
Till hans nåd Antonius Hjortenbrand 

Hertig av Sommardal, kejserlig riksmarsk 

Rapport över situationen i norra Novion och armestyrkorna. 

Antalet deserteringar är större än vi först befarade, uppskattningsvis har 30 000 man deserterat 
varav 20 000 från oss. Det är främst legionärer som har deserterat, de som är kvar har svurit 
trohet till sina marskalkar. Vi kan vänta oss stora problem med rövarband som härjar i Novion 
en lång tid framöver. Det är dock inte vårt största problem, det logistikled vi hade i Norra 
Novion för att få mat och förnödenheter till hären har fallit sönder. Det går inte att lita på att 
några förnödenheter kommer fram som de ska utan att stora trupper eskorterar dem. Det 
kommer bli nära på omöjligt att flytta trupp framöver utan att leva på jorden, något vårt folk inte 
upplevt på väldigt länge. Min uppfattning är att detta gäller i hela Novion. 

De fria herrarna och damerna av Novion står fortfarande i Swartöö, där har de drygt 13 000 
man samlade. 

Även hans höghet Claudius Celestinii har sina trupper där, drygt 6 500 man. 

I Nordeport finns drygt 6 500 man under kronans befäl. 

I Vindmark samlar hennes nåd Cressida Gyllenfana drygt 18 000 man lojala till Vindmark. 

Hans Nåd Eskalon Lejonsparre har 12 000 under sitt befäl i Dyneslätt. 

Oväntat har herr Ludvig Hägerstråle samlat nära på 5 000 man i Källeporten, troligtvis främst 
desertörer. 

Vad det blivit av de legoknektar som varit i Höjdebro vet vi inte, men antagligen står de kvar i 
höjdebro, vad våra tidigare rapporter säger är att de är 2 000 man. 

Inte heller vet vi vad Maritima kompaniet har kvar just nu eller exakt vart de är. 10 000 man 
eller mer landsattes i norra Nordeport innan sommaren. I Sjunnarvik borde de ha ytterligare 10 
000 man eller mer. 

Hans Nåd Leodegard Glada uppskattade Esperentias trupper till knappt 10 000 man, han borde 
veta mer när han når Ekhaga men ännu har vi ej fått bud av honom. 

Som hans nåd förutspådde har Riksamiralen förblivit lojal med Esperentia, stora delar av den 
kejserliga flottan är därmed utom vår kontroll och får antas vara Esperentia trogen. 

Alla andra trupper är på väg hem, de har alla fått sina ordrar, jag bifogar en lista över 
truppinformation vi samlat in. 

 

Karl Gyllenfors 

Hertig av Vidskog, greve av Broborg, baron av Celestehem, Rottne och Forsahus, etc, riddare. 


