
INFÖR CORONA ET CLIPEUS 

Rapport om det militära strategiska läget i Nordeport, Novion och angränsande landområden 
inför kröningen av herr Magnus Isensköldh, samt andra faktorer som kan påverka 
krigssituationen och kröningen samt sökandet av Isensköldhen, till Nordeports marsk, herr Kato 
Oxenhierta, baron av Småholma, herre till Armhed och Bäckalid av Albion Sjöorm, riddare i 
Nordeport. 

Det är med förhoppning om att vara så tillförlitlig som möjligt som jag nu avrapporterar det 
strategiska läget till herr Kato.  Där finns andra parametrar än bara de rent militära som menligt 
eller inte kan påverka säkerhetsläget under bröllop och kröning å Kvarntorp, samt att vi står 
inför ett påträngande militäriskt hot, både från alver (om inte ett varaktigt fredsavtal kan 
upprättas) och från hans majestät kejsaren av Novion.  

Nordeports strategiska situation 

Alverna 

Alverna har fortfarande mycket trupp i Nordeports östra delar. Deras överbefälhavare Lolindir 
ler bara bistert på förfrågan om hur många och svarar ”att det är fullt tillräckligt för våra 
ändamål”. Våra egna kunskapare säger att det i alla fall vid intåget i Nordeport måste ha rört sig 
om minst 50.000 mänskliga soldater, utspridda i huvudsak på Björnegård, Örnnästet, Höjdebro, 
Korsholma och Röde Hus i bergen. Därtill kommer alviskt rytteri och bågskyttar samt befäl. En 
del tros nu ha dragit sig tillbaka och en del befinner sig utanför Källeporten. Oklart hur många 
som står var. 

Nordeports trupper 

Slaget om Liljestad i Norra Novion 

Tidigt i våras stod redan legionen Cygnus, under befäl av fru Juliana Isensköldhs och fru 
Benedikta Isensköldhs kusin, marskalken av imperiet, herr Lothar Silverlind, hertig av 
Svanängen, utanför Liljestads murar och belägrade staden. Staden hade som tur var, fått ut sin 
stora och mycket grova kätting som skyddar hamnens inlopp och stängt portarna mot havssidan 
när herr Lothar Silverlind anlände med sin legion på de kejserliga galleonerna. De fick 
embarkera något utanför staden och belägrade landsidan. De har sedan dess levt på 
landsbygden och på de mattransporter som landsatts på Norra Novions kust, vilket är en 
komplicerad procedur då stranden är mycket långgrund.  

I slutet på maj skeppade fursten och vår marsk, med tillåtelse av den alviske överbefälhavaren 
Lolindir, många riddare med deras väpnare och en stor del av den furstliga truppen, 4200 
soldater, till Liljestad för att fullgöra sin del av avtalet som upprättades mellan fru Rodelinda 
Swaneskiöldh och herr Siegfried Liljefält och regentrådet vid förhandlingarna på Höjdebro. (I 
avtalet från november ingick att Nordeports furste skulle göra allt som stod i hans makt för att 
skydda Liljestad från att intas.) Ombord fanns också en skeppsmagiker vid namn Unvix från 
Schola Nocturnae som är inhyrd av den furstliga flottan. Liljestad höjde i skydd av mörkret och 
en väldig dimma som utsläckte all sikt och ljud, sin kätting och flottan kunde embarkera sina 



riddare, väpnare och soldater i hamnen. Därefter seglade flottans skepp iväg igen. De var sedan 
försvunna resten av månaden maj och hela juni men har nu återvänt till Nordeports försvar. 

Därmed kunde Liljestad slå upp sina portar på landsidan och till sin glädje låta trupperna och 
de från staden som kunde vara behjälpliga i försvaret, välla ut för att möta Cygnus. Det verkade 
som om alla var ivriga efter batalj efter de månader som de stirrat på varandra över murarna. 
Tyvärr ledde detta till stort manfall. När man förlorat ungefär hälften av sina mannar på båda 
sidor, blåstes slaget av och furstens trupper retirerade till Liljestad.  Nu väntar båda sidor på 
vidare order och vi hoppas att dagarna på Kvarntorp kommer att ge oss ett fredsavtal, där 
Liljestad kommer att tillhöra fursten av Nordeport. Det är mycket behändigt att den kejserliga 
riksdrotsen finns på plats. Fru Rodelinda vrider sina händer och tänker på sina nyinköpta, 
specialbeställda gobelänger på slottet Lindesal som ligger på den höga kullen inne i Liljestad. 
Hon är rasande för att murarna inte rustades enligt avtalet. Fri plundring kan inte tillåtas! Kan 
tyckas att detta inte bör stå i en militärisk rapport men det kan vara avgörande då hennes bror 
är hertig av Svanevik och har ett visst inflytande. Liksom att hennes make är förste kammaherre 
till fursten av Nordeport. 

Kvar i Liljestad finns 1600 soldater som överlevde slaget, samt riddare och väpnare.  

Vi beräknar att det finns runt 3000 soldater på fiendesidan.  

Bakgrund 

Liljestad är en viktig strategisk hållpunkt för att skydda Söderfjorden. Liljestad är också en stor 
handelsstad med alla stadsprivilegier och en betydande inkomstkälla för dess länsherre. När 
kejsaren fick rapporter om att fru Rodelinda, på sin makes uppmaning, röstade i Nordeports 
regentråd för att fursten skulle avsäga sig sin vasalled till Novion, drog han omedelbart in herr 
Siegfried Liljefälts förläning Lindesal till kronan, då den var en kejserlig förläning. Naturligtvis 
vill inte herr Siegfried frivilligt avträda förläningen, och därför sattes en kejserlig legion in för att 
tvinga honom till detta.  Då Liljestad är en viktig hållpunkt militärt, har den alviske 
befälhavaren givit tillåtelse till att genomdriva ett övertagande av Liljestad från kejsaren av 
Novion, till fursten av Nordeport, så att herr Siegfried kan behålla sin förläning.  

Herr Leodegard erbjöd, närvarande i egen person, Liljestad att öppna portarna i slutet på april 
och att en greve av Lindesal skulle insättas, med vasalled till kejsaren. Då skulle staden och 
dess invånare skonas. Svaret från staden var stängda portar och tystnad. 

De kejserliga legionerna 

För närvarande finns fem kejserliga legioner på Nordeports mark. 

Legionen Borealis (som kejsaren alltid haft stationerad i Nordeport) tog tidigare order av vår 
furste av Nordeport och låg under marskalken av imperiet, herr Catullus Celestinii, men tycks 
nu helt vara i händerna på herr Arnulf Reencrona (som agerar som marskalk), baron av 
Cikorialund, och herr Claudius Celestinii, prins av blodet, och följer deras order.  

Borealis ligger förlagd utanför Röde Hus, tillsammans med en del trupp från Nordeport. Syftet är 
att belägra Röde Hus för att hjälpa Nordeports furste att återta detta och skydda sin vasalls 
intressen. Efter konsultation hos den före detta kejserliga hovheraldikern, fru Rodelinda 



Swaneskiöld, är det nu herr Einhardt Glada som står närmast att överta (ärva) förläningen Röde 
Hus, efter sin far, herr Botvid Glada. Herr Einhardt Glada har dock inte deltagit i belägringen 
utan håller sig till att uppvakta sin prinsessa från Rangi.  

Även de förläningar som tillhör fursten av Nordeport och är förlänade till baroner och riddare 
under grevskapet Röde Hus, står på spel.  

Utanför Röde Hus’ murar och närmare borgen än Borealis, ligger ännu en kejserlig legion, 
Livens. Den är ledd av herr Clemens Solhjälm, marskalk av imperiet.  Den kontrolleras av 
kejsaren och har just nu i uppdrag att skydda hertigdömet Ekhagas nya förläning från ett 
eventuellt försök från furstens sida att återtaga den.  

Än så länge råder ett status quo då ingen av legionerna har gjort någon som helst framryckning 
utan mest blänger på varandra. Under tiden äter de allt vad som finns runt om på landsbygden 
och vissa skärmytslingar mellan legionärer har setts. Mattransporter från havet verkar på något 
mirakulöst sätt nå Röde Hus och legionen Livens, medan Borealis och furstens trupper har fått 
mat från transporter över land. Under april och maj såg det ut som om det skulle gå att svälta ut 
Livens, som uppenbarligen verkade ha problem med sin tross. Observationer säger att man såg 
legionärerna äta råttor, katter, vissa skor och maskrosblad. De vägrade dock ge upp när 
förfrågan skedde. I början på juni återupptogs tydligen deras försyningslinje och för tillfället äter 
de något bättre än Borealis.   

Bakgrund 

Herr Leodegard Glada, hertig av Ekhaga, mördade i vintras brutalt greven av Röde Hus och 
hans söner. Därefter inlemmade han Röde Hus i sitt hertigdöme Ekhaga, med de förläningar 
som låg under Röde Hus. Han har deklarerat att greven av Röde Hus var en förrädare mot 
kejsaren av Novion då han valde att följa fursten av Nordeport även efter det att regentrådet 
avsade sig sin vasalled till kejsaren av Novion.  Baronen av Falkeborg, Ethelbert Blåswärd, som 
säger sig ha gästat Röde Hus samtidigt med händelsen, menar att det inte var ett mord utan ett 
verkställande av en kejserlig order. Han har svurit vasalled till hertigen av Ekhaga. Herr Erik 
Klöversköld, baron av Drakenäs, har vägrat svära vasalled till hertigen av Ekhaga och deltar i 
belägringen av Röde Hus med egen trupp. Herr Arnard Silverspjut, baron av Kråkehus, har inte 
heller han svurit vasalled till herr Leodegard, men sitter förskansad på sin borg.   Herr 
Leodegard har meddelat att han dragit in deras förläningar till hertigdömet och att hans 
intention är att så snart som möjligt se till att de flyttar ut.  

Vinterviken 

Legionen Orientalis, under befäl av herr Lucius Celestinii, greve av Borgvik, belägrar i detta nu 
Vinterviken. Inget slag har ännu kommit till stånd och Vinterviken visar inga tecken på att ge 
upp. Herr Sinbad Gyllenalm, nyutnämnd greve av Vinterviken, är rådgivare till herr Lucius 
Celestinii. 

Mattillförseln har uppenbarligen skett per båt till Vinterviken. Det tycks som om den förre 
greven av Vinterviken har ägnat lång tid och många celester åt att rusta sin hamn för att kunna 
ta emot koggar. Även här blev mattillgången sämre en period under våren men fick ett uppsving 
i juni.  



Legionen får mat skeppat över land, delvis från Saxvik, dit koggar under övervakning av 
Nordeports flotta, har lyckats nå hamn.   

Bakgrund 

Vinterviken var till sommaren år 1013 en förläning under Nordeports furstendöme. Furstinnan 
Juliana Isensköldh avträdde dock, på förfrågan av herr Leodegard Glada, greve av Vinterviken 
och då nybliven kejserlig riksdrots, förläningen till kejsaren av Novion. Förvisso tillhör alla 
förläningar som Nordeports furstendöme har, i förlägningen Novions kejsare, då 
fursten/furstinnan av Nordeport svär vasalled till kejsaren. Dock önskade kejsaren och herr 
Leodegard att det ledet skulle uteslutas och därmed Vinterviken vara en kejserlig förläning där 
vasalleden svärs direkt till kejsaren.  

Då greven av Vinterviken blev upphöjd till hertig av Ekhaga vid sitt bröllop med prinsessan 
Laetitzia, blev alla hans dåvarande förläningar en del av hertigdömet.  

På Vinterviken står det enligt våra rapporter ungefär ettusen legosoldater från Wung-Xu, samt att 
det finns en betydande del av hertigens egna hustrupper, från Vinterviken, samt också Ekhaga.  

Fursten av Nordeport kan de jure hävda att Vinterviken tillhör Nordeport. Furstinnan Juliana 
befanns olämplig att inneha furstinnetiteln och avsattes. Hennes beslut att ge upp förläningen 
anses inte vara giltigt. Därför har fursten och regentrådet utnämnt herr Sinbad Gyllenalm till 
greve av Vinterviken såtillvida han kan flytta in på slottet och hävda sin rätt till förläningen. 
Herr Sinbad befinner sig nu utanför Vintervikens murar. Herr Claudius Celesitnii har låtit sända 
legionen Orientalis till Vinterviken för hans hjälp att genomföra övertagandet. Legionens 
marskalk, Lucius Celestinii, greve av Borgvik, för befälet över denna tillsammans med den 
nyutnämnde greven av Vinterviken. 

Vidskog 

Det är med stor sorg vi måste meddela att furstens hertigdöme Vidskog har intagits i mitten på 
april. Detta skedde helt utan förluster från någon sida. Nattetid, smög sig folk in och öppnade 
portarna och fogden såg sig nödgad att ge upp. Hur alla kunde sova så tungt är en gåta. Det går 
ett rykte att svartklädda magiker utan fingrar fanns runt borgen tidigare under dagen, men 
jagades bort av soldaterna på vakt vid porten.  

Den kejserliga riksdrotsen och herr Karl Gyllenfors deltog personligen i erövringen och nu 
håller Ekhagas hertliga trupper Vidskog. 

Trollsjö 

Trollsjös borg är dessvärre härjad och bränd, förutom ett torn som står kvar. Greven av Trollsjö 
och två av hans vasaller, har frivilligt avsagt sig sin vasalled till Nordeports furste och övergått 
till alverna. Vittnen bekräftar att det var många alver utanför murarna när beslutet togs, och 
ingen förstärkning från furste eller kejsare syntes till. Dock var det inte alverna som skövlade 
borgen, utan det var Normons riddarorden som hämnades att greven gått över till alverna. 

Herr Arnulf Reencrona och herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna, kom till undsättning ett par 
dagar senare med legionen Borealis. Det enda som då fanns kvar att rädda var grevens 



hovmagiker Zosimus, som de fann avsvimmad i tornet. Genom ihärdiga böner lyckades 
Enioneprästinnan och Urielprästinnan som följde med legionen, väcka honom till liv. Han 
mindes inte mycket av vad som hänt.  

De vasaller som följde Herbert Björnebanér, greve av Trollsjö, var Ulrik Stiernekrantz, baron av 
Segersta och Marek Lindorm, baron av Näs.  

Källeporten 

På herr Claudius Celestiniis order, har legionen Candidus skeppats över från Saxvik till 
Källeporten, efter det att alla lik hade bränts. Detta var helt och hållet en insats från herr Ludvig 
Hägerstråle och prinsessan Farashuu, som efter slagen mot alverna, lät samla liken i prydliga 
högar och sedan använde krigseld för att bränna dessa på det att inte hela omgivningen skulle 
bli förgiftad av stanken och flugorna.  

Det finns fortfarande alviska styrkor i närheten av Källeporten, uppemot Swartöö, vilket 
överbefälhavaren kan intyga. 

Swartöö 

Hertigen av Swartöö, herr Lothar Isensköldh, har förskansat sig i sitt hertigdöme. Hertigdömet, 
liksom alla andra kejserliga titlar och förläningar som herr Lothar innehade, har dragits in till 
kejsaren. Detta skedde mycket snart efter att herr Lothar avsade sig sin vasalled och bröt sin 
marskalksstav i bitar inför den kejserliga tronen. Endast hans nära vänskap med vissa av 
Celestinii blod och hans frus förbindelser med kejsarinnan, lät honom undkomma med livet.  

Herr Lothar kommer inte att ge upp Swartöö utan strid och de legionärer från Nigra som 
överlevde slaget mot alverna, har samlats där. Vi uppskattar det till ungefär 1000 man. Hertigen 
har också betydande hustrupper. Ännu har inte kejsaren gjort något försök att inta Swartöö. 

Nordeports flotta 

Nordeports flotta har under vintern och våren varit upptagna med att försöka förhindra att 
mattransporter kommit fram till de legioner som hotar vår säkerhet. Framgångarna har varit 
blandade. En galleon har sänkts av kejserliga flottan.  

Kejsaren har totalt 100 koggar och 38 galleoner. Tio av dessa galleoner har funnits i farvattnen 
runt Nordeport sedan i november. Nordeports flotta har sänkt två av galleonerna och ett antal 
koggar under våren. De flesta i april och maj. 

I övrigt har flottans krafter använts för att bevaka inloppet till Söderfjorden och att skydda 
Nordeports stad. En del har eskorterat mattransporter som tagits iland i därför avsedd hamn i 
norra Nordeport. 

Huset Silverfalk har, då och då, lyckats ta sig igenom den blockad som tidvis upprätthållits av 
kejserliga flottan utanför Nordeport. Koggarna har medfört mat och lyxvaror. 

Vinterstormarna i januari och februari har i stort sett gjort seglatser med galleonerna omöjliga, 
både för Nordeports flotta och för kejsarens.  



Under maj användes flottan i huvudsak för att skeppa trupp till Liljestad. Därefter försvann 
flottan spårlöst och vi rekommenderar att vår furste begär rapport från amiralen. Flottan ligger 
nu i hamn i Nordeport och verkar oskadd. Dock har de skepp från Vite Hamns flotta som 
tidigare sökte skydd i Nordeport, återvänt till Vite Hamn och sin furste.  

Vite Hamn 

Till mångas förvåning, insattes i början på april, tronarvingen herr Claude Silverhäger till Vite 
Hamn som furste i Vite Hamn av kejsaren. Hans nyblivna hustru, den väna Julia Gyllengrip, 
blev följaktligen furstinna.  Därmed så avsattes herr Karl Gyllenfors som ståthållare och 
återvände till Broborg via Vidskog med sina och den kejserliga riksdrotsens trupper, som hittills 
varit stationära i Vite Hamn. 

Alla från frälset med furstliga förläningar, for så fort de kunde till Vite Hamns stad för att svära 
trohetsed till fursten Claude. 

I början av juli bestämde sig fursten av Vite Hamn för att inrätta en handelsstat i södra Vite 
Hamn, på uppmaning från Maritima kompaniet och deras 30.000 Wung-Xu-krigare som hyrts 
till Vite Hamns befrielsekrig, som nu inte längre var nödvändigt. Fursten tackade för att man 
varit honom trogen under hans påtvingade vistelse i Nova Celestina och upprättade ett råd för 
handelsstaten, där han själv är ledande. I övrigt ingår borgmästarna från de större städerna i Vite 
Hamn, det vill säga Sjunnarvik, Västergarn och Vite Hamn. Vidare finns det två representanter 
från Maritima kompaniet i rådet, herr Hauk Långe och mäster Julius Snook, samt en 
representant från rederiet Kogg, Tärna Kogg. Även herr Roland Cederstråle, greve av Sjunnarvik, 
kommer att ingå i rådet, som representant för frälset i södra Vite Hamn.  

Frälset kommer fortfarande att svära trohet till fursten av Vite Hamn, och vid behov rannsakas 
och dömas av honom. Fursten stiftar de lagar som frälset lyder under. I övrigt lyder invånarna i 
handelsstaten under rådet, som stiftar lagar, rannsakar och dömer. 

Skatteintäkter från jord går till fursten av Vite Hamn medan tullar går direkt till rådet att fördela 
på bästa sätt till behjärtansvärda ändamål samt försvar av staten etc.  

Den norra gränsen för handelsstaten går vid Uhnamnas lösen.  

Den nya handelsstaten heter Borshamn.  

Prinsarna av blodet 

Kejsaren har låtit kungöra att herr Carolus Celestinii, herr Catullus Celestinii och herr Claudius 
Celestinii har gjorts förlustiga alla sina kejserliga titlar, förläningar och ordnar.  

De skall alltså hädanefter endast tituleras ers höghet som prinsar av blodet men varken herr 
Carolus eller herr Claudius har någon titel kvar. Herr Catullus är fortfarande baron av Rävklitta 
(som är en förläning under furstinnan av Vindmark). Frågan är om hon kommer att dra in den 
efter hans vettlösa anfall på Vindmarks allierade. 

Nova Celestina 

Inget nytt från Nova Celestina. 


