
In Ore Gladii - Svärdseggen 

Överenskommelsen med alvdelegationen i punktform.    

• Den nya gränsen mellan Nordeport och Estellon dras där alvernas härar står (se karta) 

• Nordeports armé kommer att ha en alv som Överbefälhavare. 

• Nordeports hov kommer att ha en eller flera alver som gäster. 

• En av dessa gäster kommer att ingå i Nordeports regentråd. 

• Isenskölden skall lämnas tillbaka. Först ska den hittas.  

• Tolv barn från Nordeports högättade familjer, inklusive en Isenskiöld och en Celestini, 
ska uppfostras i Estellon. 

Händelseförlopp 

På Höjdebro pågick intensiva förhandlingar medan huset Gyllenalm försökte upprätthålla ett 
charmerande och glatt värdskap. Tyvärr låg hans högvälborenhet Hannibal Gyllenalm, husets 
herre, till sängs efter en krigsskada som blivit infekterad. Hans äldsta son, herr Sinbad, var med 
Höjdebros trupper vid Silverfallet. Därmed låg hela värdskapets plikter på herr Sinbads husfru 
Pepita Blåeld och son nummer två, herr Halvar och hans hustru fru Fredrika Stiernekrantz. Fler 
Gyllenalmar var till städe och fru Cordula hade den hedervärda uppgiften att försöka tillse 
alvdelegationens behov. Herr Bern vek knappt från sin herres sida, herr Catullus, som var djup 
involverad i planeringen för den fortsatta offensiven mot – något - i alla fall. Fröken Sinborg var 
kvar på Vinterviken, hertigen Leodegard Gladas av Ekhaga gamla familjesäte. 

Ett avslöjande som verkade gå de flesta i noblessen förbi, trots att det gjordes högst offentligt, 
var att Svala, den ofrälse kammarfröken till fröken Beata Isensköldh, påstod sig vara den 
försvunna prinsessan Eina Borsdotter av Treklyft. Vid avslöjandet blev det ingen större 
uppståndelse att det fanns ännu en prinsessa ibland oss men när Nordeports frälse väl låtit detta 
sjunka in, torde hennes position på äktenskapsmarknaden bli åtskilligt bättre än tidigare. Om 
hon nu är den hon utger sig för att vara?! Kan hon ta tillbaka sitt land från ursurpatorn som 
dödade hennes far? Och är hon eller är hon inte trolovad med herr Egil Isensköldh, bastarden 
som nu blivit greve av Lärkö? 

Nordeports regentråd, efter att de återhämtat sig från resan och tvättat av sig den värsta leran, 
satte sig närmast omedelbart i rådsmöte. Regentrådet består av ståthållarinnan fru Benedikta 
Isensköldh, tillika ordförande i råde och markgrevinna av Mårdeborg etc, fru Juliana Isensköldh, 
grevinna i egen rätt av Ekholma, herr Claudius Celestinii, prins av blodet, markgreve av 
Mårdeborg etc., Celestinusöversteprästinnan i Nordeport, Amira, herr Siegfried Liljensköldh, 
greve av Lindesal etc. och herr Lothar Isensköldh, hertig av Swartöö och Rosenholm etc., och 
mäster Calixtus, magikern. På Höjdebro kunde dock en del av dessa inte närvara, och 
representanterna som de utsett var fru Klarissa Gyllenfors, änkehertiginna av Swartöö och 
baronessa i egen rätt av Silverberga, för sin son, herr Lothar Isensköldh, fru Rodelinda 
Swanesköldh, för sin make, herr Siegfried Liljensköldh, och fru Laetitzia Celestinii, prinsessa av 
Novion och hertiginna av Ekhaga etc. , för översteprästinnan Amira. 



Den första och största frågan var om Nordeports regentråd skulle be prinsarna av blodet, herr 
Catullus Celestinii, markgreve av Stjärnehof, och herr Claudius Celestinii att resa till kejsaren 
och kasta sig framför hans tron för att låta honom döma om deras påstådda förräderi mot 
densamme. Detta debatterades livligt och länge, då det också var beroende av om Nordeports 
regentråd skulle besluta sig för om de skulle avsäga sig sin vasalled till kejsaren eller inte.  
Under större delen av kvällen förelåg missuppfattningen att det skulle vara möjligt att avsäga sig 
vasalleden men samtidigt säga att man inte tog avstånd från kejsardömet. Detta är förstås 
ogörligt, då kejsaren ÄR Novion. En möjlighet hade varit att deklarera att fursten av Nordeport 
istället för att behålla sin vasalled till kejsaren Leopold Celestinii ville insätta tronarvingen, lille 
Celestinus Celesinii, och utropa denne till kejsare och ställa sig bakom honom med trupper och 
tåga mot Nova Celestina för att avsätta vår herre Leopold. Detta var dock aldrig uppe för beslut 
i rådet.  

Ett avslöjande som skakade hela regentrådet och dem som stod i närheten och hörde, var att 
mäster Snook vittnade att han var far till det barn som kejsarinnan burit och förlorat i Wung-Xu. 
Han tillstod alltså högförräderi mot kejsaren och den som vill hålla sig väl med kejsaren torde 
vara intresserad av att föra honom till Nova Celestina. Dock vet man inte hur kejsaren skulle 
reagera om man avslöjar honom som hanrej? Om man nu tror på mäster Julius, för hur kan det 
vara möjligt att han ens varit i närheten av kejsarinnan, än mindre fått dela hennes säng? Som 
ryktena har gått hade det varit mer troligt om jordgubbsriddaren herr Orlando Rosen-Winge, 
baron av Dundersta etc. och tillika segrare i förra årets kejserliga tornering, eller den kejserlige 
riksdrotsen, herr Leodegard Glada, hertig av Ekhaga etc., avslöjat sig som far till bastarden. Det 
allra mest troliga är väl ändå att det är kejsaren som var far till det förlorade barnet och att man 
talar illa om hans potens nu i krigstider för att nedvärdera honom och hans manliga styrka. För 
vad har egentligen mäster Snook idag att förlora som rådgivare till fursten av Nordeport?  

Efter en något tumultartad omröstning som framtvingades av ståthållarinnan, utan att hon först 
ajournerade mötet, beslutades därför att man inte skulle avsäga sig sin vasalled till kejsaren. 
Detta ledde i sin tur till att man måste få prinsarna av blodet att bege sig till Nova Celestina, då 
kejsaren givit regentrådet en uttrycklig befallning att tillse detta. En del i rådet ville vägra, 
speciellt herr Claudius Celestiniis hustru, fru Benedikta Isensköldh, men som fru Rodelinda 
påpekade: ”Det är våra huvuden eller deras och jag vill gärna ha mitt kvar.” 

Vid denna tidpunkt avbröts mötet för att intaga buffé och därefter anlände alvernas 
förhandlingsdelegation, två skrämmande och bistra alver som såg mycket främmande ut för oss 
människor. En av dem sade sig vara präst till den ”döde guden” och den andre var alvernas 
befälhavare över ockupationsstyrkorna, herr Lolindir. Fru Pepita Blåeld hade anordnat en liten 
musikstund för att visa att vi människor minsann också har framstående kultur och änkefru 
Flavia Reencrona framförde ett stycke på violin under en obekväm tystnad hos publiken, då 
alvernas närvaro inte lockade till samspråk och skratt.  

Därefter vidtog förhandlingar mellan alvernas och Novions förhandlingsdelegation, som bestod 
av den kejserlige riksdrotsen herr Leodegard, hertig av Ekhaga, hans kammarherre Tullius 
Gyllengrip, greve av Holmsta, och herr Halvar Gyllenalm, i egenskap av son i huset till den 
kejserlige vasallen, den trogne herr Hannibal.  



Under tiden föregick livliga diskussioner mellan rådsmedlemmarna om huruvida en ny röstning 
borde äga rum då det visade sig att fru Klarissa Gyllenfors hade röstat emot avsägandet av 
vasalleden på grund av att ett bud kommit om att herr Egil, greve av Lärkö, hennes älskade 
barnbarn, var tillfångataget av sin fars kejserliga legion, Nigra. Fru Klarissa trodde att herre Egil 
redan blivit förd till Nova Celestina. Enligt andra och mer trovärdiga källor var det felaktigt. Fru 
Rodelinda försökte ännu en gång klargöra att det inte var möjligt att låta bli att skicka prinsarna 
av blodet till Nova Celestina om man fortsatt var vasall till kejsaren. Efter mycket diskuterande, 
som gick ut över rådets andra ärenden, tycktes det som om frågan var olöslig. Då kom ett 
överraskande bud med duva till fru Klarissa. Hennes son, herr Lothar Isensköldh, kejserlig 
riksmarsk och hertig av Swartöö och Rosenholm, hade avsagt sig vasalleden till kejsaren och 
var på väg hem till Swartöö. Han rådde fru Klarissa att rösta för att fursten av Nordeport skulle 
avsäga sig vasalleden till kejsaren! ”Kejsaren har visat sitt rätta ansikte…” löd texten i 
meddelandet. Vilket annat val hade då fru Klarissa, om hon ville vidkännas att budskapet anlänt 
i tid, än att delta i en ny omröstning? Denna resulterade i att regentrådet beslutade sig för att 
avsäga Nordeports furstes vasalled till kejsaren. Fru Juliana Isensköldh, som hela tiden vidhållit 
att man borde hedra sin vasalled till kejsaren, var mycket upprörd. Fru Laetitzia Celestinii sågs 
skynda till sin make, den kejserlige riksdrotsen herr Leodegard Glada, och mäster Calixtus, 
magikern, slog näven i bordet och avlägsnade sig. Alla dessa hade tidigare röstat för att 
vidmakthålla vasalleden. Fru Rodelinda, som först röstade för kejsaren och sedan mot, fick 
igenom sina krav på kompensation för det grevskap, Lindesal, som hennes make innehar i norra 
Novion där Liljestad är en enorm inkomstkälla för greven, herr Siegfried Liljefält, samt för de 
positioner vid kejserliga hovet som de nu mister. Bland annat kommer deras son, herr 
Sigismund Liljefält, att trolovas med en av herr Lothars döttrar, företrädesvis fröken Klarissa 
Isensköldh. Då herr Siegfried är kusin med herr Lothar är det oavsett ett mycket passande gifte. 
Greven och grevinnan av Lindesal är numera greve och grevinna av Vidskog. Denna förläning 
ligger i Nordeport och var tidigare ett baroni men har nu upphöjts till grevskap av regentrådet 
för att kompensera herr Siegfrie för förlusten av Lindesal. 

Hårda förhandlingar pågick under tiden mellan alvdelegationen och förhandlingsdelegationen 
från Nordeport. Förhandlingsdelegationen från Nordeport bestod av änkefurstinnan av 
Nordeport, fru Clothilda Isensköldh, herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna till Lejonsten och 
Stjärneborg och mäster Confusiussesen från handelshuset Påfågeln, samt hovrättspresidenten 
mäster Snook. Det var mycket svårt för förhandlingsdelegationen att få några direktiv från 
regentrådet i hur de skulle ställa sig till alvernas krav och därmed gick det som det gick. När 
delar av regentrådet mot slutet av kvällen mer eller mindre struntade i förhandlingsdelegationen 
och talade direkt med alverna, blev resultatet att man miste nära en tredjedel av Nordeports yta 
och att en alvisk befälhavare kommer att sättas över de Nordeportska trupperna. Därtill måste 
tolv söner och döttrar från de mest högättade familjerna i Nordeport skickas till Estellon för att 
uppfostras där. Det torde i högsta grad beröra familjerna i regentrådet och andra närstående till 
fursten av Nordeport. Så fort villkoren godkänts av den alviska drottningen måste barnen 
sändas. Därtill ville alverna naturligtvis ha Isensköldhen och det skall hädanefter ingå en alv i 
den expedition som har i uppdrag att finna skölden. Denna överenskommelse var alltså det som 
alvernas delegation kommer att presentera för sin drottning, Eldacalaien av Estellon. Alla 
hoppas att hon blir nöjd med uppgörelsen.  



Folket från Rangi sågs också tala med alverna, om än tämligen kortfattat. Prinsessan Farashuu 
tycktes bitvis upprörd. Hon var även annars upprörd och skällde på sin make offentligt. Vilket 
Regelbrott! Det märks, trots hennes rang, att de är barbarer i Rangi.  

Beträffande de militära strategierna slutade kvällens planerande med att herr Claudius’ legion 
Gemellus, skall försvara Nordeports stad, herr Catullus’ legion Borealis, som är den som brukar 
vara förlagd i Nordeport,  drogs upp mot Riddersborg.  Nigra, legionen som hertigen av 
Swartöö var marskalk över ända tills han blev kejserlig riksmarsk, och som sedan hans son herr 
Egil fick befälet över, tågade mot Nova Celestina med herr Egil som gisslan. Många personer 
verkade intresserade av att försöka frita herr Egil. Bland dessa befann sig herr Catullus Celestinii, 
herr Bern Gyllenalm, prinsessan Eina Borsdotter , Normonprästen Hrothgar och bröderna 
Rosen-Winge. De lämnade Höjdebro redan under natten för att försöka hinna upp legionen 
Nigra.  

Gemellus, legionen närmast Nordeports stad, drabbades av dysenteri men de som fortfarande 
kunde stå på benen har skickats för att försvara staden. Inloppet till hamnen skyddas också av 
Nordeports flotta, samt halva Vite Hamns flotta, som oväntat anslöt. Det sägs att den kejserliga 
riksdrotsen gav amnesti till den delen av flottan i Vite Hamn som återvände efter 
revolutionsförsöket i våras. Det är uppenbarligen inte alla kaptener ombord som har förlitat sig 
på detta utan istället vänt sig till Nordeport.  

Vindmarks sändebud, fröken Tanitha Gyllenfana, dam från Vindmark, förklarade först krig mot 
Nordeports furste, när regentrådet inte avsade sig sin vasalled till kejsaren. Efter att regentrådet 
vänt kappan efter vinden, gjorde alverna en överenskommelse med fröken Tanitha om att säkra 
fästet Höjdebro och om Huset Gyllenalm inte bestämde sig för att svära vasalled till fursten av 
Nordeport för Höjdebro, kommer hennes legoknektar från Wung-Xu att överta borgen, plundra 
landsbygden och förklara alverna som herrar över Höjdebro.  Fröken Tanitha var så ilsken å sin 
härskarinnas vägnar över att ståthållarinnan för Nordeport knappt hade åbäkat sig att motta 
krigsförklaringen från furstinnan av Vindmark att hon gärna hade sett att regentrådet inte hade 
ändrat sig, på det att furstinnan fortfarande skulle kunna ligga i krig med fursten av Nordeport, 
och i synnerhet regentrådet.  

Herr Leodegard, hertigen av Ekhaga, hans hustru och flera i hans följe, avlägsnade sig tidigt från 
festligheterna. Allt tydde på att de var på väg till Nova Celestina.  

På morgonen stod fru Fredrika Stiernekrantz och änkebaronessan Cordula Gyllenalm ingenstans 
att finna. Endast herr Halvar var nu kvar på Höjdebro av Gyllenalmarna. Han fick på kvällen 
den tvivelaktiga äran att meddela regentrådet att herr Hannibal beslutat sig för att vidhålla sin 
vasalled till kejsaren. För en Gyllenalmare bryter inte sin ed. Därmed förklarade Vindmarks 
sändebud att Höjdebro skulle överlämna sig till alverna och Vindmark och att förläningens 
vidare öden nu var upp till de allierade och Nordeports furste att förhandla om. Herr Hannibal 
sågs inte längre som länsherre till Höjdebro. Sändebudet från Vindmark, fröken Tanitha 
Gyllenfana, kommer att hålla Höjdebro för furstinnans av Vindmark och sina allierades räkning. 

(Höjdebro tillhörde de jure Nordeport (av hävd) innan kejsaren av Novion blev länsherre där, 
och skulle nu rätteligen kunna återbördas. Om alverna och Vindmark går med på detta. En 
förhandling mellan berörda parter kommer säkerligen att bli både intressant och upprörande.) 



Fru Pepita Blåeld drog vid beskedet häftigt efter andan och hennes händer sökte sig omedvetet 
till hennes liv, där magens rundning avslöjade att en arvinge till Höjdebro var på väg. En 
arvinge som nu mist sitt arv. 

Vidhållandet av vasalleden innebär vidare att fröken Sinborg Gyllenalms trolovning med herr 
Alfger Gyllenfors inte upphävs, vilket med all sannolikhet blivit fallet om herr Hannibal svurit 
trohet till Nordeports furste istället för till kejsaren. 

De kejserliga legionerna som befann sig på galärer på väg mot (förmodade man) Källeporten, 
hade ännu inte synts till. Frågan är vad de har för order från kejsaren. Två av dessa leds av 
marskalkar av imperiet som är av Celestinii ätt, om än sidogrenar. Greve Lucius Celestinii af 
Borgvik och greve Gregorius Celestinii af Slottsbacka. Den tredje marskalken av imperiet är 
hertig Lothar Silverlind av Svanevik, fru Julianas och fru Benediktas kusin på morssidan. 

 

Inbjudningarna som den kejserliga riksdrotsen medfört till de mest ärade som befann sig på 
Höjdebro, visade att kejsaren tänkte upphöja sin kejsarinna och låta kröna henne i egen rätt till 
kejsarinna av Novion. Frågan är vilka som egentligen vågade bege sig till Nova Celestina för att 
delta i den privata kröningsbanketten. Då fursten av Nordeport (genom regentrådet) avsagt sig 
sin vasalled och ingått ett förbund med alverna är nu Nordeports furste officiellt i krig med 
kejsaren (och snart också kejsarinnan) av Novion. Nordeports adel måste därför tänka sig för 
både en och två gånger om de skall bevista kröningen eller hellre bör stanna hemma.  

Sändebudet från Dyneslätt, fru Zinna Rosenstolpe, grevinna av Snäckenäs etc., packade och 
gav sig av mot Nova Celestina för att överantvarda kröningen men också för att tala med sin 
furste och hans nya furstinna Eugenia. Med sig förde hon sin tyste livvakt Radhi från Rangi. 
Även han kanske hade ett och annat att bestyra då drottningen av Rangi, Sihiri, numera vistas 
vid Nova Celestinas hov som en ärad gäst. Fru Zinna hade även med sig en avlägsen släkting, 
fru Corinthia Lejonstjärna från Dyneslätt. 

De närvarande prästerna och prästinnorna var mycket aktiva och man såg dem i upphetsade 
diskussioner, både med varandra och andra. Fader Hrothgar, Normonprästen, gjorde sitt bästa 
för att elda på kriget mot alverna. Prästinnan för Zinsha, Artanis, diskuterade en del med 
alverna och de var ett tag nästan familjära. Enioneprästinnan Sichilde hade många frågor att 
ställa, speciellt till fader Hrothgar, vilket tycktes vara besvärande för honom. 

Dagarna efter In Ore Gladii 

Nordeports regentråd, förutom herr Claudius Celestinii och fru Juliana Isensköldh, begav sig två 
dagar efter förhandlingarna tillbaka till Nordeports stad för att möta upp den unge fursten som 
äntligen kommit tillbaka från skogarna. Hans trolovade, fröken Beata Stålhand, hade återfunnits 
av den räddningsexpedition som herr Arnulf Reencrona, baron av Cikorialund, skickat ut i 
skogarna. Alverna verkade ha behandlat henne väl men hon hade definitivt varit en fånge. Herr 
Siegfried Liljefält, numera greve av Vidskog, var betydligt magrare än förr. Han verkade 
uppskatta livets bekvämligheter mer än någonsin. Mötet mellan honom och hans husfru, 
Rodelinda Svanesköldh, var ovanligt kärvänligt, men så hade hon också ordnat fördelaktiga 
villkor under omröstningen i rådet.   



Fru Juliana Isensköldh reste, i sällskap med fru Pepita Blåeld och sin uppvaktning; fru Hildegard 
och Beatrice Rike, till Eksta. Där nedkom fru Juliana postumt med en son som hon kallade 
Castor. Lille Castor Stålhand är mycket lik sin mor.  

Fru Pepita nedkom i början av februari med en liten son. Herr Sinbad hade dessförinnan nått 
Eksta och kunde vara med om den lyckliga tilldragelsen. Det sägs att han var rasande över hur 
hans hus hanterat Höjdebro och att han snarast kommer att bege sig till Nordeports furste och 
blivande furstinna för att tala med dem om sitt släktgods. 

Herr Claudius Celestinii stannade några dagar i Höjdebro för att tala med sin far, hertigen av 
Södermöre och Slätte Hus, herr Carolus Celestinii. En kurir skickades till härlägret men 
återvände med oförrättat ärende. Varken herr Claudius far eller hans legion var tillstädse. Det 
sades att dessa marscherat mot Källeporten med rasande fart, redan den natten 
alvförhandlingarna ägde rum. Herr Claudius återvände därför efter bara ett par dagar till 
Nordeport stad. Strax därefter dog herr Gregorius Celestinii, greve av Slottsbacka, i en duell. 
Han var en av de marskalkar som på galärer fört två nya kejserliga legioner till Källeporten. Då 
deklarerade den andre, herr Lucius Celestinii, greve av Borgvik, att han valde att svära trohet till 
prinsen, Celestinus den förste, och inte längre tänkte följa kejsare Leopold. Legionen var herr 
Lucius trogen och stod nu sysslolös i Källeporten.  

Vidare sägs det att en del av Mårdeborgs mur har förstörts när en flodvåg steg upp från havet 
ända till berget, strax innan förhandlingarna på Höjdebro ägde rum. Några barbarer dödades i 
denna när de sveptes med muren och vattnet. I övrigt lyckades herr Claudius’ magiker Vifill 
hålla borgens murar intakta och återuppbyggnaden har börjat.  

Herr Leodegard Glada, som tillsammans med sin hustru, fru Laetitzia Celestinii, tillika prinsessa 
av Novion och sitt följe, fru Cordelia Röda Springaren, herr Tullius Gyllengrip, fröken Roselyne 
Vargaring och en del andra, begivit sig av redan kvällen för förhandlingarna på Höjdebro, 
råkade ut för ett attentat mot sitt liv. Tack vare ett rådigt ingripande från fru Fredrika 
Stiernekrantz, klarade han sig undan med en skada av den armborstskäkta som sköts tvärs 
igenom hans nåds lem. Den satt tvärs igenom låret och fick skäras ut under de mest plågsamma 
former av fröken Roselyne som dock sett värre ting. 

Herr Leodegard fortsatte till sin förläning Vinterviken, men som det visade sig, inte för att kurera 
sig. Han satt redan dagen efter ankomsten i sadeln och red för att besöka sin avlägsna släkting 
på Röde Hus, herr Botvid Glada. Han tog med sig en ansenlig del av sina trupper. Det ryktas att 
herr Botvid omedelbart blev brutalt nedhuggen på sin egen borggård, tillsammans med sin 
äldste son, när de kom ut för att ta emot sin släkting med alla de hedersbetygelser som 
tillkommer en hertig. Därefter insattes en fogde på Röde Hus. Han lyder under hertigen av 
Ekhaga. Vidare lämnade den kejserlige riksdrotsen kvar femhundra av sina män och en del 
riddare. 

Det har visat sig att herr Leodegard hyrt ett par tusen legoknektar från Wung-Xu som nu 
förstärker hans egna riddare och husfolk (som också ökat betydligt i antal) i deras föresatser att 
hålla både Vinterviken och Röde Hus. 

En av de kejserliga legionerna, Cygnum, skickades därefter på kejsarens order med galärer till 
Liljestad. Marskalken av imperiet som leder denna legion är inte mindre än kusinen till fru 



Juliana och fru Benedikta Isensköldh, herr Lothar Silverlind av Svanängen. Legionen ockuperar 
nu staden. Till fru Rodelindas stora förtret. Hon kan inte prata om annat än de dyrbara 
gobelänger hon inte lyckats få ut från borgen innan belägringen var ett faktum. Liljestad 
tillhörde tidigare greven och grevinnan av Lindesal (som nu är greve och grevinna av Vidskog) 
och det var ett av de privilegierna som Nordeports råd blev tvungna att kompensera vid 
omröstningen.  

Herr Leodegard Glada, hertigen av Ekhaga, fortsatte direkt till kejsarinnans kröning med sitt 
följe. Tänk vad en man kan göra trots en sådan ansenlig skada i benet! Vad man än må tycka 
om hans handlingar måste man säga att han varit brav.  

Herr Catullus och de som följt honom, nådde efter bara ett par dagar ikapp legionen Nigra. 
Denna hade bestämt sig för att bege sig tillbaka till kejsaren i Nova Celestina, om inga andra 
order kom från kejsaren själv. Legionärerna vägrade ta order av sin befälhavares bastard, herr 
Egil Isensköldh. Den unge mannen förde de med sig för att garantera sin säkerhet.  

Herr Catullus och Normons utvalde, Hrothgar, lyckades få legionen att stanna upp. Prinsessan 
Eina Borsdotter sågs, i samma ögonblick som legionärerna stannade, sitta av sin häst och resolut 
ge sig in bland mannarna. Herr Bern Gyllenalm följde omedelbart efter henne. Hon sökte efter 
herr Egil, det kunde alla förstå. Till slut fann hon honom i en trossvagn, fjättrad till händer och 
fötter. Med gemensamma krafter kunde herr Bern och prinsessan få honom på benen. De bistra 
vakterna lät dem hållas men de följde dem hack i häl när de mer eller mindre släpade ut herr 
Egil framför legionen. Under tiden höll herr Catullus ett brandtal tillsammans med 
Normonprästen Hrothgar, om alvernas intrång på Novisk mark, hotet mot Nordeport från deras 
sida och om att herr Lothar Isensköldh var på väg tillbaka till Swartöö för att leda dem. 
Prinsessan Eina pekade på herr Egil och sade sitt hjärtas mening om hur legionen behandlat sin 
befälhavares käre son. Hon sade åt männen att noggrant begrunda vem deras verkliga fiende 
var. Var det herr Egil, som tappert och hedersamt axlat ansvaret över sin fars trupper när folket 
behövde honom? Eller var det alverna, som trängt in i deras land och dödat deras bröder? Herr 
Catullus tog sedan över och eldade legionen genom att påminna dem om deras vasalled till 
kejsaren, till Celestinii ätt, till Novion, och till slut gick de med på att strida för honom, mot 
alverna, tillsammans med legionen Ramus. Normonprästen talade om det rättfärdiga kriget och 
hur Normon stod bakom Novion och Celestinii ätt. Mitt i allt detta släpptes herr Egil fri. 

Samtidigt som herr Leodegard högg huvudet av sin släkting, anföll herr Carolus Celestinii, 
tillsammans med legionen Nigra under ledning av herr Catullus Celestinii och sin far, herr 
Carolus Celestinii och hans legion Ramus, de alver som låg i bivack utanför Källeporten. 
Anfallet var oväntat mot alvernas sida och blev mycket blodigt. Folk från Källeporten 
strömmade till, ledda av fru Amatilda Hägerstråle, baronessan, och hennes make, riddaren 
Norvill Stenhjärta. Fru Amatilda kämpade tappert. När några riddare hotade prins Catullus som 
kommit ifrån sitt garde i stridsvimlet, kastade hon sig emellan och tog emot ett svärdshugg 
menat för honom. Hon föll därmed av sin häst och försvann i stridsvimlet.  

Herrarna Orlando och Roland Rosen-Winge sågs rygg mot rygg dräpa oräkneligt antal fiender, 
men när de plötsligt stod ansikte mot ansikte med vasaller till Trollsjö, undergrävdes moralen. 
Detta hade inte Ramus några problem med utan mejade ned riddarna i bara farten. Hrothgar 
syntes som en vit pil slå sig fram genom alvernas här. Ett tag såg det ut som om legionerna 



fullständigt skulle utrota alverna och de människor som stred för dem. Då stod plötsligt två 
väldiga kämpar fram. De hade människogestalt och var lika som bär. Båda enagerade Hrothgar 
i strid och man såg hur han segnade ned. De väldiga kämparna stred sedan rygg mot rygg mot 
novierna och tycktes oövervinneliga. Till slut gav halva Nigra vika och flydde och i det tumult 
som följde retirerade kämparna och uppslukades av alvhären. 

Detta var ögonblicket alverna väntat på. De slog tillbaka med all kraft och en av deras magiker 
besvärjde luften så en vind så kraftig att den inte gick att forcera, mötte de två Celestiniihärarna 
och tvingade dem bakåt mot fjorden. Många legionärer föll. Alvernas här ryckte sedan tillbaka 
för att omgruppera i skogarna tillsammans med människorna från Estellon. 

På detta sätt bröt herr Catullus Celestinii och herr Carolus Celestinii det stillestånd som varat i 
kriget mellan kejsaren och alverna sedan kejsaren begav sig till Södra Novion för att återta sina 
marker från Rangi.  Många liv gick förlorade, speciellt sorgligt var riddarna från Trollsjö och de 
yngre söner till vasaller till greven som dog i strid på alvernas sida mot kejsaren.  

Prinsessan Eina hade, efter vilda protester, satts i säkerhet på Källeporten och kunde från 
borgmuren följa slaget. Herr Egil kämpade med legionen Nigra, och då han visade sig modig 
och djärv ända in i de sista skälvande minuterna av slaget, fick han ett par tusen man av 
legionärerna att stanna när resten gav vika. Tyvärr dog ungefär hälften av dem under 
sammandrabbningen. 

Nu inväntar vi nyheter från hovet i Nova Celestina angående kejsarinnans kröning och om hur 
kejsaren mottagit beskedet om att fursten av Nordeport avsagt sig sin vasalled. Det blir en 
överraskning för de från Nordeports frälse, som befinner sig i Nova Celestina, att få vetskap om 
regentrådets senaste beslut. Avresa i all hast är att rekommendera för dessa. Alternativet är en 
bevakad vistelse som ”ärade gäster” som kejsaren säkert kommer att använda för att få 
Nordeports furste att ta sitt förnuft till fånga.  

 

 

	


