
 

FINIS INITIUM 

Anteckningar av fru Rodelinda Swanesköldh, som närvarade nästan hela tiden i närheten av 
drottningen, under den kväll det begav sig, i nya tiden efter Nova Celestinas fall, den tolfte 
november.  

Frälset och folket i Nordeports rike var alla förenade i sorg, när deras unge kung, herr Magnus 
Isensköldh, följdes till sin sista vila. Så stort hopp hade satts till honom och hans rådiga 
drottning, fru Eina av Treklyft. Isenköldhen hade blivit stulen av de svarta alverna som också 
kallas drower. Flera ädlingar hade dött i kampen om den och i sina försök att rädda kungen. En 
tyst förtvivlan hade sänkt sig över Nordeport. 

Drottningen, som hade ridit vid sin makes kvarlevor i flera veckor för att föra honom hem till 
Nordeports stad, lät sig inte falla ned i sorg och förtvivlan. Hon kallade till ett möte efter 
begravningen, där hon önskade de prominenta ädlingarnas närvaro. De från Nordeport skulle 
svära hennes son vasalled genom henne och sedan skulle situationen i det forna Novion och de 
gamla furstendömena och Nordeport diskuteras.  

Sju dagar efter kungens begravning var det så dags att samlas vid drottningens av Nordeport 
hov. Efter att sedvanliga hälsningar hade utbytts, vidtog utdelandet av utmärkelser till de 
närvarande, speciellt de som varit behjälpliga under anfallet på kungen. Fru Rodelinda, (det vill 
säga jag) var som vanligt försenad och drottningen var mycket förgrymmad när hon inte infann 
sig förrän efter alla andra. Det kan ursäktas med att den stackars fru Rodelinda hade snubblat 
över en mycket prominent gäst som ville ha förfriskningar och dylika ting och som sedan gjorde 
en slående entré och fick tyst på hela hovet. Drottning Eina förbarmade sig ändå lyckligtvis och 
delade ändå ut det fantastiska smycket som hon ansåg att fru Rodelinda var värd efter sitt rådiga 
ingripande under bataljen där den stackars kungen miste livet.  

Drottningen lät vidare kungöra att hon kände till vem som låg bakom de pamfletter som 
cirkulerat vid hovet under sommaren och senare, och som svärtade ned hennes och kungens 
rykte. Denna person hade tid på sig till midnatt att bekänna för henne och be om nåd. Alla 
upphittade pamfletter skulle lämnas in till Urielprästinnan och skyldiga skrivare uppletas och 
bötfällas. Strax innan tolvslaget, knäböjde fru Juliana Isensköldh framför drottningen, kysste 
hennes kjortelfåll, erkände att hon var den skyldiga och bönföll om nåd. Hur drottningen 
kommer att döma henne återstår att se. I fru Julianas sällskap fanns änkefurstinnan fru Clothilda 
Rödelantz. Om hon också varit drivande i komplotten mot kungaparet återstår att se. 

Herr Kato Oxenhierta fråntogs sin position som riksmarsk. Han lämnade under hösten hovet 
utan lov. Detta blev en bidragande orsak till kungens död. Med marsken närvarande hade 
kanske utgången av stridigheterna mot drowerna blivit en annan.  

Herr Sinbad Gyllenalm blev utnämnd till den nye riksmarsken. Han fick också grevskapet 
Trollsjö förlänat sig. Vidare blev fru Cordula Gyllenalm baronessa av Höjdebro i egen rätt. Alla 
svor under kvällen vasalled till drottningen, herr Sinbad genom sin hustru fru Pepita Blåeld. 
Hon är för övrigt hovmästarinna vid Nordeports hov. Det är inte klokt vad Gyllenalmarna har 
kommit upp sig i smöret!  



Plötsligt slogs portarna till salen upp och in tågade tre figurer. De var uppseendeväckande 
klädda, två bar mask. De presenterade sig som en ny orden och med sig förde de en skalle från 
något otäckt monster från immaterium som de sade att de besegrat i närheten av Frostspira. 
Mästarinnan Nemesis tog hand om skelettdelarna. När maskerna äntligen kom av, visade det 
sig att de tre personerna var mäster Radhi, fröken Hedwig Isenrönn och herr Didrik Lagercrona. 
Senare under natten framkom att herr Didrik är en drake och de andra två drakryttare. I dessa 
tider tycks inget vara omöjligt eller tillhöra sagotiden längre! Som om det inte vore nog med 
Amiras förvandling från översteprästinna i Celestinusorden till draken Xerimiamis. Det var dock 
oklart om hon ingick i orden med de andra. 

Ordens emblem är en eldfluga och namnet Ignis Caeli. Den är skapad för drakryttare och 
drakar men Schola Draconis tycks inte ha någon representant i den. I somras trodde vi inte att 
det fanns någon levande drake och nu finns det alltså tre. Det gäller med andra ord att se om 
sina borgar, vakta hästarna och hålla hårt i guldet. En drakes natur är ändå att samla skatter, äta 
alver, tänka på hämnd för oförrätter och sträva efter makt. Det vet vilken barnrumpa som helst 
som läst sina sagor. 

Därefter svors vasallerna in. Till mångas stora förvåning, svor herr Leodegard Glada, hertig av 
Ekhaga, vasalled till drottningen för Röde Hus. Hur herr Einhardt Glada, rättmätig arvtagare till 
förläningen, kommer att se på detta blir spännande. Röde Hus var en av de förläningar som 
berördes av fredsavtalet mellan Nordeports drottning och kejsaren av Novion.  

Ett mycket överraskande förlänande, som påverkar oss alla, var drottningens beslut att utnämna 
herr Egil Isensköldh till hertig av Swartöö. Hans husfru, fru Tanitha Gyllenfana, svor vasalled till 
drottningen i hans namn. Hertigdömet har tidigare varit kejsarens men nu svors alltså 
vasalleden till Nordeports krona istället. Med tanke på att herr Egil och fru Tanitha är hertig och 
hertiginna, samt greve och grevinna över Lärköö och Strida Ström, samt har De Fria Herrarna 
och Damerna i Novion bakom sig, är dessa numera bland de mäktigaste personerna vid vårt 
hov. Inte nog med det, fru Tanitha är sändebud för Vindmark och talar alltså för furstinnan 
Cressida. Vindmarks furstinna är i allians med alvernas drottning. Det är inga små 
bundsförvanter hertigen och hertiginnna har tillsammans.  

Som om detta inte var nog fick hovet ännu en oväntad besökare. Genom salen gick en susning 
när den vackraste och mest imponerande alv skred in genom dörrarna och till synes opåverkad 
av allas blickar slog sig ned i den tron där kungens krona, svärd och mantel placerats. Detta var 
Lossel, alvdrottning av Nordeport i ett fjärran förflutet, Vinterkronans och Isensköldhens 
skapare. De närvarande alverna och alla människor föll på knä. Lossel uppmanade sedan 
drottning Eina att fortsätta hålla sitt hov. Det måste sägas att drottning Eina behöll fattningen. 
(Den uppmärksamme kunde notera att det fanns fyra som inte knäböjde, det var orden Ignis 
Caeli och Amira, f d översteprästinna i Celestinusorden och numera drake.)  

Amiras och Lossels möte var något som alla oroade sig för och om blickar kunde döda hade de 
nog båda fallit till golvet i riddarsalen. När det kommer till dessa två kan man heller inte vara 
helt säker på att blickar INTE kan döda. Som det nu artade sig, tycktes de nå någon sorts 
överenskommelse om att inte låta gammalt groll stå i vägen för samarbete gentemot Esperentia. 
Detaljerna vet nog bara de två.,  



Det mest tragiska dödsfall inträffade. Den fromma fru Benedikta Isensköldh, grevinna i egen rätt 
av Aftonmyra och markgrevinna av Mårdeborg, somnade bokstavligen in under kvällen. Hon 
hade brutit ett magiskt sigill på en försändelse från något bibliotek. Skriften berörde de 
förbjudna gudarna och sigillet var förbannat. Herr Claudius Celestinii, markgreve av 
Mårdeborg, sökte förtvivlat en bot. Till slut visade det sig att sigillet var skapat av en gammal alv 
och att det inte gick att häva förbannelsen. Inte ens den mäktiga Lossel kunde hjälpa fru 
Benedikta. Hon dog i armarna på sin make, omgiven av sina vänner. Hängiven Uriel som hon 
var, kom Modern och hämtade henne. Många påstod efteråt att de sett en kvinna med milda 
ögon, klädd i gammaldags klädnad, gå genom salen och ta fru Benediktas hand. Ett lugn 
uppfyllde dem och de kände sig omslutna av kärlek.  

Det cirkulerade denna kväll olika skrifter, som blad rivna ur en bok. En del härstammade från 
den vetenskapliga expeditionen som genomfördes av utsända från Neniyes bibliotek under det 
gångna året. En del var nya fynd från olika mindre bibliotek. Tillsammans tycktes de bilda en 
berättelse om gudarna och gudinnorna, både de fördrivna och de sanna. Allt var brottstycken 
men det är tydligt att denna skrift på något sätt varit viktig – och mycket förbjuden. Frågan är 
om den kan hjälpa de sanna troende att fördriva kaosgudarna från världen? Fru Lavinia 
Ugglesparre, som återvände från Nannatemplet efter många år, samlade dessa skrifter och 
tycktes mycket upptagen av dem.  

Fru Lavinia utförde också ett storslaget offer till gudinnan Nanna, i form av en stämningsfull 
dans.  

Fröken Lovisa Gyllenfana, ärkehertiginna av Novion, kom också till hovet. Hon var föga 
passande klädd i något som mer såg ut som en fattig kvinnas hopskrapade trasor än en 
ceremoniell hovdräkt. Detta kompenserades dock av att hon helt tydligt har någon sorts 
strålkraft som är så stark att man kan ana ett faktiskt ljus som omger henne. De som förstår sig 
på sådana mirakel menar att det är guden Onz, den ofödde, som välsignat henne. Det gör 
också att man känner sig dragen till henne och i hennes omedelbara närhet vill man gärna göra 
henne till lags och uppfylla hennes önskningar. Inte omöjligt att stå emot men varför inte 
skynda henne till mötes om det skulle göra henne glad? Mäster Calixtus tycks helt uppslukad av 
fröken Lovisa. De andra hon omger sig med är inte fullt lika uppslukade av hennes närvaro. 
Ryktet går att fröken Lovisas bror, herr Rocannon Gyllenfana, markgreve av Segerklyfta, har sökt 
upp henne och att han inte är nöjd med något i situationen. 

Hon menar att vi alla borde avsäga oss det världsliga och ägna oss åt att skåda ljuset. Kanske 
inte något som är helt lätt att predika vid hovet. Hon kom till Nordeports stad från Drakenäs, 
där hon blivit inbjuden att besöka baronen. Han har erbjudit henne och hennes följeslagare att 
stanna så länge hon vill.   

Drottning Lossel har deklarerat att hon kommer att slå sig ned i det torn hon en gång lät bygga – 
Frostspira. Det är beläget på en ö i den stora sjön inte långt från Nordeports stad. Hon begav sig 
dit direkt efter att diskussionerna med drottning Eina var avslutade. Det går ett rykte att det finns 
något under Frostspira, magikerna tisslade och tasslade en hel del om källarvalv och annat. Det 
är knappast troligt att Lossel låter dem härja fritt i hennes gemak, i alla fall inte utan att bli 
kompenserad för det.  



Under kvällen anlände en hel försändelse med brev med kurir från herr Karl Gyllenfors, hertig 
av Vidskog, greve av Broborg etc. (drottningen var tvungen att avträda Vidskog i 
fredsförhandlingarna) och herr Lucidor Reencrona, hertig av Snöhätteberg. Dessa uppmanade 
till att inrätta ett krigsråd som senare skulle övergå i en senat som kunde styra Novion som en 
republik med en tom tron. De tillfrågade inom frälset (naturligtvis skulle endast frälsepersoner 
och möjligtvis Amira vara aktuella för att sitta i senaten) verkade inte särskilt trakterade av 
tanken. Kanske måste den bara smältas lite. Hertigen av Ekhaga mumlade till och med om att 
herr Karl Gyllenfors var en gammal man.  

Efter en hel del stötande och blötande, bestämde sig de närvarande som fått uppmaningen, att 
delta i skapandet av i alla fall krigsrådet. Då det är herr Karl Gyllenfors och herr Lucidor 
Reencrona som har tagit initiativet återstår att se vilka som slutligen kommer att ingå i rådet.  

Prinsessan Farashuu och herr Ludvig Hägerstråle hade med sig en pojke till hovet, som de 
presenterade som sin son. Det var för väl att något av deras barn kommit tillrätta.  

Rangiska härens intåg i Södra Novion utan krigsförklaring, var inte något som diskuterades så 
mycket. Desto mer pratades det om den legion som har gått över till herr Ludvig Hägerstråle, 
baron av Källeporten. Kommer den att skickas till Rangi eller kommer han att behålla den själv? 
Det är allmänt känt att prinsessan och hennes bror båda vill ha Rangis tron. Framför allt – vem 
tänker han svära vasalled till nu när kejsaren är död?  

När natten var sen, kallade drottning Lossel hovet till riddarsalen. Där krönte hon drottning Eina 
till drottning av Nordeport i egen rätt och placerade själv Vinterkronan på hennes huvud. Efter 
detta kan ingen ifrågasätta att drottning Einas ord är lag.  

Drottning Eina reste sig från tronen och höll ett eggande tal om hur vi nu alla måste sluta sörja 
och istället tänka på hämnd och seger. Hämnd för hennes konungs död och seger över 
Esperentia, den hädiska. Isensköldhen skall återtas! Drottningen betonade att hon har en 
personlig blodsfejd med Esperentia, att förgöra henne är inte längre bara en fråga om gudomer, 
artefakter och förläningar. 

Det är mycket spännande vid hovet. Drottningen av Nordeport är havande med sin makes barn, 
men när de väl är födda kommer hon att vara ett av de bästa giftena i den kända världen. Vem 
ska lyckas fånga henne? Kanske är det u en viss ung man som ångrar sitt hastiga äktenskap med 
en äldre kvinna? Vodan från Treklyft och änkefurstinnan Clothilda Rödelantz har eklaterat sin 
förlovning och det är ett chockerande nergifte! De verkar vara passionerat förälskade och det 
vet vi alla hur illa det kan gå när man låter känslorna råda i äktenskapsförhandlingar. Se bara på 
furstedottern fru Juliana! Hur annorlunda hade inte hennes liv gestaltats om hon inte rusat åstad 
och gift sig med herr Felix Stålhand, en enkel riddare? 

Det forna Novion 

Även kejsarinnan Esperentia  – eller skall man nu kalla henne gudinnan? –  hade kallat Novions 
frälse till sig. Under midvinterfesten skulle alla svära vasalled till henne. De som inte kom och 
gjorde detta, skulle ses som upprorsmakare och revoltörer och därmed vara förlustiga sina 
förläningar och titlar och ämbeten. Fanns det någon i Nordeport som ansåg att det var lämpligt 



att infinna sig vid hovet i Nova Esperentia? Efter midvintern kommer vi att veta vem som är vem 
och vem som är fiende. I alla fall officiellt.  

Celestinus Celestinii – kejsarens unge brorson 

Celestinus Celestinii har, genom ett gudomligt ingripande av Normon, avlägsnats från drakens 
vård. Kejsartronen står därmed tom. Så länge Esperentia behåller sin makt över Nova Esperentia 
och Novion är det inte en brännande fråga om vem som skall ärva den. Det kejserliga rådet är 
upplöst då det inte längre finns någon kejsare bakom det. Guden Normon har själv sagt att 
Celestinus Celestinii skall komma tillbaka till människorna när han utfört storverk och befunnits 
värdig, till dess står tronen tom. 

De som annars står närmast i tronföljden är i ordning herr Catullus Celestinii, (fånge hos 
alverna), herr Claudius Celestinii, markgreve av Mårdeborg, och herr Claudius’ tre barn, 
Clemens, Célèste och Claudia Celestinii.  


