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MALCONTENTA VI – VIGILIAS – Uppvaknanden 

Fru Rodelindas observationer under vistelsen å Kvarntorp den 5 – 8 juni 1014 N. C.  

Uppvaknandena för alla närvarande på jaktslottet Kvarntorp, oavsett vilket stånd de tillhörde, 
var kanske inte alltid helt oväntade men ändå brutala.  

Som vanligt, på försommaren på Kvarntorp, var omgivningarna idylliska och några hade valt att 
slå upp jaktpaviljonger i parken för att få en mer rustik känsla av äventyr, medan de andra av 
ståthållarparets gäster sov i själva slottets flyglar. Denna gång medförde Nordeports hov sin 
egen kock, husa och munskänk, vilket resulterade i att de gemensamma tafflarna kunde 
avnjutas på högre gourmetiska nivåer än förut. Fröken Pepita Blåeld visade dessutom oanade 
talanger som blomsterdekoratör, assisterad av änkebaronessan Cordula Gyllenalm. 
Ekgirlanderna till matsalen och de stora blomsteruppsättningarna förgyllde verkligen 
upplevelsen och vittnade om att sommaren snart till fullo skulle stå i blom. Rosorna kom 
naturligtvis från Rosenholm, som en liten skänk till herr Magnus från hans mor, och måste ha 
bevarats på magisk väg då frakten inte verkade ha bekommit dem det minsta. Fröken Anastasia, 
hertiginnans syster, håller ofta en och annan magiker på Rosenholm och där ser man vilken 
nytta man kan ha av dessa mästare. En ytterst påkostad gåva!  

Torsdag 5 juni 1014 N. C.  

Förmiddagen började med att vi fann styrka i en gemensam bön till Celestinus och 
översteprästinnan hade vänligheten att dela en inte så välkänd sägen om Celestinus och draken 
Verathix med de närvarande. Därpå följde hovet där den viktigtaste nyheten var att kejsaren 
bestämt sig för att herr Magnus Isensköldh, greve av Strande Hus och son till hertigen av 
Swartöö och hertiginnan av Swartöö och Rosenholm hädanefter skulle vara Nordeports furste. 
Han skulle, tills han befanns myndig om två år, stödjas av ett förmyndarråd som skulle ledas av 
fru Benedikta Isensköldh, markgrevinna av Mårdeborg och tills nu ståthållarinna av Nordeport. 
Fru Benedikta skulle till sin hjälp utse sex ytterligare personer, helst från familjen eller andra 
närstående som skulle gagna Nordeports och Novions väl, att sitta med i detta råd. Den 
kejserliga riksdrotsen och herr Catullus Celestinii fick i uppdrag från kejsaren att se till att detta 
snarast skedde enligt hans önskemål. Nu har alltså Nordeport äntligen en furste igen! Även om 
han är ung och det går vissa rykten om att han gärna spelar draktärning. Som furste har han 
faktiskt råd att spela draktärning, inte sant? Så vem ska tycka illa vara om det. Fursten tillträdde 
med fulla befogenheter när rådet var sammansatt och presenterat. Tyvärr är detta bästa gifte i 
Novion redan bortlovat till fröken Beata Stålhand, hans syssling, dotter till fru Juliana Isensköldh 
och herr Felix Stålhand.  

Redan första dagen av den planerade vistelsen på Kvarntorp, kom ett direktiv från kejsaren att 
den före detta furstinnan av Nordeport, grevinnan av Ekholma, fru Juliana Isensköldhs förräderi 
mot kejsaren och Novion skulle prövas i domstol. Den kejserliga riksdrotsen, hertigen av 
Ekhaga, herr Leodegard Glada, fanns på plats och som den som har den högsta juridiktionen i 
riket, var det helt naturligt att han var utsedd till domare. Nordeports översteprästinna för 
Celestinusorden, Amira, var utsedd till bisittare. Den som förde kejsarens talan var prinsen av 
blodet, markgreven av Stjärnehof, herr Catullus Celestinii, och fru Julianas talan fördes av 
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mäster Julius Snook, hovrättspresident i Nordeport. Dessa fick nu en dag på sig att förbereda sig 
för själva rättegången som ägde rum dagen efter, på fredagen. 

Här redogjordes för vilka som blivit avrättade i sviterna av upproret i Vite Hamn samt vilka som 
också fått sina förläningar indragna till furstehuset. Vissa av dessa delades ut igen, en del något 
överraskande. Bland annat fick fru Matilda Blåhöök en förläning, liksom fru Cordelia Röde 
Springarens, dotter till den förre kejserliga riksdrotsen som blev avrättad för högförräderi, make, 
herr Odovik Vinglans. Då han inte var närvarande svor fru Cordelia vasalleden i hans ställe. 
Tronarvingen, Claude Silverhäger och hans syster, vistas för tillfället som gäster hos kejsaren i 
Nova Celestina och deras mor, den avsatta furstinnan, har hysts in i sin brors palats, den 
kejserlige rikskanslern, Lucius Reencrona. De stackars kusinerna Silverhäger, som är så mycket 
bättre än jag på att rapportera begivenheter vid hovet, fru Claudette och fröken Jeaninne, vistas 
som uppvaktning till prinsessan Laetitzia Celestinii på Ekhaga, hennes nya residens sedan 
giftermålet med den kejserlige riksdrotsen. Dessa är de enda som återstår av huset Silverhäger. 
Vi hatar dem, naturligtvis. De är fiender till vår kejsare och förrädare!  

Till allas stora förskräckelse fick vi bud om att alverna gått in i Nordeport, tagit Björnegård, 
Örnkastellet och Gröninge och närmade sig Höjdebro. Baronen av Örnkastellet, herr Alfger 
Gyllenfors, var mycket bister. Gyllenalmarna i sin tur, fasade för ödet för sin far som satt kvar på 
Höjdebro. Krigsråd hölls. Tur i oturen befann sig ju båda prinsarnas av blodet legioner i 
Nordeport, liksom hertigen av Swartöös, under befäl av hans bastard, herr Egil Isensköldh. 
Detta förutom att rangier störtat in i Södra Novion, mejat markgrevskapet Glasporten med 
marken och fortsatt österut. De rangier som vistas vid Nordeports hov – är de vänner eller 
fiender? Spioner? Märkligt nog har Dyneslätt ännu inte blivit drabbat. 

Det nyetablerade handelshuset Silverfalk fanns på plats, representerade av en viss Lucius, som 
nog på alla sätt kan mäta sig med Huset Påfågelns representanter i slughet.  

Fredag 6 juni 1014 N. C.  

På förmiddagen hölls ett gudaschack där prinsarna av blodet, markgreven av Stjärnehof, 
Catullus Celestini, och markgreven av Mårdeborg, Claudius Celestinii blev utvalda till kungar 
på brädet. De som spelade till Nineyes ära var herr Egil Isensköldh, den unge greven av Lärkö 
och tillika bastardson till hertigen av Swartöö, samt en ny person vid hovet, ännu en av alla 
dessa Gyllenalmar, herr Halvar Gyllenalm. Lilla Rosagull visade prov på goda diplomatiska 
anlag då hon med bara bedjande blickar lyckades få herr Claudius Celestiniis drottning, 
änkegrevinnan av Stormhuvud, Lucilla Tigerswärd, att kliva av brädet. Slutligen gick segern till 
herr Catullus Celestini, som erbjöd sin yngre bror godis. Detta hade tydligen aldrig någonsin 
tidigare skett och föranledde att markgreven av Mårdeborg erkände markgreven av Stjärnehof 
som segrare. 

Efter detta offer till Neniye hoppades alla att rättegången mot fru Juliana Isensköldh, grevinna av 
Ekholma, skulle åtnjuta hennes välsignelse.  

När en lättare lunch intagits var det dags för ett annat sorts spel. Rättvisans.  Herr Catullus 
Celestinii visade sig vara en påtagligt dålig representant för kejsarens sak. Han blev fullständigt 
sopad av mattan i riddarsalen med mäster Julius pläderingar. Ändå blev fru Juliana dömd till 
botgöring för att ha varit en onaturlig mor då hon lämnade sin dotter, fröken Felicia, hos 
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alverna och därmed orsakade flickans död. Det kunde ha gått mycket, mycket värre. Hennes 
vackra huvud kunde ha skilts från den svanevita halsen.  

Efter så allvarliga saker som behandlats var taffeln inte så uppsluppen som vanligt. Istället bjöds 
på andra nöjen efter denna.  

En mycket ekivok särkfest ägde rum hos den kejserliga riksdrotsen, herr Leodegard Glada, hertig 
av Ekhaga. Dock kom inte inbjudningarna från honom utan från ärkehertiginnan, fröken Lovisa 
Gyllenfana, numera baronessa av Fagervik. Det var mycket intressant att fru Benedikta deltog i 
särkfesten, vi har hört att hennes särk var fullständigt genomskinlig, så indränkt med sherry som 
den var. Nog för att prinsessan Laetitzia försökte komma med ett sådant påhitt under 
Gudalekarna förra året men det genomfördes tack och lov trots allt inte. Tänk att inte kunna se 
skillnad på kreti och pleti! Utan dräkternas pompa och ståt,  i bara särken så att säga, är det 
mycket svårare att veta hur djupt man bör niga eller vem man ska sitta bredvid. Hur ska då 
statusen upprätthållas? Ska man sy fast pärlorna i bara skinnet då kanske? Om det här skall bli 
en vana måste man skaffa sig en speciell särk, dekorerad med pärlor, band och spetsar så man 
ser vem som är vem! Upprörande! 

De som inte ville deltaga (några av oss var inte inbjudna) i särkfesten höll istället ett utsökt 
trevligt samkväm i riddarsalen. Utan orgier förstås, men med sång och musik och bildad 
konversation. Det visade sig att bastarden, herr Arnulf Reencrona, baron av Cikorialund, var 
mycket fingerfärdig och detta ledde till en liten tävlan mellan herr Kato Oxenhierta, baron av 
Småholma etc. vem som kunde tillfredsställa damerna på bästa sätt. Det slutade med att herr 
Arnulf ansågs bäst att handskas med damer. Annars var en annan bastard, herr Egil Isensköldh 
och numera greve av Lärkö, oväntat slagfärdig och jag kunde inte låta bli att utropa att om jag 
hade varit något (bara något!) yngre hade jag gift mig med honom utan tvekan. Hertigdotter och 
allt som jag är hade det förstås varit en skandal, men i alla fall. Nåväl, detta föll inte i god jord 
hos herr Siegfried, greve av Lindesal, min ädle make men det löste vi nästa kväll med att jag 
förlorade stort i draktärning och han fick betala. Jag erbjöd herr Egil vår dotter men hade mage 
att neka och sade att det fanns någon annan som fångat hans hjärta.  Undrar om det är den där 
lilla kammarsnärtan Svala som redan tidigare förvridit huvudet på den unge rangiern i fru Zinna 
Rosenstolpes, grevinna av Snäckenäs och därtill sändebud från Dyneslätt, raske väktare?  

Lördag 7 juni 1014 N. C.  

Levén för ståthållarinnan blev förvånande nog inställd med kort varsel. Det sades att 
ståthållarinnan, fru Benedikta Isensköldh, var opasslig. Förvirrade stod de damer som kommit 
för att göra henne sin uppvaktning och tittade på varandra när det meddelades att hon inte 
skulle stiga ur sängen förrän långt senare.   

Det bestämdes att hovet skulle göra en utflykt till Uriels helgedom vid vattnet. Denna plats är 
särskilt välsignad av Uriel och tidigare framlevde en Urielprästinna, Penelope, sitt ensamma 
och asketiska liv här. Hon vistas numera vid hovet i Nordeport och är mycket respekterad för 
den uppenbara välsignelse hon åtnjuter av Uriel. Hon hade dock denna gång valt att stanna i 
staden.  

Liljekonvaljerna blommade så tätt i den gamla eklunden på vägen till Uriels helgedom, att det 
inte gick att sätta ned fötterna utan att trampa på de vackra blommorna. Nästan allt folk var där, 
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både frälse och borgare och offrade till Uriel. Det var säkerligen detta som ledde till den syn 
som prins Claudius senare på kvällen fick med huvudet nedstoppat i en hink vatten för att 
kunna höra gudinnans röst. Uppståndelsen när prinsen inte fick ned huvudet i den första hinken 
då den var för liten för hans ädla huvud var mycket stor! Tyvärr hörde jag inte vad han sade 
men att det rörde Novions framtid kan vi alla vara säkra på. 

På eftermiddagen hölls ett hov, där den nyblivne fursten av Nordeport, herr Magnus Isensköldh, 
greve av Strande hus etc. mottog och gav trohetsed. Förmyndarrådet presenterades och visade 
sig förutom fru Benedikta Isensköldh, bestå av herr Lothar Isensköldh, hertigen av Swartöö etc, 
herr Magnus’ far, min make (!) herr Siegfried Liljefält, greve av Lindesal, mäster Calixtus, fru 
Juliana Isensköldh, grevinna av Ekholma och översteprästinnan för Celestinusorden i 
Nordeport, Amira samt herr Claudius Celestinii, prins av blodet, markgreve av Mårdeborg. Hur 
någon magiker kan uppvisa prov på förnuft och oförvitlig tadel undrar jag över, men nära släkt 
är mäster Calixtus i alla fall. Farbror till den unge fursten… Ska inte magiker avsäga sig sitt hus 
när de skriver in sig i sin skola? Kejsaren föreskriver att om någon av de utsedda inte kan 
närvara vid sammanträdena kan denna person sända en representant till sammanträdet som 
personen utser för varje aktuellt tillfälle.  

En glad nyhet var att fursten av Dyneslätt gått och gift sig på gamla da’r. Den lyckliga är dotter 
till markgreven av Glasporten, unga fröken Eugenia Silversvala, och alltså numera furstinna av 
Dyneslätt. Fursten vill med all säkerhet se till att inte Dyneslätt slits sönder under motsättningar 
om tronföljden, såsom Nordeport har hotat att göra.  

Denna kväll fick de närvarande vid hovet veta, till allas chock, ilska och förtvivlan, att 
furstendömet Vindmarks furstinna, Cressida Gyllenfana, hade avsvurit sig sin vasalled. 
Annonserandet av detta skedde genom hennes sändebud i Nordeport, fröken Tanitha 
Gyllenfana, dam från Vindmark. Sändebudet från Dyneslätt sågs blekna när nyheten 
presenterades.  

Vad skall ske med detta vårt kära kejsardöme Novion? Vite Hamn har gjort uppror. För tillfället 
verkar detta ha kvästs (även om det viskas om motståndsgrupper ledda av frälsesöner och 
döttrar). Har nu alltså Vindmark gjort samma sak? Skall kväsandet av Vindmark, det alltid 
trogna, bli lika blodigt som kväsandet av Vite Hamn? Man förstår att prinsarna var rasande, att 
riksdrotsen var rasande och att översteprästinnan för Celestinusorden var rasande. Att frånsäga 
sig Novion är ju som att frånsäga sig Celestinus. Hädelse! 

Söndagen 8 juni 1014 N. C.  

Denna dag var alla i chock över Vindmarks furstinnas avsvärande av trohetseden gentemot 
kejsaren kvällen innan. Dessutom stod alverna allt närmare och allt längre in i Nordeport. 
Normonprästen Hrothgar utövade sina offerritualer under den bara himmelen och när röken 
svävade upp mot solen, hoppades alla att Normon just den dagen skulle se med stridshungriga 
ögon på kämparna och speciellt då sina Väktare, den nya orden med stridande präster som herr 
Felix Stålhand på slagfältet fått en vision om. Herr Felix Stålhand var själv den som skulle 
grundlägga orden och till allas förvåning hade han blivit prästvigd. Det betyder att hans 
äktenskap med furstedottern fru Juliana Isensköldh, måste upplösas. 



5	
	

En vigsel hölls mellan fröken Fredrika Stiernekrantz och herr Halvar Gyllenalm. Ett passande 
parti och till vår förvåning verkade paret förälskade i varandra. Måtte det sluta väl trots detta! 
Men giftomännen hade väl ändå haft sitt att säga om saken.  

Jag måste också lyckönska änkehertiginnan av Swartöö, fru Klarissa Gyllenfors, till trolovningen 
med herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna av Lejonsten och Stjärneborg. Undra vad hertiginnan 
av Swartöö kommer att säga när hon får höra det här? En annan trolovning som kom till stånd 
var den mellan herr Alfger Gyllenfors, baron av Örnnästet och den väna fröken Sinborg 
Gyllenalm. Det verkar som om Gyllenalmarna i synnerhet har legat i när det gäller att säkra 
fortbeståndet inom också det äkta ståndet den senaste tiden. Det viskas om fler trolovningar i 
familjen och det fattas bara att gamle Hannibal slår till. Om nu han överlever alvernas attacker 
mot Höjdebro? Jag borde inte tänka på äktenskaplig lycka med kriget framför oss, bakom oss 
och kring oss! 

Eländet var inte slut. Ett rykte började gå om att kejsaren råkat ut för ett attentat i form av en 
virvelstorm på Nova Mare, när han och kejsarinnan var på väg för att kväsa alverna i Södra 
Novion. Till allas vår stora sorg hörde vi också om att fröken Ismelda Gyllenfana, den väna 
ärkehertiginnan, hade offrat sitt liv för att rädda kejsaren. Må hon nu vila hos Uhnamans 
sjöjungfrur! Dessutom sägs det att kejsaren låtit avrätta sin lillebror, prins Lucas Celestinii och 
hans fagra hustru, prinsessan Clementia Celestinii, dotter till herr Catullus Celestinii. Detta är 
nog så förfärande som ett rykte och skulle vara fruktansvärt om det vore sant. Tur att den 
nytutnämnde kejserliga riksmarsken, hertigen av Swartö, och den kejserliga amiralen, 
hertiginnan Marcella Bäversköldh fanns med honom! 

Så kunde fru Benedikta Isensköldh, markgrevinna av Mårdeborg, ändå till slut komma med en 
ljuspunkt. På något sätt hade hon, med hjälp av Confusiussesen från Huset Påfågeln, fått iväg 
ett bud till alverna, som gjorde att det gick med på en högst tillfällig vapenvila och 
förhandlingar. Confusiussesen menade på att alverna högfärdigt sagt att ”vi människor visste 
villkoren”. Som tydligen gick ut på att på något sätt ge upp Nordeport till dessa långörade 
varelser. Vi kan inte ta villkoren på allvar, de är alltför absurda. Tyvärr verkar deras här göra 
det. 

I övrigt hölls det under dessa dagar en bolagsstämma i Maritima kompaniet där det 
inmundigades en hel del båtnamngivningsdricka.  

Vidare verkar det som om Enione och Uriel i förening har välsignat hovet med flera graviditeter 
hos damerna och det är inte utan att man kan misstänka att det mycket virila blodet som rinner 
i Celestiniiättens ådror har något med detta att göra. En officiell hemlighet, tycks det vara, som 
alla talar om men som inte talas om framför de berörda. På detta sätt kan man säga att dagarna 
på Kvarntorp varit mycket fruktbara.  

	


