
Fursten Clodvigh Isensköldhs begravning 

Sorgen och oron vilade förstås tung i hela furstendömet sedan furstens död proklamerats från 
varje borg, på varje torg och i alla tempel. Clodvighs testamente som offentliggjorts, lämnade 
utrymme för spekulationer. Hur kejsaren reagerat på testamentet och furstens död, visste ingen 
riktigt, men han hade skickat femhundra man till Nordeports borg för att hjälpa fru Clothilda 
Rödelantz, änkefurstinna och tillika regent av Nordeport, att upprätthålla ordningen. 
Befälhavaren, equites, över kohorten hade ett rykte om att vara mycket nitisk i kejsarens tjänst. 
Nordeports frälse var inte speciellt lyckliga över denna militära närvaro men ingenting sades 
högt. Enligt de jurister som tillfrågats i Nordeport, tillika de historiker som också sagt sitt, var det 
enligt Regeln att kejsaren sände trupp när arvsföljden i ett furstendöme var oklar. Det var bara 
mycket länge sedan något sådant inträffat. 

Furstens döttrar, Juliana och Benedikta, var naturligtvis vid sin styvmors sida i furstendömets 
huvudstad. Ryktena gick om hur de gjorde allt för att underlätta för henne nu när hon 
uppenbarligen var gravid. Hur man skulle ställa sig till detta var också en källa till oro hos 
frälset. Ingen ville säga det högt men att fursten skulle ha varit kapabel att avla ett barn strax 
innan han dog, verkade mycket osannolikt. Som tur var skulle det vara möjligt för hovmagikern 
Calixtus att avgöra om barnet var äkta eller inte när det väl var fött. Furstinnan vägrade att på 
magisk väg undersöka om barnet var en flicka eller pojke redan nu. En son skulle placera 
furstinnan som regent för mycket lång tid framåt och därmed kasta om arvsföljden drastiskt, 
medan en dotter inte skulle förändra så mycket för de vuxna furstedöttrarna och furstens 
brorson, hertigen av Swartöö.  

Markgreven Claudius Celestinii lämnade ogärna sin sörjande hustrus sida men hade under 
sorgeperioden hela tiden fått känna sig sliten mellan sina plikter gentemot sin hustru och 
Mårdeborgs försvar. Mårdeborgs försvar leddes, de veckor som markgreven befann sig i 
Nordeport, av den ytterst kompetente riddaren Onzkel Silverdolk, då stallmästarinnan, riddare 
Amatilda Hägerstråle, befann sig med markgrevens hov i Nordeport stad för att sköta logistiken 
för markgrevens hov. Även magikern Vifill stannade på Mårdeborg.  

Hertigen av Swartöö hade dröjt med att göra färden till Nordeport då han först måste hämta sig 
från de skador som han åsamkat sig i bataljen mot barbarerna. Hans hustru Ottilia var dessutom 
mycket opasslig då hon hittills lidit svårt av sin graviditet. Urielprästinnan Penelope och 
hertiginnans livmedikus Cornelia Lilja beräknade att hon skulle nedkomma i månaden erkhari.  

Det var tydligt att änkefurstinnan älskat sin furste på ett närmast oanständigt sätt, så som hon 
kostade på begravningen.  

Fursten hade legat på lit-de-parade i tronsalen på slottet, ända sedan han kommit tillbaka från 
balsameringen som ägt rum direkt efter döden inträffat. Båren var draperad i svart sammet runt 
omkring honom och en sänghimmel som stod uppställd på specialbeställda, utsirade stolpar i 
ett exotiskt svart träslag från södern, var även den i svart sammet. Tronsalen var dekorerad med 
grankvistar som byttes ut varje vecka, liksom de kostbara, vita liljor som i svarta marmorurnor 
kantade väggarna. På väggarna hade Nordeports banér draperats i svart, genomskinligt tyg, så 
att man skulle se att hela Nordeport bar sorg. Rökelse med dyrbara kryddor brändes 
kontinuerligt.  



Medan fursten låg till beskådande för alla de som anlände till Nordeport för att betyga honom 
sin vördnad, utformades den sarkofag i vit marmor som hans aska skulle vila i. Endast de 
främsta stenhuggarna anlitades till detta, liksom för den staty av fursten och änkefurstinnan som 
skulle placeras vid Nordeports hamn, där de, sida vid sida, för evigt skulle blicka ut över det 
hav som fursten älskat så mycket när han levde. Vissa, som höll furstinnan Hildegard Silverlind, 
Julianas och Benediktas mor, i ärat minne, ansåg det opassande att inte hon istället satt som 
staty vid furstens sida. Men så länge inte döttrarna verkade tycka illa vara så höll de tand för 
tunga. 

Varje månvarv delades allmosor ut till de fattiga i Nordeport, på den nittonde dagen, för att 
påminna om furstens dödsdag, den nittonde estoloni. Till Celestinus är fick Celestinustemplet i 
Nordeport en ny arkivbyggnad i rosa marmor som skulle stå klar när sorgetiden var slut. I 
templet för Normoni placerades en dödsmask i guld av fursten, där ett ljus ständigt stod tänt så 
hans ögon lyste. I alla de andra gudarnas och gudinnornas tempel offrades det storslaget var 
nionde dag efter deras önskemål och skulle så göras tills sorgetiden var över. 

När de första tre månaderna av sorgetiden gått, den nittonde dagen i månaden zinshai, och alla 
de som borde betyga fursten sin vördnad anlänt, staplades det stora likbålet upp på stranden. 
Medan förberedelserna pågick, landade en kejserlig brevörn i slottets duvslag. Kejsaren hade 
beslutat sig för att överantvarda begravningen! Han och hans följe skulle inträffa i Nordeports 
hamn tre dagar efter örnen landat. Änkefurstinnan svimmade, baron Kato Oxenhierta sade man 
efteråt hade varit omväxlande grön och röd i ansiktet i flera timmar och den nyutnämnda 
hovmästarinnan, fru Nemesis Duvesköld, hade låst in sig på sin kammare till dagen därpå. Det 
sades att den ende som höll huvudet kallt var duvmästaren som lämnade in en försäkran i tre 
exemplar till stallmästaren Norfrid Lejon-MåneochStjärna, att det verkligen inte berodde på 
honom att det fattades sju duvor i duvslaget efter den kejserliga örnens framfart. Däribland en 
av de två duvor som kom från Lys och därmed var oersättlig…  

Det frälse som gästade slottet fick nu se sig om efter nytt logi i staden då slottet måste ge 
utrymme för kejsaren och hans uppvaktning. Då Leopold Celestiniis beslut kommit plötsligt och 
han reste lätt och utan kejsarinnan, bestod uppvaktningen endast av trehundra kvinnor och 
män. Riksmarsken var också med honom, vilket föranledde ett väldigt putsande på rustningar 
och ett effektivt städande i logementet för furstens och kejsarens trupper.  

Dagen var underbar med klar och hög luft, för årstiden inte speciellt kall. Kejsaren anlände, 
hälsad av det jublande folket som radat upp sig i Nordeports hamn. När kejsaren och hans följe 
inkvarterats och vilat upp sig efter sjöresan till åtföljande dag, kunde begravningsprocessionen 
där furstens lik skulle placeras på bålet, ta sin början. Detta var den tjugotredje dagen i zinshai.  

Kejsaren hälsade sin faster Laetitzia med de största hedersbetygelser, liksom sin älskade kusin, 
markgreven Claudius Celestinii. Med sig förde kejsaren hertigens äldste son, Magnus 
Isensköldh, som tjänat som page hos kejsaren under året, så att han skulle få följa sin gamle 
släkting till graven. Återseendet blev kärt mellan far, mor, son och syskon. Även bastarden 
Isensköldh omfamnade sin lillebror med till synes genuin glädje.  

Kejsaren beklagade änkefurstinnan men gratulerade henne till att livet fortsatte och tillönskade 
henne en son. Han bad henne ta särskilt väl hand om sig under graviditeten och inte utsätta sig 



för faror ”då det skulle smärta oss svårt om änkefurstinnan på något sätt skulle lida skada eller 
drabbas av någon sot”. När kejsaren sade detta lät han blicken menande svepa runt de 
församlade och stallmästaren Lejon-MåneochStjärna sågs räta på ryggen medan baron 
Oxenhierta torkade en svettpärla ur pannan. Det berodde säkerligen på att salen var osedvanligt 
varm av så många, tätt packade kroppar, då hela det församlade frälset samt kejsarens 
uppvaktning var till städe. 

Liket av fursten placerades på en svart processionsvagn och följdes av hedersvakt med ryttare 
på svarta hästar, valda ur furstens garde. Därefter red de mest prominenta damerna och 
herrarna i strikt rangordning.  

När alla väl anlänt till stranden, bars furstens kropp till det uppstaplade bålet och elden tändes 
av hans döttrar, brorsson och systerson. Genom denna ritual sågs Calixtus stå passiv och stirra 
ut över havet och det var många som mindes att han var bror till Clodvigh och en gång hetat 
Frobert Isensköld och denna dag skulle ha kunnat ärva furstekronan. Men som det är skrivet att 
magiker skall lämna sin släkt och att deras familj därefter är den skola där de gått, kunde inte 
Calixtus delta i tändandet av bålet. Juristen Vendela Rääf som anlänt för att vara behjälplig i 
bouppteckningen lade vänligt en hand på hans arm.  

När bålet brunnit ner samlades askan och benen efter fursten upp av Eldjungfruns prästinnor 
och fördes till den gravkammare där Nordeports furstefamiljer vilar sedan tusen år tillbaka. Där 
överlämnades benen till präster helgade till Estolon, som under heliga ritualer skulle lägga dem 
i sarkofagen och genom sina böner och offer se till att fursten fick en kort resa till dödsriket i 
underjorden. Offren bars fram av prästinnor från Enionekulten och små flickor helgade till 
Nanna delade ut begravningskakor och vin till begravningståget, medan de sjöng hymner till 
gudarnas och gudinnornas ära.  

Nu vidtog utspisningen av folket på Stora torget i Nordeport. Helstekta oxar ur vars innanmäte 
grillade kapuner kunde hämtas, fick det att vattnas i munnen på många. Vintunnor tappades på 
sitt innehåll och alla skålade till furstens ära. En del slagsmål utbröt när diskussionerna om vem 
som var bäst lämpad för att ta över tronen började gå höga under vinets påverkan men alla 
oroligheter slogs effektivt ned av den extraförstärkta stadsvakten.  
På slottet hölls en stor begravningsbankett där hovmästarinnan Nemesis och hovmästaren Kato 
hade gjort sitt bästa för att kombinera en tillräckligt storslagen måltid för att ära kejsaren 
samtidigt som banketten skulle vara så enkel att den påminde om var och ens egen dödlighet. 
Ovanpå dessa problem som gällde Regeln kom Traditionen då Vintersolståndet även det borde 
firas.  

Duvor inbakade i pajer och i chokladsås, bröd i fantasifulla formationer, gratinerade rotfrukter, 
spröda, grillade ödlor, fisk i alla dess former, berg av konfekt, starkt vin från södern (Påfåglarnas 
bästa), fruktpyramider, inlagd ost från det sägenomspunna landet Rangi, vars existens blivit 
ihågkommet sedan riddare Ludvig Hägerstråle dykt upp på Kvarntorp under hösten, och sist 
men inte minst glass i form av snöstjärnor. Detta var bara några av de saker som serverades. 
Kejsaren intog ett par grillade ödlor, en liten bit duva i chokladsås, vitt bröd med smör och 
honung, en hel del vin och en snöstjärna. Samt en bit inlagd ost. Han lämnade den andra 
oäten. Under tiden talade han initierat med sin faster och änkefurstinnan som flankerade 
honom vid bordet. En gång lät han tillkalla Penelope, liksom hertigen och hertiginnan av 



Swartöö. Hertigen och hertiginnan blev på kejsarens order omplacerade så att de satt strax 
framför honom, tillsammans med markgreven av Mårdeborg.  Systrarna Isensköldh satt själva 
vid högbordet och flankerade sin mor och prinsessan Laetitzia. På så sätt kunde kejsaren tilltala 
dessa så snart han behagade. Det skvallrades efteråt om att kejsaren inte bara talat om trösterika 
ting och om den döde furstens förträfflighet utan också fört kriget mot alverna på tal. 
Riksmarsken, som satt bredvid grevinnan Juliana Isensköldh, var uppenbarligen mån om att få 
till en personallians med de krigiska långöronen. Kejsaren kommenterade inte utan sågs blicka 
tankfullt in i ljuslågorna framför sig. Detta gjorde det väldigt svårt för de omkringvarande att 
uttrycka någon som helst åsikt, vilket ledde till att man snart bytte samtalsämne och istället 
förhörde sig om kejsarinnans hälsa. Kejsaren menade att kejsarinnan var ypperligt hälsosam och 
tystade därmed allt tal om sin gemål. Prinsessan Laetitzia gled skickligt över till allmänt 
hovskvaller från Nordeport och kejsaren log tacksamt. Sedan fördjupade han sig i en diskussion 
om Mårdeborgs murar, förstärkningar vid gränserna och om hertigens heroiska anfall mot 
barbarerna som slutat så olyckligt. Han fick alla att häpna genom att lägga en hand på 
hertiginnan Ottilias ovanligt stora mage och lyckönska henne till de förmodade tvillingarna. 
Hertiginnan rodnade. 

Under banketten framfördes en intrikat dödsdans med facklor av ytterst framstående dansare till 
musik som specialskrivits av Nannapräster och prästinnor och också spelades av musiker från 
Nannatemplet i Morgondalen. Kejsaren sågs le. 

Lilla Rosagull framförde läspande en dikt till furstens ära och mången tår torkades liksom att 
flera riddare anhöll om senare audiens hos baron och riddare Kato Oxenhierta för att tala om 
flickebarnets framtid.  

Jungfru Svala Äppelkind förvånade alla med att sjunga duett med prinsessans hovmästarinna 
Claudette Silverhäger och deras röster tröstade själarna i detta sorgens hus.  

Därefter kom en tablå om livets förgänglighet som skapats av Vilgot Rääf och som framfördes av 
damer och herrar från Nordeport. 

Kejsaren drog sig sedan tillbaka och strax efter den mycket bleka änkefurstinnan och hennes 
uppvaktning. 

I tre dagar och tre nätter pågick dessa festligheter, både inne på slottet och hos stadens 
befolkning.  Därefter reste kejsaren tillbaka till Nova Celestina med sitt följe och begravningen 
var över.  

Nu återstod mellantidiga sorgeperioden på tre månader och sedan den sena sorgeperioden på 
ytterligare tre månader, då endast den närmaste familjen ikläder sig sorg.  

Efteråt var alla överens om att begravningen var ett av de mest storslagna och påkostade 
arrangemang som Nordeport skådat sedan fursten Herbert Isensköld krönts. Kejsarens närvaro 
hade förgyllt den ytterligare.  

Alla arrangemang kring begravningen hade skötts på ett föredömligt sätt av Huset Påfågeln, 
vilket bekräftade det goda rykte som Påfåglarna har hos högfrälset och som säger att 
handelshuset kan lösa alla ens problem.  



	


