
Pretium Solvere  - allt har sitt pris 

Nordeports kung och drottning, herr Magnus Isensköldh och fru Eina Borsdotter, har nödgats 
inse att deras försök att stå emot Novions kejsare militärt kan bli svårt, för att inte säga omöjligt. 
Även om alverna har ett intresse för Östra Nordeport är det inte säkert att de har det för Västra. 
Det är inte heller säkert att de kommer till undsättning ifall kejsaren bestämmer sig för att 
anfalla Nordeport och kräver att vasalleden ska sväras på nytt till honom. En sådan fullständig 
kapitulation kan i värsta fall leda till detronisering och decapetering (om kejsaren inte tycker att 
det räcker med att svära vasalled). Alla minns vad som hände i Vite Hamn.   

Då det vilar en förbannelse över Huset Isensköldh genom Vinterkronan, kan inte herr Magnus 
svära vasalled till kejsaren utan att förbannelsen först lyfts. Om förbannelsen finns kvar, 
kommer Huset Isensköldh att dö ut, vilket kan innebära att stora delar av Nordeports frälse blir 
berörda. Att härleda sin ättetavla tillbaka till den tiden när Lossel regerade i Nordeport är i de 
flesta fall mycket svårt. Vem vet om man råkar ha ett par droppar isensköldhskt blod i sina 
ådror? Detta har föranlett kungen och drottningen att skicka ett bud till kejsaren om att man är 
intresserad av fredsförhandlingar, eller åtminstone ett vapenstillestånd. Kejsaren har samtyckt 
till detta, såtillvida att han skickat sin ständige förhandlare, herr Leodegard Glada, hertig av 
Ekhaga och tillika kejserlig riksdrots, med följe, till Kvarntorp, för att höra vad kungen av 
Nordeport och hans förhandlare har att säga. 

Vargavintern, som har haft Nordeport i sitt hårda grepp alltsedan november, har först den 
senaste månaden börjat lätta. Snön har legat så djupt att endast de med skidvana har lyckats att 
ta sig fram, vägarna har varit omöjliga att finna. Under ett par hemska veckor i mitten av januari 
frös till och med Söderfjorden mellan Saxvik och Källeporten. Vilket gjorde att man kunde gå 
på isen dem emellan. Det har inte hänt i mannaminne. 

Digerulvar har setts ända in på husknutarna, speciellt i den nordöstra delen av Nordeport. Från 
Silverberga rapporteras att herr Norfrid Lejon-Måne och Stjärna numera kan stoltsera med inte 
bara ett digerulvsskinn framför brasan, utan fem. I Nordeports hamn har isen legat en hel sjömil 
ut och varor har fått fraktas in på slädar. Ett mycket riskabelt arbete, där en och annan oförsiktig 
hamnarbetare har fått sätta livet till. Kungen av Nordeport, herr Magnus Isensköldh, ersatte 
genast familjerna för den förlorade familjeförsörjaren, vilket ytterligare ökade hans popularitet.  

Drottningen har, trots sin graviditet, lyckats bygga ett drakskepp. Detta var herr Hauk Långes 
bröllopspresent till henne. Han har sett till att hon byggt skeppet trots magens växande. En 
prinsessa från Treklyft måste kunna bygga sitt eget skepp. Annars anser inte klanerna att hon är 
värd att följa. 

De två söta barnen, prinsen Egil Zinkel Isensköldh och prinsessan Sigrid Juliana Isensköldh, 
föddes en blåsig dag sent i mars. Båda var välskapta och präktiga. Drottningen har återhämtat 
sig fullständigt och man kan inte ens se att hon varit gravid. Detta måste vara Eniones och 
Uriels välsignelse, vilket inte är underligt med tanke på kungens och hans hus nära förhållande 
till dessa två gudinnor. Treklyftare har också ett nära förhållande till Uriel och Uhnaman. Då 
drottningen kommer från Treklyft är hon förmodligen dubbelt välsignad. 



Kungen och drottningen har varit mycket måna om sitt folk och varje vecka delat ut allmosor, 
så att ingen skulle behöva svälta eller äta upp sitt utsäde innan våren kommit. Detta har gjort 
dem mycket populära hos allmogen och även hos borgarna. Handelsmännen har tjänat många 
celester på affärer med silltunnor och brödsäd.  Hur mycket detta har kostat, får 
skattmästarinnan, fru Juliana Isensköldh, reda ut. Hon har knappt synts till vid hovet under 
vintern så man får anta att bokföringen har skötts av notarierna på ett tillfredsställande vis. 

Herr Kato Oxenhierta, Nordeports kungliga marsk, har ägnat stora delar av vintern till att öva 
bondsöner och löst folk på skidor och med armborst. Han har nu lyckats skrapa ihop 1000 
armborstskyttar, för att försöka ersätta alla de som förlorades i slaget om Liljestad. Nu kan inte 
armborstskyttar från allmogen gå upp emot en vältränad riddare, men en hel del skada kan de 
ändå tillfoga varje motståndare som de träffar. 

De rester av legionerna som har slagits på Nordeports sida, sägs ha övervintrat i hertigdömet 
Swartöö. Herr Claudius Celestinii själv, en av härförarna för dessa legioner,  och hans familj, 
befinner sig på Mårdeborg. Även om kejsaren har dragit in förläningen till kronan, har han 
ännu inte haft tid att frånta markgreven Mårdeborg. Herr Catullus Celestinii har huvudsakligen 
tillbringat vintern i Estellon som en ärad gäst.  

När det gäller de andra i den kejserliga familjen, har de drabbats av stor sorg och otur. Herr 
Lucius Celestinii och andra mer avlägsna släktingarna till kejsaren har alla på olika sätt gått av 
daga.  

Sommaren år 1014 deltog herr Carolus i ett slag vid Källeporten mot furstinnans av Vindmark 
Cressida Gyllenfana, allierade. Detta trots att han har svurit vasalled till furstinnan. Herr Carolus 
Celestinii, hertig av Södermare, har därför avrättats av furstinnan av Vindmark, dömd för 
högförräderi.  

Den lille tronarvingen, Celestinus Celestinii, herr Catullus’ dotterson och kejsarens brorsson, är 
fortfarande saknad. Han har inte setts till sedan sommaren år 1014 och många fruktar att han är 
död. Kejsaren har inte utsett någon annan tronarvinge så man får anta att han fortfarande 
hoppas. Ett envist  rykte gör sig gällande att han genom rikskanslerns försorg har blivit flyttad 
från Nova Celestina i samband med avrättningarna av hans föräldrar, prins Lucas Celestinii och 
Clementia Celestinii, prinsessa av blodet. Det är nu endast fyra arvingar i rätt nedstigande led 
till Novions krona kvar; lille Celestinus, herr Catullus, herr Claudius och junker Clemens 
Celestinii.  

Inte bara Nordeports folk har varit insnöade. De kejserliga legionerna som fortfarande befann 
sig på Nordeports mark, delvis i Saxvik och delvis utanför Höjdebro och bortåt Björnegård, har 
varit immobila. De har tvingats avbryta sin offensiv mot alverna. Den kejserliga riksmarsken, 
herr Antonius Hjortenbrand, har tappert stannat med sina legionärer i Nordeport. Riddarna från 
Novion har inte tänkt att få sina fingrar och tår förfrysta så de och deras fotfolk har rest hem till 
godsen. De har lovat att återvända till våren. 

Hertigen av Ekhaga, herr Leodegard Glada, kejserlig riksdrots, har tillbringat vintern i Nova 
Celestina och i sitt hertigdöme med sin prinsessa av Novion, fru Laetitzia Celestinii. Prinsessan 
nedkom med ett tvillingpar under våren. Fru Fredrika Stiernekrantz har även hon nedkommit 



med tvillingar på Ekhaga. Man får förutsätta att barnen är hennes makes, herr Halvar 
Gyllenalm. Herr Leodegard har numera alltså en tämligen fylld barnkammare.  

Lilla Sigrid Glada, som så överraskande erkändes sommaren 1015 N. C. har ännu inte flyttats 
till Ekhaga från sin fostrare. När hon kommer hem och när hertigen får hem sin äldste son, 
kommer det att krävas två barnpigor. 

Fru Rodelinda Swanesköldhs och herr Sigfried Liljefälts son, Sigismund, är också han på 
Ekhaga, efter det att han förlorade sin fars förläning Lindesal till hertigen. 

Nuptias - Bröllopet mellan herr Egil Isensköldh och fröken Tanitha Gyllenfana 

Till mångas förtjusning har i maj ett bröllop hållits mellan fröken Tanitha Gyllenfana, 
ståthållarinna över Östra Nordeport  och tillika furstligt sändebud för Vindmark och herr Egil 
Isensköldh, greve av Lärköö, bastardson till prinsessan Laetitzia och herr Lothar Isensköldh, 
hertig av Swartöö.  

Det var med mycket nöje som stora delar av hovet har begivit sig till ett rustikt litet värdshus för 
att överantvarda festligheterna. Omgivningarna, nära den kejserliga hären och de alviska 
krigarna, gjorde det extra nervkittlande och spännande. Många fina bröllopsgåvor fick 
brudparet.  Bland annat har fru Rodelinda Svanesköldh givit bort sina berömda gobelänger från 
Lindesal. Den kejserliga riksdrotsen, som överraskande kom till bröllopet, satte nästan vinet i 
vrångstrupen. Han hade under sommaren gått igenom en hel del besvär för att få ut 
gobelängerna från det belägrade Lindesal som en ynnest till fru Rodelinda. Om det nu inte var 
för att hon fortfarande har kallat sig grevinna av Lindesal, trots att de kejserliga styrkorna håller 
staden och borgen. Å andra sidan har det inte kommit något kejserligt dekret om att hennes 
makes förläningar skulle ha gått dem förlustiga.  

Apropå förläningar, har herr Egil Isensköldh blivit förlänad Strida Ström, ett grevskap i 
Vindmark, av furstinnan Cressida Gyllenfana. 

Kejsardömet Novion och furstendömena 

Nova Celestina 

Hur situationen i Nova Celestina ser ut, har inte många i Nordeport vågat sia om.  

Kejsardömets frälse har varit mycket avvaktande inför det nya prästerskapet för tidigare 
förbjudna gudar. Dessa gudar har ingen ens vetat om att de fanns. Dyrkan av dem har 
uppenbarligen fått fäste i huvudstaden. Kejsaren har dessutom proklamerats vara Celestinus 
återfödd av översteprästinnan Arafeen i Celestinusorden. Hon föll sedan död ned. Till råga på 
allt har nästan hela Huset Celestinii blivit utplånat! 

Drakar 

Många har väntat på att Draken ska återkomma. Om hon gör det och ställer sig till förfogande 
för  kejsaren Leopold IX Celestinii  skulle ett nytt förödande inbördeskrig kunna utbryta i 
kejsardömet. Ett krig som kommer att vara lika förödande som Tvillingprinsarnas krig.  



Det har under senare år rapporterats in att drakar synts till i Nordeport. Tidigare har de flesta 
trott att drakar har varit en del av sagoskatten, snarare än verkliga varelser. Observationerna har 
inte kunnat bekräftas vetenskapligt av Neniyeprästinnorna, men likafullt talas det om blå och 
gröna drakar. Ytterligare ett par sådana händelser har rapporterats in under vinter.  Den första 
var att en blå drake har slagit ytterligare en hingst på Kvickes stuteri. Den andra kommer från 
Armhed. Herr Kato Oxenhiertas gårdsfolk har meddelat att en blå drake har landat i hästhagen 
och stannat där en lång stund, medan den njutningsfullt har förtärt två ston. Därefter har draken 
lyft och flugit sydöst. Detta har skett i februari. Herr Katos mor har menat att dessa karlar hade 
tagit ett par supar för mycket för att hålla sig varma. Ord har stått mot ord.  

Kronordens medlemmar, väktarna av Vinterkronan, har under vintern endast representerats på 
slottet i Nordeport av en av sina medlemmer, herr Marcus Hjortbalk. De andra två (herr Norfrid 
Lejon-MåneochStjärna och herr Arnulf Reencrona) har varit insnöade på olika håll. När kungen 
inte burit kronan har den varit placerad i skattkammaren på Nordeports slott. Det har gjort att 
herr Marcus har tvingats att vistas där en väldigt stor del av sin tid. Herr Marcus ser fram mot att 
kunna dela ansvaret med de andra medlemmarna och kommer att lägga in en petition om att 
fördubbla kronordens medlemsantal till kungen och drottningen.  

För dem, som är intresserade av historia, har det gått ett envist rykte om en expedition som har 
sänts ut från Neniyes bibliotek. Flera tiggarbrev har cirkulerat bland Nordeports adel om att få 
hjälp med att finansiera expeditionen. Expeditionsledaren som har utsetts var fröken Flora Röde 
Springaren, syster till fru Cordelia Röde Springaren. Ingen vet riktigt vad expeditionen letar efter 
men det har väl med gamla historiska artefakter att göra, eller böcker. 

Dyneslätt 

Från Dyneslätt har det kommit oroväckande nyheter om att fursten har utsatts för ett överfall. 
Han lyckades försvara sig och förövaren har gripits. Furstens ålder har ändå på senare tid börjat 
ta ut sin rätt. Hans tidigare goda fysik är ett minne blott.  

Ett chockerande besked har dessutom kommit från furstehovet. Fru Zinna Rosenstolpe, grevinna 
av Snäckenäs etc., har uppenbarligen fött den avlidne prinsen Antonius Lejonsparre en bastard. 
Fursten har nu erkänt bastarden, i sin döde sons namn. Varför detta har hänt just nu vet ingen, 
men det kan ha varit ett bevis för att fursten är sjukare än man har trott och att han har velat 
hinna göra detta innan han dör. Hans drottning, den väna fru Eugenia, har tagit erkännandet 
med jämnmod. Hon är ändå mor till tronarvingen av Dyneslätt, även om han ännu bara är ett 
lindebarn. Kejsarinnan sägs ha skrattat hånfullt. ”Detta är inget nytt, fru Zinna var prinsens 
älskarinna i åratal, det förvånar mig om något av barnen hon fött är hennes makes. Junker 
Normek är i alla fall en avbild av min bror i samma ålder.”  

Vidare har rapporterats att en hel del oroligheter har förekommit i den nordliga delen av 
Dyneslätt.  I Färjestad har fler våldsamheter än vanligt ägt rum. Fursten har satt in sitt personliga 
garde och oroligheterna är för tillfället stävjat.  

Vindmark 

Vindmarks furstinna har upprätthållit sin allians med alverna och verkar ha för avsikt att 
fortsätta sin närvaro i Nordeport genom sin kusins ståthållarskap.  



Vite Hamn 

I Vite Hamn har den unge fursten kommit tillrätta med sitt förhållande till Borshamn. Symbiosen 
med handelstaten tycks fungera väl. Detta har förmodligen varit anledningen till att en hel del 
av legoknektarna från Wung-Xu har skeppats ut från Borshamn. Några har påträffats i 
Nordeports stad och ryktena går att drottningen av Nordeport har hyrt Wung-Xu-krigare av 
Maritima Compagniet. Ingen vet om det har varit förberedelser för att inta Treklyft eller för att 
hon vill säkra en del trupp för att stå emot kejsarens legioner. Om fredsförhandlingarna som har 
utlysts till sommaren skulle misslyckas, kan det bli fråga om en belägring av Nordeport. 

Rangi 

Rangierna har legat lågt. Drottningen Sihiri har i vintras rest hem för att försöka säkra 
tronföljden genom att bli havande med sin kunglige make Badru. Detta har hittills inte lyckats.  

Rangis kung har sagts vara besatt. Ändå måste man säga att kung Badru hittills inte har uppfört 
sig på något oroande sätt eller annorlunda än andra härskare. Han har försökt återerövra det 
som påstås vara norra Rangi, som egentligen är Södra Novion, och det i sig är inte 
uppseendeväckande. Det som har varit uppseendeväckande är att Glasporten föll.  

Vårens ankomst 

En försiktig vår har anlänt blygt i juni, med åtföljande snösmältning och islossning. Floder och 
åar har svämmat över och sankmarkerna brett ut sig. Den långa vintern och sena våren har inte 
varit naturlig och prästerna och prästinnorna har predikat om gudarnas vrede. Framförallt Uriels 
prästinnor har varit oroliga. Det har varit hennes aspekt, snöhäxorna, som hållit landet i ett 
skruvstäd av is och snö. 

Tiden för vårsådd har för länge sedan passerats och bönderna har fått sätta sitt hopp till de åkrar 
de sådde i höstas för att få mat på bordet nästa vinter.  

Våren har också inneburit möjligheten för legionärerna att börja röra på sig. I alla fall så snart 
vägarna har torkat upp tillräckligt. De kejserliga riddarna har börjat återvända till fronten från 
sina förläningar.  

De fria herrarna och damerna av Novion, som har övervintrat i Swartöö, har borstat snön från 
axlarna och sett en ljusning under sin unge och bålde härförare, herr Egil Isensköldh. Även om 
fru Klarissa Gyllenfors har varit deras talesperson vid hovet i Nordeport, så är det riddaren herr 
Egil som är den de sätter sitt hopp till i striderna.  

Drottning Einas kröning 

Den första juni har drottningen av Nordeport  krönts i egen rätt. Detta var kungens eget beslut 
på det att Nordeport inte skulle stå utan en monark ifall något skulle hända honom. Hans son är 
ännu ett spädbarn och det sista kungen har velat är att riket ånyo ska falla ned i tronstrider. Det 
finns andra strider som är så mycket angelägnare. 

Kröningen har inte varit så storslagen som en kröning brukar vara. Detta på särskilt önskemål av 
drottningen, som inte har velat belasta skattkistorna med sin kröning. Celesterna har behövts till 



angelägnare ändamål i dessa krigs- och nödtider. Helt utan festligheter har ändå inte kungen 
velat att hans drottning skulle vara på sin kröningsdag. Därför har man låtit grilla helstekta oxar 
på torget i Nordeports stad och öppnat vintunnor i alla större gathörn. Extra allmosor har 
skänkts till alla tempel.   

En präst eller prästinna från alla olika gudar och gudinnor (även Eldjungfrun) har lagt sina 
händer på drottningkronan under själva kröningen och viskat böner. En präst av Normon, 
Hrothgar, har särskilt utvalts av drottningen, att vara den som placerade kronan på hennes 
huvud i Normontemplet. Uhnamans överstepräst har dessutom nedstigit i en vak i det iskalla 
havet för att offra till havskonungen och för att välsigna drottningen.  

Drottningen själv var magnifik i sin nya krona, som har tillverkats enbart för henne. Hon var 
den första drottningen att bli krönt i egen rätt, ända sedan Lossel regerade Nordeport 

Hovets damer har lagt märke till att det nya modet i år inte är en speciell färg,  utan istället 
gallerärmar. Orsaken till det nya modet kan ha varit bristen på tyg då leveranserna har haft så 
svårt att komma fram under vintern. 

På jaktslottet Kvarntorp 

Hovet har anlänt till jaktslottet Kvarntorp den 3 juli 1016 N. C. Den kejserliga delegationen har 
planerats att komma dit ett par dagar efter. Hennes majestät har givit order om att jaktslottet 
skall piffas upp och nya dekorationer har inhandlats. Den nya hovmästarinnan, fru Pepita 
Blåeld, grevinna av Vinterviken, har därför rest före resten av hovet till jaktslottet för att få tid att 
förbereda. Hon har anställt en ny husa, Hildegard, som har visat sig vara mycket duglig.  

Inkvisition 

Ovanpå allt det arbete som krävs för att ta emot den kejserliga delegationen på bästa sätt, har 
Schola Palatinae meddelat att de ämnar hålla en generalinkvisition på Kvarntorp. Den magiker 
som har anmälts till inkvisitionen är mäster Calixtus, Schola Draconis. En kommitté har 
sammansatts av magiker och präster och dessa samlas nu på platsen. Anklagelserna mot mäster 
Calixtus kommer att läsas upp dagen innan generalinkvisitionen. Då har de som har fler punkter 
att ta upp eller vill anmäla sig själva en möjlighet att tala med inkvisitorn, mästarinna 
Innocentia från Schola Palatinae. 

Nordeports kung och drottning har kungjort att de ställer sig bakom Schola Palatinaes rätt att 
exekvera den magiska lagen, på samma sätt som kejsaren har gjort detta. För de magiska 
lagarna ska alltså ingen skillnad råda mellan Novion och Nordeport.  

Synod 

När så många präster och prästinnor har blivit församlade, har också prästerskapet bestämt sig 
för att hålla en synod eller en konklav. En synod är ett kyrkligt möte som endast präster och 
prästinnor har rätt att närvara vid. Där diskuterar man olika frågor som uppstått runt 
tempelordningen och runt utövandet av religionen, samt vad som är gudarnas och gudinnornas 
vilja. Under synodens tecken har man rätt att uttrycka allt man känner och tänker utan att bli 
anklagad för hädelse efteråt. När synoden har förklarats avslutad, upphör denna rätt. Några 



frågor som de kan tänkas ta upp för diskussion är återfödelsen av Celestinus, den hädiska 
kejsarinnan och stora blodsoffer. 

Bröllop 

Drottning Eina har låtit meddela att hon ämnar hålla bröllop för Beatrice Rike och herr Arnulf 
Reencrona, baron av Cikorialund. Genom att bekosta bröllopet har hon på detta sätt velat 
belöna dem för de tjänster som de gjort henne och hans majestät. Beatrice och herr Arnulf har 
trolovat sig på Kvarntorp för ett år sedan. 

Hovstaten 

Hovmästarinnorna och hovmarskalken har i smyg himlat med ögonen och stilla undrat hur det 
kommer sig att de förväntas ta hand om logistiken kring alla dessa möten, delegationer, 
inkvisitioner och bröllop. En hel del gåvor och tjänster kommer säkert att  utväxlas mot bättre 
placeringar vid bordet. De med hovpositioner kommer förmodligen inte att gå lottlösa, när hela 
hovet som vanligt vill komma sig upp.  

Ett oroväckande bud 

På morgonen den 5 juli, har kungen och drottningen vaknat till oroande nyheter. En duva har 
anlänt, skickad från Swartöö. Enligt budskapet från kungamodern, fru Ottilia Öörnekrantz, 
ligger herr Lothar Isensköldh för döden. Han har frågat efter sin son, den blivande hertigen av 
Swartöö, och sade att han kände att det brådskade att få träffa honom, innan han möter sin 
bevarare. 

I budskapet har det framgått att Herr Lothar har varit på väg till hertigen av Tre Systrar när han 
överfölls och tillfångatogs. Han har lyckats slå sig fri, men har blivit sårad i magen. Hans 
väpnare, hans egen son herr Bernard, har satt honom framför sig i sadeln och ridit i sporrsträck 
till Swartöö. Hästen föll död ner när han klev av den på borggården, med sin far i sina armar. 

Kungen har omedelbart beordrat fram sin bästa häst. Några av hans mannar, däribland herr 
Robert Silverlind och hovmagikern mästarinnan Nemesis, har fått resorder. Inom en halvtimme 
har följet stått klart att bege sig. Drottningen och hovstaten har besvurit hans majestät att stanna 
över diskussionerna med den kejserliga delegationen. Kungen har vägrat lyssna på det örat. ”Vi 
måste komma i tid att säga farväl till vår far om det nu är så att bevararen står redo att hämta 
hans ande”, sade han. ”Vår övertygelse är att våra förhandlare och drottningen kan reda upp 
situationen. Vi är vissa om att herr Leodegard förstår vår prekära situation och kommer att ha 
överseende. Och trots allt är det inte kejsaren själv som kommer.” Han har kysst sin drottning 
(inför allas blickar) och ridit ut från Kvarntorp, omgjordad med sitt svärd.  

Vinterkronan har han lämnat i drottningens och Kronordens vård, då han inte har velat att den 
skall lämna Nordeport.  


