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KUSINERNA SILVERHÄGERS KRÖNIKA 

Bröllopet mellan prinsessan Laetitzia och herr leodegard glada, greve av Vinterviken numera 
hertig av Ekhaga 

Efter ett minst sagt omtumlande bröllop befinner vi nu oss på resande fot tillsammans med 
bruden och hennes hov på väg mot Vite Hamn. Det är med mycket tunga hjärtan vi tvingas 
återvända till vår barndoms saltstänkta klippor då alla som känner oss vet att vi aldrig trivts där. 
Allt sedan vi trädde i tjänst hos prinsessan har våra hjärtan endast slagit för kejsardömet och 
vårt hem har varit vid hennes kejserliga höghets sida. Vi hoppas att vistelsen i Vite Hamn blir 
kort och att brudparet snabbt inser vilken gudsförgäten plats det är. En mycket mer angenäm 
plan vore säkerligen att ägna den närmaste tiden åt att installera sig i deras nya hertigdöme 
Ekhaga.  

Bröllopet – ja vad ska vi egentligen säga om bröllopet? Eftersom nästan alla av rang och 
betydelse var där väljer vi att inte tala mer om de bitar och scener under och efter 
vigselceremonin som fick många att sätta brudskålen i halsen. Vi måste dock få återge en bild 
av prinsessans fantastiska brudklänning. Helt enligt senaste mode (volym framför längd) i en 
underbar cremefärgad brokad slog den allt vi tidigare sett i skönhet. Pärldekorationerna på 
brudslöjan var sagolikt vackra och liknade ingenting som tidigare skådats i denna värld. 

Efter vigselceremonin fanns tid för att hämta andan en smula innan det var dags för middagen. 
Vem hade kunnat ana att placeringen vid denna sittning skulle bli ett så stort arbete? Vi 
hovmästarinnor hade fullt upp hela dagen och många namn dök upp i sista sekund. Vi var 
naturligtvis överlyckliga över att se prinsessan Farashuu närvara under middagen. Med sig till 
bordet hade hon sin make riddare Ludvig Hägerstråle, en lyckligare gift man får man nog söka 
länge efter. Bland de mer oväntade gästerna kan nämnas bankir Gunvald Rike, fru Lucilla 
Tigerswäärd som var där i egenskap av familjevittne till riksdrotsen, samt herr Egil Isenskiöldh. 
Varför hertigen av Swartöö inte kunde närvara vid bröllopet är för oss inte känt. Vad som 
däremot har nått våra öron är att hertiginnan avser att adoptera herr Egil som sin egen son, 
hertiginnan måste verkligen vara en av de mest barnkära kvinnorna i Novion. En annan oväntad 
bröllopsgäst var köpman Confusiuseseen från handelshuset Påfågeln som verkar ha placerat sig 
själv vid bordet då ingen av hovmästarinnorna kan minnas att man lovat honom en plats. Han 
uppträdde dock fantastiskt artigt under middagen och hans bröllopsgåva till prinsessan var av 
furstlig rang – ett sommarviste dit hon och hennes hov kan dra sig tillbaka vid önskan. Platsen 
för vistet kunde dock varit bättre, vem ser egentligen fram emot en sommar i Dyneslätt? Vid 
bröllopsmiddagen lästes även alvernas bröllopsgåva, i form av en dikt, upp. Den var skriven på 
ett mycket ovanligt versmått som kändes något obekvämt för tungan men innehöll flera vackra 
ord i följd. Mitt under middagen anlände ett mycket brådskande bud med sorgliga nyheter till 
fru Lucilla Tigerswäärd, hennes make hade plötsligt gått bort. Fru Lucilla visade här prov på stor 
sprezzatura och satt igenom hela sittningen. Hans excellens verkade dock inte tycka att ett 
dödsfall inom familjen var tillräckligt allvarligt för att avbryta denna glädjens dag i kärlekens 
tecken och föreföll vred över att fru Lucilla valde att ta emot budet. Tyvärr var det inte kvällens 
sista sorgebud. Prinsessan Farashuu och hennes make herr Ludvigs bröllopsglädje blev alltför 
kort. De fick under bröllopskvällen bud om att deras två äldsta söner dött. Våra kondoleanser 
går till alla de av sorg tyngda själarna denna dag. 
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Efter att alla hade ätit var det dags för brudparets dans. Som vanligt svävade hennes kejserliga 
höghet prinsessan fram, denna gång i en pavane, ett klokt val av dans då den lämpade sig väl 
även för riksdrotsens mer marschlika dansstil. Efter dansen var det dags för bröllopstårta. 
Brudparet åt av varandras tårtor och det var sedan fritt fram för alla att äta av antingen prinsess- 
eller drotstårtan. Det var en strykande åtgång på prinsesstårtan som var prydd med rosor och 
små prinsesskronor. Riksdrotsens tårta var i det närmsta orörd sånär som på de bitar hans hustru 
och personliga uppvaktning åt. Vi vet inte om det var på grund av den mer enkla, eller ska vi 
säga ”fältmässiga”, utseendet på riksdrotsens tårta eller på grund av att tårtan verkar ha 
förolyckats på väg från köket, med en skada mitt på vapensköldens glada, som gjorde att fler 
valde att äta av prinsesstårtan. Under den efterföljande dansen utmärkte sig som vanligt 
bankiren Rike, herr Estobert Tistelsköld, herr Norfrid, änkefurstinnan Clothilda Rödelantz, och 
fröken Sinborg Gyllenalm som utmärkta dansare. Herr Sigfrid skötte sitt uppdrag som 
dansmästare oklanderligt som vanligt. Anmärkningsvärt var dock att ingen ur riksdrotsens följe 
valde att delta i dansen, kanske hade de mer ont i fötterna än vad de ville erkänna efter allt 
marscherande hit och dit. En annan möjlighet är att de som vanligt missuppfattat vilken tid 
dansen skulle äga rum, de har ju som bekant en benägenhet att komma sent till viktiga 
tillställningar. 

En bröllopsdag ska vara fylld av kärlekskänslor och detta verkade det finnas gott om i sällskapet. 
Vi kan med stor glädje rapportera att en trolovning mellan Magnus Isensköld och fröken Beata 
Stålhand kommer att äga rum. Det är bara att gratulera fröken Beata till detta goda giftermål och 
vi ser fram emot ytterligare en bröllopsfest under vilken vi kanske återigen kan få höra exempel 
på alvisk diktkonst.  

Vi hörde också ryktas om att Uriels prästinna Penelope nu sällat sig till den skara kvinnor som 
ivrigt uppvaktat herr Orlando, enligt oss en av Novions absolut stiligaste män. Om Herr 
Orlando besvarade hennes uppvaktning vet vi inte så mycket om men det föreföll som att Herr 
Orlando återigen uppvaktade fröken Sinborg. Fröken Sinborg är naturligtvis inte immun mot 
hans charm men sågs ändå oroligt fingra på sina utsökta nya smycken så fort hans namn kom 
på tal och så vitt vi vet är Herr Orlando ännu inte trolovad. En som under kvällen föreföll i det 
närmsta lika populär hos damerna som Herr Orlando var riksdrotsens kammarherre herr Tullius 
Gyllengrip. Han sågs tala mycket förtroligt med fru Cordelia Röde Springaren och 
Markgrevinnan fru Benedikta Isenskiöldh under kvällen och i det välkomnande han fick vid sin 
ankomst av ingen mindre än ärkehertiginnan Lovisa Gyllenfana fanns mer värme än vad som 
ses mellan mången make och maka. Att herr Tullius var inblandad i flertalet frågor och 
diskussioner var det flera som noterade och vi antar att hans valspråk ”För kejsardömet” innebär 
mer än att viska fagra ord i damernas öron. 

Apropå mode, ständigt i förändring och på så sätt alltid ett aktuellt ämne. Vi tror att de senaste 
trenderna kommer att inspireras av fjärran länder och kontinenter. Visst vill vi se mer av, och 
inspireras av, den spännande prinsessan Farashuus exotiska och mystiska klädstil? Varför inte 
be din sömmerska sy upp några sjalar? Eller inspireras av hennes majestäts sminkning med 
tydligt markerade, sotade ögon. Som ett ytterligare exempel på denna exotiska trend vi anar kan 
nämnas att vår käre margreve hans höghet Claudius Celestinii, en stor stilikon om någon, hade 
låtit sin klädedräkt inspireras av hans framgångsrika fälttåg mot barbarerna och hans nu vid 
hovet installerade barbarkvinna Brianna Rosensköna. Färgerna i hans dräkt var vågade och 
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uttrycksfulla, broderierna och konstruktionen nydanande med intrikata flätningar och hade 
onekligen en känsla av exotism runt sig. Härligt anser vi!  

Vad gäller smycken så kunde vi konstatera att det finns någon juvelerare i Novion som borde 
skämmas offentligt. Vi såg fru Claudettes halssmycke på inte mindre än fem andra damer under 
bröllopsfesten vilket naturligtvis var oerhört pinsamt för alla inblandade. Att en juvelerare 
utsätter sina kunder för detta är i våra ögon likställt med högförräderi! Vi förutspår härmed att 
medaljonger av alla de slag, kanske med bild på någon nära och kär släkting, är nästa stora 
smyckestrend då dess natur omöjliggör för exakta kopior och ger en mycket personlig prägel på 
klädnaden. I tider som dessa kan det dessutom vara viktigt att genom en bild påminnas om dem 
som man håller nära hjärtat.  

Efter att ha spenderat mycket tid ”under fältmässiga förhållanden” kan bara konstateras att det 
visst går att klä sig fashionabelt tvärt emot vad männen i vårt nu sammanslagna hov försökt att 
hävda. Som vi nämnt tidigare är det viktigt att understryka att vi nu ingår i samma hov som 
riksdrotsens tidigare följe och vi bör därför självklart inspireras och lära utav varandra. Vi har 
låtit sy upp doubléer i kvinnlig stil – ett mycket fashionabelt men samtidigt praktiskt plagg att 
bära på resande fot. Släp är inget att tänka på, och ärligt talat, har vi inte snart sett nog av denna 
trend eller är det en tidlös klassiker i Novion? Efter att in i minsta detalj ha anlyserat hur 
riksdrotsen, som ju onekligen är en av rikets mäktigaste och därigenom per automatik i alla fall 
borde vara en stilikon, och hans män valde att klä sig under bröllopet har vi bestämt oss för att 
plocka upp och inspireras av ”glipor” – ja ni hörde rätt, glipor. Att visa lite hud eller 
underkläder på de rätta ställena, antingen som riksdrotsen under vigselakten, mellan 
stövelkanten och kortbyxorna, som hans kammartjänare ovanför hosorna eller som riddare 
Roselyne Vargaring mer klassiskt med slits och puff tror vi är en kommande trend. Det kan inte 
nämnas nog många gånger hur glada vi är över att vårt hov har berikats med dessa fantastiskt 
hövliga, välklädda och inspirerande människor! 

I vår förra krönika skrev vi om det nya handelshuset Silverfalk. Vi måste i denna krönika 
erkänna att vi kan ha varit lite snabba i att rekommendera detta handelshus och den kvalitet de 
håller på sina varor. Handelshuset Påfågeln är naturligtvis fortfarande utan tvekan det mest 
exklusiva som finns i Novion. Ingen kommer i närheten av deras varor!  

   

Fru Claudette Silverhäger och fröken Jeaninne Silverhäger 


