
Rapport av kejsarens utsände, riddare och kurir Martellus Klöverblad 

Fälttåget mot barbarerna från mitten av månaden nineyi (juli) till slutet av månaden estoloni 

(september). Högste befälhavare: Lothar Isensköld, marskalk av imperiet, hertig av Swartöö, greve 
av Lindvallen etc. 

Under sommaren uppbådade hertigen av Swartöö sina och sin hustrus riddare samt de fotsoldater 
han kunde få tag i, inför höstens fälttåg mot barbarerna som tidigare under året anfallit Mårdeborg. 
Soldaterna bestod av tränade män och av sådana i pöbeln som sökte lyckan i fält. Ett kompani 
legosoldater under den något oborstade baronen Karl Gedda av Forsa, vasall till hertigen av 
Swartöö och innehavare av det nordligaste hertliga baroniet, tillika barndomsvän till hertigen och 
hans stallmästare Arnulf Reencrona. Furstinnan bidrog å Nordeports vägnar med ungefär tusen man 
och nittiosju riddare att leda dem under greve Felix Stålhand. Baron Kato Oxenhierta bönföll att få 
delta i fälttåget men hölls tillbaka av furstinnan under förevändning att han behövdes vid furstens 
sida och dessutom snart skulle gifta sig. Markgreven, Claudius Celestinii, bidrog även han med 
manskap från Mårdeborg samt sitt stall av erfarna torneringsriddare som även blivit härdade i strid 
mot barbarerna som anfallit Mårdeborg under årens lopp. Mest berömda är naturligtvis riddarna 
Orlando och Roland Rosen-Winge. Riddare Roland Rosen-Winge tilldelades befälet över de fria 
styrkorna, kallad Viljan, bestående av riddare och väpnare som anslutit till trupperna utan att vara 
vasaller till hertigen eller hertiginnan. Till Viljan fördes senare, inför själva slaget, lika många av 
markgrevens tyngre kavalleri som antalet fria riddare, sjuttio stycken av vardera för att de unga 
ädlingarna skulle kunna dra nytta av den samlade erfarenheten hos markgrevens härdade kavalleri 
av äldre riddare. 

De högalver som kom till Kvarntorp under vårens pilgrimsresa, reste till Nova Celestina. Det sägs 
att de på jaktslottet fick hertigen av Swartöö och övrig adel att gå med på att få delta i krigsrådet för 
fälttåget men att kejsaren å det bestämdaste stoppade detta när han fick höra talas om det. Alverna 
begav sig då av till Nova Celestina för att i en personlig audiens försöka få kejsarens tillstånd. De 
fick audiens men inget tillstånd och har därför blivit kvar och bor under tiden på magikerskolan 
Argentia i Nova Celestina. 

Till allas förvåning bestämde sig prinsessan Laetitzia att också hon dra i fält med herrarna. Nog vet 
alla i Novion som känner prinsessan att hon gärna är där det händer saker men att bege sig ut i 
krig… Riddare Orlando Rosen-Winge befalldes att ta hand om prinsessan Laetitzia som hennes 
personliga livvakt och föra befälet över hennes livgarde Skönheten, två dussin välväxta riddare, 
personligen utplockade från den kejserliga vakten på hennes brorsons, kejsaren Leopolds, 
uppmaning. 

Förutom tappra krigare fanns naturligtvis markgrevens magiker Vifill, samt hertigens och 
hertiginnans magiker Bertram och alkemisten Kertius, på plats. Vifill sades hålla barbarernas 
magiker i schack för att undvika att de skulle kunna utöva magi mot de anfallande trupperna. 
Prinsessans personliga magiker Regin deltog inte i själva striderna utan tycktes koncentrera sig på 
att skydda prinsessan. 



Det dröjde innan hertigen kunde få barbarerna att erbjuda batalj, terrängen öster om Mårdeborgs 
markgrevskap är svårforcerad med strida vattendrag och träskmarker, upplandat med ett vindpinat  
slättlandskap med förrädiska hålor under grästuvorna. Till slut nåddes ett vadställe av de furstliga 
trupperna och order gavs att Nordeport skulle hålla detta. Barbarerna kröp då äntligen ut ur sina 
gömslen och beslöt, som de uslingar de är, att med stor övermakt anfalla furstens trupper. 
Nordeport led stora förluster, tre riddare dödades! När det första anfallet slagits tillbaka, insåg greve 
Felix Stålhand att det endast återstod trehundra man av fotsoldaterna. 

Hertigen, som genom Bertrams försorg hade blivit informerad om greve Stålhands belägenhet 
skyndade till undsättning. Anfallsplanen var att driva ut barbarerna i träsken för att splittra deras 
trupper, samtidigt som baron Gedda tog hand om en grupp barbarer som försökte bygga flottar på 
en närbelägen ö, uppenbarligen för att undsätta sin huvudstyrka. 

När hertigen gav order om marsch och att inta en höjd ovanför träsket för att kunna inta en 
fördelaktig stridsposition, blev Viljan förvirrade och intog den södra istället för den norra höjden. 
Celestinis kavalleri som var fördelade i Viljan, fortsatte dock oförtrutet mot rätt höjd tillsammans 
med hertigens folk. De fria riddarna och väpnarna i Viljan nergjorde barbarerna på södra höjden. 
En dimma som måste varit framkallad av magi, gjorde att de inte lade märke till att de blev 
beskjutna från ytterligare styrkor förrän det var försent och därmed nergjordes ändå två tredjedelar 
av Viljan tragiskt nog på denna höjd. Markgreven avdelade en del av sin styrka för att undsätta 
Viljan tillsammans med alkemisten Kertius som hade order om att knäcka behållare med en 
underlig gas i när han kom till höjden. Några av Viljans hjältar offrade sig därmed och ytterligare 
ridare dog tillsammans med de barbarer som den giftiga röken egentligen var ämnad för. När 
dimman lättade kunde man se liken efter våra fallna, blandade med barbarernas kroppar, samt ett 
skräckinjagande barbariskt tempel, där väggarna var inklädda med huvuden i olika 
förruttnelsestadier, samtliga huvuden kvarlevor efter tappra och goda noviska män och kvinnor. 

Under tiden fortsatte markgrevens trupp mot vadstället där Nordeport försökte hålla stund. Bud 
nådde våra styrkor om att endast runt hundra män fortfarande stod upp och greven bad ödmjukast 
om undsättning. 

Då skedde det förfärliga! Hertigens trupper hade nått höjden och nu skeddeförsta anfallet mot 
barbarerna. Hertigens ädle springare tog en pil i buken och föll till marken. Hertigen kastades av 
och alla såg hur han blev liggande. Innan någon hunnit ta kontroll över situationen, sporrade 
prinsessan Laetitzia sin svarta häst och red besinningslöst mot hertigen. Riddare Orlando kastade 
sig efter och lyckades nå dem i samma ögonblick som prinsessan satt av och kastade sig över 
hertigens kropp. Riddaren ryckte undan prinsessan, gav henne order att sitta upp. Därefter skulle 
han lägga hertigens kropp över sin egen hästs manke, men i samma ögonblick föll även Orlandos 
häst. Han fattade sig dock och vände sig om mot prinsessans ekipage, hystade upp hertigen och 
vände prinsessans häst mot kullen. Med en hård klatsch på länden fick riddaren hästen att sätta av 
bort från striden. Själv stod han nu kvar mot en hord av barbarer. Hertigens män var på väg mot 
riddaren men hade en mur av barbarer att ta sig igenom. Riddaren visade nu att det inte endast är 
vid torneringarna som han är den ypperste kämpen, även på slagfältet är hans skicklighet 



oöverträffad! Ensam slog Herr Orlando tillbaka barbar efter barbar och till slut var han omgärdad 
av fallna fiender, tre kroppar hög var muren runt honom. Grevinnan Juliana Isensköldh, kammarfru 
hos prinsessan, och prinsessans hovmagiker bevittnade detta på kullen medan prinsessans unga 
kammarjungfru Svala skyndade med prinsessan och hertigens kammarherre Arild till stabstältet där 
hertigen kunde få vård.  

 Gudarna och gudinnorna vare tack och lov – hertigen av Swartöö var inte död, endast svårt 
skadad och avsvimmad. En kort stund vaknade han till liv och försökte fortsätta föra befälet men 
blev strax återigen oförmögen att ge order. Hertiginnans livmedikus, Cornelia Lilja, som 
hertiginnan i desperation skickat med sin make trots att hon kanske behövde henne bättre själv i 
sin belägenhet, kom nu väl till pass. Hon vårdade hertigen så gott hon kunde medan prinsessan 
trofast vägrade ta hans huvud ur sitt knä.  

Nu klev kejsarens kusin, markgreven Claudius Celestini, på ett naturligt sätt in och tog över befälet. 
Än en gång har Celestinii ätt visat att när nöden är som störst är deras blod en garanti för att 
kejsardömet skall bestå!  

Efter segern mot barbarerna rapporterades från baron Geddas legotrupper att trossen inte hade 
fungerat tillfredsställande och att de ville ha mer betalt. Till slut sköt markgreven till pengar med 
egna medel för att hålla dem lugna. Den nyutnämnde baronen Reencrona har på sin heder utlovat 
att undersöka hur detta kan vara möjligt då han menar att han sett till att det skulle finnas dubbelt 
så mycket mat som beräknat för att inte ett prekärt trossläge skulle uppstå. Trehundra vagnar mat 
kan inte bara försvinna spårlöst! 

På kejsarens order fördes barbarernas hövdingar inför tronen för att själva få se den noviska 
rättvisan i ansiktet innan de avrättades. 

Er trogna tjänare, Martellus Klöverblad, riddare av imperiet  

	


