
Hertigen av Swartöös död 

Det var tidigt på eftermiddagen den 13 juli 1016 N. C. Hertigen av Swartöö och Rosenholm, 
herr Lothar Isensköldh, låg i sitt sovgemak, stinkandes och förtärd av sårfeber. Hans husfru, fru 
Ottilia Örnekrantz, höll honom i sina armar. Alla hans barn var samlade runt honom. Även 
drottningen av Nordeport, fru Eina Borsdotter av Treklyft, hade anlänt tidigt samma morgon 
tillsammans med syskonen Reencrona. De hade ridit från Kvarntorp så fort fredsavtalet blivit 
underskrivet, för att hinna i tid till herr Lothars dödsbädd.  

Prinsessan Laetitzia Celestinii, hade anlänt redan dagen innan. Under en hel vecka hade hon i 
princip suttit i sadeln och tagit så korta raster som möjligt. Hon besökte hertigen samma kväll 
som hon anlände till Swartöö slott. Herr Lothar bad då alla närvarande att ge dem en stund för 
sig själva. Hon försökte även denna dag få tillträde till sovgemaket, men avvisades på 
hertiginnans av Swartöö och Rosenholm order. 

Herr Lothar utsåg kung Magnus till sin efterträdare som hertig av Swartöö. Kung Magnus skulle 
också bli den nye huvudmannen för ätten. Herr Lothar besvor honom att se efter huset 
Isensköldh, sin mor och sina syskon. Han bad honom också att hålla sin hand över prinsessan 
Laetitzia, om hon någon gång skulle behöva hjälp, liksom fru Matilda Blåhöök och hennes 
familj. Drottningen av Nordeport, fru Eina Borsdotter av Treklyft, hade herr Lothar bara gott att 
tala om och han uppmanade kungen att lyssna till hennes råd och se till att hon var insatt i alla 
rikets affärer. Fru Ottilia hade alltid varit herr Lothars bästa rådgiverska och ofta varit mer 
insiktsfull i det politiska spelet än han själv. Herr Bernard, kungens av Nordeport yngre bror, 
skulle följa kungen och drottningen till Nordeports hov för att där kunna skaffa sig all den 
världsvana som krävs för en herreman.  

En sista gång nämnde han att han ville att hans barn skulle få gifta sig av kärlek.  

Herr Lothar bad att man skulle hämta hans gamle vän och vapendragare, herr Arnulf 
Reencrona. Han ville även träffa herr Arnulf Reencronas syster, änkefru Flavia Reencrona. När 
de kom, tog herr Lothar herr Arnulfs hand och tackade honom för all den vänskap han åtnjutit, 
allt det roliga de haft. Han besvor herr Arnulf att inte tycka illa om änkefru Flavia och honom 
själv, för att de en natt när allt var som mörkast, hade skänkt varandra tröst. JHan erkände inför 
alla ännu en gång sin bastarddotter som änkefru Flavia fött honom. Fru Ottilia var måttligt road 
men som det var en sista önskan från hennes döende man, pressade hon fram ett leende mot 
änkefru Flavia.  

Han önskade vidare byta ett par ord med änkefru Karolina Lagercrona, sin brors hustru. Han 
ville försäkra sig om lilla fröken Olga Isensköldhs framtid och uppfostran. Han blev mycket 
besviken då han fick beskedet att hon inte hade hunnit till Swartöö ännu. 

Sedan frågade herr Lothar efter sina kusiner, fru Juliana Isensköldh, grevinna i egen rätt av 
Ekholma och skattmästarinna i Nordeport, och fru Benedikta Isensköldh, markgrevinna av 
Mårdeborg och grevinna i egen rätt av Aftonmyra samt hennes make, herr Claudius Celestinii, 
prins av blodet och markgreve av Mårdeborg. Han skulle vilja se dem en sista gång för att 
försäkra sig om att de inte längre hyste något agg mot varandra efter den tronföljdsstrid som 
slutat med att herr Magnus Isensköldh, hans son, blev kung av Nordeport. Han blev synbart 



upprörd när han förstod att ingen av dem ännu hade kommit till Swartöö. Febern steg våldsamt 
och han började yra. I sina våndor tycktes han återuppleva den vision som kommit till dem alla 
om Celestinus död och Nova Celestinas fall. Han kastade sig av och an i armarna på fru Ottilia, 
som försökte badda hans panna. Han hördes mumla: ”I Claudius hjärta sitter hans lans.”  

Man tillkallade en urielprästinna som lyckades dämpa febern och smärtan en smula med 
dekokter och böner och framemot kvällen klarnade hans sinne en sista gång. Då frågade han 
efter sin mor, fru Klarissa Gyllenfors, ärkehertiginna av Nordeport, änkehertiginna av Swartöö 
och baronessa i egen rätt av Silverberga. Han hade en sista gång velat kyssa hennes händer och 
bedyra henne sin sonliga kärlek. Ännu en gång fick man göra hertigen besviken. 

Därefter anbeföll sig herr Lothar i sin bevarares vård. Trogen Normon in i det sista sträckte han 
händerna efter den krönta skugga, som liksom en sagokung kom för att hämta honom till sin 
här. En normonpräst offrade rökelse så luften låg tung. Familjen grät strida tårar. Herr Lothar 
Isensköldh, hertig av Swartöö och Rosenholm, hade alltid varit en god far och make, som 
månat om sin familj och aldrig hade höjt sin hand i vredesmod mot sina barn.  

Det var nu tämligen sent på kvällen och man lämnade hans dödsläger för att inta en enklare 
måltid. Tjänstefolket och normonprästerna förberedde herr Lothars lit-de-parade. De gjorde en 
avgjutning av hans ansikte till guldmasken som skulle tillverkas och sättas upp i 
Normontemplet. Fru Ottilia började skicka ut budbärare med inbjudan till herr Lothars 
begravning. Den bestämdes till den sista juli 1016 N. C.  

På morgonen, när man skulle flytta herr Lothars kropp, uppdagades något fruktansvärt. I den 
stora paradsängen, bredvid liket, låg prinsessan Laetitzia. Hennes och herr Lothars händer var 
tätt sammanflätade. Prinsessans bleka ansikte var alldeles fridfullt och det såg ut som om hon 
sov. Om det ändå varit så väl. Istället befanns det att prinsessan avslutat sitt liv för egen hand 
genom att inmundiga ett mycket starkt och sövande gift. Alla förstod att det var för att följa sin 
älskade i graven men ingen vågade säga det högt för fru Ottilias skull. Prinsessan efterlämnade 
två brev, ett till sin make, herr Leodegard, och ett allmänt avskedsbrev.  

Nordeports hovstat anlände den 24 juli med allt sitt pick och pack. Det grämde fru Klarissa 
mycket att hon kom försent för att ta farväl av herr Lothar. Hennes ålder hade förhindrat henne 
från att rida på det sätt som prinsessan Laetitizia, drottning Eina och syskonen Reencrona gjort. 
Insikten att hon inte bara förlorat en son, utan också sin älskade fosterdotter blev för mycket för 
henne. Hon var förkrossad och livmedikusen Cornelia Lilja tvingade henne att inta sängläge i 
några dagar. 

Det var nu det uppmärksammades att fru Juliana, fru Karolina och fru Lucilla var försvunna. 
Hovet, som färdats efter drottningen, hade tagit för givet att damerna rest med drottningen och 
drottningen att damerna var med hovet. Deras kistor hade däremot anlänt med resten av 
packningen. Drottningen sände ut folk att leta efter dem, utan att finna några spår. Hon var 
mycket orolig för deras välbefinnande. Rövarna från Röda-Vita-Rosen var kända för att härja 
just mellan Höjdebro och Swartöö. 

Precis i tid till begravningen anlände de tre damer som saknats. Damerna kunde inte komma 
med någon fullgod förklaring till sin bortovaro. De hade dessutom lämnat hovstaten utan att be 
om drottningens tillåtelse. Drottningen var inte nöjd. Speciellt upprörd var hon över att hennes 



första kammarfru, änkegrevinnan Lucilla Tigerswärd, hade lämnat övervakningen av hennes 
kostbara garderob till sina underlydande kammarjungfrur.  

Det stod klart att baronessan av Arnrike, änkefru Karolina Lagercrona, på något vis hade besökt 
herr Leodegard Glada på hans gods. Änkefru Karolina framförde budet att herr Leodegard 
Glada önskade att prinsessan Laetitzias kropp skulle föras till honom av den eskort som följt 
prinsessan från Kvarntorp. Detta ordnades på en gång och prinsessan begravdes sedermera på 
Ekhaga. 

Dagen innan begravningen, kom överraskande herr Claudius Celestinii, prinsen av blodet, 
inridande på Swartöö. Fru Benedikta Isensköldh, hans husfru och tillika grevinna i egen rätt till 
Aftonmyra, var med honom. Hon var djupt beslöjad. Alla visste att herr Lothar hade varit 
hennes käraste kusin. Själv hade herr Claudius axlat sin morfars svarta, vargskinnsbrämade 
sammetsmantel. Han såg mycket bister och skrämmande ut. Förtärd av sorg, skulle många säga. 
Tillsammans med dem kom ett par tusen legionärer. Även de var klädda i svart.  

På kvällen på begravningsdagen förde en krönt vagn, förspänd med svarta hästar och draperad 
med svart sammet, hertigens kropp till flodens strand. Längs med kortegevägen stod herr 
Claudius svartklädda legionärer med dragna svärd som hedersvakt. På stranden väntade ett av 
den dödes egna skepp, Laetitzia, på honom. Begravningsföljet såg på medan normonprästerna 
bar ombord kroppen. Några Nannaprästinnor sjöng en hymn som de komponerat till hertigens 
ära. Därefter sköt hertigens söner och döttrar varsin brinnande pil som antände skeppet. 
Lågorna slog häftigt upp och en stor väldoft spreds. Den kom från de örter som man offrat 
ombord till Normons ära. Änkefru Ottilia Öörnekrantz grät. Hon stöttades av sin syster 
Anastasia och sin svärmor fru Klarissa Gyllenfors.  

Begravningsbanketten var storslagen. Det serverades tolv olika rätter och så mycket dricka att 
till och med herr Karl Gyllenfors tinade upp gentemot herr Lucidor Reencrona.  

Vid banketten reste sig herr Claudius Celestinii och höll ett tal, där han först prisade sin gamle 
vän, herr Lothar, och skålade för honom. Därefter skålade han för lille Celestinus Celestinii och 
proklamerade sitt stöd för honom som kejsare av Novion samt Amiras lämplighet som 
förmyndare.  

Efter tre dagar reste de flesta av gästerna hem. Herr Magnus, kungen av Nordeport, tyckte dock 
inte att han kunde lämna sin sörjande mor och farmor. Dessutom befanns i augusti att 
drottningen var havande igen och hon var tämligen opasslig. Därför stannade kungen och 
drottningen av Nordeport kvar på Swartöö ända in på hösten. 

 

 

	


