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Våren återvänder- en novellsamling om hopp och nystart! 

Instruktioner för deltagare 
 

Förra årets novellsamling Lorenzburgs Octamerone efterlyste berättelser där den 
värmländska mikronationen Lorenzburg och situationen med Covid-19 utgjorde 
fonden. Hela samlingen var en sagolik homage till Giovanni Boccaccios 
berättelsecykel Dekamerone som antagligen skrevs runt 1353, alltså precis efter att 
pesten härjat som värst i Europa.  
Resultatet av våra ansträngningar blev en samling av totalt åtta noveller infogade i en 
ramberättelse. De finns tillgängliga som gratis PDF på Lorenzburgs hemsida. Du kan 
ladda hem PDF:en HÄR. 

Nu kan du delta med en berättelse till årets novellsamling!  

Titeln på 2021 års samling är densamma som Prinsen av Lorenzburgs motto: Våren 
Återvänder. Temat är HOPP och precis som förra året är berättelserna skrivna med 
den magiska sagonationen Lorenzburg som bakgrund. Du som skriver kan vara 
etablerad eller ganska färsk som författare- vi ser gärna en bredd av erfarenheter. Du 
kan välja om du vill skriva ensam eller så deltar hela familjen i fabuleringarna. 
Resultatet sammanställs i en novellsamling som kommer kunna laddas ner gratis från 
hemsidan. 

Men först något kort om Lorenzburg 

Storfurstendömet Lorenzburg är en mikronation som kom till av en slump i november 
2014. Konstnären, numera prinsen, Freï von Fräähsen slant med fingrarna på 
tangentbordet och barndomens uppväxtkvarter Lorensberg förvandlades till 
sagonationen Lorenzburg. Denna Freudianska felknappning var början till ett 
långvarigt konst- och kulturprojekt som kretsar kring karlstadstadsdelarna Kroppkärr 
och Lorensberg. 

Precis som ärtan i den välkända sagan om Prinsessan på Ärten är vårt 
”storfurstendöme” mycket litet. Trots det har vi ambitionen att vara en aktör med 
potential för stora och goda förändringar och då är det kanske inte så märkligt att vi 
valt den krönta ärtan som vår främsta statssymbol? 

Förutom att erbjuda en plattform för kulturella event och  äventyr i området, är 
Storfurstendömet Lorenzburg först och främst en berättelse - en saga, vars uppgift det 
är att bidra med hopp, fantasi och magi i en alltmer avförtrollad värld.  

I leken och fantasin upptäcker vi det sagolika och mytiska som genomsyrar myllan 
precis under våra fötter, oavsett var vi befinner oss. Håll för ena ögat. Blås igenom ett 
nyckelhål. Upprepa namnet Lorenzburg tre gånger… …och det som nyss verkade 
bekant och vardagligt framträder kanske som lite mer skimrande och färgstarkt! 
 

https://www.lorenzburg.org/sv/upplev-och-delta/ladda-ner-lorenzburgs-octamerone-en-sagolik-novellsamling/
https://www.lorenzburg.org/sv/upplev-och-delta/ladda-ner-lorenzburgs-octamerone-en-sagolik-novellsamling/
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Checklista innan du skickar in din novell! 

 

 Ditt bidrag är minst 5 och högst 10 A4 långt. 
 

 Filformat (Word eller Open Office). 
 

 Typsnittet är Times, storlek 12 punkter. 
 

 Tema: Hoppet, Våren eller Nystart! (fri tolkning) 
 

 Genre: fantasy, urban fantasy, saga, science fiction. 
 

 Miljöerna: Stadsdelarna Kroppkärr, Lorensberg och/ eller sagonationen 
Lorenzburg, eller på något sätt förhåller sig till dessa, 
 

 Hitta på en titel till din novell. 
 

 Uppge namn (eller Alias) på författaren. 
 

 Bifoga en kort biografi om dig själv, högst 200 ord. Det räcker att du 
berättar lite om dig och dina intressen och varför du skriver. 
 

 Bifoga en svartvit porträttbild av dig själv (Uppge vem som tagit bilden) 
 

 VIKTIGT: På grund av tidsåtgången kan vi bara ta emot noveller som 
är helt färdigredigerade. Vi ser gärna berättelser från författare av alla 
erfarenhetsnivåer men vi kan bara ta emot väl genomarbetade bidrag. Läs 
igenom din novell själv några gånger, och låt gärna någon annan läsa 
igenom för att föreslå eventuella ändringar av språk eller struktur. 
 

 Du är medveten om att accepterade bidrag publiceras i en gratis 
nedladdningsbar PDF från hemsidan. 
 

 Deadline fredag 16 april 2021. 
 

 Kolla igenom checklistan en sista gång så att du fått med allt J  
 

 Mejla ditt bidrag till riksmarskalk@lorenzburg.org 

 

 
 

Lycka till! 
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Saker man kan hitta i en sagovärld! 
 

Här nedanför hittar du mer information om det sagolika 
Lorenzburg och förslag på personer, platser och varelser 
som man kan påträffa där. Förslagen är enbart tänkta att 
hjälpa dig att sätta igång och du är välkommen att lägga 
till dina egna personer, platser, varelser eller saker till 
sagan. Det går också bra att använda allt material du hittar 
på hemsidan: www.lorenzburg.org  

Det här projektet är dock ett samarbetsprojekt kring en 
berättelse som funnits i mer än sex år, därför är det viktigt 
att man behandlar materialet med omsorg. Det är bara 
roligt om etablerade karaktärer dyker upp i flera 
berättelser men det kan var bra att ha i åtanke att du lånar 
någon annans material – att du inte alltför mycket ändrar 
på ingredienserna som du lånar. I övrigt står det dig helt 
fritt att låna och lägga till själv för att koka den mest 
intressanta sago-soppa som du bara kan! 
 

   
 

Förslag på personer 

 Prinsen Frei av Lorenzburg – en man strax över 40 år 
med alldagligt utseende men med extravaganta och 
bjärta kläder, ibland med stora barockperuker. Prinsen 
bor i Staden Pärlehorn tillsammans med sin partner 
Prins Andreas Apekatt. 
 

 Prins Andreas von Apekatt – mycket skicklig 
musikmagiker som använder toner och ackord för att 
förändra världen till det bättre. Partner till prins Frei. 
 
 

https://www.lorenzburg.org/sv/


	 4	

 Prins Bosse av Lorenzburg, greven av Noreld – pappa till regenten prins 
Frei. Prins Bosse är en skicklig kock som gärna experimenterar i köket för 
att roa folket med nya maträtter. 
 

 Prinsessan Lena-Birgitta av Lorenzburg, grevinnan av Drakvatten – 
mamma till regenten prins Frei. Med ett hjärta och ett humör lika hett som 
hennes favoritfärg – rött!  
 

 Greve Rune Bartenberg – en stark och fryntlig herre vars vapensköld pryds 
av ett ståtligt blått skägg och tre eldstål. Greve Bartenberg är kusin till 
regenten och han älskar korvar i alla former! 
 

 Prinsessan Sara Cygnoise de la Bosquet-Amterviche – fantastisk och 
fantasifull kostymmakare med ett smittande skratt. 
 

 Pirathertiginnan och pilgrimsfriherrinan Ami av Smaragdhavet – 
Lorenzburgs kronokapare som alltid slåss för det goda, tillika 
pilgrimsvandrare i tystandens tjänst. 
 

 Friherrinnan Anna-Carin von Kringeltreu – bor i Karlstadstadsdelen 
Lorensberg och håller ordning på både folk och fä. Hon är vida känd för sin 
läckra syréndricka.  
 

 General friherrinnan Paulina Palm – ytterst värdig och lojal överadjutant i 
Lorenzburgs hov. En dam med råg i ryggen och goda råd i alla lägen. 
 

 Friherre Niklas von Vargjärn – en rasande klipsk karl med en stor portion 
humor och eldrött hår samt dito skägg. 
 

 Dårgrevinnan Ciniz Svinatuta – Lorenzburgs officiella hovnarr! 
 

 Graalsjungfrun Cecilia – väktarinnan av den mystiska Graal (vad nu det är) 
 

 Hens Ihålighet Hönshans av de högre höjderna och de lägre lägderna - bard 
och ”narr-vis” av tredje graden samt, från och till, adjutant till prins Frei. 
Hönshans har ett silvergrått flätat skägg och han klär sig gärna i kilt. 
 

 Kajal- och integrationsminister Fredlund – en blond madam med hjärtat på 
rätta stället, brinner för social rättvisa samt för rätt applicering av eyeliner. 
 

 VAKANT: Hov-mouchemästare eller mästarinna – En stilsäker person med 
stadig hand! I Furstendömet Lorenzburg är mouchen (en liten skönhetsfläck 
av svart sammet) inte bara en charmant liten prydnad i ansiktet, den 
används också för att markera bärarens status och det är reglerat i lag hur 
många mouchar en person har rätt att bära. Hov-Mouche-Ämbetet är en 
mycket ärofull position som också uppbär flera plikter, både i furstehovet 
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och i riket. Det är Hov-Mouchemästaren/mästarinnan som applicerar 
moucharna på det furstliga ansiktet och det är också denna dignitär som är 
"Furstlig Mouche-bevarare" med uppgift att förvara de små parfymerade 
och gummerade sammetsmärken som används av monarken. En annan av 
Hov-Mouchemästarens/ mästarinnans plikter är att se till att Lagen-om-
skönhetsmärken, det vill säga lagen som reglerar mouche-privilegier, 
efterföljs. Det är upp till ämbetspersonen att bestämma straff när lagen 
överträds. 
 

 Du själv, eller någon helt annan karaktär som du hittar på! 
 

Förslag på varelser och väsen som kan figurera i novellerna 
 

 Människor. 
 

 Dwarkar - korta och satta med skäggvårtor över hela kroppen. Inte de 
vackraste men oftast milda och vänliga. 

 

     
Två Dwarkar på promenad! 

 
 Enhörningar – skygga och hästliknande varelser med ett enda spiralvridet 

horn i pannan. 
 

 Animuler - små figurer med kroppar som kollage av andra djur och 
varelser. Ingen är den andra lik. Lekfulla och busiga. 
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 Floriller - gladlynta och människolika men med blommor istället för 
kroppsbehåring. Skickliga sångare! 
 

 Truldror - en truldra har krum rygg, grova drag och grovhuggna lemmar 
med långa armar som släpar i marken när de går. Deras samhällen finns i 
skogarna i eleganta salar under marken. Truldror är skickliga i dans och de 
är ypperliga hantverkare. 
 

 Sturer - människolika men upp till fyra gånger så långa som vanlig 
människor. 
 

 Sturmgångare - jättar med förmåga att kontrollera storm, blixt och dunder. 
De för alltid med sig svarta moln var de än går. 
 

 Panoptiklopser - dessa människolika varelser är långa och starka men hela 
huvudet är täckt av ögon som ser åt alla håll samtidigt. En panoptiklops är 
en oöverträffad vakt! 
 

 Pyttlingar - människor i pytteformat! 
Mellan 30 och 60 centimeter långa. De är 
mycket snabba och kan hoppa upp till 
fem meter trots att de är så små. 
 

 Dragorm - Stora farliga reptilliknande 
bestar. De kan spruta eld och gillar att 
ruva på guldskatter. Somliga går på alla 
fyra, somliga ringlar sig fram som ormar 
och åter somliga har vingar. Den som 
kommer nära kan smittas av Draksjuka 
och blir då besatt av att samla guld och 
andra värdefulla föremål. 
 

 Equivol - Bevingade hästliknande kreatur. Perfekt riddjur för folk i farten! 
 

 Panther - ett stort kattdjur som rör sig i 
skogarna. En Panther har vit päls med 
cirkelrunda fläckar i regnbågens alla färger. 
Panthern kan andas ut väldoftande dunster 
som söver tänkbara bytesdjur så att de blir 
lätta att fånga. När panthern blir uppjagad kan 
det slå ut eldslågor ur munnen, nosen och 
öronen!  
 

 Något helt annat som bara du kan hitta på! 
 



	 7	

Förslag på platser som kan vara med i berättelsen 
 

 Lorensberg - en stadsdel i Karlstad, med många gator, intressanta 
människor och spännande vrår, kanske också en och annan under-cover 
sagofigur eller gömd port till sagonationen Lorenzburg! 
 

 Kroppkärr - en stadsdel i Karlstad, med många gator, intressanta människor 
och spännande vrår, kanske också en och annan under-cover sagofigur eller 
gömd port till sagonationen Lorenzburg! 
 

 Lingonskogen - en skog nära gatan Lingonstigen i stadsdelen Lorensberg. 
Det sägs att en av älvadrottningens döttrar tappade en magisk ring där en 
gång… 
 

 Trollskogen - en skog i stadsdelarna Kroppkärr och Lorensberg.  
 

 Lorenzburg - en sagonation förbunden med stadsdelarna Lorensberg och 
Kroppkärr i Karlstad. Man kan komma dit på hemliga stigar eller genom 
trolleri. 
 

 Pärlehorn - Lorenzburgs Huvudstad. Staden reser sig, som ett enormt 
spiralvridet skimrande enhörningshorn, många hundra meter upp i luften. 
Högst upp ligger det furstliga palatset där prinsen av Lorenzburg håller hov. 

 
 

 Nådasätet - Pärlehorns tronsal högst upp i staden. En enorm sal i gotisk stil 
med tre skulpturer i silver utställda runt tronen: en påfågel, en enhörning 
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och en panther (se nedan), alla i naturlig storlek. Tronen är en enkel 
marmorbänk med en skulpterad änglagestalt på vardera sidan. En enkel 
trädörr bakom tronen leder ut till en liten trädgård  som slingrar sig upp mot 
stadens topp. En gyllene ärta balanserar perfekt på staden Pärlehorns spets. 
 

 Imagoteket – I ett enormt valv förvaras trollformler och profetior som 
gjutits in i bärnsten. Den som har ett lånekort kan gå dit och låna en 
trollformel, men det är viktigt att lämna tillbaka i tid för annars få man böta! 
 

 Smaragdhavet - en ogenomtränglig skog i Lorenzburg. I en naturlig sänka 
(kanske en meteorit-krater?), stor som en kontinent, växer enorma träd med 
ett ogenomträngligt grenverk med blad som rör sig som vågor. Man kan 
segla över blad-havet. Vad som finns på botten av Smaragdhavet vet ingen, 
men eftersom det inte är vatten där nere så kanske det finns en gömd värld 
att utforska! Smaragdhavet styrs av Lorenzburgs enda kronokapare - 
Pirathertiginnan och pilgrimsbaronessan Ami. 
 

 
 

 Grevskapet Noreld - En landsdel i Lorenzburg där Prins Bosse håller hov i 
en borg som ligger precis på gränsen mellan Noreld och grevskapet 
Drakvatten. 
 

		Norelds	vapensköld	 
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 Grevskapet Drakvatten – grannlandsdelen till Noreld, där Prinsessan Lena-
Birgitta håller hov i en borg som ligger precis på gränsen mellan Noreld och 
grevskapet Drakvatten. 

	

Grevskapet	Drakvattens	vapensköld 

 
 Grevskapet Ormknut - En landsdel i Lorenzburg där Prins Magnus av 

Lorenzburg (yngre bror till regenten) håller hov. 
 
 

 
 

 Mons Kaprifolium - en bergskedja med heta källor och stora underjordiska 
fyndigheter av olika fossiliserade kådor och hartser. De många källorna och 
den aktiva marken hettar upp kådan och sveper in hela bergsmassivet i 
rökelsedoft som påminner om en blandning av vanilj, citrus och kaprifol. 
 

 Vårträdgården – på staden Pärlehorns krön vilar symbolen för den magiska 
nationens makt: en enda starkt skinande ärta lyser som ett fyrtorn för allt 
gott i världen! Den lilla trädgården runt toppen är evigt grön med 
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blommande krokusar oavsett årstid.  
 

 Arbor Chrismarium – Långt ut i Smaragdhavet ligger en klippig ö och i 
mitten av ön växer Arbor Chrismarium – ”Smörjelseträdet”. Ur trädet 
sipprar en väldoftande olja som används som smörjelse när en ny regerande 
prins eller prinsessa tillträder. Kanhända finns det farliga väktare på ön? 
Eller skurkaktiga usurpatorer som försöker stjäla lite olja för att kröna sig 
själva till konkurrenter om Lorenzburgs tron? 
 

 Eller en plats som du själv skriver fram!  

 
 

Förslag på saker som kan vara med i berättelserna 
 

 Den gyllene ärtan - sinnebilden för Lorenzburgs magiska kraft. Ärtan har 
alltid balanserat på toppen av staden Pärlehorns högsta krön. Vad händer 
om den försvinner? Och hur ska de få tillbaka den? Hur och varför ärtan 
hamnade där uppe på toppen är det ingen som minns men en historia 
berättar att en skotsk prinsessa hade den i fickan när hon kom till 
Lorenzburg för mer än fem hundra år sedan. En annan berättelse hävdar 
bestämt att det är Prinsessan på Ärtens autentiska ärta som migrerat från en 
saga till en annan. Eftersom sådant trots allt förekommer, är det ingen som 
spekulerar vidare kring det lilla baljväxt-fröets ursprung. 
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 Lorenziner - Lorenzburgs silvermynt, kan ganska lätt växlas mot svenska 
kronor eller euro. 
 

 Undinular - "Vattenstål", en hård och helt genomskinlig metall med 
vågmönster. 
 

 Irigentum - "Påfågelsilver", en regnbågsskimrande metall. 
 

 Magnenta - ett magnetsikt färgpigment. Måla någonting i magnenta och 
lägg det tillsammans med föremål av en viss färg. Då kommer pigmentet att 
anta samma färg och samtidigt kunna "magnetiskt" dra till sig andra föremål 
i liknande nyans. 
 

 Rött kvicksilver - ingen vet om det finns och ingen vet vad det kan 
användas till (kanske du har någon aning?) 
 

 Mythoglyficon – Lorenzburgs urgamla alfabet! 

 

Vi känner inte till hur Mythoglyficon uppstod men de dekorativa glyferna äger 
en omvittnad inneboende mytisk kraft. Inköpslistor som skrivs med tecknen 
muterar och innehåller plötsligt en listning av oväntade ingredienser, poesi som 
tecknas med glyferna äger snart en klang och rytm som vibrerar av någonting 
obestämt men tydligt överjordiskt. Testa själv att  använda Mythoglyficon för 
att skriva önskelistan till Jultomten, eller ett smäktande brev till din käresta. 
Orden kanske vrider och vänder sig på pappret så att vardagen formar sig efter 
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spiralerna och böjarna, och plötsligt blir din måndagsmorgon början på en helt 
ny saga! 

 Eller något helt makalöst ur din egen fantastiska skattkammare! 

 

Nu är det din tur att fortsätta sagan J  
 

Hela poängen med en sagonation som Lorenzburg är att sprida lite ljus och 
fantasi i världen. Projektet Lorenzburg har funnits i sex år. Under den tiden har 
vi hunnit ha mycket kul tillsammans men just din pusselbit saknas fortfarande! 
Därför ser vi mycket fram emot att läsa din berättelse och vi hoppas kunna ta 
med den i årets novellsamling.  

Om du vill är du välkommen att läsa mer om mikronationen Lorenzburg, och 
kanske till och med bli medborgare. 

Lycka till igen och på återseende,  

 

 

 

Prins Frei av Lorenzburg 

https://www.lorenzburg.org/sv/

