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Händelserna i världen och Nordeport innan Finis Initium 

Novion 

Från området runt Nova Celestina kommer rapporter om en stad i ruiner. Slussarna och kanalen 
genom staden fungerar inte längre, vilket betyder ett stopp för sjöfarten mellan Nova Mare och 
Mare Difficile. Om man ska förflytta skepp från öster till väster måste man nu segla runt den 
södra kontinenten. 

När Nova Celestina ödelades, försvann även magikerskolorna och templen. Många magiker 
dödades och präster och prästinnor deltog både i striderna och försvann i rasmassorna. Den 
gamla översteprästinnan för Enionetemplet dog när hon nedkallade pest över en grupp 
mörkerprästinnor som försökte inta hennes tempel. Mörkerprästinnorna svarade med att 
manipulera hennes sinne så att hon skrikande skar av sin egen hals på Eniones offeraltare. De 
dog alla tillsammans. Detta gav Enioneprästerna och prästinnorna en tillfällig frist, så många 
lyckades fly ur Nova Celestina. Översteprästinna i Enionekulten är numera hennes eminens 
Sichilde Klöversköldh.  

När kejsarpalatset raserades, föll också många inhägnader i kejsarens zoologiska trädgård 
samman. Vissa vilddjur överlevde katastrofen. Dessa härjar nu i omgivningarna som en extra 
börda för allmogen.  

För rederiet Kogg, ställer den nya topografin till stora besvär, då all last nu måste lastas om 
mellan Nova Mare och Virvelhavet. Extra kostnader och avsaknaden av lämpliga hamnar på 
båda sidor om näset, kommer att höja priserna väsentligt, både på lyxvaror och mat. Östra 
Novion är trots allt den landsända i kejsardömet som har det största matöverskottet och om allt 
mer av varorna därifrån kommer att behöva fraktas landvägen, kommer priserna att skjuta i 
höjden. Det blir svårt att få tag i jordgubbar över hela säsongen och vinerna liksom rökta 
skinkor och ostar åskilligt dyrare. För att inte tala om brödpriserna när det blir ont om vete. Med 
tanke på den hårda vinter som varit i Nordeport och Norra Novion blev skörden mycket skral. 

Ett sjöslag har stått i Mare Difficile, nära kusten till Södermare. De delar av kejsarinnans flotta 
som leddes av Constantius Stormhufvud, greven av Stormhufvud, blev överraskande 
attackerade av en piratflotta. Piraterna skingrade kejsarinnans flotta, sänkte sex galeoner genom 
att försätta dem i brand och tvingade resten till reträtt. Flottan flydde till Kransefyr med 
flaggskeppet i täten. Piraterna tog även de stora förluster,  många skepp sänktes och havet 
färgades rött av blod.  

Den del av kejsarinnans flotta som har befunnit sig i Västerhavet, ledd av amiralen fru Marcella 
Bäversköldh, hertiginna av Gröneholm, har dragit sig tillbaka enligt överenskommelsen med 
Nordeport.  De få delar av legionerna, som fortfarande är trogna kejsarinnan, har anträtt den 
påfrestande marschen till Novions hjärta. (För status legioner och placering av militära styrkor, 
se kartor och rapporten från hertigen av Vidskog, herr Karl Gyllenfors.) Tyvärr har många 
legionärer och soldater deserterat och gör nu, tillsammans med resterna från sin tross, 
omgivningarna osäkra. Både boende och resande rapporterar om en stor ökad brottslighet, 
främst röveri, åverkan och misshandel kring Saxvik och vägen mellan Vinterviken och Videhus, 
liksom området kring Falkeborg, Storgårda och Tykäng. I Norra Novion har Älgevik och 



2	
	

Svartarbo varit mest utsatta. Många länsherrar hyser oro att man inte ska få bukt med otyget 
innan vintern, medan andra menar att vintern kommer att lösa problemet. 

Markgreven av Mårdeborg har mottagit en del av de legionärer som deserterat, då de har 
deklarerat att de vill ställa sig under hans fana. Som markgreven också har en betydande stor 
del trupp och någon sorts överenskommelse med de barbariska stammarna öster om 
förläningen, är han i detta sönderfallande Novion, en maktfaktor att räkna med.  

De Fria herrarna och Damerna i Novion står till viss del kvar i Swartöö, även om några av 
grevarna och baronerna otåligt begivit sig hemåt innan vintern. Herr Egil Isensköldh, deras 
befälhavare, har svåra beslut att ta nu när världen brinner. Fru Tanitha Gyllenfana, hans 
grevinna, har stått honom bi genom sorgen efter en far, mor och bror. Herr Egil har inte kunnat 
lämna Swartöö för att följa sin bror till graven, då han som befälhavare har förpliktelser som 
han inte kan lämna. Han har istället sänt sin husfru för att hedra kungen och representera 
honom själv vid hovet.  

Fredsförhandlingarna under sommaren 1016 i Nordeport 

Efter de lyckade fredsförhandlingarna mellan herr Leodegard Glada, hertig av Ekhaga (som 
representant för kejsaren av Novion) och fru Eina, drottningen av Nordeport, och herr Magnus 
Isensköldh, kungen av Nordeport, har de styrkor som frälset haft stående i Saxvik med glädje 
återvänt hem för att trygga sina egna förläningar och söka vinterkvarter. Kriget mellan kejsaren 
av Novion och kungen av Nordeport, har avslutats. 

Själva avtalet innehåller en mängd klausuler och alla detaljer är ännu inte satta på pränt, men 
ett par av de viktigaste punkterna är att herr Siegfrid Liljefält fortfarande är greve av Lindesal 
och att Röde Hus kommer att få en länsherre som herr Leodegard Glada väljer. Denne måste 
svära vasalled till Nordeports krona och inte till hertigen av Ekhaga.  En annan viktig punkt är 
att båda parter enades om att kriget orsakades av herr Claudius Celestinii, markgreve av 
Mårdeborg, och att allt som efter krigsförklaringen timat, kan härledas till hans ovillighet att 
inställa sig hos kejsaren av Novion. 

Även alverna har, efter lyckade förhandlingar mellan drottning Eina av Nordeport och det 
alviska sändebudet herr Gwaechanar Faerondaerl, för drottningen av Estellon, Eldacalaien, 
dragit tillbaka sina styrkor från alla de förläningar, vars länsherre var kungen av Nordeport. I 
förhandlingarna ingick som villkor att änkefru Cordula Gyllenalm skulle bli förlänad baroniet 
Höjdebro. Det ryktas att drottningen sade att det var ”den punkten i förhandlingarna som det 
gick fortast att enas om”.  

Eftersom kejsaren av Novion, Leopold IX Celestinii, till stor sorg och smärta för hans folk, har 
avlidit, och kejsarinnan Esperentia, enligt en vision som alla i den kända världen tycks haft, har 
dödat guden Celestinii, har det varit stor oro bland alla, oavsett stånd.  

Nova Esperentia 

Den nya stad som gudinnan Esperentia har börjat bygga, Nova Esperentia, tar så småningom sin 
form, strax norr om det gamla Nova Celestina. Arbetet har inte gått så fort som man kunde ha 
trott att det skulle göra, då Esperentia har tillgång till så många magiker. Istället har omfattande 
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sabotage skett, det som byggs under dagen rivs ned under natten, tillgången på marmor är 
mycket liten, eldsvådor startar oplanerat. Ändå går arbetet naturligtvis framåt. Staden kommer 
att bli magnifik, med Esperentias palats i mitten. Detta tycks bli färdigt i tid för midvinterfesten. 
Det är då Esperentia förväntar sig att alla vasalltagare i Novion skall finnas på plats för att svära 
henne trohet. Vissa har redan kommit för att göra detta. Bland annat den kejserliga amiralen, fru 
Marcella Bäversköldh, hertiginna i egen rätt av Gröneholm. Med henne följde en majoritet av 
den kejserliga flottans kaptener, däribland greven av Stormhufvud.  

De som inte önskar svära vasalled till gudadräperskan, funderar mycket över vad som kommer 
att hända med dem om de inte gör det. Kommer det att räcka att rusta med soldater? Kommer 
det att vara meningsfullt när hela den rangiska armén knäböjde sommaren 1014, bara när de 
fick syn på kejsarinnan Esperentia och hennes magiker? Eller berodde det på helt andra orsaker 
än rädsla? 

Ett exempel har redan givits, då Esperentia har skickat trupp mot hertigdömet Tvillingedet, för 
att inta borgen, då Huset Gyllengrip redan har deklarerat att de inte kommer att acceptera 
henne som länsherre. Hertigen och hans trupper, som tidigare befann sig i Saxvik under 
fanorna, har inlett en marsch tillbaka mot hertigdömet. Han hoppas antagligen på hjälp både 
från hertigen av Krakeör och hertigen av Ekhaga. I dagsläget befaras att Tvillingedet har fallit i 
klorna på gudadräperskan.  

Esperentias regim hädar gudarna och gudinnorna men då hon själv anse sig tillhöra dem är det 
kanske inte underligt.  Alla präster och prästinnor som inte tillhör Ljus, Mörker eller Skugga 
avrättas när de hamnar i hennes våld. Ett gudakrig tycks stå för dörren och vad människorna 
skulle kunna göra för att undvika det är svårt att säga. Klart är att endast härar inte biter på 
Esperentia och hennes nya gudar. 

Rangi 

Apropå Rangi, kommer oroande rapporter om att en rangisk här ännu en gång har gått in i 
Södra Novion via Glasporten, utan att lämna någon krigsförklaring.  

Drottningen av Rangi, Sihiri, har låtit meddela att hon bär kungens barn och snart kommer att 
föda honom en arvinge. 

 

	


