
Efter de senaste gruvliga krigshändelserna i vårt kära Nordeport och Novion, har vi lyckats 
rekonstruera följande händelseförlopp genom olika kunskapares försorg.  

 

25 juli Förhandlingar mellan kungen och drottningen av Nordeport, herr Magnus 
Isensköldh och fru Eina Borsdotter av Treklyft, herr Leodegard Glada, hertig av 
Ekhaga och kejserlig riksdrots, samt herr Claudius Celestinii, prins av blodet och 
marskalk över de legioner som befinner sig på Nordeports mark. Ingen mer än 
dessa fyra vet vad de har kommit fram till. 

Legion Gemellus skickas omedelbart efter förhandlingarna till Saxvik för att 
förstärka färjeläget.  

30 juli Gemellus anländer Saxvik. Fortifikationer.  

1 aug Överskeppning mot Nordeport av kejserliga trupperna som står i Svanevik. 
Skeppas på långbåtar från Treklyft.  

5 aug Första omgången långbåtar sänks av Nordeports flotta. På natten färgas himlen av 
ett underligt sken som varar i flera timmar. Nordeports flotta har många 
Uhnamanpräster ombord.  

10 aug  Andra omgången långbåtar sänks av Nordeports flotta. 

12 aug Besked om sänkningarna når kejserliga befälet i Svanevik. Överskeppning 
upphör. 

13 aug Kurir sänds till kejsarens riksmarsk, herr Antonius Hjortenbrand, på Broborg med 
beskedet om att Nordeports flotta sänker kejserlig trupp. 

15 aug Belägrarna av Röde Hus lyckas inta borgen med hjälp av en magiker från Schola 
Palatinae som slog in portarna med en våg av luft. Efter förluster på båda sidor 
förklarar sig kejserliga legionen besegrad. Herr Arnulf hyllas tillsammans med herr 
Einhardt Glada. Herr Einhardt kan nu rättmätligen kalla sig för greve av Röde Hus. 
Bud går iväg till konungen och till Claudius Celestinii (med hans brevörn). Den 
kejserliga legionen, som förlorat först sin befälhavare och sedan belägringen, 
avväpnas och upplöses.  

Resten av augusti sänks alla långbåtar som Nordeports flotta kan få tag i. Det sägs att det är 
amiralen, herr Hauk Långe, som helt på eget initiativ eller på drottningens order, har hindrat 
kejsarens otäcka allierade från Treklyft att skeppa över trupp till Nordeport.  

17 aug Budet om att Röde Hus är i händerna på herr Arnulf Reencrona och herr Einhardt 
Glada når Claudius. Trosståg börjar skapas mot Vinterviken för Gemellus.  

19 aug Herr Arnulf Reencrona får bud om att marschera mot Vinterviken från herr 
Claudius.  

28 aug Bud anländer till konungen av Nordeport att Röde Hus på nytt är i Nordeports 
händer. 

14 sep Kejsaren anländer Broborg. Möte med riksrådets medlemmar som finns på plats, 
marsk, drots, amiral. Herr Alfger Gyllenfors utnämns till kejsarens fanbärare.  



15 sep Besked om att överskeppning av kejserlig trupp har stoppats till kejsaren. Ca 1000 
man gick förlorade på Västerhavet, ej legionärer utan riddare, väpnare och 
soldater. (Ca 140 mil från Svanevik till Broborg. Kurir delvis genom fientliga 
förläningar vilket förorsakar en del fördröjningar. Ett så viktigt besked skickas inte 
med duva. Däremot kan den kejserliga örnen skicka svar till Svanevik.) 

16 sep Bud till Källeporten om att kejsaren önskar se herr Ludvig Hägerstråle på en 
audiens. Alla förstår att det rör sig om vasalleden som måste sväras. 

18 sep Audiens med kejsaren i Broborg med Ludvig Hägerstråle. Audiensen avslutas med 
att herr Ludvig och herr Leodegard ber tillsammans till Uhnaman. 

 Kejserlig örn anländer till hertigen av Svanevik med besked om att marschera mot 
Liljestad och hjälpa belägrarna inta staden. 

19 sep Kurir/överlevare från de belägrade på Röde Hus, anländer från Röde Hus till 
Broborg. Röde Hus har fallit i herr Arnulf Reencronas och herr Einhardt Gladas 
händer. 

20 sep Avmarsch mot Källeporten med kejsarens armé i Broborg, kejserliga armén i 
Svanevik avmarscherar mot Liljestad.   

 Legionen Gemellus börjar lämna Saxvik och tågar mot Vinterviken. 

25 sep Herr Ludvig Hägerstråle släpper igenom kejsarens här till Källeportens hamn utan 
motstånd så att de kan skeppa över sig till Saxvik. Överskeppningen börjar med 
kejsarens galärer, galeoner och koggar som finns i Söderfjorden. Kejsaren lovar att 
komma tillbaka till Källeporten. 

 Källeportens tavernor och värdshus gör stora pengar på öl, vin, kvinnor och sång. 
Utmärkt för dem som tar in skatten… 

26 sep Saxvik brinner. Det visar sig att herr Claudius har gillrat fällor av tunnor med 
drakeld. Kejsaren förlorar 9800 man i fälla (första omgången) samt 1200 i senare 
skeden. Legionen Gemellus förlorar 500 man som blev lämnade kvar. Kejsaren 
rasande. Resten av Gemellus har begivit sig mot Vinterviken. 

27 sep Överskeppningen fortsätter och pågår till 17 oktober innan allt är överskeppat 
inklusive tross. 

30 sep Herr Sigismund Liljefält, son till herr Sigfried Liljefält och fru Rodelinda 
Svanesköldh, låter öppna portarna och överlämnar sig till kejsarens nåd. 
Fotsoldaterna inlemmas i den kejserliga hären och riddare och väpnare får svära 
att inte höja vapen mot kejsaren i fortsättningen. De som svär får ge sig av hem, 
de andra behålls och utlämnas mot lösen. De påbörjar en vandring mot Vite 
Hamn.  

Ca 500 riddare och väpnare vägrar svära eden och blir kvar i Liljestad.  

 Herr Claudius Celestinii och Herr Sinbad Gyllenalm intar Vinterviken. En blodig 
strid med många fallna. Legionen Candidus förlorar tretusen man och Gemellus 
tusen. De riddare och väpnare som håller Vinterviken och som fortfarande finns i 
livet när staden intas, överräcker sina svärd till herr Claudius och herr Sinbad, 
som nu kan kalla sig greve av Vinterviken. Befälhavaren för Vinterviken beordrar 



kvarvarande krigare från Wung-Xu att lägga ner vapnen. De cirka femhundra 
legoknektarna binds av erövrarna.  

1 oktober Legoknektarna offras alla i namn av Celestinus, Normon och Uhnaman.  

2 okt En skälvning i jorden öppnar en grav under fötterna på delar av kejsarens här. 
Ungefär tvåtusen man faller ner i jordens innandöme. Sedan sluter sig jorden 
igen.  

 Därefter blåser en nordlig vind upp och regnet formligen vräker ned. För att efter 
bara någon timme bedarra. Det blåser nu i en annan riktning och det förorsakar 
att en del av de barrikader som byggts utanför Vintervikens borg blåser bort. En 
flodvåg förstör Vintervikens hamn. Ett mörker sänker sig över nejden trots att det 
är mitt på dagen.  

3 okt Mörkret vägrar ge med sig över Vinterviken. De vidskepliga legionärerna är 
oroliga. Mörkret lättar något till en grådager men det är något olycksbådande över 
hela himlen.  

4 okt Man låter bränna liken utanför Vinterviken och åkallar Normon. Mörkret lättar. 

12 okt Första delen av kejsarens här har nått Vinterviken. Det är 21 000 man, både 
legionärer och riddare och fotfolk från de lojala hertigarnas trupper. Kejsaren 
leder personligen hären och många av legionärerna utanför Vinterviken skälver 
när de ser den gudomliga uppenbarelsen. En strålglans inramar kejsarens lekamen 
och hans röda dräkt går knappt att skönja genom ljuset som utstrålar från honom.  

13 okt Man ställer upp hären för att inta Vinterviken. Det syns tydligt var kejsaren är, han 
lyser som solen själv. Kejsaren kallar fram sina magiker. Medan dessa gör sina 
förberedelser under stor koncentration, slår legionen Borealis, med herr Arnulf 
Reencrona, hären i ryggen. Stor förvirring uppstår när en del besvärjelser slår åt 
fel håll och söver delar av kejsarens här. En av kejsarens magiker exploderar och 
orsakar stor förödelse ibland kejsarens legionärer. Det visar sig att en magiker från 
Schola Palatinae har erbjudit sina tjänster och följt med herr Arnulf till 
Vinterviken. Herr Claudius rider ut med sina legionärer.  Kring hans dragna svärd 
flammar eld. Ett väldigt slag utkämpas över liken från det förra. Magikern från 
Schola Palatinae som följt med från Röde Hus, sysselsätter en hel del av kejsarens 
magiker men tar själv ett par smällar och blir satt ur spel. 

Natten faller och härarna drar sig ifrån varandra utan att man kan säga att någon 
har segrat. Förstärkningar från Saxvik om ytterligare minst 10.000 man är på 
intågande och man vet att ytterligare trupp är på väg.  

 Herrarna Claudius Celestinii, Arnulf Reencrona och Sinbad Gyllenalm finner i 
detta läge för gott att dra sig undan och lämnar Vinterviken med de trupper de har 
kvar. På morgonen bryter kejsaren upp och efterlämnar ett kaos av kroppar och 
beordrar herr Ledoegard att säkra Vinterviken med sina hustrupper.  

”Vi kommer att utkräva vår kejserliga och gudomliga hämnd”, hördes kejsaren 
utbrista när han fick reda på att fåglarna var utflugna. 

Kejsaren delar beslutsamt upp sin här i två och går mot Höjdebro för att belägra 
detta och Björnegård för att tukta alverna.  



Herr Alfger Gyllenfors har tappert fört den kejserliga fanan, liksom att hans 
farbror, herr Karl Gyllenfors, greve av Broborg, inte har vikit. Broborgs hustrupper 
har inte lidit några förluster överhuvudtaget i slaget. 

17 okt Hela första delen av kejsarens invasionsarmé överskeppad till Saxvik.  

1 nov Härarna går i vinterbivack. Legionerna blir kvar där de står. De mönstrade 
riddarna, väpnarna och fotsoldaterna på båda sidor skickas eventuellt hem över 
vintern. Kampanjen återupptas till våren.  

5 nov Kejsaren reser tillbaka till Nova Celestina efter att ha upprättat den nya fronten i 
närheten av Björnegård utan att ha påträffat vare sig alver eller människor som 
slåss på alvernas sida.  

10 nov Från Nova Celestina rapporteras att drottningen av Rangi, Sihiri, har rest hem till 
sitt eget rike. 

14 nov Incognito. 


