
Ett fädernesland på auktion. 
 
Riksdagen i Stockholm utblåstes den 13 juni 1771, och enhvar gjorde sig beredd, 

om icke att göra sig förtjent af sitt fädernesland, så åtminstone att förtjena därpå. 

Samma dag skulle borgare och bönder välja sina talmän. 

     Den unge riksdagsmannen Jonas Bertila från Storkyro var nyss uppstigen och 

satt fördjupad i läsningen af sitt morgonkapitel i bibeln, när det knackade på dörren 

till hans tarfliga rum på Söder, och in trädde i välfriserad peruk en ung vice 

häradshöfding, privatsekreterare hos hattchefen baron Höpken. 

    – Är det riksdagsman Bertila? frågade den friserade mannen med inställsam ton. 

    – Ja. Hvarmed kan jag vara till tjenst? 

    – Jag ville bara fråga hur det är med hälsan, efter riksdagsman ej var med i går 

afton på källaren Röda tuppen. De flesta af hedervärda bondeståndet voro tillstädes 

och språkade om rikets bästa vid en mugg af det bästa Rostocker öl, som ännu 

blifvit tömdt för den goda saken. Jag förmodar att riksdagsman känner affären. 

Man röstar på Erik Andersson, och kontanta erkänslan är hundra plåtar, som jag 

här beder att få afbörda mig. 

    – Hvad skall det tjena till? frågade den unge, ännu oerfarne riksdagsmannen, när 

hans friserade gäst, utan vidare krus för en så naturlig och vanlig sak, begynte 

uppräkna sin sedelpacke på bordet. 

    Den fine herrn missförstod frågan. 

    – Summan är väl ej så stor som min principal skulle önska och en man med så 

stort inflytande kunde förvänta – återtog han, utan minsta förlägenhet – men 

tiderna är knappa, och riksdagsman kan vara förvissad att vid första tillfälle blifva 

särskilt ihågkommen. I förtroende sagdt, ha vi kungen och friheten på vår sida! Det 

blir således vid Erik Andersson, det är ju afgjordt? 

    – Ja, visst har jag tänkt rösta på Erik Andersson, men icke behöfver herrn eller 

någon annan blåsa det i mitt öra, genmälde den hederlige Jonas, hvars tröga finska 

blod nu ändtligen började komma i jäsning. – Hvad vill herrn med de där usla 

sedellapparna? Tänker herrn köpa min röst? 



    – Jag gissade strax att det var för litet; finnrackarn blir dyrledgare än jag trodde, 

men man får hålla honom vid humör, han kan influera på andra! Tänkte Hattarnes 

underhandlare förargad inom sig och framdrog med något mera krus än förut en ny 

sedelpacke. 

    – Jag är säker på, att alla af hedervärda bondeståndet från Finland votera, som 

riksdagsman Bertila, för den goda saken, tillade mannen, i det han betydelsefullt 

smällde sedlarna i bordet. 

    Detta var tämligen tydligt. Bertila hade väl kommit med en rar oskuld in i detta 

stora mäklarkontor, som kallades riksdag, men han hade varit ett komplett 

pundhufvud, om han ej förstått ett så vältaligt teckenspråk. Han hade ock så 

småningom hunnit fatta beslut, och resultatet var, att han grep den fine herrn i 

armen, ledde honom till dörren och kastade sedelbuntarna efter honom i trappan. 

    – Där har herrn traslapparna! Utropade den förbittrade bonden efter honom. – 

En annan gång kan herrn lära sig veta hut, när herrn talar till fria bönder. 

    – Anfäkta och regera, att jag ej hade guldmynt! Knotade Hattarnes ombud 

misslynt under vandringen utför trappan. – Tiderna blir allt sämre, och dessa 

bondlurkar bli för hvar dag sturskare. Förr fick man dem att dansa fandango för en 

mugg öl. Nu duger det ej ens att proppa dem med sedelmynt fulla som korfvar; det 

skall; kantänka, vara en silfverkanna, eller ett armband åt mor, eller en pung äkta 

dukater! Jag är säker på att Mössorna hunnit förut och låtit den dumma finnkole 

höra klangen. Han voterar på vår motpart, det är klart som dagen, och det har 

kungen för att han gnider på fyrkarna. 

    – Står det så till med Hattarnes ärlighet, ger jag dem böfvelen, tänkte på sin sida 

Jonas Bertila vid sig själf, i det han satte sig att, dagen till prydnad, afskrapa sitt 

skägg med en rakknif, tillverkad uti hans egen smedja. – Nej, då vill jag tro att 

Mössorna är hederligt folk, som ej krypa på smygvägar fram till målet. Jag går öfver 

till Mössorna; då få vi fattiga finska bönder åtminstone lefva i fred för ryssen. 

    Icke förr hade han kommit till detta, som han tyckte, kloka beslut, innan det 

ånyo knackade på hans dörr och denna gång med en betydligt gröfre näve. Dörren 



öppnades, och in stöflade en f. d. riksdagsman af bondeståndet, hvilken sedan hans 

hemman gått under klubban, anlagt ett bränneri på general Pechlins gods och 

brukades till att springa ärenden för Mössornas chefer till gamla vänner i 

bondeståndet. Mannen var en grofhuggare, enkom bestämd att imponera på 

bönderna med en dryg portion framfusighet, som skulle föreställa ett rättframt 

väsende, och en oförskämdhet utan like, som skulle passera som rutin i affärena. 

    – Nå, hur står det till, gubbe? sade detta värdiga ombud och slog sig ned på den 

andra målade trästolen, ty flera än två funnes icke i rummet. – Bra med hälsan och 

ännu bättre med kassan? Hvad tusan, Bertila, jag tror att ni gör er fin? Låt skägget 

växa, gubbe, så kan ni tala ur skägget, och lämna den där släta hakan på kungens 

morsgrisar. Vi äro fria bönder, som ej förstå att lägga våra ord i krumelurer, och 

vårt ansikte får duga sådant det är. Brukar ni ta er en sup på morgonkvisten? För 

min del dricker jag hellre svenskt öl. 

    – Hvem är ni? frågade Bertila, som aldrig sett karlen förr, och ej fann sig särdeles 

smickrad af hans påflugenhet. 

    – Hvem jag är? Det var en fråga! Det hörs att ni är nybakad i riksdagströjan. 

Annars känner hela Sverige den ärlige, gamle Hallberg, som aldrig krusat för hög 

eller låg. Men det är detsamma; vill ni ha en vän som ni kan lita på och som är 

bonde till kropp och själ, så säg bara ett ord. Hvarför kom ni ej i går till källaren 

Solen? Vi bönder rådslogo där om rikets bästa, så det yrde kring klutarne. Här skall 

bli annat ljud i skällan, skall ni få se, och nu tänka vi stoppa kungen uti vår högra 

stöfvel och herrarna i vår vänstra. Vi tänka votera på Josef Hansson från Elfsborgs 

län; det är en karlakarl, och därför voterades han ut ur ståndet för två år sedan, när 

Hattarne matade oss med fransk konfekt. Jag slår vad om en gödgris till nästa jul, 

att ni tänker som jag. Fattiga äro de som gräshoppor, och snömos bjuda de oss; 

men en ärlig karl förtjenar sin dagspenning, det är min katekes, och ni skall ha ert, 

Bertila. Hvad säger ni om femti plåtar? Det har ni allt en bra oxe för och dessutom 

en silkesduk, så att ni blir välkommen hos mor. 



    – Femti plåtar? svarade Jonas, som nu begynte förstå hvartåt talet lutade. – Här 

var en herre nyss, som bjöd hundra. 

    – Falska sedlar, bara utprångladt tjufgods, lita på det, Bertila, så sant jag är bonde 

till kropp och själ. Nå, ni var väl så klok att ni gaf honom respass utför trapporna? 

    – Ja, det gjorde jag. 

    – Sade jag icke det? Ni är en krona till riksdagsman, och därför skall ni få sjuttio 

plåtar, äkta, gångbart mynt, som ni ej kommer att hänga för. 

    – För hvad välgjordt? 

    – För hvad? För er ärlighet, er duktighet, och för att ni står på rikets bästa. 

    – Men om det nu icke faller mig in att sälja min röst? 

    – Om? Jo ni är en lustig kurre, Bertila. Hör på, jag skall säga er en sak i 

förtroende. Ni skall få hundra plåtar, med villkor att ni ej talar om det för någon 

kristen själ. Hvad säger ni om det, hvasa? 

    – Vet hut. Jag är ingen tjuf. 

    – Jaså. Sjunger ni ur den ton, så är det er egen skada. Gärna för mig kan ni låta 

tjufvar och rackare styra riket. Jag säger rent ut min mening och råder er som en 

vän. Ni kan väl inte begära hundrafemtio heller? Här finns nog andra som mena väl 

med fäderneslandet. Och så skall jag viska er något i örat; kungen är på vår sida! Ja, 

hvad tycker ni, är det ej f-n? Nå, får gå för hundrafemti, efter ni är så finsker utaf 

er! 

    – Är det nu slut med auktion? frågade Bertila, i det han bortlade rakknifven och 

reste sig hotande upp. 

    – Ni var mig en turk! genmälde underhandlaren, som åter missförstod meningen 

och grep med en grimas i sin bröstficka. – Sannerligen, min gubbe, är ni icke en 

smula hundfatt. Men går det ej av för mindre och lofvar ni göra skäl för er, så – kör 

för tvåhundra! Det är mitt sista ord, så sant jag är bonde till själ och kropp. 

    – Och så sant jag är bonde till kropp och själ, skall jag lära er hur en ärlig karl 

svarar på sådana rackarknep! genmälde Bertila, grep karlen i kragen och kastade 

honom burdust utför trapporna. 



    – Sakramentskade finnkole! mumlade underhandlaren, i det han tog sig om 

ryggen. – Det är bara för att Hattarne bjudit honom tvåhundrafemti! 

    – Jag märker att Mössor och Hattar kunna taga hvarandra i hand! Sade Bertila 

försiktigt. Arma fädernesland! 

 

Kapitlet 8. Ett fädernesland på auktion. Ur den avslutande delen Aftonstormar av 

den Femte cykeln av Fältskärns berättelser. 

Avskrivet från Bonniers utgåva år 1908 av Henrik Linde. 


