
CORONA ET CLIPEUS – KRONAN OCH SKÖLDEN 

Hören allmoge i Nordeport! Nu är vår konung av Nordeport, den välsignade och högvälborne 
Magnus Isensköldh, krönt inför gudarna och gudinnorna och till hans maka och drottning har 
fästs den modiga prinsessan från Treklyfts land, Eina Borsdotter. Må de leva länge och väl!  

Nordeports frälse samt en del präster och prästinnor, magiker och borgare, hade samlats på 
Kvarntorps jaktslott, onsdagen den 22 juli 1015, för att överantvarda bröllopet mellan fursten 
Magnus Isensköldh och hans trolovade, fröken Beata Stålhandh, som tillika är hans syssling och 
dotter till Juliana Isensköldh. Vidare hade Magnus Isensköldh även utlyst att han skulle låta 
kröna sig dagen efter bröllopet. Om det var som furste eller konung var det ingen som ännu 
visste, vilken väg han än valde, skulle stora politiska omvälvningar följa. 

Till hovets stora förvåning och förskräckelse, visade det sig på morgonen för de unga tus 
bröllop, att fröken Beata Stålhandh, var försvunnen. Hon efterlämnade endast ett brev till sin 
mor där hon uttryckte en chockerande tvehågsenhet att inte gifta sig av kärlek. (Alla förstod att 
det var hennes mors och fars dåliga inflytande genom sitt eget kärleksäktenskap som var hennes 
föredöme, men ingen vågade säga det högt utom möjligtvis fru Rodelinda Swanesköldh, 
grevinna av Lindesal och Vidgård. Likaså gick rykten om att furstens av Nordeport far, herr 
Lothar Isensköldh, skulle ha kunnat ha ett finger med i spelet, då även han skulle ha förespråkat 
kärleksäktenskap.) Hur skulle det se ut om junkrar och jungfrur själva fick välja i en sådan viktig 
och känslig fråga som att knyta ihop två framstående hus? I övermodig våryra skulle vilka 
underliga mesallianser som helst kunna skapas! Fröken Beata Stålhandh hade i alla fall valt att 
bege sig till ett Nannatempel i Östra Novion för att där tjäna gudinnan, hellre än att ingå 
äktenskap med den stilige unge fursten. Fursten var bestört, besviken, övergiven och 
desillusionerad. Inte nog med detta, innan han hunnit hämta sig, fick Enioneprästinnan Sichilde 
en vision från Enione. Visionen var oerhört tydlig och visade att om inte fursten fann sig en ny 
brud och fullbordade äktenskapet innan fredagens slut, skulle hans hus drabbas av en 
förbannelse och dö ut med honom. Bruden skulle kännas igen på att hon kunde presentera ett 
av Eniones gyllene granatäpplen. Denna brud skulle sedermera, om fursten lyckades med att 
uppfylla villkoren, föda honom åtta barn, fyra tvillingpar, med Eniones välsignelse. Visionen 
tolkades så att det gyllene granatäpplet skulle intas av brudparet gemensamt vid sängledningen. 

Detta föranledde att en hetsig jakt på gyllene granatäpplen började hos de ogifta damerna. Tack 
vare granatäpplet, resonerade man, hade inte brudens ålder någon betydelse för barnalstrandet, 
och det gjorde att en del äldre änkor vässade sina klor för att försöka sätta dem i den unge 
fursten. Det sägs att Eniones gyllene granatäpplen ökar både fertiliteten och viriliteten för att 
inte säga den rena lustan.  

Bland de gäster som bjudits in till bröllopet, fanns herr Leodegard Glada, hertig av Ekhaga och 
kejserlig riksdrots, tillsammans med fröken Roselyne Vargaring. Det påstås att fröken Roselyne 
var den som färdades till Eniones underjordiska trädgårdar och plockade fem gyllene 
granatäpplen som sedan spreds över den kända världen när hennes skepp utsattes för en 
kapning och sjönk.  Nu förväntade man sig att hon skulle vara angelägen att komma först i 
jakten på det gyllene granatäpplet men hon verkade mer angelägen om att, som alla andra 
damer, fånga herr Orlando Rosen-Winge, den framstående kämpen.  



Herr Leodegard, hertigen av Ekhaga, i sin tur, var mer intresserad av att fånga in fursten av 
Nordeport i kejsarens garn igen och se till att han förnyade sin vasalled till kejsaren av Novion. 
Vasalleden, som regentrådet utan att tillfråga fursten, hade meddelat kejsaren att den var 
bruten. 

En fin gest från herr Leodegard var att ge herr Orlando sitt svärd. Herr Orlando Rosen-Winge, 
baron av Dundersta, återvände från sin fångenskap hos alverna tillsammans med fru Fredrika 
Stiernekrantz. När herr Leodegard fick se att herr Orlando, den tappre riddaren, inte fått behålla 
sitt svärd, lät herr Leodegard honom omgjorda sig med herr Leodegards. Fru Rodelinda, som 
blev vittne till händelsen, kunde inte låta bli att undslippa sig att herr Orlando nu var väl 
utrustad, med både sitt eget svärd och herr Leodegards, vilka båda man hört så många 
legendariska berättelser om.  

Fursten lät bara ett par timmar efter upptäckten att hans brud var försvunnen, meddela att han 
upplöste regentrådet i Nordeport, då han ansåg sig myndig och själv kunde sköta sina affärer. 
Han stod nu tämligen ensam i världen, kunde det tyckas, då så många kunniga personer blev 
förolämpade av att inte längre vara betrodda. I regentrådet ingick herr Claudius Celestinii, prins 
av blodet, fru Benedikta Isensköldh, fru Juliana Isensköldh, grevinna av Ekholma, fru Klarissa 
Isensköldh (ställföreträdare för sin son herr Lothar Isensköldh, hertig av Swartöö och 
Rosenholm), änkehertiginna av Swartö och baronessa i egen rätt av Silverberga, herr Siegfried 
Liljefält, greve av Lindesal och Vidgård, samt överstprästinnan för Celestinustemplet i 
Nordeport, Amira, och den framstående magikern från Schola Draconis, mäster Calixtus. Vid 
furstens sida syntes nu istället mäster Julius Snook, hovrättspresidenten, som på något 
förunderligt sätt, trots att han sägs vara en man som lever på lånad tid, ändå alltid lyckas hålla 
sig kvar i maktens centrum. På furstens andra sida stod hans nya hovmagiker, mästarinnan 
Nemesis di Pavone från Schola Draconis.  

Fursten tillkännagav vidare att det avtal som träffats med alvdelegationen på Höjdebro 
hädanefter skulle ses som ogiltigt då han själv inte varit närvarande för att kunna godkänna det. 
Man kan gott tänka sig att fursten tröttnat på att inte själv kunna styra sina truppstyrkor utan att 
få tillåtelse till förflyttningar av den alviske överbefälhavaren, den bistre Lolindir.  

Det blev snart tydligt att den unge fursten favoriserade sin ingifta släkting, herr Claudius 
Celestinii, prins av blodet. Inget tal fördes om att utelämna honom till kejsaren och på så sätt 
kunde herr Claudius åtminstone känna sig trygg. Under tiden som fursten tog råd av herr 
Claudius, sökte herr Leodegard Glada, den kejserlige riksdrotsen, fåfängt audiens hos honom. 
Hovmarskalken, den nyligen från Nova Celestina återvände herr Leonard Stridshammare, greve 
av Stormklippan, vaktade på sin furste som en hök och släppte inte fram någon som inte först 
beviljats audiens av honom själv. Han verkade dock ha lite svårt med att minnas titlar och 
namn men man får väl ursäkta honom med att han varit länge borta från Nordeports hov och 
hoppas att han till nästa större sammankomst har lärt sig tituleringarna, på det att han inte skall 
bli nedflyttad från sin position för att inte förolämpa alla ädlingar i Nordeport och Novion 
samtidigt. Man måste säga att han kämpade tappert för att skydda sin furste från alltför mycket 
huvudbry från alla de som kom med petitioner och att herr Leonards ibland något snubblande 
tolkningar av Regeln i alla fall fick många att diskutera hovetiketten på ett mycket mer 
engagerat sätt än tidigare. Placeringen vid högbordet vid sittningarna på kvällen fick stor 
betydelse då det gav en möjlighet att tala med fursten om man inte lyckats ta sig igenom 



audiensförfarandet. De två som ivrigast försökte och varje gång misslyckades mest med att få en 
plats var fru Rodelinda Swanesköldh, grevinna av Lindesal och Vidgård samt fröken Beatrice 
Rike. Det kan tänkas att en del tjänster och gentjänster förhandlades på varsitt håll mellan 
hovmarskalken och hovmästarinnan fru Matilda Blåhöök, baronessa av Småholma, och 
gästerna, vilket ledde till att hovmarskalken och hovmästarinnan hade delade meningar om 
placeringarna. 

Framåt kvällen blev det tämligen tomt i riddarsalen. Herr Ludvig Hägerstråle hade inbjudit till 
en födelsedagsfest i sin paviljong och tydligen ansåg man detta vara viktigare än att uppvakta 
fursten, varpå man inte väntade på herr Magnus utan lämnade honom med sina närmaste. 
Därmed gick man miste om årtusendets viktigaste händelse! Utan någon förvarning, anlände 
flera alver med en fantastisk gåva till fursten av Nordeport – den sedan länge försvunna 
Vinterkronan. Den krona som alvdrottningen Lossel en gång låtit smida och sedan besvärjt med 
sin magi, fördes nu till hovet av ett alviskt sändebud. Det redan befintliga alviska sändebudet, 
herr Gwaechanar Faerondaerl, verkade inte helt överens med det nya, mästarinnan Celniel från 
huset Valinaurîn, men kronan överglänste alla futtigheter och gnabb. En fantastisk skapelse 
översållad med ädla stenar! Mästarinnan Celniel påstod sig vara en släkting till alven Lossel 
som en gång varit drottning över Nordeport och att det var på Lossels uppdrag som hon fört 
Vinterkronan till fursten av Nordeport. 

För att herr Magnus skulle få använda sig av kronan under sin kröning, fanns dock vissa villkor, 
visade det sig. Det främsta var att han skulle låta kröna sig till kung av Nordeport och inte svära 
vasalled till kejsaren igen. Om han valde att inte ta emot kronan skulle Lossels förbannelser 
följa honom. Man kan säga att det var en gåva som samtidigt var ett ok att bära.  

Därefter vidtog herr Magnus’ och herr Marcus Hjortbalks riddarvaka. Herr Magnus hade 
ödmjukt vidtalat herr Claudius Celestinii, prins av blodet, om han ville slå honom till riddare 
inför hans kröning och detta hade herr Claudius bifallit. Han erbjöd sig att även dubba herr 
Marcus. Riddarvakan skulle inledas med en välsignelse och visdomsord av prästerna och 
prästinnorna. Vid riddarvakans början blev hennes eminens Amira, översteprästinnan i 
Nordeports Celestinustempel, opasslig. Hon föll till marken men återhämtade sig tack och lov 
snart.  

Herr Magnus fick gå till sängs med mycket att fundera över den natten. Dock tog han sig tid att 
gästa herr Ludvig och hans rangiska följe. Många hade gjort detsamma och en hel del damer 
klagade över det obehag det innebar att sitta på kuddar på golvet samtidigt som man bar 
korsett. Det var ingen som förstod nyttan och ingen förklarade heller varför. Den ende som satt 
anständigt var alven Lolindir, överbefälhavaren över Nordeports här och den alviska styrkan i 
Östra Nordeport (ståthållare över Östra Nordeport är fröken Tanitha Gyllenfana). Han blev 
placerad på en upphöjd kamelsadel, där han bistert såg över de församlade, medan den gamle 
alviske magikern lutade sig tillbaka mot några kuddar och tvinnade sitt hår medan han 
samspråkade med herr Ludvig och mäster Confursiressen från Huset Påfågeln om många 
märkliga ting och om goda viner. 

Stackars fru Juliana Isensköldh, grevinna av Ekholma, råkade under kvällen ut för en märklig 
olycka och skadade sin fot. Hon sågs halta omkring, stödd på en käpp. Ryktet säger att hon 
räddats av mäster Julius Snook, när hon skadade sig. 



Kröningen den 23 juli 1015 N. C. 

Kröningsdagen grydde vacker och ödesdiger. Skulle fursten utropa sig till kung eller förnya sin 
vasalled? Herr Leodegard Glada, hertig av Ekhaga och kejserlig riksdrots, hade säkerligen 
försökt komma till tals med fursten men i och med att Vinterkronan presenterats och herr 
Magnus så tydligt höll herr Claudius Celestinii högt, verkade det vara ytterst otroligt att 
vasalleden till kejsaren skulle hållas i helgd och sväras på nytt. Den stora frågan var också 
vilken gudom herr Magnus tänkte helga genom att låta hans eller hennes präst eller prästinna 
hålla kronan över hans huvud och kröna honom i den gudomens namn.  

Mitt under förberedelserna för kröningen, rapporterades att en svart alv med vitt hår, en så 
kallad drow, hade kommit från underjorden och vandrade genom lägret. En vakt slöt genast 
upp runt fursten i festtältet, men drowen kom aldrig dit. Istället sägs det att han besökte mäster 
Julius Snook. Varför vet man inte och att mäster Julius har hamnat i klammeri med de ytterst 
farliga drowerna eller har  - Enione förbjude – affärer med dem, gör att det blir allt svårare att 
lita på hans person. Om en drow har en hållhake på honom kan han vara tvingad att göra vad 
som helst som passar drowerna. Ingen vet om furstens män höll något förhör med honom efter 
det att drowen hade vandrat sin väg igen. Hovet höll sig ovanligt passiva och försiktiga. 

Kröningen föregicks av att herr Magnus Isensköldh dubbades till riddare av herr Claudius 
Celestinii. Därefter vidtog den högtidliga kungakröningen. Den stilige ynglingen mottog, 
insvept i kungamanteln, kronan och svärdet. Kronan bars fram av herr Claudius Celestinii, prins 
av blodet och svärdet räcktes herr Magnus av hans farmor, änkehertiginna av Swartöö, fru 
Klarissa Gyllenfors, som också är baronessa i egen rätt av Silverberga. 

För att inte förarga någon gud eller gudinna, tog herr Magnus det visa beslutet att involvera alla 
närvarande präster och prästinnor i sin kröning (Amira, översteprästinna i Nordeport för 
Celestinustemplet, Sichilde, Enioneprästinna, Sylvia, Urielprästinna, Herennia, Neniyeprästinna 
och Ottone, Uhnamanpräst). Det är allmänt känt att Uriel alltid stått Huset Isensköldh nära och 
att hon hållit en beskyddande hand över ätten och därför hade många trott att det skulle bli i 
enbart hennes namn som kungen kröntes. Nu satte Urielprästinnan kronan på hans huvud, men 
alla prästerna och prästinnorna höll en hand på den när de i största endräkt välsignade honom 
och hans regentskap. 

Därefter svors vasallerna in till kungen. Det var en omständlig procedur men högst nödvändig. 
Alla kungens vasaller var dock inte på plats och deras vasalleder måste kungen inhämta 
vartefter då dessa vasaller till största delen befinner sig vid olika fronter. En del fruar svor 
vasalleden för sina äkta män.  

Det var ett stort nöje för den nye kungen att under kröningshovet dubba herr Marcus Hjortbalk 
till riddare i Nordeport. Kan man nu vänta sig att herr Marcus’ far svär vasalled till kungen av 
Nordeport istället för till kejsaren av Novion? 

Vid hovet delades det också ut ett nyinstiftat baroni till kungens släkting, den tidigare 
ståthållerskan över Nordeport, fru Benedikta Isensköldh, som tack för hennes tjänster gentemot 
kronan. Hon är nu baronessa i egen rätt över Aftonmyra. Herr Claudius Celestinii kan därmed, 
med sin frus tillåtelse, göra anspråk på titeln baron av Aftonmyra. 



Vidare instiftades den kungliga Kronorden, vars främsta uppgift är att vakta den vackra 
Vinterkronan, på det att kronan inte skall gå förlustig och för att forntidens drottning av alvernas 
släkte, Lossel, fortsättningsvis skall låta sin välsignelse vila över konungen och hans rike. De tre 
första i Kronorden är herr Arnulf Reencrona, baron av Cikorialund och riddare, herr Norfrid 
Lejon-MåneochStjärna, riddare, herre till Lejonsten och Stjärneborg samt herr Marcus 
Hjortbielke, riddare.  

Änkehertiginnan fru Klarissa Gyllenfors blev utnämnd till ärkehertiginna. Månne nu giftermålet 
med hennes trofaste herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna bli av, då hon nu fortfarande kan 
tituleras ers nåd efter bröllopet. Som endast baronessa i egen rätt hade hon vid ett omgifte blivit 
ers högvälborenhet istället och det sägs att det endast är detta som har gjort att hon tvekat att 
fullfölja. 

Därefter vidtog kröningsbanketten under glam och glädje. Mestadels i alla fall. Stämningen blev 
något amper mellan herr Claudius Celestinii och alvernas sändebud. Man får förmoda att det 
var ett misstag att sätta dem bredvid varandra vid högbordet. Genom ett rådigt ingripande av 
prinsessan Eina av Treklyft och hennes nåd fru Klarissa Gyllenfors, genomfördes en 
omplacering vid bordet trots att banketten redan börjat. Detta för att förbättra stämningen. 
Tyvärr vek många av så fort maten var intagen och kvällen slutade med att konungen endast 
hade kvar sina mest trogna följeslagare i festtältet. Detta lade han naturligtvis märke till och 
man kan gott tänka sig att de som stannade kommer att premieras. All adel som vistades på 
Kvarntorp var där för att närvara vid konungens kröning och hans bröllop, särskilt inbjudna. Att 
då lämna hans fest innan den var slut är ett ohyggligt Regelbrott, liksom en visad likgiltighet 
inför majestätet som inte på något sätt kan ursäktas. 

Vid banketten tillkännagavs att kungen nästa dag skulle äkta prinsessan Eina Borsdotter av 
Treklyft, då hon och ingen annan kunde uppvisa ett gyllene granatäpple. 

Till den kejserliga riksdrotsens stora förvåning, anlände hans hustru, prinsessan Laetitzia, tillika 
hertiginna av Ekhaga, till festligheterna. Det verkade som om återseendet var mycket kärt, trots 
att deras äktenskap fick en annorlunda början med den ödesdigra bröllopspresenten. Å andra 
sidan har en viss pamflett cirkulerat som mycket rättframt beskrivit hertigens av Ekhaga stora 
förtjänster i sänghalmen, vilket kan ha underlättat för prinsessan och hertigen att få någon sorts 
äktenskapslycka. Om man drar sig till minnes att sängen vid sängledningen föll samman när 
äktenskapet skulle fullbordas, kan man dra sina egna slutsatser beträffande det.  

Det kungliga bröllopet den 24 juli 1015 N.C. 

Denna dag randades under viss bävan men prinsessan Eina visade sig snart tillsammans med 
Tärna Kogg, och hovet kunde andas ut. Det skulle bli bröllop!  

Det ryktades om att en najad visat sig i vattendraget vid Kvarntorp på förmiddagen och att hon 
talat med någon. Vad som egentligen utspelat sig är höljt i visst dunkel. Det var ändå ett gott 
tecken på en bröllopsdag! 

Dagen fortskred med många möten på olika håll. Förhandlingar skedde både mellan de olika 
alvsändebuden och kungen och mellan kungen och den kejserliga riksdrotsen, som hela tiden 



hotade med att invadera Nordeport och ställa till batalj om Nordeports kung inte svor sin ed till 
kejsaren.  

Under tiden förbereddes bröllopsfestligheterna och platserna vid högbordet var dyrbara. 

I kvällningen höll magiker och präster och prästinnor någon sorts ritual eller ceremoni med ett 
silverfat inblandat. Det slutade högst olyckligt med att de alla föll ihop och verkade må väldigt 
dåligt. Av deltagarna i ritualen var det bara mäster Calixtus och hennes eminens Amira som inte 
drabbades på detta sätt.  

Bröllopsceremonin var rörande och vacker. De unga tu kanske inte är så förälskade som herr 
Magnus och fröken Beata ändå hade verkat vara, men det visade sig ju ändå att det tydligen 
inte räckte för att fröken Beata Stålhand skulle kunna säga att hon gifte sig av kärlek. Alla var 
lättade att herr Magnus nu funnit sig en brud. Det var bara två bistra ansikten i församlingen, 
det ena var herr Egil Isensköldhs. Han hade tidigare hoppats att det skulle bli hon och han och 
herr Egil var nu både förolämpad och sorgsen att se Eina gifta sig för makt och ära med hans 
egen lillebror. Det andra var herr Vodans, sändebudet från Treklyft. Han formligen kokade av 
vrede under akten och senare på kvällen söp han och herr Egil sig riktigt fulla. Oklart om de 
drack tillsammans eller var för sig.  

Herr Egil Isensköldh fick också en förvånande förläning. Kejsare Leopold har utnämnt honom 
till hertig av Swartöö, hans fars titel. Herr Lothar Isensköldh, hertig av Swartöö, har förvisso fått 
sina förläningar och titlar indragna sedan han bröt sin marskalksstav framför kejsarens tron, men 
att utse hans bastard till ny hertig måste ändå anses lite magstarkt.  

Herr Leodegard Glada, hertig av Ekhaga, lät tillkännage att hans hustrus bastard, Sigrid, var 
också hans dotter. Vid tillfället upphävde ärkehertiginnan fru Klarissa Gyllenfors sin röst och 
sade något som lät som ”det vet väl alla att det är herr Lothars barn”.  

Inte heller bröllopsbanketten bevistades så länge som den borde. En skymf mot brudparet som 
till och med bad sin hovmästare att gå ut och ropa in hovet då de inte ville sitta ensamma på 
sin bröllopsfest. Hovmästaren, herr Leonard Stridshammare, greve av Stormklippan, gjorde sitt 
bästa för att samla hovet men man hörsammade inte den kungliga kallelsen. Vilket oerhört 
Regelbrott! Hur skall kungen och drottningen tolka detta? 

Isensköldhens återfinnande 

Vid midnatt, när allt hopp tycktes ute för att detta år kunna finna porten till Isensköldhen, 
lyckades herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna, herre till Lejonsten och Stjärneborg, få ett 
genombrott. Han hade, efter att ha sammanställt all den forskning som det särskilt skapade 
sällskapet för sköldens återfinnande lyckats få fram, förstått hur skölden skulle kunna nås. När 
han väl lyckats få gehör (vilket inte var lätt), föstes hovet mot platsen där man skulle kunna 
inträda i ”den andra världen”. Där uppenbarade sig en ishäxa och tecknade åt människorna att 
hon skulle visa dem vägen. Man hade förstått att vandringen skulle ske genom drömmarnas 
land och därför behövde en del inta den mycket farliga drogen Torquinna för att kunna 
genomföra färden. Hela hovet kunde absolut inte följa med och de som gjorde det var noga 
utvalda enligt de gamla verserna, för sitt kunnande, för sitt blod, eller för sin trofasthet. De som 
företog vandringen var kungen, herr Magnus Isensköldh, drottningen, prinsessan Eina 



Borsdotter, mäster Calixtus, magikern, herr Norfrid Lejon-Måneoch Stjärna, herr Tullius 
Gyllengrip, mäster Kaaria, mästarinnan Nemesis, mäster Zosimus, den heliga modern Sylvia, 
den heliga modern Sichilde, alven Celniel och sist men inte minst herr Leonard Stridshammare, 
greve av Stormklippan och kungens hovmarskalk.  

Efter oräkneliga strapatser och försvårande omständigheter, fann man i drömmarnas värld den 
gravhög som Isensköldhen gömts i. Framför gravhögen satt tre ishäxor, Uriels heliga försvarare. 
Det var oerhört kallt och över dem lyste månen i den klara natten. Herr Magnus, prinsessan 
Eina och mäster Calixtus presenterade sina gåvor och dessa mottogs av ishäxorna. Därefter 
kämpade riddaren med det renaste hjärtat, herr Norfrid Lejon-MåneochStjärna, en kamp mot 
gasten som fanns i gravhögen. Mäster Kaaria, som på magisk väg kunde se vad som skedde, 
refererade för de andra vad som hände. Till slut lyckades herr Norfrid nedgöra gasten och med 
hennes helighet Sichildes hjälp fördrevs den. Isensköldhen var återbördad till huset Isensköldh! 
När sällskapet i triumf återvände till lägret var de smutsiga och trötta men lyckliga att ha funnit 
den sköld som så länge varit försvunnen. 

Kungen och drottningen beslöt därefter att besöka den rangiska falsafan. Förförda av kuddarnas 
mjukhet höll deras framtida öde på att beseglas då gryningen nalkades med stora steg. Fåglarna 
förebådade solens uppgång med sitt glada kvittrande. Då påminde änkefru Cordula Gyllenalm, 
änkebaronessa av Gröninge, att Eniones välsignelse eller förbannelse skulle träda i kraft om 
sängledningen inte ägt rum innan dagen grydde. Vad som sedan följde är nog den mest 
skyndsamma sängledningen i det Isensköldhska husets historia, då det var fråga om minuter 
innan solen skulle stiga över horisonten. Det var inte längre så många vakna men de som var 
följde brudparet till den iordningställda sängen, bäddade ned dem och bevittnade att de delade 
det gyllene granatäpplet och intog varsin halva. Därefter lämnades brudparet att försöka hinna 
fullborda äktenskapet innan solens uppgång på det att det skulle vara Eniones välsignelse och 
inte förbannelse som trädde i kraft.  

Herr Orlando Rosen-Winge, baron av Dundersta och Novions främste kämpe, åtog sig att vakta 
Isensköldhen under natten, då denna detalj alldeles glömdes bort under den skyndsamma 
sängledningen. Änkefru Cordula hördes mumla att hon ännu en gång räddat Nordeports framtid 
men att hon förmodligen inte skulle tackas den här gången heller.  

Lördagen den 25 juli 1015 N. C. 

Detta blev en förvirrande morgon. Drottningen höll ingen levé och dessutom var hovstaten som 
utsetts inte i enlighet med hennes önskan. En ny hovstat kommer att föreslås av drottningen 
tillsammans med hovmästarinnan som bättre passar drottningen och damernas fallenhet för 
olika sysslor. Det är till exempel ökänt att fru Juliana Isensköldh, grevinna av Ekholma, är en 
högst olämplig kammarfru. Hon säger det till och med själv. Hennes olämplighet överträffas 
nog bara av fru Rodelinda Svaneskiöldhs. Man kan alltid fråga prinsessan Laetitzia Celestinii, 
hertiginna av Ekhaga, om detta om man vill klargöra sanningshalten.  

Några kungöranden gjordes. Det verkar som om inte bara kungen och drottningen har funnit 
varandra. Herr Arnulf Reencrona, baron av Cikorialund och Beatrice Rike bad kungen om lov 
att gifta sig, vilket han beviljade. Likaså fröken Tanitha Gyllenfana, sändebudet från Vindmark 
och kusin till furstinnan Cressida och ärkehertiginnan Lovisa Gyllenfana, lät meddela att hon 



och herr Egil Isensköldh, kungens bror, ville knyta äktenskapsband. Detta beviljades. Ett rykte 
som tidigare gått, var att fröken Tanitha Gyllenfana fått ett äktenskapsanbud av herr Melchior 
Cederhjärta, greve av Klöverlid i Vindmark, som furstinnan av Vindmark beviljat. Fröken 
Tanithas hjärta hade alltså redan funnit sin betvingare!  

Långt in på dagen sökte också kungen, drottningen, herr Claudius Celestinii och herr Leodegard 
Glada betvinga varandra och de satt i en förhandling som till synes aldrig tog slut. När de 
lämnade denna verkade ingen riktigt nöjd med utgången och det är att befara att kejsaren nu 
kommer att verkställa sitt hot och anfalla Nordeport med sina legioner och det stora antal 
vasaller som fortfarande är honom trogna, vilket ändå är större delen av Novions herrar och 
damer. Ingen, förutom dessa fyra, vet vad som sades bakom de lyckta dörrarna och om något 
sorts avtal träffats. 

Nyheter från Nova Celestina har i skrivande stund nåtts oss om att kejsaren har blivit utropad 
till Celestinus återfödd av översteprästinnan för Celestinustemplet i Nova Celestina, Afareen. 
Därefter har Afareen tyvärr dött. Vid utropandet ”sänkte sig ett mörker över templet och när det 
lättade var templets sten inte längre röd och vit marmor utan svart med gröna stråk och alla 
prästinnorna däruti var försvunna”. Kejsaren menade att man nu skulle dyrka Celestinus (det vill 
säga honom själv) utanför det kejserliga palatset.  Bara ett par veckor efter detta lämnade 
kejsaren, Celestinus återfödd, Nova Celestina för att bege sig till Norra Novion och där själv 
leda den stora här som mönstrats tillsammans med de kejserliga legionerna. Hären är den 
största på minst hundra år och nu är frågan om kejsaren tänker slå till mot sin arvfiende, 
alverna, eller om han först vill kväsa de upproriska furstendömena. Som Celestinus återfödd bör 
han även ha stöd av sin far, det rättvisa krigets gud Normon, och både hans och hans egna 
gudomliga krafter. 

I Vite Hamn har, som vi nämnt i tidigare rapporter, en ny handelsstat inrättats. Den ska 
hädanefter kallas Borshamn och har fått Uhnamans välsignelse genom templet i Uhnamans 
lösen. Uhnamans lösen är den nordvästliga punkten för handelsstatens gräns, som sedan 
sträcker sig tvärs över landet till Askmårdens början och därefter följer hela den gamla gränsen 
för södra Vite Hamn. Det ryktas att ett nytt palats skall byggas för att inhysa Borshamns råd och 
administration. 

Det som har varit allra värst i Nordeport på senaste tid, är ändå inte krigshotet, utan det 
fruktansvärda kätteri som man har anat att vissa individer ägnat sig åt vid hovet. Allt kätteri 
kommer att ställas inför Neniyes tempelrätt och brotten kommer att dömas strängt på en 
straffskala från hårda böter och botgöring till dödsstraff. Det är varje rättrogen människas plikt 
att se till att kättare dras fram i ljuset så att de kan rannsakas. Att se mellan fingrarna på 
ogudaktigt tal och ogudaktigt agerande, gör även åhöraren till kättare. Ve oss i Nordeport, om 
gudarna och gudinnorna skulle börja vredgas för att här finns de som inte hörsammar deras 
krav på offer och tillbedjan!  

 

 

	


