
Högsta anbudet 
 
Uppfylld af harm, gick Jonas Bertila till sin släkting Thomas Larsson, sonson till 

borgarekungen och riksdagsman för Vasa stad, sedan Grönberg afsagt sig. Ännu en 

timme eller par återstodo, innan man skulle gå att votera i stånden, och den unge 

bonden ville höra borgarens mening. 

    Thomas Larsson var en stel, fåordig man om fyrtio år och, liksom far och farfar, 

en köpman från hjässan till fotabjället. Han var driftig, arbetsam, klok, som hela 

hans släkt, och därför heller icke sinnad att slösa med faderns förmögenhet; men 

den åder av järn, som dittills genomgått släkten och i farfadern hårdnat till 

skarpaste stål, hade begynt mjukna i de senare två generationerna. Man visste ej mer 

ondt om Thomas Larsson än om andra rika småstadsmagnater, på hvilka afunden 

gärna naggar; men det troddes att han icke var så osäljbar som hans ekonomiska 

ställning kunde ha tillåtit honom, och därför var det ej utan tvekan Jonas begaf sig 

till denne sin småkusin, för att af honom begära råd. 

    – Gör som du vill, sade den försiktige köpmannen. – Jag voterar för Mössorna. 

Vår släkt har varit Mössor i femtio år, och därför blev jag vald. 

    – Har du fått betaldt för det? frågade Jonas, mörk i hågen. 

    – Betaldt eller ej, jag röstar på dem jag anser för bäst. 

    – Och du har samvete att mottaga ryska pengar? 

    – Eller engelska, smålog Thomas med buttert löje. – Man vet ej så noga; de lukta 

hvarken sulläder eller stenkol. Det skulle ej skada dina affärer att vara mindre 

skenhelig. Tager ej du, så tager en annan. Penningar kommer in i riket, och det är 

hufvudsaken. 

    – Är det hufvudsaken? För hvad anser du då nationens heder och välfärd? För 

hvad anser du ditt eget samvete? 

    Köpmannen skakade otåligt på huvudet. 

    – Så är det, när man skickar pojkar till riksdagen! brummade han. Fraser och 

återigen fraser och ingenting annat än fraser! Nationens heder? Landets välfärd? 

Det låter allt mycket vackert, men sådant får vi här höra från morgon till kväll av 



hvarenda skojare, han må kalla sig Hatt eller Mössa. Mitt samvete är tio år äldre än 

ditt, och när ditt blir tio år äldre, skall du lära dig sörja för landets bästa på samma 

gång som för din ekonomi. 

    Punkt. Med detta besked gick den unge bonden till ståndets samlingsplats, och 

se, där höllos verkligen de fagraste tal om rikets bästa, fäderneslandets sanna välfärd 

och medborgares pligter, här och där späckade efter behof med förespeglingar om 

utvidgade privilegier för det hedervärda bondeståndet. Alla talare brukade samma 

fraser, endast med den skillnad, att Hattevännerna framställde Mössorna som de 

nedrigaste riksförrädare, hvilka någonsin skådat dagens ljus, medan Mössorna på 

sin sida bedyrade, att all ofärd i riket kom från de ilskne Hattarne och att landet 

aldrig skulle få lugn, innan dessa odjur blifvit i grunden utrotade. Den ärlige Jonas 

Bertila uppfylldes med blygsel och avsky; han visste ju, att alla dessa tal voro skrifna 

i de osynlige chefernes kansli. Han visste nu, att alla, eller nästan alla af dessa 

högljudda fosterlandsvänner sålt sin patriotism för kontant betalning, de 

enfaldigaste för femtio plåtar, de slugare för hundra, hundrafemtio eller tvåhundra, 

alltefter deras skicklighet att preja underhandlarne, som slumpvis åtagit sig att 

leverera så eller så många röster och hade sin lofliga profit på allt hvad de kunde 

pruta. 

    De fientliga partierna syntes i början ungefär jämnstarka, det vill säga lika väl 

besoldade. Men snart visade sig, att Mössorna betalat rundligare, och de segrade 

således vid omröstningen med åttiofyra röster mot sextioen. Han tyckte icke om 

Hattarne, men ännu mindre om Mössorna. 

    På samma sätt gick det i borgareståndet. Mössorna segrade med sjuttiotvå röster 

mot femtiofem. Aldrig hade partierna varit oförskämdare, aldrig djärfvare användt 

alla möjliga medel för att tillrycka sig segern. Engelska och ryska ministrarne öste ut 

guld med slösande händer, för att betrygga Mössornas framgång, och franska 

ministern, Hattarnes skyddspatron, vände förgäfves ut och in på hela sin börs. 

Medan Madame Du Barrys knähund har ett halsband av juveler, hade hennes 

herres minister, baron Vergennes, ej mer än lumpna tvåhundratusen francs att mata 



i de glupske riksdagsmännen, och kung Gustaf nödgades – låna utaf Vergennes! 

Sveriges rike gick på auktion åt den mestbjudande, och general Pechlin vågade 

hånande säga konungen midti ansiktet, att mutorna voro frihetens bästa värn. 

    Nu skulle prästerne välja talman. De voro få till antalet och därför dyrast att 

köpa. Men de hade en fjärdedel av makten: hvarför skulle de sälja sitt land för 

hackor? De gode andans män, hvilkas rike dock icke bort vara af denna världen, de 

sålde sig med så mycken skicklighet, att deras bord en lång tid efteråt dignade under 

silfver, liksom deras lekamen under bördan af deras mage. 

    En egen skickelse hade fogat, att medlemmar af Larssonska släkten sutto vid 

denna riksdag i alla de ofrälse stånden: i bondeståndet Bertila, i borgareståndet 

Thomas Larsson och bland prästerne hans farbror, prosten Bertel Larsson, yngre 

son till borgarekungen. Till denne prelat gick Jonas Bertila dagen före talmansvalet. 

Det hade gått Jonas som mången annan i stormiga tider: han hade föresatt sig att 

icke tillhöra något parti och blef dock småningom tvungen att sluta sig till endera 

av de kämpande. Han hade på försök blifvit en Hatt, han som andra, och gick nu 

till prosten, som var hans mors kusin, för att begära råd hos denne ansedde man, 

hvilken Jonas alltifrån barndomen hört omtalas såsom ett mönster i hans stånd. 

    Prosten Larsson var dock en så fullständig motsats till sin fromma dotter Cecilia, 

som en mage af jordiskt stoft kan vara till ett öga af himmelens glans. Han var en 

jättelik gubbe om ett par och sextio år, blid och leende under de buskiga 

ögonbrynen, mycket andäktig, när så behöfdes, men aldrig tänkande på annat än 

egen fördel. Han var nu tredje gången riksdagsman, och det hade kostat honom 

vackra fyrkar åt hans ståndsbröder på hemorten, men det var ock en affär som han 

förstod att sköta med utmärkt skicklighet. När Hattarnes ombud bjöd honom 

femhundra plåtar, höjde han blott på axlarna och förklarade att han inte åsyftade 

någon timlig vinning, utan tänkte votera för Mössorna, hvarefter anbudet stegrades 

småningom ända till tretusenfemhundra, som uppräknades kontant på hans bord 

och med den blygsammaste min strökos in i den stora lådan. Då ändtligen fann sig 

prosten öfvertygad om att Hattarne hade rätt. Och när dagen därefter Mössornas 



ombud kom för att bjuda honom en lika fullviktig kontant erkänsla, förklarade 

prosten Larsson, i enlighet med sina nya principer att han ingalunda ville hafva 

några syndapenningar emedan hans samvete bjöd honom att votera med Hattarne. 

Föjden var, att anbudet höjdes med femhundra plåtar i sänder, och när man på 

detta sätt kommit till den nätta summan af femtusen plåtar samt det förmärktes att 

måttet var fullt, begynte prosten till sin stora förundran finna, att Mössorna ej hade 

alldeles orätt. Man skulle endast bereda sig på den sorgliga möjligheten, att den 

gamle, halfblinde domprosten Pryss i Åbo, en vacker dag kunde vandra all världens 

väg, och för en så bedröflig händelse vore det af mycken vikt att hans plats skulle 

intagas af en fosterländskt sinnad man, som förstod att bevaka ståndets intresse, 

hvarför han, Larsson, vore beredd att uppoffra sig för detta tunga och ansvarsfulla 

kall, ifall han därtill erhölle skriftlig försäkran om survivansen. Förbindelsen 

utfärdades – ty hvad förmådde ej Mössorna? – och nu ändtligen insåg den vördige 

mannen, att Hattarne hade i högsta grad orätt och Mössorna däremot voro 

fäderneslandets ende sannskyldige grundpelare. Affären var ej att förakta. Hvilket 

oskattbart värde har ej en öfvertygelse, som först på ena, sedan på andra sidan 

inbringar den vackra frukten af inalles åttatusenfemhundra plåtar och en 

domprostvärdighet! 

    Jonas Bertila fann sin släkting vid det briljantaste lynne och fattade i sin oskuld 

mod att beklaga sig öfver det oförskämda mutsystem, som rådde vid riksdagen. 

    Prostens breda läppar krusades af det behagligaste smålöje. 

    – Du må väl säga! suckade han och höjde blicken andäktigt mot taket. – Världen 

är full av ondska, och Mammons trälar tänka på intet annat än sin köttsliga lusta. Vi 

måste rusta oss till en hård strid och ej heller försmå världsliga vapen. Vi måste se 

till att en ringa del af denna världens håfvor kommer på värdiga händer, den goda 

saken till fromma. Vi få ej stöta ifrån oss de timliga gåfvor himlen kan skicka oss, 

för att befordra kyrkan och landets bästa. 

    – Det förstås; men vördige far tar väl icke mutor ändå? frågade bonden 

oskyldigt. 



    – Bevare oss! Svarade prosten, något förlägen med all sin hårda panna. – Hvem 

skulle taga mutor! Jag menar allenast att man icke försmår någon ringa skärf, som 

kan komma en fattig församling till godo, i synnerhet när man vet sig göra landet 

en tjänst därmed. 

    – Vördige far tager således mutor? frågade Jonas än en gång, ty han tyckte sig 

känna ett os af ondt samvete i dessa slingringar. 

    – Man skall icke vara för sträng, min son! förmanade prosten i faderlig ton. – Vi 

äro alla svaga dödliga; vi måste tänka på våra fattiga barn och icke försmå hvad 

himlen beskär oss af detta jordiska goda. 

    – Och vördige far sitter dock med ett fett pastorat och ett stort arf! utropade 

Bertila uppbragt. 

    – Jag är en fattig Herrans tjenare, som knappt har mitt dagliga bröd, det vet du 

ganska väl, min käre son! 

    – Djäfvulens tjenare är du, fördömde präst, som säljer ditt fädernesland! 

utropade Jonas Bertila i fullt raseri, smällde dörren i lås och rusade ut. 

 

Kapitlet 9. Högsta anbudet. Ur den avslutande delen Aftonstormar av den Femte 

cykeln av Fältskärns berättelser. 

Avskrivet från Bonniers utgåva år 1908 av Henrik Linde. 

 


