nu förbereder man sig för festligheterna som ska ära gudarna och gudinnorna vid 
sommarsolståndet och för dessa försöker man kontraktera Huset Påfågeln som hjälp. Jag har å 
det bestämdaste avrått men ingen lyssnar på en avgående skattmästarinna.  

I övrigt har jag hört talas om ett skeppsbrott i Nova Mare men att man räddade sig iland i 
Riellarike. Omständigheterna skulle vara spektakulära men jag har inte helt fått det klart för mig 
vad som hände. Underliga djur strandade. 

Senaste nytt från kejsarhovet som kommit oss till del är att en ny riksdrots är på väg att bli 
utsedd. Många har hoppats på hertig Theodebast Gyllengrip som är en sansad och pålitlig man 
trogen kejsaren och Novion, men det verkar som om han blir förbigången till förmån för någon 
som kejsarinnan favoriserar. En greve Glada? På tal om favoriseringar så har kejsaren 
uppenbarligen börjat favorisera någon annan än kejsarinnan, han har tagit sig en älskarinna! 
Det är med blandade känslor för rådet och hovet antar jag. Undra vad Lejonsparrarna därnere i 
Dyneslätt säger om det?. Vem är det, frågar vi oss alla, som har fått den gudomliges gunst?  

Fursten av Dyneslätt har drabbats av en stor sorg då hans manlige tronarvinge nyligen hastigt 
dog. Kvar finns bara hans sjukliga dotter Zinnia Lejonsparre, en stor skönhet men mycket klen. 
Sorgen efter hennes bror har tärt hårt på henne och man fruktar att hon skall dö av brustet 
hjärta. Om hon gör det finns det bara en kvar som kan ärva furstendömet och det är kejsarinnan 
själv. Deras lillasyster är en celestinusprästinna. Vet far om det är möjligt att utträda ur orden 
om man redan är insvuren? Hur mår kejsarinnan? Det var ju hennes bror som dog? Om den ena 
systern är nedbruten av sorg så borde väl även den andra vara det? 

Jag vet inte hur mycket far har hört om torneringarna men det senaste är att riddare Orlando 
Rosen-Winge ligger bra till i de hertliga uttagningarna. Han kämpar med förbundna ögon då det 
enligt honom är mer ridderligt att ge de andra en möjlighet till seger. Herr Roland, hans bror, 
verkar frisk från sina skador och har nått de hertliga torneringarna även han, men det är herr 
Orlando som än så länge är allas gunstling. Några andra stjärnskott finns, som Stenklyvaren (fast 
de är väl släkt? Inte konstigt då!) och inte helt oväntat änkehertiginnans brorson Alfger 
Gyllenfors. Han är ogift… Den nyutnämnde unge markgreven av Örnkastellet gör också bra 
ifrån sig, han betar av sina motståndare på ett metodiskt sätt. Det ska bli mycket intressant att se 
de furstliga torneringarna i år. Jag har hört att furstinnesönerna  Gyllenfana i Vindmark är 



mycket framgångsrika. Kan far tänka sig att resa till Nova Celestina  och se finalen med mig nu 
när jag inte längre måste vara på plats i Nordeport? 

Far ser att jag har mycket att tala om när jag kommer hem. Nu ska jag gå och se till att kistorna 
blir packade. 

Din dotter så länge jag andas 

Pepita Blåeld 

	


