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I

A Herança e a Lei

«… para que também a vã meditação dos 
espíritos perdidos e o terrível medo dos supersticiosos O louvem 

e as lamentações dos perdidos O glorifiquem…»

David Rygelius, o Velho.  
«Imitação e Obediência à Palavra»
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Primeiro Capítulo 

Fält – Fältman – Arnberg e seus descendentes

Eu, o Senhor teu Deus, sou um Deus ciumento –
Obviamente.
Que vinga a iniquidade dos pais nos filhos até às terceira e quarta 

geração –
Sim.
Daqueles que me odeiam.1

Daqueles que me odeiam.
O meu pai era ateu. Isto causou bastante ofensa no seu tempo 

1 Nota do Tradutor: Citação retirada do livro bíblico do Êxodo (Ex 20, 5).
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quando, ainda um jovem estudante em Upsala2, desafiou o seu tio 
e futuro sogro, Julius Arnberg – nessa altura, um professor asso-
ciado mas, posteriormente, bispo de W. –, para um debate público 
sobre as segunda e terceira cláusulas da nossa declaração de fé. O 
meu tio e benfeitor, o deão David Rygelius, o Novo, disse-me que 
foi este debate a verdadeira causa da desgraça do meu pai. Tomo, 
contudo, a liberdade de duvidar disto.

Tendo em conta o que agora sei, ou acredito saber, tenho de 
procurar a causa mais atrás no tempo.

O meu tetravô paterno, que se chamava Fält, Fältman e, por 
último, Arnberg, era o filho, embora nunca reconhecido, do con-
de Arnfelt, o general que esteve envolvido na conspiração contra 
Gustavo III3. Depois do baile de máscaras na Ópera, o general fu-
giu imediatamente para a sua propriedade, Frönsan, onde Fält era 
algum tipo de administrador ou mordomo. Dividiu todos os seus 
dinheiro e valores em duas partes e confiou a maior destas ao seu 
mordomo, para uso do jovem conde. Tentou, com o resto no seu 
baú, fugir do país, mas foi assassinado, numa quinta perto da fron-
teira norueguesa, pelo seu criado particular, um tal Battiste Léon. 
O meu pai contou-me o seguinte acerca do homicídio:

«O conde, exausto após dois longos dias de viagem, parou por 
volta das seis horas da tarde numa quinta a cerca de quinze qui-
lómetros da fronteira. O conde foi imediatamente para a cama. 
Mais tarde, nessa noite, um indivíduo desconhecido chegou e pe-
diu para falar com o criado. Após uma longa conversa entre ambos, 
o homem não identificado (Fält?) foi-se embora a cavalo. Por volta 
das duas horas da noite, quando os habitantes da quinta estavam a 
dormir profundamente, o criado acordou o seu amo. Disse que re-
cebera notícias de que o conde estava a ser perseguido: era essen-
cial a maior rapidez possível. O conde levantou-se de imediato e 
mandou-o preparar tudo para as suas abluções matinais. Battiste 
aconselhou-o a não fazer nada que os pudesse atrasar ou acordar 
as pessoas da quinta; a sua higiene poderia, sem dúvida, ser adiada. 
O conde, contudo, bateu nos pelos do queixo e respondeu: Não 

2 Nota do Tradutor: Antiga grafia de Uppsala; utilizá-la-ei na tradução sempre que estiver presente no 
original.
3 Nota do Tradutor: Referência a episódio histórico ocorrido a 16 de março de 1792, em que o rei Gustavo 
III da Suécia foi assassinado num baile de máscaras na Ópera de Estocolmo. A conspiração esteve a cargo de 
vários nobres, tendo a bala fatal sido disparada pelo oficial Jacob Johan Anckarström.
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quero viajar nem mais um dia nesta condição pavorosa. Quando se 
sentou em frente do seu espelho, uma valiosa peça feita de vidro 
veneziano hexagonal, em cuja moldura de prata as sete virtudes 
cardeais estavam representadas, adormeceu, dormindo todo o 
tempo em que foi barbeado. Precisamente quando o criado limpa-
va a navalha de barbear e a punha de lado, o conde acordou com 
um sobressalto, e os seus olhos estremunhados encontraram, no 
espelho, os do criado. O conde exclamou: Battiste! Em que estás a 
pensar? O que andas a tramar? A pergunta surgiu tão inesperada-
mente que o criado caiu de joelhos e, em lágrimas, confessou que 
uma certa pessoa (Fält?) tentara persuadi-lo a deixar o baú do con-
de cair despercebidamente na estrada durante a sua viagem dessa 
noite. O conde ficou extremamente agitado. Que traidor!, gritou 
ele. Que Judas desprezível! Ele tentou levantar-se, mas a toalha de 
barbear, que também envolvia a parte de trás da cadeira, impediu-
o. O que é isto?, gritou ele. Já me prendeste, seu assassino! Battiste 
pôs-se de pé aos tombos e, com dedos trémulos, começou a desa-
pertar o nó. O conde observou-o atentamente no espelho. E, mais 
uma vez, os olhos encontraram-se por um momento silencioso. 
Ao invés de desapertar o nó, o criado pôs ambas as mãos na cinta 
e apertou-a ainda mais à volta da garganta do conde. Completou a 
tarefa com a navalha.

No entanto, continuou o meu pai, a história não só não foi 
corroborada, como é também improvável. Uma vez que o criado 
nunca caiu nas mãos da lei e que, consequentemente, nunca deu 
nenhuma confissão, e dado que o conde foi encontrado morto pe-
los habitantes da quinta, ninguém foi, claro, capaz de testemunhar. 
A única coisa que a torna de todo credível é o enfático grito do 
conde: Que traidor! Que Judas desprezível! Ele próprio acabara 
de sair de um ato de alta traição. E a partir de tais provas internas 
podemos, meu rapaz, conhecer a verdade.

Não sei, assim, ao certo até que ponto era Fält um Judas. Mas 
é mais do que provável que se tenha apropriado dos fundos que 
lhe foram confiados pelo conde. Em 1793, um homem de nome 
Fältman estabeleceu-se em Gotemburgo como mediador e agente 
marítimo. O seu fundo de maneio parece ter sido bastante consi-
derável. Não obstante, sentiu-se obrigado a procurar um novo lo-
cal de refúgio e um novo nome uns cinco anos depois. Em 1800, é 
encontrado em Ystad, já casado com uma das filhas da burguesia da 
cidade e sócio no negócio do seu sogro. Adotou, em Ystad, o nome 
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Arnberg. As suas riquezas e reputação cresceram sem cessar. Em 
1804, tornou-se vice-cônsul inglês. Morreu em 1813 como como-
doro da Ordem Vasa e cavaleiro da Ordem da Estrela do Norte. 

Há, porém, também uma história de Ystad: em 1812, um navio 
de guerra britânico, que fora perseguido por um ou mais navios 
franceses, entrou no porto de Ystad. O comandante, sir Mogens 
Feurfield, tinha a bordo uma avultada quantia de dinheiro, fundos 
governamentais que, de forma a proteger para lá de qualquer dú-
vida, ele próprio desembarcou quando procurou o Cônsul inglês, 
com quem deixou o dinheiro em troca de um recibo adequado. 
Permaneceu em terra mais um dia, como hóspede do cônsul. Na 
noite do segundo dia, já tarde, o cônsul e um dos seus homens 
acompanharam sir Mogens até ao porto. O criado deveria levá-lo 
até ao navio de guerra. Era uma noite de fevereiro, escura e vento-
sa. O cônsul iluminou o caminho do seu convidado até este descer 
ao barco, deu meia volta e regressou a casa. Alguns amigos que 
o haviam ajudado a entreter o convidado estrangeiro ainda esta-
vam sentados à mesa de jogo. Ele sentou-se e, enquanto baralhava 
as cartas, contou-lhes o porquê de o comandante os ter visitado, 
acrescentando que acabara por o convencer a não levar por diante 
a sua intenção. Foi uma pena, interrompeu um dos amigos, po-
derias ter guardado o dinheiro durante anos e retirar dele algum 
lucro. Arnberg sorriu e respondeu: Não tenho utilidade para o di-
nheiro de outros, apenas para o meu. Após uma hora a jogar cartas, 
os amigos foram embora e o cônsul para a cama. Mas o criado não 
regressou nessa noite. Foi encontrado no dia seguinte, junto ao 
porto, semi-nu e meio morto. O barco virara-se, o criado usara as 
suas últimas forças para chegar a terra, sir Mogens fora ao fundo. 
E com ele, de acordo com o testemunho do cônsul e com a con-
firmação dos seus amigos, fora o dinheiro. O caso foi encerrado, 
mas, todavia, o assunto não se ficou por aí. Alguns meses depois, 
o criado acima mencionado abandonou esta vida pela sua própria 
mão. Foi encontrado na sua cama com a garganta cortada e, na 
mão, uma navalha de barbear que, aparentemente, não era a sua, 
sem ser, contudo, de outra pessoa qualquer. Um facto curioso em 
que os amigos do infeliz homem repararam em silêncio foi o de 
estar a segurar a navalha com a mão esquerda. No entanto, tanto 
quanto sabiam, não era canhoto. Acharam, na verdade, este facto 
tão peculiar, que, certa noite, desenterraram o caixão da sua terra 
profana e o colocaram, sem a tampa, num tipo de câmara ardente, 
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feita com caixas vazias, por baixo da janela do quarto do cônsul. 
Em seguida, esperaram pela alvorada escondidos atrás das caixas. 
Como esperado, viram o cônsul, ainda em camisa de dormir e 
com a touca na cabeça, subir a persiana. Pressionou a testa con-
tra a vidraça, perscrutando o céu, verificando o vento e o tempo. 
Depois, baixou o olhar. Permaneceu quieto por alguns momen-
tos. Os homens viram-no então tatear com as mãos em busca de 
algo, e assumiram que estava à procura dos óculos. Ele, porém, 
ergueu subitamente as mãos e agarrou o ar acima da sua cabeça, 
possivelmente para baixar novamente a persiana. No entanto, caiu 
para trás e foi, mais tarde, encontrado morto. Segundo o seu mé-
dico, sofrera de uma séria doença cardíaca durante muitos anos. 
A grosseira e fatídica partida dos homens exigiu e recebeu castigo 
adequado.

Isto é praticamente tudo o que sei sobre o meu antepassado, 
Fält-Fältman-Arnberg. Nada particularmente louvável. Deixou, 
contudo, uma fortuna considerável ao seu, tanto quanto sei, úni-
co filho. Johan Ludvig era uma honra para a família. Foi, na sua 
juventude, cientista, químico, físico e metalúrgico. Doutorou-se 
em Lund e até se tornou professor catedrático em qualquer coi-
sa, não sei bem o quê. Mas depressa deixou a universidade. Era 
infeliz em Skåne. Mudou-se para Värmland e comprou a fundição 
de –dal, uma propriedade a cerca de dezoito quilómetros de Frön-
san, a propriedade dos Arnfelt. (Tendo, como resultado, a nossa 
família entrado novamente em contacto com os Arnfelt.) A fundi-
ção de –dal tornou-se, «tempo do doutor», uma das melhores em 
Bergslagen. Ouvi, alguns anos atrás, um velho trabalhador falar 
elogiosamente do «forno de Arnberg» – um objeto cujos méri-
tos certamente não conheço, nem sequer sabendo qual o seu uso. 
Johan Ludvig era, além disso, um homem bom e prestável. Ele 
costumava dizer: Ajudar um vizinho é ajudar-se a si mesmo. E ele 
agia de acordo com isso. Foi somente graças a ele que os Arnfelt 
conseguiram manter Frönsan. Era também muito afetuoso com os 
seus filhos. A única pessoa que parece ter tido razão para falar mal 
dele foi a sua esposa, a poeticamente inclinada filha de um mestre-
escola de Skara. (Ela tinha sangue francês ou valão nas veias, e o 
seu nome de solteira era Claire Aurore Clémence Lebossu!) Johan 
Ludvig tinha em relação a ela vários temores, que, na sua idade 
avançada, se endureceram até à firme convicção de que ela queria 
envenená-lo. De onde surgiu esta suspeita sobre a meiga e român-
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tica Claire Aurore Clémence? Ninguém o sabia dizer, muito menos 
Johan Ludvig. Não dava qualquer motivo, e nem sequer parecia 
zangado ou irritado com a alegada intenção criminosa da sua mu-
lher. Via-o como um facto inescapável. No entanto, ele sobreviveu 
à sua esposa, e o facto de ter realmente morrido por envenena-
mento alguns meses depois – como resultado de uma confusão 
fatal com garrafas de medicamentos – não pode, em nenhuma cir-
cunstância, ser culpa dela.

Num daguerreótipo, provavelmente tirado para assinalar as 
suas bodas de prata, estão sentados de mão dada, olhando inocente 
e afetuosamente para os olhos um do outro. E suponho que o que 
viram nos olhos um do outro foi algo bem diferente do que o que 
o general Arnfelt viu nos do seu criado. Os filhos estão agrupados 
à sua volta. À frente está o filho mais velho, o meu avô paterno, 
baixo e gordo, sem pescoço, e com uma espessa barba preta à vol-
ta dos seus lábios carnudos e negroides. Está em pé, confiante, as 
pernas bastante afastadas, com a mão direita sobre o ombro da sua 
mãe. Entre o pai e a mãe, a sua mão esquerda no ombro da mãe, a 
direita no do pai, está o meu tio-avô Julius (meu tio-avô e avô ma-
terno: ou seja, o meu pai casou com a sua prima). Com o passar do 
tempo, tornou-se bispo, mas nessa altura era apenas um estudante 
pio com cabelo lãzudo e olhos um pouco absortos. À direita de 
Johan Ludvig está o terceiro filho, Leonard. No retrato, parece ser 
um rapaz de doze ou treze anos. As suas calças são claramente de-
masiado apertadas, e dá a impressão de que está prestes a cair com 
a cara no chão. Mas segura o braço do seu pai com ambas as mãos. 
Em banquinhos em frente aos seus pais sentam-se Klara e Léonie. 
Léonie, a mais nova, uma verdadeira beleza. Morreu solteira, em 
local e data desconhecidos. Klara, a mais feia dos filhos, casou com 
Rygelius e acabou por se tornar a mãe do meu benfeitor, o deão 
David Rygelius, o Novo. Ela segura a sua irmãzinha pela mão e 
olha afetuosamente para os seus olhos, tal como os seus pai e mãe.

No geral, é surpreendente que estejam todos a esticar os braços 
uns para os outros. O fotógrafo deveria ser um indivíduo senti-
mental e um pouco desajeitado. Ou então o sentimento familiar 
era arrebatador. Ou havia qualquer outra razão.

A última vez que estes irmãos estiveram juntos foi no casa-
mento do meu avô paterno. Ele casou-se com Anna Maria Riis af 
Boskull, uma rapariga alta, loira e bonita que fora para –dal como 
governanta de Léonie. O seu pai era um tesoureiro militar que 
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pertencia a uma velha família de funcionários públicos de nobreza 
inferior que, apesar dos séculos de labuta ao serviço da Coroa, 
não tinha conseguido subir muitos degraus na escadaria social. No 
terceiro dia de casamento, quando a maioria dos convidados tinha 
partido e apenas os cinco filhos, um velho mordomo ou guarda-
livros de nome Grundberg e, talvez, um ou dois amigos mais ínti-
mos estavam sentados à mesa, o meu avô levantou-se e sugeriu um 
brinde aos queridos entes falecidos, referindo-se aos seus pais. As 
taças de prata foram esticadas e o brinde foi bebido em silêncio e 
com emoção.

No fim do mesmo, Julius disse:
Bem, meu querido Ludvig, tenho esperado muito por este 

brinde!
Ora, o meu avô tinha um mau temperamento e, além disso, 

fraca resistência à bebida. Exclamou:
Talvez preferisses que o tivesse feito ontem, à frente de estra-

nhos indiferentes? Isso demonstra pouco tato da tua parte, meu 
caro Julius. Podes ser pastor, mas ainda te falta piedade.

A minha avó, a jovem noiva, tentou acalmar a tempestade. Fez 
todo o tipo de perguntas sobre os sogros, e perguntou, entre ou-
tras coisas, qual fora o nome de solteira da sua sogra. Quando lho 
disseram, a jovem imprudente rompeu em gargalhadas.

Lebossu! É demasiado ridículo! Bossu significa marreca.
Muito delicada, murmurou Julius, muito pia.
E ele disse, reprovadoramente:
O nosso avô era, graças a Deus, um homem respeitável. Era 

professor em Skara.
Mentira!, gritou o meu avô, batendo com a taça na mesa. Men-

tes, caro Julius, mentes!
Esta investida assustou a minha avó, a ponto de a fazer excla-

mar:
Valha-nos nosso Senhor Jesus Cristo!
Com isso, Julius levantou-se, abotoou a sua batina e disse:
 Não desejo permanecer num sítio onde o nome da nossa que-

rida mãe é ridicularizado e o santo nome de Deus usado em vão.
Bem, então vai embora, gritou o avô.
Mas Klara e Léonie arrastaram de volta o seu irmão e fizeram-

no sentar-se na sua cadeira.
O avô disse:
Continuo a afirmar que o pai da nossa mãe nunca foi professor 
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em Skara.
Eles discutiram isso durante algum tempo, até o velho Grund-

berg interromper:
O patrão tem provavelmente razão. O pai da falecida senhora 

era francês ou belga. Veio para cá para ajudar o doutor com as 
suas experiências e viveu na ala durante um par de anos. Vi-o em 
várias ocasiões, embora ele passasse a maior parte do tempo no 
laboratório. Parecia ser acanhado. No fim, o doutor parece tê-lo 
considerado um incómodo, por isso escreveu à família em França. 
E depois a filha veio recolhê-lo. Porém, não se fez grande recolha, 
mas antes o contrário.

Isso pode ser verdade, admitiu Julius. Mas ele, posteriormente, 
tornou-se professor em Skara.

Mentira!, repetiu o avô. E Grundberg disse:
Ouvi dizer que ele dava aulas privadas em Skara. E é bem pos-

sível que ele tenha tido algum cargo temporário na escola. Mas 
penso que nunca chegou a ser professor.

Ele está enterrado em Skara, e isso é tudo o que alguma vez 
teve a ver com Skara, concluiu o avô.

E a feliz noiva, a minha pobre avó, não conseguiu resistir a gra-
cejar:

Caro Julius, isso também foi uma docência.
Nesse momento, Julius levantou-se, saiu da sala, pediu que o 

seu cavalo e a sua carruagem lhe fossem trazidos e foi-se embora 
sem sequer avisar os seus irmão e cunhada. Às suas irmãs, que no-
vamente tentaram trazer a paz, disse somente:

Não posso ficar onde os meus entes falecidos são insultados. 
Tenho pena do Ludvig, mas não o posso ajudar.

Esta ridícula disputa sobre a barba do papa4 acabou por ser de-
cisiva no destino do meu avô. Administrara, até então, a fundição 
de –dal em nome dos herdeiros, mas, na sua fúria decorrente da 
interrompida celebração de casamento, decidiu comprar não só 
a parte de Julius, como também as dos outros. Isto resultou em 
avultadas hipotecas e uma falha crónica de capital. E, além disso, 
deixou-se depender demasiado dos seus próprios conselhos.

O meu avô era irremediavelmente prestável. Mudara até a má-
xima do seu pai, «ajudar um vizinho é ajudar-se a si mesmo»,para 

4 Nota do Tradutor: No original, tvist om påvens skägg: discussão absurda, sem sentido.
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a mais compassiva «prejudicar um vizinho é prejudicar-se a si mes-
mo». Mas esta era apenas uma estratégia proferida constante e re-
petidamente contra o sussurrante velho Grundberg. Quando, no 
fim da década de 1850, os dois condes Arnfelt tinham a corda ao 
pescoço, Grundberg, ainda um velhote rijo apesar dos oitenta e 
seis ou oitenta e sete anos, aconselhou o seu patrão a puxar rapi-
damente a corda e a tomar posse de Frönsan ele próprio. Entre 
outras coisas, isto teria dado à fundição em –dal a oportunidade de 
regular e explorar melhor o seu fornecimento de água. Mas não. 
Prejudicar um vizinho…

Além disso, disse o meu avô, mascando os seus lábios inchados 
com alegria, tenho a honra de ser aparentado à distância com os 
condes.

E cavalgou até Frönsan, e, com braços ainda fortes, ajudou a er-
guer os dois condes, ajudando o mais velho a readquirir o estatuto 
dos seus antepassados e a achar um cargo para o mais novo, Adolf 
Otto, numa firma comercial associada com a fundição em –dal. E 
isso não foi tudo! Quando A.O. Arnfelt fundou o Banco Indepen-
dente de W. – um dos primeiros do país, e agora um dos maiores 
–, o metalúrgico Ludvig Arnberg encabeçou a lista de membros 
fundadores. E não pode haver dúvida que não foi nenhum outro 
nome para além do seu a atrair credores ao empreendimento.

Se não estou em erro, isto demonstra que a atualmente ilus-
tre dinastia Arnfelt tem de agradecer à agora assassinada família 
Arnberg a sua posição. Qualquer expressão de gratidão tardou a 
aparecer: mas apareceu.

Ludvig Arnberg não era um metalúrgico cientificamente trei-
nado como o seu pai, ainda menos um financiador, e também não 
era, de modo nenhum, um inovador. Era um industrial trabalhador 
e escrupuloso que achava a obra do seu pai a imagem da perfeição, 
e procurava mantê-la com o máximo das suas capacidades. Mas 
aquilo que fora perfeito «nos tempos do doutor» tornara-se, con-
tudo, menos perfeito com o tempo e, no fim, muito imperfeito. 
Ele apercebeu-se disto e procurou alívio e refúgio na sua fraqueza. 
O que poderia fazer sem capital? Se ao menos os seus irmãos ti-
vessem deixado as suas partes da herança no negócio, se ao menos 
aquele desgraçado do Julius tivesse sido menos intempestivo – se 
ao menos! Se fosse esse o caso, talvez também ele pudesse ter feito 
milagres e aperfeiçoado a obra do seu falecido pai.

Não deixou, contudo, que isto o preocupasse. O débito e o 
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