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KUSINERNA SILVERHÄGERS KRÖNIKA 

GUDALEKARNA Å KVARNTORP, NORDEPORT och något om händelserna strax därefter 

Vi vill härmed uppmärksamma att den traditionsenliga festligheten i Nordeport har gått av 
stapeln vid sommarsolståndet och naturligtvis bevistade prinsessan Laetitzia med följe denna 
begivenhet. Därmed kom fröken Claudette Silverhäger, som har den höga äran att vara 
hovmästarinna till prinsessan Laetitzia och tillika sändebud för furstendömet Vite Hamn att 
överantvarda de pittoreska lekarna. 

Precis som i hela Novion, håller Nordeport varje sommarsolstånd en festlighet till gudarnas och 
gudinnornas ära. I år var festligheterna tänkta att bli överdådiga då det var de första 
Gudalekarna efter det att furstinnan Juliana Isensköldh kröntes den 20 april 1013 N. C. 
Gudalekarna firades vid Kvarntorp och fogden och hans maka hade verkligen gjort allt för att 
rusta husen och ge det hela en furstlig inramning. Furstinnan hade kostbara kläder, företrädesvis 
gyllene, och hon förde sig med en glans som bara kunde mätas med prinsessans och 
markgrevinnan av Mårdeborgs, den yngre systern till furstinnan Juliana.  

När de närvarande översteprästinnorna Epione (hela Eniones kult) och Amira 
(Celestinustemplet, Nordeport) samt prästinnan Penelope (Uriel) hade välsignat spelen och 
utlyst helgfrid kunde spelen ta sin början. Huset Påfågeln arrangerade lekarna för furstehuset 
Isensköldh.  

Furstinnans levé genomfördes dagligen under fältliknande förhållanden i hennes paviljong och 
alla damer av rang fanns där för att uppvakta henne. Fru Rodelinda (grevinnan av Lindesal) var 
som vanligt sen men för det är det inte längre någon som höjer ett ögonbryn.  

Ett hov hölls av furstinnan Juliana, där alla vasaller ännu en gång svor sin trohetsed. Tydligen 
hade eden blivit felaktigt förestavad av hovmarskalken under kröningsceremonin i våras. 
Änkehertiginnan, tillika baronessa av Silverberga i egen rätt, fru Klarissa Gyllenfors blev mycket 
opasslig när hovet förklarades öppnat och blev tvungen att hjälpas ut av fru Rodelinda. 
Riddaren herr Norfrid Lejon- Måneoch Stjärna var under hela Gudalekarna en trogen 
gardeskapten för fru Klarissa och han sågs knappt vika från hennes sida. Han verkade så 
uppslukad av hennes närvaro att vi nästan väntade oss ett frieri trots den stora åldersskillnaden 
(Sic!) men detta frieri kom aldrig. Kanske var det gudinnorna som inte var dem nådiga, med 
tanke på vad som senare hände vid Kvarntorp. 

Första dagen genomfördes lekarna till gudarna, våra fäder bland de tolv. För Normon spelades 
schack som var en mycket uppskattad begivenhet, där pjäserna ömsom stannade ömsom gick 
och hela tiden ändrade spelets gång för de två som hade att genomföra partiet, Vodan Ylvason, 
sändebud från det lilla landet Treklyft och en enkel kökspojke. Precis som gudarna har för vana 
att göra för oss människor, ändrades spelreglerna kontinuerligt eftersom pjäserna aldrig flyttade 
helt som förväntat. För Den Döde Guden hölls en uppmärksammad visning av magiska krafter 
av hovmagikern Calixtus och hertigen av Swartöös magiker Kertius, som anlänt till Kvarntorp 
för att, som det senare skulle visa sig, söka efter en helig artefakt. För Eskalons ära hade en 
skattjakt anordnats med en skatt skänkt av Huset Påfågeln. Det är något oklart vem som vann 
denna tävling och vad som fanns i skatten men vi tror att det var den från de döda så mirakulöst 
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återuppståndne herr Ludvig Hägerstråle. Det var i alla fall hans kammarherre herr Einhardt 
Glada av Röde Hus, som vann simtävlingen till Uhnamans ära – före prinsessan Laetitzia 
Celestinii och markgrevinnan av Mårdeborg, fru Benedikta Isensköldh. 

Till mångas stora överraskning anlände en delegation alver till Kvarntorp! Dessa hade fått fri 
lejd av kejsaren själv och det tycktes som om den nyutnämnde kejserliga riksdrotsen, herr 
Leodegard Glada av Vinterviken, prinsen av blodet, markgreven av Mårdeborg, herr Claudius 
Celestinii och översteprästinnan för Celestinustemplet i Nordeport, Amira, hade fått i uppdrag 
att förhandla med dessa varelser. Det vilar onekligen något skirt över dem i deras apparance 
men alla vet hur farliga motståndare de kan vara och att deras kulturella nivå nästan kommer 
upp till Novions och de är därigenom ett klart hot mot våra hem och hus, liv och lem. Deras 
klädedräkter och framförallt tygerna var uppseendeväckande vackra och skulle det inte vara för 
deras krigiskhet och allt ont som de gjort Novion (prisa Celestinus att vi inte alla är förslavade 
av alver!) skulle en större handel med deras vävare vara mycket intressant, inte minst vid hovet.  

Det ryktades om att en najad blivit sedd i vattendraget utanför Kvarntorp, på något sätt 
tillkallade av treklyftarna Vodan Ylvason och Styrbjörn Tuta. Urielprästinnan Penelope 
förklarade att dessa najader var döttrar av Uriel och att de kunde vara mycket farliga även om 
de också är mycket vackra. Uriels barn rörde sig ofta runt den helgedom som hon så länge bott 
vid men de hade aldrig tidigare talat med henne. Även mäster Kertius hade varit närvarande 
och var mycket fascinerad. 

Ett annat rykte som gick, var att det vid Kvarntorp skulle finnas ett gyllene granatäpplen, ett av 
de fem som riddaren Roselyne Vargaring stulit från Eniones underjordiska trädgårdar.  

Dessa två händelser skulle visa sig avgörande för Gudalekarna! 

Det uppdagades att det gyllene granatäpplet simpelt sålts och köpts som handelsvara under 
lekarna. Istället för att behandlas som den fantastiska relik som dessa granatäpplen är. Epione, 
översteprästinnan i hela Novions Enionekult, blev naturligtvis rasande och krävde att 
granatäpplet skulle lämnas över till henne för att återbördas till Enione. Då det inte skedde 
(misstankarna om innehav riktades mot mäster Kertius) bröt Epione helgfriden, förbannade 
nejden och gjorde den ofruktsam. 

Detta intensifierade furstinnans ansträngningar att se till att efterforskningarna fullfördes. Det 
kom även en brevörn från hans majestät Kejsaren som alla antog berörde det viktiga ärendet då 
kalabaliken därefter var fullständig. Det börjar ju bli allmänt bekant att kejsarinnan har offrat 
mycket till Enione på sista tiden och vi antar att även hon hade en stark vilja att det gyllene 
granatäpplet skulle återbördas. Till slut skänktes granatäpplet till Enione och gavs till Epione av  
- om de ska tros på sitt ord – Huset Påfågeln.  

Gudalekarna kunde på nytt upptas med olika tävlingar för våra mödrar! Förbannelsen över 
nejden hävdes… 

Eniones lek var spinnkonsten som högst förvånande vanns av Gunvald Rike trots Efrike Kvickes 
utomordentliga snabbhet vid spinntenen. Neniye firades med vetenskapliga frågor om Novion,  
sådant som vi alla borde ha lärt oss av guvernanter och informatorer men som kanske inte alltid 
fastnat i minnet. I gåtgissningen för Zinsha briljerade Rosagull, den forna pottpigan hos fursten 
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och numera kammartärnan hos fru Rodelinda. Hon lyckades till och med göra Huset Påfågeln 
svarslösa för en stund när hon gav dem en fråga. Tyvärr vann inte den lilla dockan. Till Uriels 
ära hölls en sångtävling.  

Under alla dessa festligheter pågick hela tiden förhandlingar med de långörade och man såg 
den kejserliga riksdrotsen samt fursteparet och Celestinusöversteprästinnan sitta vid 
förhandlingsbordet i många timmar. Det pratades om personallianser och att tillmötesgå vissa 
krav som alverna ställde. Naturligtvis var det ingen som trodde på dylikt förtal. 

Så visade alverna verkligen ett prov på god vilja. Furstinnans dotter, Beata Isensköldh, var med 
dem! Inget öga var väl torrt när föräldrarna återförenades med sin förstfödda. En stor oro har 
funnits hos furstinnan och hennes make då inte ett ord hörts från döttrarna borta i alvernas rike. 
En glädjens dag!  

Andra glädjande nyheter som meddelades under Gudalekarna var deklarationen av kejsarens 
önskemål att prinsessan Laetitzia skulle förmedlas med den kejserlige riksdrotsen, herr 
Leodegard Glada, greve av Vinterviken. Vilken sann kärlek som måste spira mellan de två då 
prinsessans anor egentligen borde förhindra ett sådant nergifte som en greve trots allt är för 
Celestinii ätt. Vilken upphöjelse och ära för greven av Vinterviken! Han måste sannerligen stå i 
kejsarens gunst för att bli upptagen i den kejserliga familjen. Kejsaren har verkligen en god 
människokännedom som kommer Novions bästa till del, då han uppenbarligen kan se bortom 
titlar och rang. När han gjorde herr Leodegard till kejserlig riksdrots var det en oanad utmaning 
för oss alla att se kompetensen hos honom, då våra ögon inte vara vana att ha något annat än 
en hertig eller hertiginna framför dem på det främsta ämbetet i det kejserliga riksrådet.  

Den sista dagen av Gudalekarna var som vanligt barnens dag. För Nanna ordnades en tävling i 
vackraste utstyrsel som naturligtvis vanns av fröken Tanitha Gyllenfana, sändebud från 
Vindmark. Hon är sedan länge berömd för sin garderob och vi har förundrats över att hon inte 
visat upp fler kreationer under sin tid i Nordeport. Det sägs att hon förlorat alla sina klädkistor 
till rövare på vägen från Vindmark. Vedtorn staplades till Erkhars ära och bågskyttarna tävlade 
för Riella, där många pilar fastnade i tavlan och en av kökspojkarna sköt nästan lika gott som 
markgreven av Mårdeborg. Med tanke på vad som sägs i köket på Mårdeborg skulle man kunna 
säga att denne pojke förmodligen inte fallit så långt från päronträdet. 

Till slut hände det som alla väntat på! Gudarnas gunstling valdes av oss alla. Vi är mycket 
nöjda med valet, då det föll på den stilige riddaren herr Bern Gyllenalm (som för övrigt är ogift 
men tyvärr bara tredje son).  En annan stilig riddare anlände på fredagskvällen – riddare 
Orlando Rosen-Winge! Ingen annan kan ta damerna så med storm och göra ett sådant intryck! 
När vi skriver detta vet vi dessutom att han kommit på första plats i den kejserliga torneringen 
och den påföljande banketten i Nova Celestina var fantastisk. Vi säger bara fantastisk! 
Kejsarinnan ärade den stilige mannen med segerkransen och satte honom på sin andra sida. 
Tyvärr kände kejsaren sig opasslig och drog sig tillbaka redan innan åttonde rätten. Men det är 
en annan historia.  

På kvällarna höll naturligtvis furstinnan Juliana en överdådig bankett och man konverserade om 
Gudalekarna, alverna och det senaste modet från huvudstaden, samtidigt som de gamla 
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välkända visorna sjöngs. Tydligen är det på detta sätt som gudarna och gudinnorna hålls i helgd 
under Gudalekar i Nordeport. 

När helgfriden avlysts och Gudalekarna var till ända, dukade prinsessan Laetitzias följe, 
tillsammans med furstinnan Julianas, upp till en bankett för alla. Furstinnan var på ett 
uppsluppet humör och sågs konversera ivrigt med änkefurstinnan Clothilda. Dikttävlingen 
avgjordes och sedan började dansen.  

Det var då den chockerande händelsen inträffade! Markgreven av Mårdeborg, prinsen av 
blodet, herr Claudius Celestinii, stövlade in tillsammans med sin hustru och sitt följe och 
deklarerade att furstinnan Juliana och hennes make Felix Stålhand var anklagade för förräderi. 
Deras samröre med alverna och förhandlingar om en personallians äventyrade Novions 
framtid. I tystnaden som följde på detta kunde man höra en nål falla.  Fru Juliana och Herr Felix 
fördes omedelbart ut ur den stora paviljongen som tjänade som riddarsal. Därefter försökte vi 
alla återhämta oss. Fru Benedikta beklagade djupt det skedda. En efter en började ädlingarna 
söka sig till henne och hennes make, i denna stund av oro.  

Dagen efter höll markgrevinnan av Mårdeborg levé och uppförde sig i allt som om hon redan 
var en krönt furstinna. Det förkunnades att kejsaren satt in markgrevinnan av Mårdeborg som 
ståthållarinna för Nordeport, tillsammans med sin make, kejsarens kusin, herr Claudius, som 
utsågs till ståthållare för Nordeport.  Så behändigt då att markgreven förflyttat en hel del av sitt 
personliga garde från Mårdeborg samt en hop barbarer under ledning av Brianna Rosensköna 
och sina torneringskämpar till Kvarntorp. Dessa hade precis slagit läger när förräderiet 
upptäcktes. Det märks att herr Claudius är en äkta prins av blodet och lika förutseende som 
allas vår beskyddare, Celestinus. 

Alverna var ytterst upprörda över furstinnan Julianas fall och de avreste, deklarerandes att 
förhandlingarna strandat och att det var krig mellan Novion och Estellon, alvernas rike. 

En tröst i dessa politiska förvecklingar var att en av Uriels döttrar visade sig nästa dag. Det var 
många som såg henne i vattnet vid badplatsen och många var de män som ville bada 
tillsammans med henne men klokt hindrades av både treklyftare och magikerna mäster Regin 
och mäster Kertius. Ännu ett gyllene granatäpple hade på ett mirakulöst sätt frambringats och 
gavs nu till najaden av mäster Kertius. Det rörde tydligen ett avtal som han träffat med en najad, 
men det var svårt för dem som stod på stranden att höra vad som sades. Något om en spegel, 
trodde flera. Det kan tänkas att översteprästinnan Epione blir ytterst upprörd när hon hör talas 
om detta granatäpple och många spekulerade i gudinnornas vrede när nu en dotter av Uriel har 
fört det gyllene granatäpplet till vattnets element istället för jordens. Men allt det där är bra 
komplicerat… 

I övrigt verkar det som om släkten Gyllenalm bara blir fler och fler vid Nordeports hov. Herr 
Bern Gyllenalm kom som sagt till Kvarntorp och är numera både gudarnas gunstling och 
stallmästare hos prinsessan Laetitzia. Det måste passa honom bra att hon skall bli gift grevinna 
av Vinterviken, då Vinterviken ligger nära den Gyllenalmska sätesgården Höjdebro. Fröken 
Sinborg ingår även hon i prinsessans uppvaktning och är numera andra kammarfru. Fast hon 
inte är gift! Det tullas på Regeln både här och där… Fru Cordula Gyllenalm drabbades av en 
mycket tragisk händelse under Gudalekarna. Hennes make, baronen Leopold Lejonfana, blev 
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mördad i sin säng hemma på Gröninge! Även deras son hittades död. Fru Cordula tituleras med 
andra ord numera änkebaronessa. Hon for direkt hem till Höjdebro för att rådgöra med sin far 
och sedan skulle hon till Gröninge för att begrava och sörja sin käre make. 

Baronen Kato Oxenhierta och hans maka baronessan av Småholma, fru Matilda Blåhöök, gav 
sig hastigt av från Kvarntorp. De skulle på bröllopsresa och gav sig av redan samma kväll som 
fru Juliana fängslades. Som eskort följde riddaren Estobert Tistelsköld, gardeskapten över 
Nordeport, med dem.  

Fru Juliana och herr Felix har förts till Nova Celestina där de ända tills idag sitter fängslade i en 
våning i det kejserliga palatset. Den kejserliga riksdrotsen har ofta varit på besök hos dem och 
han lyckades till slut utverka en privat audiens hos kejsaren för paret. Det sägs att något 
upprörde kejsaren så mycket att han stormade ut från audiensen så fort att hans livgarde knappt 
hann med. Vi är något förvånade över att finna att huvudena sitter kvar på deras axlar med 
tanke på vad som hände med hertigen Röde Springaren i höstas. Ståthållarinnan och 
ståthållaren av Nordeport sitter uppenbarligen kvar på sina poster. Det ryktas att fru Juliana och 
herr Felix kommer att eskorteras till sitt grevskap i Nordeport och där hållas i husarrest.  Var 
deras dotter, fröken Beata Stålhand vistas, känner ingen till.  

Ännu en försvunnen dotter har rapporterats. Det är den lilla söta Arduina Clothilda som spårlöst 
försvunnit med sin barnsköterska, fru Nemesis Duvesköldh. På Laxnäs fick man beskedet att 
hon skulle till Nova Celestina men där har hon inte dykt upp. Vi som såg så fram mot att 
hennes berömda salonger skulle börja hållas igen! 

Nordeport har inte bara drabbats av att tronföljdsförvecklingarna fortsätter. Deras handel har 
minskat avsevärt. Enligt Koggs rederier är det numera oerhört dyrt att lägga till i Nordeports 
hamn och man söker andra möjligheter. Det är något sorts nytt påfund där Nordeports flotta är 
inblandad och tar ut pirattullar. Naturligtvis har inte handeln helt strypts, men det börjar råda 
brist på lyxvaror i Nordeport. Landvägen verkar en del transporter komma in via hemliga vägar 
då Källeporten inte har sett någon ökad trafik av varor. Även furstendömet ser en minskad intäkt 
från tullprivilegierna. 

Herr Ludvig Hägerstråle sågs passera Källeporten med magikern Calixtus och sin personliga 
adjutant, tydligen i sällskap med baronen och baronessan av Småholma och en hoper män i 
svarta kläder som är något sorts garde från Rangi som följer baronen i hälarna. Men de är inte 
lika många som förut. Däremot har elefanten och kamelen (som tidigare var stallad på Swartöö) 
förflyttats till herr Ludvigs syster Amatilda på Källeporten. Markgreven av Örnkastellet har 
vidare inkvarterat ett hundra av de kejserliga legionärerna som tidigare fanns i Nordeports stad 
hos fru Amatilda i Källeporten. Resten är på väg till Örnkastellet för att skydda gränsen mot 
alver och barbarer.  

Vi har också noterat sändebudet från Dyneslätt, fru Zinna Rosenstolpe, grevinna av Snäckenäs. 
Hon har haft en stilig men ack så tystlåten ung man i sitt släptåg under hela Gudalekarna. Den 
unge mannen upptäcktes när han gjorde den unga Svala sin kur en natt. Det var markgreven av 
Örnkastellet som var så påpasslig och tog sig tid att föreläsa om Regeln för de unga tu, trots att 
ingen av dem tillhör frälset. En ynnest så god som någon. Med den bakgrunden, där vi sett 
markgreven av Örnkastellets generösa natur, beklagar vi ännu mer att få höra att hans fars 
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palats i Nova Celestina brunnit ner till följd av några förlupna fyrverkeripjäser. Detta är en svår 
förlust för den kejserliga riksmarskalken som så ofta vistas i Nova Celestina. Han har fått hjälp 
av rikskanslern, herr Lucidor Reencrona och bor nu tillfälligt med sitt följe i dennes palats. 
Julius Snook, Nordeports hovrättspresident, har lovat att kontakta sin överordnade, den 
kejserliga hovrättspresidenten Vendela Rääf och att de tillsammans ska se till att allt görs för att 
rättvisa ska skipas. Markgreven av Örnkastellet hördes i sin upprördhet muttra att ”bara jag får 
någon att hugga huvudet av”.  

Fru Zinna lider av oron för sitt furstendöme, då tronarvingen är svårt sjuk och fursten Eskalon III 
mycket gammal. Som sändebud är det inte mycket hon kan göra för sin väninna, Zinnia 
Lejonsparre och vi känner med henne. Vi förstår också att kejsarinnan Esperentia måste vara 
sjuk av sorg efter sin brors frånfälle och sin storasysters svåra sjukdom. Inte har hon heller 
skyndat till sin gamle fars sida, vilket en svagare person säkert gjort. Nej, vår kejsarinna sätter 
alltid Novion i första rummet, liksom sin käre make kejsaren.   

Fru Flavia Reencrona har gått med på att fortsätta som Nordeports skattmästarinna under 
ståthållarparet, vilket naturligtvis alla är tacksamma för, även om hon varit gift med en 
högförrädare.  

Vi har hört att Mårdeborg har ett fantastiskt bord och nu när vi kommer att vistas än mer i 
Nordeport, efter prinsessan Laetitzias giftermål, hoppas vi på att dessa kockar kommer att 
komma Nordeports hov till del. Det lär dröja innan fru Juliana och herr Felix har lyckats rentvå 
sitt namn och eventuellt åter få förvalta Nordeport för vår käre kejsare. 

I övrigt undrar vi hur greven av Stormhuvuds hälsa är och lyckönskar fru Lucilla Tigerswärd till 
att ha en så frisk och långlivad make. Det är inte alla förunnat.  

Nyheter har nått oss från barbarlandet Treklyft, där ett attentat mot deras konung misslyckades 
och därmed avslöjades. Mannen som försökt bära hand på konungen när han dragit sig tillbaka 
för att uträtta ett naturligt onämnbart behov, blev tillfångatagen och utfrågad för att avslöja 
eventuella medbrottslingar. Det enda bödeln kunde få ur honom var något sorts kacklande och 
därför avfärdar vi hela historien med att det förmodligen var en ensam galning.  

Bevittnat och berättat  

av 

Fröken Claudette Silverhäger och fru Jeaninne Silverhäger 

Första och andra hovmästarinna hos prinsessan Laetitzia Celestinii 

 

	


