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KUSINERNA SILVERHÄGERS KRÖNIKA 

Midvinterfesten i nova celestina å moderns dag 

Vi vill härmed uppmärksamma att den traditionsenliga festligheten i Novion, midvinterfesten, 
har gått av stapeln vid vintersolståndet 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 denna begivenhet i Nova Celestina. I år var det dock med en blandning av 
känslor som festen gick av stapeln. 

Precis som i hela Novion, håller hovet i Nova Celestina varje vintersolstånd en tre dagar lång 
festlighet.  Själva midvinterfesten infaller på Moderns dag. Festligheten inleds av tolv dagars 
offer och dyrkan för att ära gudarna och gudinnorna.  

Viskningarna i korridorerna här vid hovet i Nova Celestina har varit mer intensiva än vanligt, 
och berört både sorgliga och lyckliga tilldragelser. Kejsaren, må Celestinus beskydda honom, 
har länge varit sjuklig och när midvinterfesten gick av stapeln var de enda besök han tog emot, 
förutom den närmaste uppvaktningen, dem från Ismelda Gyllenfana och översteprästinnan från 
Celestinusorden vid templet i Nova Celestina, Arafeen.  

Vidare har kejsarinnans äldre syster, den fagra Zinnia Lejonsparre dött under hösten, och 
kejsarinnan bar sorg i två månader. Svart har aldrig klätt henne... Nu står furstendömet 
Dyneslätt utan tronarvingar och den käre fursten av Dyneslätt, Eskalon VIII Lejonsparre, är 
mycket gammal. Om han också skulle dö, Enione förbjude, så ser det ut som att det blir 
kejsarinnan Esperentia som måste bli ståthållarinna för Dyneslätt. Detta skulle väl ändå vara att 
begära för mycket för vår kejsarinna, som har att se till hela Novions väl, med allt var det 
innebär. 

På morgonen för midvinterfesten, lät kejsarinnan sammankalla det kejserliga rådet, dit alla 
mangrant slöt upp. Vår kära kejsarinna hade ett långt samtal med dessa prominenta herrar och 
damer.  

Under eftermiddagen ägnade sig alla vid hovet åt att smycka sig för den största begivenheten 
för året – midvinterfesten. Bland gästerna som väntade på att kejsarinnan skulle göra entré, 
kunde man se medlemmarna av det kejserliga rådet (förutom Arafeen som sägs ha mer eller 
mindre lämnat mötet i affekt och stormat ut från palatset, dock inte en alltför ovanlig syn i dessa 
dagar), prinsessorna av blodet, Marcella och Laetitzia Celestinii, ärkehertiginnan Lovisa 
Gyllenfana, nyss hemkommen från Vindmark, hennes syster ärkehertiginnan Sofia Gyllenfana, 
som under Neniyes dag utmärkt sig med att kunna namnen, inte bara på de bilder stjärnorna 
visar på himlen, utan också namnen på de individuella stjärnorna, där fanns också prinsen av 
blodet, Catullus Celestinii, markgreve av Stjärnehof, som aldrig tackar nej till en festlighet och 
själv gärna underhåller ett helt hov bestående av musikanter och narrar. Där fanns naturligtvis 
också kejsarens yngre bror, Lucas Celestinii, tillsammans med sin väna maka Clementia, dotter 
till Catullus. Även Catullus’ far, hertigen Carolus Celestinii, med sin väna maka hertiginnan i 
egen rätt, Julietta Nattulv, var till städe. Hertiginnan ser så orörd ut av tidens tand att man skulle 
kunna misstänka magiska nattkrämer från Huset Påfågeln. Men något sådant skulle hon 
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naturligtvis aldrig använda sig av. Grevinnan av Lidnesal, Rodelinda Swanesköld, 
hovheraldikern, sågs glida omkring mellan gästerna, som vanligt med öronen på skaft (kanske 
har hon alviskt påbrå?). Hennes make, Siegfrid, sågs skälla på hovmarskalken om någon 
silvertallrik som inte var ordentligt putsad. En av hertigsönerna från Krakeör, herr Tullius 
Gyllengrip var där. Det sägs att han fått en position hos självaste riksdrotsen som kammarherre. 
En hertigson som passar upp på en greve… Bland det frälse som inte så ofta gästar Nova 
Celestina, kunde märkas fru Matilda Blåhöök, tillsammans med sin make Kato Oxenhierta, 
baron av Småholma, med två söta, unga jungfrur i släptåg som var fru Matildas lantliga 
uppvaktning, samt i prinsessan Laetitzias uppvaktning, två Gyllenalmar, den väna fröken 
Sinborg och hennes äldre (och mycket stilige) bror Bern. Bern Gyllenalm blev utsedd till 
gudarnas gunstling under sommarens gudalekar i Nordeport. Herr Alfger Gyllenfors, ett mycket 
gott gifte, det bör alla tänka på som har giftasvuxna döttrar, dök upp tillsammans med 
riksdrotsen, och vår mycket berömda fröken Roselyne Vargaring, hon som hämtade de gyllene 
granatäpplena från Eniones trädgårdar. Fröken Lovisa Gyllenalm hade vidare i sin eskort från 
Vindmark, en enkel riddare, Estobert Tistelsköld, som hon låtit bjuda in till midvinterfesten som 
en ynnest. Herr Kato pratade vitt och brett om att hans resesällskap hade blivit överfallna på ett 
sämre värdshus i Kransefyr när de var på väg till Vindmark efter Gudalekarna. Han anklagade 
Huset Påfågeln för att ligga bakom detta, då förövarna lämnat en påfågelfjäder efter sig. 
Gudarna vete om det stämmer och i så fall vem herr Kato är ett problem för, då Huset Påfågeln 
säger att ”de löser alla ens problem”. Efter att ha hört hans kommentarer och hans alltmer 
högröstade påståenden ju längre kvällen led, är vi benägna att själva vidtala Påfåglarna.  

Naturligtvis var där en hoper andra gäster men det var dessa som lät tala om sig denna kväll. 
Någon, vars frånvaro uppmärksammades, var ärkehertiginnan Ismelda Gyllenfana.  

Den numera avsatta furstinnan av Nordeport,  har under hösten skickats till sin förläning Eksta-
Korsholma för att där dväljas i husarrest tillsammans med sin make Felix Stålhand. När nu 
hennes furstinnetitel nyligen fråntagits henne av kejsaren lär det kanske dröja innan vi får se 
den älskansvärda fru Juliana Isensköldh i sällskapslivet igen. Hon har en del sår att slicka. Det 
sägs att fru Benedikta Isensköldh redan provsuttit tronen i Nordeport… men kejsaren är mycket 
nöjd med ståthållarparet som sett till att Nordeport håller sig i ro.  

Kejsarinnan Esperentia anlände tillsammans med översteprästinnan för Enionetemplet, Epidia, 
som hade vänligheten att välsigna festen. Det var dock svårt att avgöra om det var en 
välsignelse eller en förbannelse, för översteprästinnan var bra mörk i synen.  

Kejsarinnan reste sig själv för att förkunna skålen för kejsaren och sedan höll hon till allas 
förvåning ett välformulerat tal, där hon förklarade att kejsaren var mycket sjuk, att hon fruktade 
för hans liv, att ärkemagikern och livmedikusen fanns vid hans sida och att hon därför hade 
sammankallat det kejserliga rådet, då landet inte kunde stå utan styrning i brinnande krig. Här 
rodnade kejsarinnan klädsamt och med ett djupt vemod i ögonen berättade hon att rådet hade 
erbjudit henne regentskapet för Novion ity hon bar tronarvingen under sitt hjärta. Därefter 
tackade kejsarinnan Esperentia Enione för att hon låtit ett frö slå rot i henne och hon åkallade 
Uriel för att havandeskapet skulle bli lätt och framförallt för att hennes ofödde son skulle få leva 
och ha hälsan.  
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En tystnad sänkte sig över de församlade. Hur skulle man motta detta båda sorgen och glädjens 
bud? Sedan började gratulationerna och skålarna för kejsarinnan, tronarvingen, Enione, 
Celestinus och kejsaren. Det skålades i mycken mängd och ganska snart drog sig kejsarinnan 
tillbaka medan festen fortsatte. Det var påtagligt att nyheterna kommit som en chock för 
herrarna och damerna Celestinii och Lucas Celestinii sågs samtala livligt med sin farbror och 
kusin Catullus. 

Vi lyckönskar verkligen kejsarinnan till det nya lilla livet som i denna tid av sorg kan hjälpa 
henne att kämpa vidare när det stora ansvaret att regera Novion lagts på hennes ovilliga axlar. 
Hur kan rådet begära något sådant av en stackars havande kvinna? 

Prinsessan Laetitzia Celestiniis och herr Leodegard Gladas förlovningsfest 

Apropå fester måste här berättas om förlovningsfesten som hölls för prinsessan Laetitzia 
Celestinii och den kejserliga riksdrotsen herr Leodegard Glada, greve av Vinterviken tidigare i 
december i Nova Celestina. Bland de tvåtusen gästerna som var inbjudna till den stora, 
officiella banketten, var kejsarinnan Esperentia naturligtvis den mest framstående. Redan vid 
middagstid började gästerna anlända till kejsarens palats i Nova Celestina. Festen inleddes ett 
par timmar därefter med att hundra vita duvor släpptes ut från palatset i Nova Celestina när 
kejsarinnan anlänt. Nu blev allt något förvirrat, då det uppdagades att prinsessan själv inte ännu 
var närvarande och herr Leodegard Glada själv fick hälsa kejsarinnan välkommen till den 
isskog som bara några timmar tidigare ställts upp på på borggården. Strax därpå anlände 
prinsessan Laetitzia och hennes följe, alla klädda i en vacker brun sammet i en modell efter 
senaste modet, med stora, styva kjolar, korsetterat liv och nätta hängärmar. Ett mycket 
annorlunda val av färg, då man nog skulle förväntas sig mer glada och lätta färger för en 
förlovningsfest, även om vi inte kan säga att det är ett brott mot Regeln, då Regeln inte 
föreskriver någon speciell färg. När mörkret sedan föll, befolkades isskogen av mystiska 
gestalter som gjorde allehanda eldkonster mellan träden.  Mycket effektfullt.  Banketten ägde 
rum med utsikt över isskogen och man kunde känna kylan som steg från den bland och mellan 
de dinerande gästerna.  Det tycktes som om de högförnäma damerna hade ett horn i sidan till 
varandra. Prinsessan Laetitzia menade att det var kejsarinnans eminenta idé att gifta ihop henne 
och greven och tackade så mycket för omtanken. I samma andetag hoppades hon att hennes 
äktenskap skulle bli fruktsamt. Kejsarinnan replikerade att det inte alls var hennes utan hennes 
käre makes beslut att gifta bort två personer som han uppskattade så mycket med varandra. 
Vidare vände hon sig till herr Leodegard och undrade om Vinterviken hade vackra 
fruktträdgårdar för hon hoppades att det skulle vara Vintervikens frön som såddes när tiden för 
detta kom och att de inte skulle hämtas från någon annan trädgård. Herr Leodegard replikerade 
att hans trädgårdar var omgärdade med murar och stod säkert för allt ogräs och främmande 
växter som han inte själv beordrat skulle växa där. Prinsessan log och frågade om kejsarinnan 
inte själv gärna hade velat besöka herr Leodagards frörika odlingar. Att dessa personer var så 
intresserade av trädgårdsodlingar hade vi, fröknarna Silverhäger, inte en aning om. Efter att ha 
hört denna replikväxling, rekommenderar vi att alla skänker det lyckliga paret sådant som 
anspelar på frön och trädgårdar i bröllopsgåva.  

Efter den stora, officiella förlovningsbanketten var till ända, hade prinsessan Laetitzia till kvällen 
bjudit in tvåhundra speciellt utvalda gäster, däribland undertecknade, att fira den lyckliga 
tilldragelsen tillsammans med henne. Underligt nog härvarde inte herr Leodegard.  Ej heller 
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kejsarinnan fanns på plats, men nog så många andra eminenta herrar och damer, bland annat 
prinsen Lucas Celestinii med hustru Clementia Celestinii och syskonen Gyllenfana. Ännu en 
skog av is hade monterats på en annan innergård i det kejserliga palatset och bland dess rötter 
fanns kuddar utspridda för gästerna att vila på. Gästerna hade anmodats att klä ut sig till fåglar 
och prinsessan Laetitzia kom  som fågel Fenix, medan fröken Sinborg och undertecknade var 
utklädda till påfåglar. Ärkehertiginnan Lovisa Gyllenfana kom som korp. Medan eldkonstnärer 
med brinnande vingar uppförde en dans som var så komplicerad och farlig att både herrar och 
damer drog efter andan, bjöds det på förfriskningar, yppersta vin från Vindmark, tillsänt av 
furstinnan Cressida, rostade ödlor från Dyneslätt, musslor från Vite Hamn och torkat viltkött 
från Nordeport. Icke att förglömma alla andra delikatesser som pepprade kakor och glass, glass, 
glass. Prinsessan Laetitzia kallade detta för den ”riktiga” festen. 

Vidare har vi hört att Nordeports amiral, Styrbjörn Tuta, har begivit sig till Lys med delar av den 
Nordeportska flottan. Om detta är på befallning av ståthållarinnan eller den avsatta furstinnan 
vet vi inte. Ärendet till Lys sägs gälla något mycket hemligt och Lys’ översteprästinna, som 
också är deras drottning, är inblandad. Om det har något att göra med de nya tullar som åläggs 
koggarna utanför Nordeports hamn och som ägarna till rederierna börjar bli alltmer irriterade 
på, vet vi inte heller. Däremot vet vi att ett nytt handelshus, Huset Silverfalk, har skaffat sig ett 
större hus i Kransefyr och det sägs att de hör sig för om att öppna butiker i alla större 
hamnstäder i Novion. Där kommer nog Påfåglarna att få en tupp i halsen för vi har själva 
inspekterat varor från köpmanshuset och de håller precis så god kvalitet som Noviska varor. De 
tillhandahåller till och med redan uppsydda dräkter vilket kan vara väldigt praktiskt om man har 
bråttom att skaffa något nytt innan en festlighet. Priserna är högst resonabla. De säger själva att 
de kan ordna det mesta. Den som äger huset heter Lucius Silver.  

Bevittnat och berättat av Fröken Claudette Silverhäger och fru Jeaninne Silverhäger 

Första och andra hovmästarinna hos prinsessan Laetitzia Celestinii 

	


