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Til Cecilia og hendes familie –
som fører historien videre
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Ondskaben vil altid sejre,
hvis gode mennesker intet gør.
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1

Stola Herregård, november 2011

“Hvem skulle tro, at den satan ville bestride fars testamente?”
Hugo Ekeblad stod med brevet i hånden, og han var rød i ansig-
tet. Den grønne tweedjakke var knappet op, og slipset hang skævt.

“Og vi får det at vide i et brev. Han kan vel for helvede komme
forbi og snakke med os?”

Hugos søster og hendes mand så chokerede på ham.
“Hvem er det, som bestrider testamentet?” spurgte Magnus.
“Hvem fanden tror du? Carl-Henrik, selvfølgelig.”
“Man kan vel ikke omstøde testamentet, advokaterne gennem-

gik jo det hele,” sagde Maud. Hun kiggede spørgende på sin mand
og derefter sin bror. At familien havde haft en kon�ikt var ingen
hemmelighed, men at den ældste bror skulle forsøge at gøre begge
sine søskende arveløse var vel ikke muligt? Maud forsøgte at for-
stå det, hendes bror sagde.

“Men det bliver værre endnu – han vil desuden have, at det skal
fortsætte som �deikommis.”

“Hvad er det, du siger?” sagde Maud og satte sig tungt i den
mønstrede sofa på Rigsrådindens værelse. Godset, Stola Herre-
gård, var et af Sveriges få tilbageværende �deikommiser, hvilket
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betød, at jorden udelt var gået i arv fra far til ældste søn siden
1723. Mens andre gårde var blevet delt og reduceret ved arveskif-
te, havde Stola stået intakt gennem århundreder. Men efterhån-
den var det ikke kun arveløse døtre og yngre brødre, der anså det
for gammeldags og uretfærdigt, at gårde gik til den ældste søn. I
1964 trådte loven om afvikling af �deikommis i kraft. Den betød,
at de tilbageværende �deikommiser skulle ophæves, og de store
ejendomme skulle arveskiftes, når indehaveren af godset døde.
Den gamle grev Ekeblad havde i sit testamente skrevet, hvordan
ejendommen skulle deles mellem begge brødre og søsteren. Et
testamente, som alle for en gangs skyld havde været enige om. Det
havde i hvert fald set sådan ud. Men måske havde Carl-Henrik
hele tiden haft en anden plan.

Først nu kom Maud i tanke om, at Gunnel var i gang med at
gøre rent og højst sandsynligt hørte, at Hugo råbte og skreg. Ikke,
at det var noget nyt. Alle, der havde været på godset i længere tid,
vidste, at der var mange kon�ikter på Stola. En udenforstående
var sikkert gået til pressen med historien, men her var folk loyale.
Det håbede Maud i det mindste.

Gunnel var jævnaldrende med Maud og havde været hos fami-
lien, siden hun var 16 år, præcis som hendes mor og mormor før
hende. Og Gunnels søn, Andreas, arbejdede i godsets landbrug.

Maud rejste sig fra sofaen og gik gennem huset for at lede efter
Gunnel. Selvom hun befandt sig i et helt andet rum, kunne hun
ikke undgå at høre broderens høje stemme.

“Og alle de gange, vi sad og diskuterede, om vi skulle lade ejen-
dommen være intakt og i stedet danne et aktieselskab. Han sagde
nej, fordi det var bedre, at vi hver især �k vores tvangsarvelod. Han
løj os lige op i ansigtet. Selvfølgelig var det bedre sådan – nu snup-
per han det hele fra os.”

Det var den største sku�else, tænkte Maud. At hun havde sto-
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let fuldt og fast på sin storebror. Men jo mere hun tænkte over
det, jo mere sandsynligt virkede det, at Carl-Henrik faktisk havde
planlagt det. Det ville være typisk ham.

Maud standsede ved vitrineskabet i den store spisestue, hvor
hendes mors samling af Meissen-porcelæn stod. Hun havde glæ-
det sig til, at det skulle blive hendes, til at kunne give nogle af
tingene til sin datter, men nu vidste hun ikke. Indgik porcelæ-
net i �deikommiset? Hvor gik grænsen for, hvad der var deres
private ejendom, og hvad der tilhørte godset? Maud kiggede på
den elegante potpourrikrukke med låg. Det var Gunnels yndling,
og Maud havde tænkt, at hun engang skulle have den. Hun be-
tragtede de malede blomster på den hvide baggrund, de forgyldte
bronzebeslag, som dannede en opsats for porcelænskrukken, og
det særlige blå mønster øverst, som altid �k hende til at tænke på
�skeskæl eller slangeskind. Bare ved at se den forgyldte bronze-
knop på krukkens låg vidste hun, hvordan den mærkedes mellem
hænderne og hvordan, det engang duftede af de rosenblade, der
lå i den. Testamentet kunne da ikke omstødes sådan uden videre?
De måtte have noget at skulle have sagt – de var trods alt livs-
arvinger. Selvom den ældste søn altid havde ret til halvdelen af
ejendommen og ofte til hovedgården, når et �deikommis skulle
arveskiftes, havde Maud mindst ret til en tredjedel af resten af
den “frie” halvdel. Og selv en tredjedel af halvdelen var i det her
tilfælde meget. Rigtig meget.

Nogle gange tænkte hun på, om Magnus havde giftet sig med
hende for pengenes skyld. Nu ville det i så fald vise sig. Blikket
vandrede fra grevindens porcelæn til malerierne på væggen. Flere
af portrætterne forestillede slægtninge, som havde boet her tid-
ligere, og som havde passet på ejendommen længe før, hun blev
født. Slægten havde altid færdedes i magtfulde kredse. Sønnerne
blev amtmænd, døtrene blev gift ind i ind�ydelsesrige familier.
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Familiens mest prominente person var Claes Julius Ekeblad, som
havde været rigsråd, datidens statsminister. I Rigsrådindens væ-
relse hang et pastelportræt af ham og hans hustru, og hans blå
øjne virkede næsten levende, når de fulgte alle, der 200 år efter
hans død gik forbi. Hold da op, Hugo var godt i gang derinde,
tænkte hun og fortsatte til venstre ind i Frøken Ebbas værelse.

Gunnel var færdig med værelserne og havde tilmed bonet gul-
vet i forstuen. Maud fandt hende halvvejs nede ad stentrappen.
Bevægelserne var e�ektive, armene stærke.

“Gunnel?” sagde Maud.
“Ja?”Hun stak moppen i vandet for at skylle den, samtidig med

at hun kiggede op.
Hugos stemme hørtes langt borte, men Gunnel lod som in-

genting.
“Vil du gerne have, at jeg kommer tilbage senere?” spurgte hun

og drejede moppen rundt, så vandet blev presset ud.
“Ja tak.” Maud følte sig tvunget til at forklare, hvorfor Hugo

ikke sænkede stemmen. “Vi troede, at �deikommisnævnet skulle
komme for at besigtige gården før arveskiftet, men nu siger Hugo,
at Carl-Henrik i virkeligheden har ansøgt om en forlængelse af
�deikommiset, og at det er derfor, de kommer. Jeg går ud fra, at
det er en misforståelse.”

Gunnel nikkede.
“Passer det, hvis jeg kommer tilbage klokken to, Maud?” Hun

løftede spanden.
“Det vil være �nt. Tak.”
Maud skyndte sig tilbage gennem den store spisestue og til

højre gennem den grønne stue, for igen at sætte sig i sofaen i
Rigsrådindens værelse. Hun kunne ikke huske, at hun nogensinde
før havde set sin bror så vred. Han viftede som en besat med ar-
mene og havde endnu ikke sænket stemmen. Selvom hun havde
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været væk et stykke tid, var hun ikke gået glip af ret meget. Og
den mørkerøde ansigtsfarve gjorde hende urolig. Maud gik hen til
sin bror og holdt om hans skuldre.

“Slap nu af, Hugo, er du sikker på, at det er så slemt?”
Han slog hendes hænder væk og satte sig tungt på den store

kiste. Den skulle efter sigende være et krigsbytte fra Trediveårskri-
gen og havde stået på Stola Herregård al den tid, stedet havde ek-
sisteret.

“Ja, hvad fanden tror du selv?”
“Du skræmte livet af Gunnel,” sagde Maud. “Hun var i gang

med at gøre rent. Og også mig. Du er ikke 25 år længere, pas på
hjertet.”

Hjertet, ja, tænkte Magnus og kiggede på sin kone gennem 35 år.
Maud og Magnus havde regnet med den store arv, og de havde
hele tiden vidst, at pengene var på vej. Han elskede hende na-
turligvis, men han kunne ikke lægge skjul på, at andre faktorer
også havde påvirket hans valg. Hendes far, grev Ekeblad, havde
skrantet allerede dengang. Ingen kunne forestille sig, at han ville
blive 96 år.

Magnus kom også fra en god familie og ejede store skovområ-
der længere mod nord, men familien Ekeblad tilhørte en helt an-
den liga. Frierne havde �okkedes om Maud, tiltrukket af det fak-
tum, at en landbrugsejendom som Stola efter 400 år skulle deles
i arvelodder, og at et af dem skulle tilfalde grevens datter Maud.
Magnus måtte kæmpe for at få hendes opmærksomhed og vinde
hendes kærlighed.

Både deres søn og deres datter havde hver sit store hus i vente
på jorderne, som deres morfar havde testamenteret til dem. Og
nu, hvor Mauds far var gået bort, skulle den omfattende ejendom
på 11.500 hektar deles op, som man var blevet enige om.
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Landbrugsejendommen med skoven og markerne havde været
i familiens eje siden 1530, og den var gået videre til næste gene-
ration, næste forvalter, enten som den var, eller til tider endnu
større. Ud over store arealer med landbrugsjord og skovbrug lå der
�re herregårde, blandt andet Salaholm og Fröslunda, syv forpag-
tergårde og nogle husmandssteder. Den gamle greve skulle have
været den sidste i rækken af forvaltere for alt dette, siden familien
Ekeblad i 1723 havde besluttet at gøre ejendommen til �deikom-
mis.

Som Hugo sad der på den gamle kiste, så det endelig ud, som
om luften gik af ham. Så kiggede han på sin søster.

“Carl-Henrik er gået til Kulturministeriet og påstår, at ejen-
dommen har – lad mig citere,” han vendte blikket mod brevet
med ministeriets logo, “kulturel og naturmæssig national værdi,
som risikerer at gå tabt ved et arveskifte mellem tre søskende, der
har svært ved at samarbejde.”

“Der må være noget, vi kan gøre?” sagde Maud nervøst og pil-
lede ved trøjens knapper. “Vi var jo helt enige. Far skrev testa-
mentet, for at der ikke skulle blive vrøvl – hvordan kan der være
uklarheder?”

“Der er ingen uklarheder,” svarede Hugo og vendte sig mod
sin søster. “Stakkels Maud, forstår du ikke, hvad det betyder? Vi
får ingenting. Intet! Ejendommen skal ikke skiftes, men bevares
intakt. Fideikommiset forlænges.”

Mauds hænder begynder at ryste.
“Men de kommer for at besigtige ejendommen inden arveskif-

tet, eller hvad?”
“Det var meningen i første omgang, men nu kommer de for at

besigtige ejendommen før en forlængelse af �deikommiset. De
skal vurdere muligheden for at gøre en undtagelse og lade det
fortsætte. Amtsrådet, kommunen, Naturstyrelsen og sikkert også
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nogle fredningsinspektører kommer for at bidrage med deres vi-
den om ejendommen, før �deikommisnævnet kommer med sin
vurdering.”

“Til hvem?” spurgte Maud.
“Til regeringen, som træ�er beslutningen.”
“Regeringen? Men hvad med os, har vi ingenting at skulle have

sagt?” Maud kneb øjnene sammen, som hun altid havde gjort, før
hun endelig �k læsebriller.

Hugo kiggede på hende. Han vidste udmærket, at det var så-
dan, hun koncentrerede sig. Han rystede på hovedet.

“Ikke når det handler om national værdi, så er der ikke meget,
vi kan gøre. Han har virkelig formuleret det elegant, må jeg sige,”
sagde han bittert.

“Men børnene – de huse, som far lovede vores børn?”
“Intet, Maud. Ingen penge, ingen huse, ingen jord.” Hugo suk-

kede. “Der er ikke tru�et afgørelse endnu, men det ser ikke lige-
frem lyst ud.”

“Man må kunne appellere?” Magnus rynkede panden. “Hvis
det går helt galt, kan vi gå videre til næste instans.”

“Der �ndes ingen næste instans, eftersom det er regeringen,
der træ�er beslutningen ud fra nævnets vurdering. Hvem skulle
man så klage til?”

Maud åbnede og lukkede indbydelsen, som havde stået på chatol-
let i næsten en uge.

“Skal vi følges til festen, Hugo?”
Det uventede spørgsmål �k begge mænd til at vende hovedet.
“Festen?” spurgte Hugo.
“Fasters maskerade. Det afholdes på Carlsten i år. Jeg har be-

stilt værelse til os på Högvakten.”
“Hvordan i helvede kan du tale om en fest, når hele vores til-
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værelse står på spil? Forstår du ikke, at du og Hugo bliver arveløse.
Vi har ikke penge til at bo på Grand Hotel. Vi har overhovedet
ikke nogen penge. Og jeg har fandeme ikke lyst til at gå til en fest,
hvor Carl-Henrik er med.”

“Du bliver også arveløs, Magnus. Føler du dig snydt?” Hugo
�kserede sin svoger med blikket.

“Hold op med det der, Hugo,” sagde Maud med overraskende
skrap stemme. “Har I ikke overvejet, at maskeraden i Marstrand
er en god mulighed for at snakke med Carl-Henrik ansigt til an-
sigt? Ellers kan det aldrig lade sig gøre, fordi han kun kommuni-
kerer via sin advokat. Jeg kan gøre det. Og I ved, hvor nært hans
forhold til faster er.”

“Du mener ikke alvorligt, at vi skal tage med?”
“Jo, du skal ikke undervurdere fasters evne til at påvirke Carl-

Henrik. Han boede jo hos hende hele den sommer, hvor han og
far blev uvenner. Det kan oven i købet være hendes idé.”

“Skulle det være fasters idé at forlænge �deikommiset? Mon
dog. Det har han selv fundet på. Og faster er jo lidt …” Hugo
pegede mod sit eget hovedet.

“I må selv tage af sted,” sagde Magnus. “Jeg nægter at sætte
mine ben der. Nu, hvor han er i gang med processen, giver han sig
ikke.”

“Men det er forsøget værd. Om ikke andet kunne vi snakke om
muligheden for at drive et aktieselskab igen,” sagde Maud.

“Jeg vil ikke drive noget som helst med Carl-Henrik. Det går
ikke.” Hugo rystede på hovedet.

“Nej, nej, det har jeg heller ikke lyst til. Men hvad er alternati-
vet?” spurgte Maud.

“Ja, hvad fanden er alternativet?” gentog hendes mand.
“Nu gælder det om at tilkalde advokaterne og rulle ud med det

tunge skyts,” sagde Hugo. “Det står udtrykkeligt her, at ‘hvis der
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�ndes en kon�ikt i familien, er man mere tilbøjelig til at bevillige
en forlængelse af �deikommiset, eftersom der er risiko for, at ejen-
dommen bliver splittet, når familien har svært ved at samarbejde.’”

“Vi tager med til festen og taler med faster. Hun har kun fået
Carl-Henriks version af historien. Og så sørger vi for at få talt
med Carl-Henrik. Og Viktor,” sagde Maud.

Gunnel kunne ikke undgå at høre diskussionen, da hun stillede
moppen væk og gik ud i hallen for at tage jakke på. Den gamle
greve havde levet efter gammeldags principper og hævdede, at
kvinder ikke behøvede at arbejde. De skulle passe hjemmet og
familien, de skulle kunne begå sig og konversere. Det betød, at
Maud ikke havde fået en ordentlig uddannelse. Ligesom sønnerne
blev hun ganske vist sendt på Lundsberg kostskole, men da dren-
gene derefter læste videre og blev oplært i at varetage ejendom-
men, red Maud i stedet rundt på Stolas marker, klædt i smukt tøj,
og levede som sin far grevens øjesten. Hun havde aldrig arbejdet,
det blev ikke anset for nødvendigt. Men vi lever ikke i 1700-tallet
længere, tænkte Gunnel. Ejendommen var gammel og havde en
lang tradition, men tiden havde ændret sig. Han skulle have sørget
for, at hun �k en ordentlig uddannelse til at kunne deltage i drif-
ten af gården. Nu var hun afhængig af sin mand og sine brødre, og
hvis arven efter greven ikke gik igennem, hvad skulle hun så gøre?

Gunnel besluttede sig for at tage hjem og spise frokost i ste-
det for at vente på, at klokken skulle blive to, så hun kunne blive
færdig med rengøringen. Hun tørrede cykelsadlen med en klud,
som hun stoppede ind under sadlen igen, før hun lagde håndta-
sken i cykelkurven og slog støttebenet op. Det var langtfra første
gang, hun havde hørt voldsomme diskussioner på Stola, og da den
gamle greve levede, udviklede det sig nogle gange til håndgribe-
ligheder. Fysisk straf var en del af grev Ekeblads idé om en sund

3013_Punktum_Mercurium.indd   17 03-02-2015   10:39:56



18

børneopdragelse. Hun skulle sent glemme, dengang hun kom ind
og så Carl-Henrik stå med spanskrøret hævet over sin 85-årige
far – i fuld gang med at give igen for alle de tæsk, han havde fået
i årenes løb. De lignede hinanden så meget, den gamle greve og
hans ældste søn, og måske var det derfor, de aldrig kunne enes.

Gunnel satte sig på cyklen, mens hun tænkte på Maud. Hun var
naiv og indimellem på grænsen til dum, men Gunnel mente, det
hang sammen med, at der altid var blevet sørget for hende, og at
hun aldrig havde behøvet tænke selv eller træ�e sine egne beslut-
ninger. Hun var blevet pakket ind i vat og havde levet en beskyttet
tilværelse i den tro, at verden uden for godsets mure var ligesådan.

Kunne det virkelig være sandt, at Carl-Henrik forsøgte at sny-
de sine søskende for arven? Det skulle ikke undre mig, tænkte Gun-
nel og huskede, hvordan hun tidligt havde lært, at hun ikke skulle
være alene med grevens ældste søn. Vinden på cykelturen og den
friske efterårsluft �k øjnene til at løbe i vand, da hun trillede ned
ad bakken. Hun frøs om hænderne, men hun turde ikke stikke
hånden i lommen, fordi hun var bange for at miste balancen på de
glatte efterårsblade. Alléen op til det store hus var pragtfuld med
de �ammende gule og røde farver. For foden af bakken standsede
hun og tog handskerne på. Hun vendte sig om. Selvom hun kørte
her hver morgen, nød hun stadig synet af de smukke bygninger og
de høje smedejernsporte. Men de fantastiske facader sagde intet
om de intriger, der udspillede sig bag de pudsede mure.

Salaholm Gods, 5. oktober 1801

Metta lænede sig tilbage i stolen og betragtede den smukke
stuk i loftet og krystallysekronen, som hang i dens midte.

Lyset spillede i de 84 prismer og kastede re�eksioner på vægge-
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ne. Forsigtigt duppede hun mundvigene med bomuldsservietten.
Maden havde været udsøgt; kogekonen hos Adam Fock kunne
sandelig sit kram, tænkte Metta tilfreds og drak endnu en tår af
den spanske vin. Hun kunne godt lide denne del af huset. Denne
spisestue var den hyggeligste af de to, der fandtes. Måske fordi
den gennem glaspartiet havde udsigt til det grønne og fuglene
i haven, og at det derfor næsten føltes, som om man sad uden-
dørs. Hun syntes, at hun så en af påfuglene fare forbi udenfor, og
strakte hals. Mærkelige dyr, men henrivende. Det var kun deres
ildevarslende lyde, hun havde det svært med. Hun drak resten af
vinen og stillede forsigtigt glasset på bordet.

Stuepigen kom ind gennem tjenestefolkenes dør med en bakke i
hænderne.

“Te til herskabet,” sagde hun og stillede bakken på spisebordet.
Hun skænkede den rygende varme væske i tre små kopper med

familien Focks grønhvide våbenskjold. Derefter trak hun en lyseblå
hætte over sølvkanden, for at den skulle holde på varmen. Metta
nød duften; hvor var det længe siden, hun havde mærket den.

“Men det er ikke te, det er ka�e,”udbrød hendes mand Henrik
glad.

“Det er te, min kære. Du tager fejl.” Metta drak igen og nød
varmen og den specielle smag.

“Vel er det ej! Det er ka�e. Jeg er sikker.” Henrik satte kop-
pen fra sig på underkoppen. “Men er ka�eforbuddet ophævet?”
spurgte han overrasket.

“Ikke mig bekendt,” svarede Metta. “Og det er derfor, vi må
tage til takke med te.” Hun sagde det med en fast stemme i håbet
om, at hendes mand skulle forstå hentydningen. Derefter nikkede
hun til stuepigen for at få fyldt op, og på et øjeblik havde pigen
igen skænket i to af de tre kopper.
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Metta rejste sig og gik hen til en buste, der stod på en piedestal.
“Smuk,” sagde hun. “Den var her vist ikke, sidst vi var på be-

søg?”
“Den er udført af Johan Tobias Sergel,” svarede Adam kort.

Den kvinde kendte ikke sin plads, men det var kun en del af
problemet. Adam Fock betragtede sin fars fætter, Henrik Johan
Fock, til daglig kaldet “Focken”. Familien havde været imod for-
bindelsen allerede i 1779, da Metta Charlotta Ridderbielke som
14-årig blev lovet bort til Focken, og hans mor og bedsteforæl-
dre ville sikkert vende sig i graven, hvis de kunne. Pigen kom
ganske vist af god familie, alt andet havde været utænkeligt, hun
var smuk, men hun var også uligevægtig og �k raserianfald, når
hun ikke �k sin vilje. Adam selv havde kun hørt historier om
diskussionerne, eftersom han først blev født året efter forlovel-
sen, men nu, hvor han var blevet 21 år, kunne han ikke andet end
bekræfte dem.

Mettas mor og brødre havde været nødt til at opdrage pigen
selv, eftersom faren døde tre måneder før, hun kom til verden, og
måske havde den stedfar, hun �k i femårsalderen, været alt for
eftergivende over for tøsen. På samme måde var Focken i otte-
årsalderen blevet faderløs, og da moderen to år senere giftede sig,
var det ikke usandsynligt, at stedfaren så Focken som et problem.
Da vielsen blev afholdt en kold december dag i 1783, havde man
i familien Fock stadig tvivlet på, om den forkælede og lunefulde
Metta Charlotta Ridderbielke var et passende parti for Focken.
Han var foruroligende langsom i hovedet og havde mere brug for
en lydig hustru rustet med tålmodighed.

Et par år senere skulle det vise sig, at de havde haft ret. Skam-
men var blevet fuldkommen, da Metta �k udpeget en formynder
for sin ægtemand. I stedet for at behandle sagen diskret, ska�ede
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hun en myndighedsbeslutning, der �k bønderne til at grine ad
Henrik Johan og familien Fock. I familien Fock grinede man der-
imod ikke. Adam blev stadig vred, bare han tænkte på det. Som
om Focken ikke havde formået at passe sine forretninger. Metta
havde mere end én gang blandet sig i spørgsmål, der ikke ved-
kom hende. Jordbrug, skovpleje, vedligeholdelse af ejendomme.
Gården Lilla Gisslared drev hun – en kvinde – som om, det var
hendes, både skoven og landbruget. Nej, valget af ægtefælle havde
sandelig ikke været heldigt.

Adam fulgte dem forbi kakkelovnen, hvor familien Focks våben-
skjold hang side om side med familien Ekeblads. Hans mor havde
været omhyggelig med, at hendes Ekebladske våbenskjold også
skulle med. De gik ud af salonen og gennem de to gemakker, som
lå i forlængelse af hinanden, indtil de stod på det ternede kalk-
stensgulv i hallen. Stenene kom fra Kinnekulle, plateaubjerget ved
Vänerns sydøstlige kyst, og som barn kravlede han på varme som-
merdage rundt i den kølige hall for at følge stenenes mærkelige
mønstre.

Metta lagde sin kappe og sjalet om skuldrene, før hun gik ud
på trappen. Normalt ville han naturligvis have tilbudt at hjælpe,
men kunne hun passe en hel gård, kunne hun også selv tage sin
kappe og sit sjal på. Adam nikkede til karlen, der førte vognen
frem. Den blev trukket af en grå hest, som han ikke havde set før.

“Hvad er det for en hest?” spurgte Adam og kiggede forundret
på den magre hoppe. Huden lå stramt over de udstående ribben,
og øjnene var matte.

“Jeg købte den af en bonde i Falköping.” Focken nikkede for
sig selv.

Hesten gik et par skridt frem.
“Men er den halt, Henrik?” Adam rynkede panden.
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“Ja, men bonden sagde, det ville gå over. Han havde ikke lagt
mærke til det før.”

“Og du troede på ham?” sagde Metta med et suk og rystede på
hovedet.

“Hvad gav du for den?” spurgte Adam, som nu lukkede dob-
beltdøren bag sig og gik hen for at undersøge hestens ben.

“Otte rigsdaler og 16 skilling.”
“Otte rigsdaler og 16 skilling for en halt hest! Vi kunne godt

have brugt de penge til noget andet.” Metta samlede skørterne og
steg op i vognen. “Min gode bror Gustaf har bedt Henrik om at
a�evere hesten tilbage og kræve at få pengene. Men han insiste-
rede på at beholde den.”

Adam bed tænderne sammen og ignorerede hendes kommen-
tar. Mettas bror var den mand, der var udpeget til at være Fockens
formynder, hvilket betød, at det var Metta selv, der regerede på
familiens gård, som hun ville.

Ekvipagen begyndte at køre – forbi det store elmetræ, et træ,
der var plantet for at bringe held og lykke til Salaholm og som do-
minerede gårdspladsen foran hovedbygningen. Solen stod i syd-
vest og skinnede på det store hus og de to �øjes tørve tage. Adam
stillede sig i skyggen af �øjen mod syd. Halvvejs gennem lågen
vendte Focken sig om og vinkede til farvel. Adam løftede hånden.
Metta gav ham et hø�igt nik, før hun vendte blikket fremad. He-
sten haltede ned ad alléen mod Lilla Gisslared, mellem rækkerne
af løn og lind, som stod ret for de forbipasserende.

Adam så efter dem. Han var stadig ugift og ville være omhyg-
gelig med ikke at begå samme fejl, som hans fars fætter havde
gjort. Focken kunne selvfølgelig være enfoldig, men Metta burde
under alle omstændigheder behandle sin mand med respekt.

Han blev stående, til vognen var forsvundet. Som så mange
gange før, dukkede billeder af hans far og mor frem i hans tanker.
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De blev så tidligt revet bort fra de tre sønner. Adam var lige fyldt
syv, da hans mor gik bort, og kun et år senere mistede han også sin
far. Han mindedes sin mors stemme og sin fars ansigt. Hans far
havde altid passet på fætteren Focken, og derfor ville Adam gøre
det samme. Desuden havde han ikke ret meget familie tilbage. På
faderens side var der faktisk kun Focken.

Hans morbror Ekeblad havde passet på de forældreløse dren-
ge, indtil de blev myndige, og det var også ham, der foreslog, at
Adam skulle gifte sig med sin kusine, Eva Gustafa. Hun var hof-
dame hos dronning Fredrika Dorotea Wilhelmina og havde taget
det ilde op, da Focken blev umyndiggjort. Der blev ikke set med
milde øjne på, at hendes tilkommende havde en nær slægtning,
der havde fået en formynder, fordi han ikke selv kunne træ�e be-
slutninger.

Metta sad hensunken i tanker, da de passerede Kvissle mølles rød-
malede bygninger. Mølleren havde travlt med alt det korn, der
skulle males, og �ere vogne holdt på gårdspladsen. Folk kom fra
nær og ⌧ern med kornet og måtte nogle gange overnatte, mens
de ventede på at få det malet. Metta og Focken havde boet på
Kvarngården ved møllen en tid som nygifte. Det var også der, de-
res første barn, Ulrica, blev født. Pigen levede kun i �re måneder.
Derefter var de blevet velsignet med yderligere �re børn og var
�yttet til det nærliggende Lilla Gisslared. To sønner og to døtre.
Den ældste datter, hun var også døbt Ulrica, var nu blevet 16 år og
var forlovet med sergent Wahlberg, en lovende ung mand. Claes
Abraham var 13 og på vej til en stilling som aspirant i Västgöta
kavaleriregiment, og snart ville de kun have de yngste børn hjem-
me på gården. Wilhelm på syv år og Charlotta Lovisa på tre. Det
skar hende i hjertet, når hun tænkte på pigen.

Da de kørte over den gamle træbro, �k den brusende Lidan
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hende til at �ytte blikket fra vejen, og i stedet så hun mod elven
og det brunlige vand. Vognen rystede, og da hun atter kiggede op,
så hun, at Focken styrede alt for tæt på kanten. Metta kastede sig
frem og �åede tømmerne fra sin mand. Med et fast greb �k hun
hesten til at skifte retning.

“Hvorfor gør du det?” sagde Focken oprørt.
“Du kan ikke køre så tæt på kanten. Det var her, broen gav

efter sidste vinter, husker du ikke det? Det er bedre at holde sig til
midten.”

Focken lagde armene over kors.
“Vil du tage over?” spurgte Metta med blid stemme og rakte

ham tømmerne.
“Kør du bare, du som er så dygtig til alt,” svarede han surt.
“Rolig min ven, vi skal ikke skændes.” Hun hyppede på he-

sten, som nu sagtnede farten betydeligt. Strækningen mellem Sa-
laholm og hjemmet i Lilla Gisslared viste sig at være i overkanten
af, hvad hoppen kunne klare, på trods af, at det ikke var mere
end fem kilometer. Langsomt skridtede hesten ad den lille vej.
Metta skuttede sig. Efteråret var på vej, og der var endnu meget,
der skulle forberedes til vinteren. Hun vendte sig mod sin mand,
lagde en hånd på hans arm og valgte sine ord med omhu.

“Jeg håber bare, at vi kan få resten af brændet i skuret, før der
kommer mere regn.”

“Jeg gør det i morgen.”
“Kan vi ikke tage lidt i dag og fortsætte i morgen? Der kræver

mere end en uges arbejde at få styr på det.”
“I morgen, sagde jeg.”
Der var ingen mening i at forsøge at overtale ham, når han

var så fast besluttet, det vidste hun. Selvfølgelig havde de haft det
godt sammen, og de havde sat fem børn i verden, hvoraf de �re
stadig var hos dem, men hendes mands begrænsede forstand gav
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problemer hver dag på grund af dårligt gennemtænkte forretnin-
ger og forhastede beslutninger. I sidste ende påvirkede det hele
deres husholdning og økonomi. Hun havde tålt meget, før hun
så sig nødsaget til at tage sine forholdsregler og �k udpeget en
formynder. Mettas egen bror, Gustaf, endda. Men hvad skulle hun
ellers have gjort? Og Gustaf var trods alt en lærd mand, uddannet
præst.

Nu kunne hun se gården, det røde hus, kostalden og udhuset.
Metta så, hvordan naboerne på Stora Gisslared hilste på Focken,
men at de derefter pegede og bemærkede, at det var hende, og
ikke ham, der havde fat i tømmerne. Måske skulle hun lade dem
slå mosen, som de så længe havde bedt om, måske kunne det tø
lidt op på den iskolde stemning, der var opstået mellem dem. Hun
kunne i det mindste overveje det, tænkte hun, da hun kørte ind på
gårdspladsen og holdt hesten an.

Focken steg ned og gik hen til sin svigermor, der kom ud på trap-
pen. Hun bar Charlotta Lovisa på armen, selvom Metta havde
bedt en af pigerne om at passe hende, da de tog af sted for at
besøge Adam på Salaholm. Pigen gurglede og lo, da hun så sin
far, men selvom hun var fyldt tre år, var der aldrig kommet et ord
over hendes læber. Familien havde vænnet sig til at bruge fagter,
når de talte med hende, og Metta havde længe tænkt, at sproget
nok skulle komme, men det gjorde det ikke. Der var noget galt
med lillepigen, det kunne hun ikke lukke øjnene for længere. Hun
virkede, som om hun var i sin egen verden, og hendes lyde og
udtryk var ikke, som de havde været hos de tre andre børn. Da
mormoderen påpegede, at den yngste datter heller ikke reagerede
på lyde, slog Metta det rasende hen, men til sidst var hun tvunget
til at indse, at pigen var både døv og stum. Focken var den, der
havde taget det tungest. Han spurgte bedrøvet sig selv, hvilken
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fremtid, der ventede en døvstum pige. I to uger var pigens mang-
lende sprog og hørelse det eneste, han talte om. Igen og igen snak-
kede han om, at hendes liv var slut, før det var begyndt. Ingen ville
ønske at få hende som hustru.

Metta spændte vognen fra og trak hesten ind i stalden.Tørvetaget
skulle, som så meget andet på gården, repareres. Det gjorde hende
vred at se, hvordan vandet trængte ind og opblødte bræddevæg-
gene, til de langsomt rådnede og blev ødelagt. Hvis man ordnede
bygningerne i tide, behøvede skaderne ikke at blive så store. Det
var heller ikke et særlig stort arbejde, men tingene hobede sig op.

Hun strøg hesten over mulen og sikrede sig, at den havde hø og
vand, før hun låste stalddøren og gik op til huset.

“Er der sket noget?” spurgte enkefru Gripenmarck sin sviger-
søn.

“Spørg Metta, hun tror jo, hun ved bedst,” svarede han og gik
derefter ud i køkkenet og åbnede døren til spisekammeret.

Allerede inden hun så �asken, vidste hun, at det var den, han
skulle hente. Med husets eneste glas i hånden stod han og stirrede
ud over markerne, mens solen gik ned.

Enkefru Gripenmarck sukkede. Hvordan ville det mon have væ-
ret, hvis hun havde fået lov at leve sit liv med sin første mand,
Mettas far? Men skæbnen ville det anderledes. Mettas far ville
formodentlig have været mere betænksom end stedfaren i valget
af ægtemand til datteren. Måske så han mest muligheden for at
slippe af med den uregerlige pige. Fra at have levet et godt liv
med et opvarmet hus, tjenestefolk og uden nogensinde at behøve
bekymre sig om penge, var deres tilværelse blevet ændret. Først for
Metta, der �yttede til sit eget hjem, og derefter for hende selv, da
hun igen blev enke og �yttede ind hos den ældste datter.
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Enken havde selvfølgelig haft økonomiske midler, som hun
kunne dele ud af, og det havde hun også gjort til Metta og svi-
gersønnen. Men i den sidste tid havde hun givet pengene som
lån, efter at hun havde indset, at de handler, svigersønnen indgik,
var håbløse. Lånene var nu løbet op til den svimlende sum af 319
rigsdaler og 25 skilling. Desuden havde hun ikke så mange kon-
tante midler tilbage.

Mere end én gang havde hun spurgt sig selv, om de gjorde det
rigtige, da de giftede datteren bort til Henrik Fock. Havde han
ikke været af familien Fock, ville det aldrig være kommet på tale.
De tegn på enfoldighed og sløvsind, som man tidligere kunne ane,
var i årenes løb blevet forstærket og var nu direkte pinlige.

“Det er bedre end at være enke,” havde hun sagt på et tids-
punkt, da Metta kom svedig og udmattet ind efter en hård ar-
bejdsdag i den varme sommersol.

“Er du sikker?” svarede Metta, men havde med det samme
angret sine ord. Der var intet ondt skabt i Focken; han tænkte sig
bare ikke om. Og han var trods alt børnenes far.

Næste morgen havde Focken glemt sit løfte om brændet. Han sad
og spiste sin morgengrød, da Metta mindede ham om det. Anders
og Per, de to karle, som havde plads, var allerede gået ud og var i
gang med dagens arbejde.

“Vi må ud i skoven i dag og samle brænde,” konstaterende hun
med et blik på den grå, overskyede himmel. En kort tur kunne de
godt nå før regnen.

“Det er ikke så godt i dag.” Focken rystede bestemt på hovedet
og slubrede mælken i sig.

“Det burde være gjort i sommer, vi er allerede for sent ude. Og
hvad skal vi fyre med til vinter, synes du?” Metta sendte sin mand
et vredt blik.
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“Ikke i dag, siger jeg. I morgen.”
“Det bliver jo aldrig gjort. Hvad kan være vigtigere end bræn-

det? Vinteren er på vej, og når vi får brændet hjem, skal det saves
og kløves. Det er hårdt arbejde, og alle må hjælpe til.”

“Jeg kan gøre det, mor.”Det var Claes Abraham, som var kom-
met ind. Han lukkede døren bag sig.

“Elskede barn, det ved jeg. Men du har rigeligt at gøre med at
male kornet og alt det. Så meget er blevet forsinket.”

At hun også forsøgte at sætte manden til arbejde, hvor han
gjorde mindst mulig skade, sagde hun ikke, men hun måtte altid
tage hensyn og holde ham væk fra steder, hvor han kunne skabe
uorden. Enkelt arbejde klarede han �nt – hente træstammer i sko-
ven, save og hugge brænde. Stable det �nt, gjorde han også de
gange, hvor han deltog i gårdens arbejde. Men at lægge tag på
stalden var ikke et arbejde for Focken. Han tænkte ikke på, hvor-
dan regnen faldt, eller hvordan vandet løb ned ad taget.

“Jeg har aftalt et møde med major Palmcrantz på Krabbelund.”
“Nu i dag?” spurgte Metta.
“Nu i dag,” gentog Focken.
“Jeg håber, at mødet handler om, at han skal hjælpe dig med at

lade købet af hesten gå tilbage. For jeg kan ikke se nogen anden
grund til at tage til Krabbelund.”

“Vi har lidt forskelligt at diskutere, majoren og jeg. Forretnin-
ger.”

“Du skal ikke handle! Vi har allerede en stor gæld til mor.”
Focken drak det sidste af mælken fra sin tallerken, før han rej-

ste sig, tog støvlerne og læderfrakken på og trak den strikkede grå
tophue ned over ørerne. Derefter åbnede han døren og gik.

Metta sukkede og satte sig for at spise det lidt, der var tilbage
af grøden. Her sad hun med sin gamle mor, �re børn og en gård at
passe. Hvad skulle hun gøre?
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Claes Abraham lagde en hånd på sin mors skulder.
“Jeg kan hente stammerne i skoven, mor.”
Hendes ældste søn var bare 13 år gammel, og han gjorde mere

gavn på gården, end Focken nogensinde havde gjort. Og hovedet
var der intet i vejen med. Hun forbandt mange af sine håb om en
bedre fremtid med sønnen. Han var indskrevet som mindreårig
aspirant, for man skulle være fyldt mindst 15, før man kunne blive
soldat. Men hvis han �k stillingen i kavaleriet, ville han desuden
få løn, og den havde de sandelig meget brug for.

I �ere af de andre huse sad de ganske vist også hårdt i det, men
der passede kvinderne dyrene og husholdningen, mens mændene
sørgede for gården og skoven.

Metta kiggede på ham. Som mor måtte man ikke have ynd-
linge, men der var et særligt bånd mellem hende og den ældste
søn.

“Du hjælper mig bedst her på gården, Claes Abraham,” sagde
hun. “Jeg tager karlene med i skoven. De må køre vognen med
okserne, så tager jeg hesten. Vi må arbejde, til der er nok, og vente
med at save og kløve brændet, til vi er tilbage.”
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