
TESTAMENTE 

I Celestinus namn, den andra dagen i normoni, 1012 N.C., i Leopold den nionde Celestiniis 
tionde regeringsår, kejsare av Novion, jagh, Clodvigh den tredje Isenskiöldh, furste av 
Nordeport, greve av Hyllinghus, greve av Porsinge, baron av Brovik etc, vid mitt fulla förstånd 
och vett stadd, nedtecknar härmed mitt testamente i närvaro av den högst betrodda 
celestinusprästinnan Amira från Nordeports tempel, såsom lag och sedvänja bjuder. 

Då gudarna och gudinnorna ännu inte har behagat skänka mig någon son och jagh vet att den 
tid jagh har kvar är alltför knapp för att jagh skall kunna fatta ett beslut som är av så stor 
betydelse för mitt kära Nordeport som vem som skall efterträda mig på Nordeports furstetron, 
ålägger jagh min kära husfru och furstinna, Clothilda Rödelantz denna tunga börda att i mitt 
ställe utnämna denna min arvinge bland de tre tronpretendenterna, mina döttrar grevinna 
Juliana Isensköldh, markgrevinna Benedikta Isensköldh och min brorson hertig Lothar 
Isensköldh, såsom hon finner vara bäst lämpad. Detta skall hon göra när de sedvanliga nio 
månaderna efter mitt frånfälle har passerat och det på så sätt har garanterats att min kära 
furstinna inte har fött mig en son postumt. Om så skulle ske, är det min vilja att min son 
efterträder mig på tronen enligt kejsardömets praxis och att han skall namnges Clodvigh. Under 
denna tid skall min kära husfru och furstinna fortsätta vara regent i Nordeport och hennes ord 
skall åtlydas som om de vore mina.  

Den av tronpretendenterna som min kära husfru Clothilda Rödelantz, finner  att den med 
största visdom, och med visat prov på gott ledarskap, och har de förbindelser som kan gagna 
furstendömet och på alla sätt uppför sig och lever som det anstår en blivande furste eller 
furstinna av Nordeport och som visar sig mest trogen furstendömet och som därigenom bäst 
gagnar Nordeport och kejsaren och kejsardömet i den framtid jagh inte längre är en del av, skall 
ärva mig, tronen och kronan samt de byar och städer som är Nordeports och gods och gårdar 
som är mitt arv och eget, med jord och skogar, betesmark och ängar, kvarnar och kvarnstad 
och allt annat därtill hörer.  

Min dotter, Juliana Isensköldh, hade med sitt illojala beteende mot sin far och furstendömet för 
länge sedan i mina ögon förverkat rätten till Nordeports krona. Hon är dock ändå den 
förstfödda av mitt blod och enligt de gamla sederna kan hon inte förbigås. Eftersom det är en 
furstes uppgift att upprätthålla lagen är det min vilja att hon ingående granskas för att se om 
hennes själs mognad har gjort henne lämpad att bestiga tronen. Hennes lågättade make måste i 
det fall som hon befinns mest lämpad att bestiga tronen, låta sina barn få namnet Isensköldh. 
Ingen Stålhand skall regera Nordeport! 

Min dotter, Benedikta Isensköldh, har alltid visat stor lojalitet mot sin far, tronen och 
furstendömet. Hennes äktenskap med kejsarens älskade kusin, markgreve Claudius Celestinii, 
har givit starka band till kejsartronen. Tyvärr sägs hennes hälsa vara sviktande och hennes barn 
är ännu unga och om hon befinns vara den bäst lämpade att bestiga tronen måste detta tas i 
beaktande och en regent utses i händelse av hennes frånfälle. Jagh föreslår då den mycket 
duglige baron och riddare Kato Oxenhierta som en gång räddade mitt liv på slagfältet och nu 
tjänar som hovmarskalk i mitt hushåll. Dock måste min kära husfru ta i beaktande att Nordeport 
för första gången i nästa led inte kommer att regeras av en Isensköldh utan av Celestinii ätt. 



Min brorson, Lothar Isensköldh, är en duglig man och son till en älskad bror som uppfostrades 
på samma sätt som jagh själv. Han har söner som skulle bära namnet Isensköldh vidare. Dock 
är det min vilja, om min husfru och furstinna skulle finna honom mest lämpad att bestiga 
tronen, att det noga säkerställs att hans maka, Ottilia Öörnekrantz, inte kommer att ha någon 
del i de angelägenheter som berör Nordeports väl och ve. 

Min kära och trogna husfru och furstinnas morgongåva Laxnäs skall infrias både av vittnena på 
fädernet och mödernet och hon skall ha alla de privilegier som tillkommer en änkefurstinna. 
Alla hennes smycken, dräkter etc som hon förvärvat under sitt äktenskap är hennes privata 
egendom och skall inte återbördas till kronan. Hon skall även erhålla titeln grevinna av Laxnäs 
när hon inte längre är min ställföreträdande regent och den utvalde tronpretendenten eller min 
postuma son blivit krönt. Om hon gifter om sig skall morgongåvan Laxnäs enligt sedvana återgå 
till kronan, så och när hon avlider. 

Jagh skänker vidare etthundra gårdar av mitt arv och eget till Celestinustemplet i Nordeport på 
det att deras värv att skydda kejsardömet skall bli lättare. 

Till Lavinia Ugglesparre, baronessa av Silveråå, skänker jagh 2000 celester att omedelbart 
utbetalas.  Samt att det är min bestämda vilja att hennes söner och döttrar skall hållas vid 
Nordeports hov och där uppfostras. När hennes barn dubbas till riddare skall kronan bekosta 
deras första stridshäst samt deras första rustning och svärd. Om döttrarna väljer att inte ta 
svärdet skall deras hemgift å 500 celester vardera bekostas av kronan. 

Min vilja är att pigan Rosagull som varit till sådan glädje för mig under min sjukdomstid, skall få 
ett årligt apanage om 100 celester från nu och till sin död. Vidare skall tronen ombesörja ett gott 
gifte för henne när hon uppnått sitt femtonde år. Vid detta gifte skall hon erhålla en klänning 
motsvarande hovdräkt samt Nordeport skall bekosta hennes bröllop för etthundra gäster.  

Vidare ber jagh min kära husfru att sörja för att mina vasaller och mitt tjänstefolk får sedvanliga 
gåvor efter min död. 

Jagh vittnar härmed i Celestinus namn och tillmera visso arv fästa samt vittna och 
celestinusprästinnan  Amira  från Nordeports tempel och änkebaronessan Nannadis Lejonfana 

	


