AURORE
BUNGE .
•

å »säsongens » sista bal före Påsk framförd e
slutligen grefve Hans Kagg sitt fri eri till
fr öken A urore Bunge.
Han hade haft ett förskräckli gt hufvudbry hela
vi ntern för att utfundera en lämplig form för detta
frieri. Han had~ så stor respekt för Aurores öfverlägsenhet, att han sällan vågade tala med henne; och
aldrig föllo sig orden så illa för honom, som d å han
stod inför blicken från dessa glänsande ögon, som
voro så fulla af högdragenhet och nedlåtande, halft
välvilligt förakt. Han skulle velat gifva mycket till,
om han hade kunnat fria skriftligen, men detta vedervägade han dock icke. Ett litet skriffel kunde helt
omärkligt insmyga sig - det mindes han nog se 'n
sin kadettid och han had e sällan öfvat sig sedan och icke gick det väl häller an att låta någon
genomse ett bref af så grannlaga natur. Elaka rykten
kunde så lätt komma att misstyda en sådan försigtighetsåtgärd .
Han hade nu fattat det hjältemodiga beslutet att
ej af något låta afvända sig från att fria på d en sista
balen - det var nödvändigt, ty sedan skulle han
kanhända ej träffa henne, innan hon for till landet.
Han hade läst öfver ett litet, son1 han tyckte ganska
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enkelt uppsatt, gnistrade en e nda stjärlla af diamanter.
Örver a ~larna sammanh ölls klädning'cn af ett par
juvclsptinncn. Enligt dct sist inkom na vårmodet var
den nä mlio'cn alldcle utan ä rmar, m c n handskarna
g in go i . tället ända upp till a. eln. I handen höll
hon en blombukctt, kantad med äkta spetsar och
med la nga, häno'ande hvita sidenband, en gåfva af
g refve Kagg, om fått den af alla eftertraktade äran
att vara h ennes särskild e värd på aftonens bal.
m hon nu blott hadc velat hjälpa honom det
minsta! Hon förstod naturli g tvis mycket väl hvad
det var fråga om och hadc å lätt kunnat, om hon
velat, bcfria honom från att nödgas uttala sig tydli gare. Men hon stod i stället likgiltigt lekande med
sm s lfjädcr, och han tyckte sig nästan se ett litet,
litet må löjc i munvinklarna.
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» -' kulle inte fröke n vilja komma och bese mitt
sI tt ?, hade han sagt. Det var ju visserligen ej egentl igen 'tt fri eri, m n han försökte ersätta le trytande
orden med att öpp na de stora ögonen på vid gafvel
oc h stirra på henne med en blick, som var ämnad
att uttry cka den h ögsta g rad af tillbedjan.
»D et är så lång resa dit », svarade hon . »Och
mamma har föresatt sig att icke göra några järnvägsresor i sommar. Dc trötta henne så.»
), Men s kulle inte fröken - kunna komma utan
friherrinnan ?» fr).gad e han betydelsefullt. Det måtte
väl vara t ydligt åtminstone I
Men hon förstod fortfarande ingenting.
»Hvem skulle jag då resa med ?» frågade hon
och lyfte litet på ögonlocken.
»Med - med - med mig », utbrast han, lyckl ig
öfver detta fyndi ga svar.
Aurore skrattade ett konventionelt skratt
utan munterhet och med en litet kall metall. klan g.
»Nej, vet grefve n», sade hon, »det går verk ligen
inte an här i Sverige. I Amerika lär det brukas,
men här skulle det visst väcka för mycket uppseende. »
»Men on1 - om slottet vore frökens eget. »
Hans stämma ' for upp i falsett af glädje öfver
denna lyckliga vändning.
»Ja, i sådant fall reste jag hälst di t ensam ;) ,
sade hon hastigt och slog ihop solfjädern samt tog
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Jag ill ha sommaren på mig för att tänka på
saken' i höst skall grefven få mitt svar.»
En kavaljer kom i detsamma och hämtade henne
till dansen. Grefve Kagg gick in i rökrummet för
att torka ångestsvetten ur pannan och i minnet upprepa hvad som blifvit yttradt å ömse sidor.
\) Det var minsann en ganska lyeJ ad vändning
jag hittade på till slub, sade han till sig själf. »Och
jag tror verkligen att den slog an på henne.»
Han var i det hela ganska nöjd med att hon
begärt betänketid till hösten. »Hvad hon än kommer att svara», tänkte han, »nej blir det inte, så
mycket kunde man då höra. Om det derför blir
ja, det får man se. Men hvad skulle det annars
bli, då det inte blir nej. »
Han grubblade öfver detta en stund och kom
till den öfvertygelsen att, eftersom hon icke ämnad e
svara nej, kunde hon ej gärna undgå att svara ja,
och då var det i det hela lugnare att få lefva som
ungkarl under sommaren. Det skulle blifva så genant
att alltid hafva denna -ståtliga varelse i huset, man
skulle alt bli , tvungen att korrigera åtskilliga af sina
vanor innan dess.
Under de följande danserna öfvervägde Aurore
inom sig fördelarna och olägenheterna af det parti ,
som erbjudits henne. Genom detta äktenskap skulle
hon förvissa sig om att alltid förblifva hvad hon hittills, tack vare sin skönhet, varit, den mest firade
dam inom societeten. Hon tänkte på, hur hon skulle
>
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än let hitti.lls varit. samtalen skull e bljfva Jika to mma
)ch inn ehållslösa, och hon skulle t itras af sam ma
dunl"la oför ,t ·ldda pinanc1 ' lä ngtan efter något större,
starkar , mer sj~ilssp ä nnand c , mer värclt att lefva for
än dessa små godtkopstriumfcr, som ej lä ng re ens
had nagot smickrande för hennes fåfä nga.
I-rennes ständi ga dröm var att företaga något
som stridde mot de konv ntionela sällskapslaga r, hon
var underkastad, att SåSOll1 hon ibland sade, I, chok era
hela societet n». Men hon vi sste mycket väl själf,
att alt detta endast var fantasi er, och att hon i själfva
verket var lika mycket slaf af sällskapslifvcts konvenans-lagar, som någon i hennes om gifnin g . H ela
hennes väsende, hvarje hennes ord och rörelse voro
den fulländad e verldsdamens, son1 förr skulle underkastat sig att ha hur tråkigt som hälst än tillåtit sig
den minsta lilla afvikelse från det passande. Hennes
yttranden kunde visserligen ibland vara tämligen exentriska och själfsvåldiga, men endast lagom mycket
för att göra hennes konversation litet pikant och
skaffa henne namn af att vara kvick; någon verklig
ursprunglighet röjde de aldrig, det skulle varit dålig
ton. Och så hade hon så småningom genom att
omsorgsfullt dölja sin verkliga b egåfning, som dessuton1 höll på att gå under i brist på utveckling,
kommit därhän att blifva ett mönster af en fulländad
verldsdam. Unga flickor tuderade henne och önskade i11genting högre än att kunna likna henne.
Till och med hennes ansigtsuttryck hade så småning-
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Behöfde hon taga sig en man, hvars skulder hon
skulle betala, hon som kunde välja bland alla!
Flon tillbakavisade honom därför på ett tämligen sarande sätt, men han svarade med en väl anbringad blick och ett vemodigt tonfall i stämman, .
att han dock icke kunde öfverge alt hopp, så länge
hon ännu vore fri. Detta var det vanliga svaret på
ett afvisadt frieri, och Aurora fäste föga vigt därvid.
Alla voro de otröstliga - alla bådo de att åtminstone få hoppas så länge hon ej ännu lyckliggjort
en annan. Men de fleste af dem skyndade sig dock
s nart därefter att själfva lyckliggöra andra.
Kort efter balen spred sig emellertid det ryktet,
att fröken Bunge vore förlofvad med baron Gripenfeldt, och dennes kreditorer fingo antydningar om
att den rika friherrinnan Bunge skulle betala deras
fordringar, hvarför de und er sommaren lemnade honom i fred.

Friherrinnan Bunge hade en egendom ute i skärgården, som hon ej på mycket länge hade besökt,
då det denna sommar föll henne in att slå sig ned
där. Hon hade kommit underfund med att inkomsterna därifrån ej voro så stora s6m de borde vara,
och hon hade nu beslutat att själf granska förvalt-

o1flgen.

Hon ville icke gärna ha sin dotter med sig; hon
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alltid en smula för henne och fruktade
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d sut rn att hon ej ,l~ull trif as utan att bjuda fr~\m
mand

till hu ·et.

1\1 11 j \ur re mfattadc t ärtom el 'tta tillfälle att
komma bort från . äl1shlpslifvet med stör~ta beg~irlig
h ,'t. l.. tldtlifvd ar " nIlU ["r hCll11 ' ett oupp dladt
elt, och det hade d t bekantas hela lockelse för

h l1nes fantasi.
Och då hon r ste dit ut till den ensl.iga eO'cndom 11, 'om låg på n ö utan regelbund en ångbtltskommnnikation, ar det med en underli g, spänd väntan att där få upplef a något ovanligt och afgörande.
Hon ade i serligen ig själf att denna aningsfulla
längtan ingenting hade att betyda, ty hon hade känt
det samma så ofta. Hvarje höst hade hon haft cn
dunkel aning om att denna vinter skulle bli bestämmande för hennes öde, och hvarje vår hade hon trott,
att sommaren skulle bringa detta und erbara, som hon
längtade efter utan att veta hvad det var.
Det var nära åtta timmars sjöresa till Björkhamra,
och de kommo först fram vid sextiden på aftonen.
Aurore hade ej varit där sedan hon var barn och då
endast på korta besök, hvarför hon hade föga minne
däraf. Hon gick nu hastigt och likgiltigt igenom
det stora, ödsliga huset, bygdt i den vanliga enkla
sörmländska herrgårdsstilen utan utsprång eller verandor, hvitrappadt, nästan fyrkantigt och med ett
högt, brutet tak. Huset hade stått obebodt i många
år, förvaltaren bodde i en af de två flyglarna, som
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st H-, san lad g rdsplall med en gräs-

rundel i millt ' n.

T~ Llfte ll i rumm en ld inc1es tun g och instängd, möb~
l rna vor föråldrade och ända så väl bibehållna,
som om de v re alldeles nya. De hade nästan aldrig
begag nats, och ALlt-ore fick en tryckande förnimmelse
af något lödt, stelnac1t och förtorkadt vid anblicken
af h la detta hem, so m blifvit gammalt utan att gömma
några minnen ell er ega en historia. Det var nästan
50111 att åldras utan att ha lefvat som hon!
Hon slog upp fönstren i alla rum, som hon gick
igenom, tills frih errinnan började ropa att hon fick
tandvärk af det förskräckliga draget. Hon lät kammarjungfrun öppna sina koffertar och draga upp lådorna i en vacker gammal kupig byrå med rika beslag, men förklarade därpå strax att det luktade så
unket ur lådorna att det fick vara för i dag med
uppackningen, lådorna måste vädras och skuras först.
Hon tog på sig sin reshatt igen och gick ut,
väl insvept i floret och med uppspänd parasoll samt
knäppta handskar. Hon kände sig litet missmodig
och besviken i sina förväntningar. Det var då också
en löjlig ide att vilja lefva i det där tråkiga gamla
huset en hel sommar l
Hon gick långsamt igenom den tämligen obetydli ga trädgården, kom till en grind och såg sig
om efter någon som kunde öppna den för henne.
Hur vårdslöst att ingen passade på, det borde väl
åtminstone finnas en grindstuga med några barn.
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längre visste i hvad riktning hon borde gå för att
komma tillbaka. Ensamheten, ödsligheten och tystnaden däruppe började gripa henne med en viss ångest. Hon hade aldrig förr i sitt lir varit på detta
sätt ensam ute i naturen. Hur skulle hon komma
hem? Hvad var det som prasslade bakom henne?
Hon \'ågade ej vända sig om utan påskyndade sina
steg. H ennes hjärta stannade af ångest. Någon förföljde henne, det var tydli gt.
Hon grep i parasollen som till försvar och vände
sig om med skrämda förvirrade blickar. Ej en varelse syntes till, men en stor, nedfallen gren hade
hängt sig fast vid hennes kjortel och släpade efter
henne. Hon började skratta och kände sig med ens
helt lu gn och väl till mods. Det var i alla fall något tilldragande i denna tysta ödslighet. Hon ville
icke vända om förrän hon varit uppe på den där
klippafsatsen längst borta. Därifrån måste det vara
någon utsigt.
Det var dock tämligen svårt att komma dit upp'
då hon ville hoppa öfver en remna hindrades hon
af sin snäfva klädning och föll omkull, och då hon
ville resa sig med tillhjälp af parasollen bröt hon af
den fina käppen. Slutligen var hon dock uppe och
under henne låg hafvet i aftonbe1ysning. Violetta
lufttoner öfver klippor och skär längst bort, närmare
lugna, speglande små vikar, där skogen stod på stup
nere i djupet. Inga människoboningar syntes till,
alt var så ödsligt och ensamt. Hon satte sig ned
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f ter alla störar, som skulle kunna användas till

fö rsvar, men utan att gifva sig tid att böja sig ned för
att upptaga någon af dem,

Tidningsnotiser om onda

tjurar och uppristade inelfvor fiögo genom hennes uppskrämda hufvlId,

Här var lyckligtvis en gärdsgård

och hon klättrade utan besinning öfver den och kom
hufvudstllpa ned på andra sidan med sönderrifven
klädning och rispor på händerna,

Hon reste sig

skyndsamt och ville springa vidare, men kastade
först en blick tillbaka efter de ursinniga bestarna
och fann då ingenting annat än tre småväxta utmag-
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rad', n~tg t idiotiskt blickande torparkor, som ganska älvilligt betraktade henne;

"\.nnu en gång måste hon skratta åt sig själf.
Det värsta var att hon glömt hanu skar na och rifvit
sönder sin klädning . Hon had e nagot af moderns
sparsamhetsanlag och kunde ej fördraga att se det
minsta ~" rfaras.
D et kunde nu emellertid icke hjälpas och hOll
g ick vidare genom skogen och g lömde snart sitt äf·
vent yr för nya intryck. Än h örde hon ett plötsligt
buller i ett busksn år och såg en stor fogel, som hon
antog för en tjäder, utan att likväl någonsin ha sett
dessa djur annat än stekta, tun gt flyga upp och försvinna djupare in i skogen. Än var det ett knackande
ljud i något träd, som ådrog sig hennes uppmärksamhet.
Hon tänkte på skogstjufvar och stannade förskräckt
lyssnande. Men då upp täckte hon att tjufven var en
liten lusti g ekorre, som hoppade öfver hennes hufvud
och manövrerad e med sin stora svans alldeles som hon
med sitt långa släp , d å hon var på bal. Hvad det var
rolig t att så d är på nära håll iakttaga djurens lif. Och
se l marken var ju beströdd med Linncea, hon kröp in
und er d e släpande granarne och fick hela handen full.
Och d är mellan tallarnas höga, raka stammar
skymtar vattnet fram. D et är bäst att gå i den riktningen, kommer man bara till stranden blir det lättare att hitta hem, ty gården ligger ju så nära sjön.
Hvad det ändå är för en allvarsam stämning i
den här furuskog en. Det är så mycket som faller
Ur
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att huden här var slapp och rynkig . En skön Un din 111 el fi guren t "rstörd af snörlifvet. Hon beslöt
att lägg'a bort detta plagg, medan hon vistad es på
landet, och sprang ut igen i vattnet i hopp att hon
genom simning skulle kunna återställa gestaltens rätta
form.
Det var . ent, då hon slutligen kom hem, och
friherrinnan hade skickat ut kammarjungfrun och betjänten åt olika håll för att leta efter henne.
»Du får aldrig mer gå ut ensam », sade friherri nnan, medan Aurore uttröttad slog sig ned med hatten på vid matbordet, där en mycket enkel super var
helt' tillfälligt framkastad på en servet.
»Hvad skulle jag då här att göra ?» inföll A urore,
i det hon slog i ett glas mjölk åt sig och beundrade
dess gula färg. »Det är just för att få lefva ensam,
som jag kommit hit. Jag kommer tvärtom att vara
ensam ute hela dagarne. »
»Det undanber jag mig ska opassande.»

det ,skulle vara gan-

»Hvacl gör det? » sade Aurore och bredde sig en
stor smörgås. »Här fins ju inga grannar? »
»Bör man därför göra, hvad som icke passar
sig? » sade friherrinnan, som instinktmässigt kände,
att dottern höll på att glida henne ur händerna.
»Jag ämnar just göra alt hvad som icke passar
sig» , utbrast Aurore och reste sig, i det hon tömde
ä nnu ett glas mj ölk. »God natt, lilla mamma, jag ar
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ligt att san1tidigt kontrollera sin dotter, hvarför hon
inom k rt beslöt sig för att lemna henne fullständig
frihet, tröstande sig med ställets fullkomli ga enslighet, och dessutom själf hågad att för egen del lossa
på etiketten. I-Ieh lcfnadssättet inrättades på en mycket ursprungli g fot, friherrinnan gick hela dagen i
nattrock och måltiderna voro af enklaste slag.
Denna upplösnin g af alla vanliga band behagade
mycket Am-ore. Hon var just i en sådan sinnesstämning, att det naturli ga och enkla framför alt tilltalade
henne. Och då hon en gång börjat frigöra sig från
det konventionela tvånget, gick hon liksom modern
nästan öfver till själfsvåld. Hon beslöt af sparsamhets- och bekvämlighetsskäl att begagna tillfället att
slita ut sina gamla superklädningar. Hon fick fatt i
en broderad , g röng ul klädning af mjukt, t~nt ylle,
hvars släp hon klippte af. Och sedan hon en gång
börjat gå med den, trifdes hon så väl i den, att hon
behöll den dag ut och dag in tills den blef både
sliten och urblekt. Hon skar af klackarne på sina
franska gullskinnskor och nötte ut dem bland klippor och grus; håret flätad e hon i en enda yppig fläta,
som hängde på ryggen, och på hufvudet bar hon en
stor halmhatt, helt och hållet utan klädsel.
Hon bbrjade roa sig med allehanda naturhistoriska experiment och hade skaffat sig ett akvarium,
för hvilket hon fångade grodor och salamandrar, samt
iakttog med mycket intresse grodungarnes långsamma
utveckling från sin ursprungliga, klumpiga fiskskep-
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s 111 b ~l.(le ....I·~t
' tt par 5;\'arta oc 1l l1 V1't <'\ flll')'s'tl:\Il)nx",
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"nin
<ramlllaJt bo i cn björk id ga[ ,in af bYhti get1.
h
.. \ut'or \ ) l te om dem för d 'ras va kra. s~in ( och
S ~· g' med o ilja. ett par stora g'öktytor föra kri g mot
d '111 i af.-;igt att in l .räkta deras rättmäti g a egl:lld )nl,
akta It alt d 't fysiska och 111 raliska Ull<.krstÖd hon
gaf d ' beHi.gr~dc, såg hon i ck en (h eT sin a skyddslingar borta, och g "ktytorna tillkännagcifvo mcd sitt
obehagliga pipande att de nu voro herrar p å täppan.
1 'in rättvi a harm tillgrep Auror nu en lite n assuransspruta, som stod i förstugan, och i sp etsen för
garden: tjän tepcrsonal kommenderade hon belägringen. Den kalla dusch n hade åsyfta l verkel11, inkräktarne flydde snopna och de små flugsnapparnc,
som stUt111na asett slaget från ett angrän ' anel träd,
och som tyckt s förstå att angreppet gjordes i (kras
lntresse, k mmo nu glada tillbaka till sitt bo och
börjad jllng och jubla med full hals.
Frih rrinnan kom i det sanllua ut och gaf till ett
skril - samt var nära att svirnma af förskräckelse vid
åsynen af brandsprutan, Anfores våta klädning och
d n lilla folksamlingen på går len. Hon lefdc i en
. tändig fruktan för en eld 'olycl"a och såg redan huset stft i full lao'a.
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lYren Aurore skakade skrattande vattnet af si n
k lädning, pekade på sina skyddslin gar och ropade
gladt: »Jag ville bara hj älpa de svagare i kampen
för tillvaron.. Och till belöning uppvakta de mig nu
med en ser nad . I-Tör bara l»

Alla dessa nya intressen och sysselsättningar uppfy lde henne så, att hon knapt fick upp mer än ett
öga om morgnarna förr än hon genast sprang upp
ur bädden och slog upp alla fönster. Hon längtade
ut, så att hon ej unnade sig mer än tio minuter att
kläda sig och lika många att äta frukost.
lYIest af alt roade det hen ne att fiska, och hon
kund e ibland med ett graft bröd i fickan och en
skotsk pläd öfver axeln gifva sig ut i soluppgången
för att följa med fi skaren och taga upp not. Hon
fick snart en rigtig vurm för seglin g, i synnerhet s'tormiga dagar, då den ena kanten af båten låg under
vatten. Hon blef alt mer djärf och oförskräckt och
började tycka om att utmana faran, som fängslade
henne liksom alt starkt och spännande.
Hvad lifvet ändå var rikt ! Och hvad naturen
var fullkomligt inrättad! Hur beundransvärd var inte
hvarje liten blomma, hvarje fogelägg. Oaktadt Aurore
sade sig själf, att dessa reflexioner voro gamla och
utslitna, föreföllo de henne dock så nya och anslående, att hOll skulle velat omsätta dem i en dikt.
Ja, hon kände det hela tiden som om hon gick
08 t>a.r en dikt inom sig, ett jublande, klangfullt,
f~.tattdläJ!lGiadt och glödande kväde om naturens rike-
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id att gå neJ, emeua n den
ch ly. a öfver .. in vä. 'ande

h drifva pa (kn and lösa, rastlösa,

utvecklin

fT

el1.

Bl

1ll111< rlla

dclskande

ha.de klnpt hunnit sluta
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s ina k a lka r, förrän dc öppnade dem igen, foglarne
upphörd e k napt att sju nga hela dy g net om, alt i na·
turen sade : skynda, vä.' , b lomstra , sjun g , lef och njut!
nu är lifve ts fullh et, årets basta tid, men midsommardagarne ä ro ej må nga -

snart kommer hijsten och

innan d ess mås te du ha vecklat ut all a dina blad,
lilla blomma -- du måste ha slutat alla dilla stin ger,
lilla fogel, och vunnit d ig en maka och byg gt ditt
bo, ty försummar d u den rätta tiden, blir du sedan
ståe nde d är m ed h a lfutslagna blad, stackars blomma
- du får resa hem igen till ditt land i södern, lilla
flyttfogel, när höst en kommer, utan a tt medföra maka
och un gar, och de andra skola håna dig och säga :
;, hur har du användt din tid ? H vad gjorde du, me·
dan vi byggde vårt bo och kläckte våra ungar ?Ji

--

Sådant ungefär var hufvudinnehållet af den dikt, hon
skulle velat skrifva; men hon kuncle ej finna uttry ck
för sin stämning annat än i följand e rader:
I sommardagar, vid midsommartid,
Så doftande, skön och blid,
Af värme ljuf, berusande, öm
Står skogen fyld . En sommarnattsdröm,
Som smyger på dig,' smekand e, mild,
Ej kunde skapa ljufvare bild .
I skär och hvit och grönskande skrud
lVled fur'n till pell Linncean står brud,
Så doftande, blyg och blid,
I sommardagar, vid mid. ommartid.

6

------_.

--

,h så hmd' d t plöt.ligt, midt upp i U 'lta jub 'I, komme öfv'1' 11 n11' --tt så und r1i~ rt V mo 11 Ty

hvad var v~l 11 unc: 'f., 'n !"tallnin'" till d 'lmil ~i. ·;mUl!,
jubbndc, str:lland' v\.~ rld ?
)c l -s ~l. 11 'nn 's lif Vill' ju
nu midt ull i l11idsommanla cr a rnc, dL~ll till då sol 'n
ly~ 'f l1ft:tan h'la dygnet ( ' h drir T alt ti Il 'Il hastig~h brad:törtad tllogn:-td. ') lela 11 ' l1lH.:S hinsloIif var
j s;,uunn andlöse ut\'cckling- S0111 natur '1\ omkring
henne. }\1\.:11 hon visste j h art hon s kull ' Lära alla
d "'~sa knoppande k~lnslor, hela d nna tdmand c längt'ltl :om förtärde h nne. Hvc rtill tjänade det att vara
va kcl' som ingen annan, att befinna sio' midt i mid·
mmar n 111 d en oändlig rikedom af blomster spirand öfver alt, när det ej fans någon som gladde
sig åt deras doft och när man visste att ett par dagar efter midsommar börja dagarne bli kortare, och
å kommer strax därefter de s. k. järnnätterna, då stundom frosten kan härja hela det spirande sommarlifvet.
Det gälde att använda de korta stunderna. Men
hvartill? På hvad sätt? Alt i naturen var fulländad t
inrättadt, alt hade sin bestämmelse. Men hon?
Och så kunde hon lägga sig ned på gräsmattan
och gråta öfver att dagarne snart skulle bli kortare,
utan att hon ännu fått sjunga alla sina sånger och
veckla ut alla sina blommor.
I närheten af Björkhamra hamn, ett par mil ut
till hafs, fans ett illa beryktadt skär, kalladt Måsknufven, där mången seglare hade förgåtts. Där hade
för några år sedan en fyrstuga blifvit byggd, och

27
. Ufor ' h a d e 11 la sol11maren h aft Just att segla dit ut

att bes' den. Men det had e alltid mött svärig·
lider att ]'ornma lit, ty den lilla klippan som lågmid t bl anu lind Tvatt<.:tlsskä.r och bränningar hade

[()l'

ingen hamn, h varför en btit blott kunde lägga till
där, d ~l väder och v ind voro särdeks gynsamma.
ÄndtJigen en da g i augusti hade fiskaren lofvat

Vin en var fördelaktig för tiJl läggningen, men det blåste 11 hal f 'torm, ch fiskaren

att segla henne dit.

t og in ett par rcf både på focken och storseglet.
., Det gå r an, fr"ken håll r sig alltid morsk l ~l
sjÖ 1YJ,

sad e han.

»Men vi få nog känna p å vädret. :

:) Det blir r oli gb, sad e Am'ore.

Hon satte sig

till r ä tta i aktern och svepte in s ig j pläden.
·, B r d et några m ä nni sk r därute p å skäret?»

fr ågade h Oll, då dl: seglad e ut.
I Bara fyrvaktaren. »
!> Bor han alld les ensam på hela ön? »
»Ja, hela ön är inte stort större än fyrstugan.
N ~ir det

stonnar bra, slå vågorna samman öfver taket
på stugan, så att eldcn s läckes i spisen.»
)i Och där kfver han ensam hela å ret om? »

»Ja, han har väl en som aflöser sig ihland. Men
lllCst hela året om sitter han där ensam. ),
»Men på vintern, då iscn li gger?
»Ja, så far han alt vara där ändå.

Isen li gger

aldrig länge därute, den kan bryta upp när som häl t

och d
»

r fyr n lof att tändas. »
Hk t lif!» ade Aurore. ~Han borde väl

c

t-

-----~--

--

minstolle vara gift

--

mr

--att kunna h[il1a ut där. I Tvad

gör han hela d agarna?»
»1\h} han läsel' och studerar alldeles fl;rsl·r~icHigt .

.lian hinker nog' kommH sig opp i vedden pit n~lg( ,t
VIS.
Det är ett fasligt godt hU[VLld pil honom."
S[tå I» sadc Auron; småleende.
Hennes första blic1', då hUll hoppade i land, gälde
stugan och klippan. Tänk} att kfva här hela året
om! Ingen växtlighet, endast litet mossa och ljung i
en och annan fördjupning mellan klipporna. Stugan
var grå liksom klippan, b åten och fiskarens drägt
voro g rå, luften var också grå - al t sammansmälte
i en enformig, kall ton, som grep henne mcd cn
känsla af b ekläm nin g, och då hon satte foten på
bryggan önskade hon nästan att hon aldrig hade
kommit hit.
Först nu såg hon upp på fyrvaktaren, som kommit emot dem på bryggan. På en gång bIef hon
mycket blek oc h hennes ögon hängde sig fast vid
honom med en underli g blick. Klippan, stugan, hafvet} alt försvann för henne i detta ögonblick; det var
som en svindel och det skymde litet för hennes ögon.
Men genom dunklet såg hon tydligt och klart den
man, som stod framför henne, och d et kom öfver
henne med en förfärande visshet att nu var den timme
slagen, som hon i hela sitt lif längtat efter; nu först
skulle hon begynna att lefva.
Och då hon trädde in i den låga stugan hade
hon ungefår samma känslor, gom då hon kom på sin

A lfRORR IJUNf...,'H.

första bal : en sakta hjärtklappning , en dunkel för.
nimmel!;c a f att hon stod inför något afgörande.
IIvau var det väl hos honom som genast gjorde
ett så starkt intryck på henne? . H n kunde ej göra
sig reda härför, hon visste blott att den btännand c
läng tan efter att upplcfva något, som under hennes
tomma lif lner och mer fått makt med henne, nu lik.
som stoel vid Inälet, och att denne främmande man
had e henn es öde i sina händer.
Ett par trofasta, bruna ögon med ett egendomligt uttryck af bedja nde ömhet samt veka, fylliga,
skägglösa läppar bildade hos honom en underlig motsats till en viss trygg otillgänglighet i sättet samt
en stor bredaxlad fi gur med en nästan brutal styrka.
Han föreföll Aurore som en stor newfoundla ndshund ,
som med ödmjuk hängifvenhet kysser sin herskarinnas hand, men som också är fårdig att skydda och
värna henne för hvarje fara och gifva sitt lif för henne,
om det behöfs.
De talade ej mycket med hvarandra, då de stodo
tillsammans uppe i fyrstugan. Aurore hade förlorat
sin vanliga, säkra öfverlägsenhet, hennes blickar fl ögo
litet oroliga kring rummet och hennes yttranden framkomnlo stötvis och med något nervöst brådskande i
tonen.
Hans svar voro fåordiga, men hans ögon följde
henne oafvändt.
Stugan hade två våningar med ett rum i hvardera. Vid det öfra var den stora, utbyggda lyktan

U IlUF VN'J ',
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() h här had' o ' I"sel. f r al taren ett lit 't bord med
:-;krifb ,,11 'jr, t:n s ffa samt ' 11 b khylla, ditr Aurol'e,
bland b" kcr af f," r h nlle okändt inn 'h~ll, och;ft
upptä ktc Tq.,ncrs samlade skrifter, Film-ik : tHl~ s;i ~
ner och ,tt lit 't häft, r hic.1 cer af Sven Trtj~t.
i ty ker om p . i», n nm ~irl · te hon.
Ja, det är ä ' USCl.mt h är ute på skäret __ l1tlgot
o

sällsl -ap skall man ha. »
»Har ni länge kfvat h är ensam? »
»Ja, se 'n min mor dog, det är nu tre år sedan.»
» ån er mor har lefvat till ammans med er
här?

D -t måtte vara bra tomt för er att ha mistat

ht:l1ne? ~
»Det är det också -

fast hon var svag och hade

uen vurmen, att hon skulle kasta sig i sjön - -- så det
var inte det lättaste att vakta henne.»
:> Åh! ) sade urore d eltagand e. »I-Iur vå gade

111

då ha henne hos er?»
»Jag var så kär i henne », sade han vekt.
D et gick en dallring genom Aurores inre . Hur
den stämman skulle kunna säga: ;)Jag älskar dig!»
Blås ten hade tilltagit och fiskar n kunde icke
halla båten kvar vid klippan, i synnerhet som vinden
hade kastat,

å att det ej läng re var lä vid bryggan.

Han korn nu upp i stugan och uppmanade Aurore
att O'enast stiga i båten för att fara hem_ Det var
ä ndå osäkert, om de i detta väder skulle kunna hinna
hem innan märkningen.
Fyrvaktaren såg ut genom fönstret.
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I) 't dll ~(; r ink a1l .~' ,; j,r ut 1\ l , sad' han i
try')' ','a, :tf , l;ralld·,\.- t () ll ,
J r,'lJ I gal'
"
1ll 'r (J . Il Ill CJ'
p;i J\ l>r<! I i"
r;J\ ' t sli 'I, j stiif - () 11 till Ilatk n bli r

han
bl ,\ ,
Ihn .' ~i, ~ p:i hellt) • () h Jll~lrkle d 't,
l Är fri,l, 'Il l-;id d fiir iltt .'la\111 a hitr?
sa le hall,
) N t'j - - i n t' d c l
men el 't ,r;ir int · an - mm
mor skull \ b li or() li ~r .. jtl g m ;'\stc fara, '- • om! .) .'alle

till fisl 'a rcll , 'vi l cg ifva oss af g 'na sl. )/ [(Oll
tog ;'il'l' ptl sig h ;ltlel1, l'asta le ,-jal 'n kring a.·brna
() h skyn lad' ut. ]) , h ;\ la männ ' Il följd' h '1111 "
hOIl

J kt stormad' sii, att
r~ilt,

hOIl

l' llapt kunde st;.\. upp-

och det svartnadc rlllHlt krin'" horizonten, J kb

den lilla klippan var omgifvcn af hvita, h ~isa ll(k
bränningar.
:tDär b rta på det där skiret är cn god hamJ1' ,
sad fyrv. ktaren till fiskaren. »(.JC sig dit med b ~lt 'Il
d t fortast han hm. Det tins ett nkom s kjul där fiir
väd rdrifna seglar " s~i att han kan ni skydd f()r nattcn.
l- ör fr()ken skall jag draga fl>rsorg,
~ Ta k, men j'ag kan ink
jag törs inte -- min
mor
b Ut n.

, mumlade Aururc o h ville hoppa ned i

1d h

11.

in st
n

lS

godmodig

m n äl'k-

ft r 'om
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fröken nu ä r h ~iJ', ä r Lid jag som ansvarar för frök

lif.»
En behaglig k änsla af tillit och trygg het g rep
henne; hon skull e icl yc önskat något högre: ä n att få
lägga sin hand i denne mans och säga: »Jag fö ljer
' il S

dig h art du vill ».

De stodo en stund kvar på bryggan och sågo
hur båten på den korta färd en till närmaste skär
krängde och kämpade för att hålla kurs mellan bränningarna. Sedan gingo de tysta tillbaka till stugan.

»Det står alltid en gästsäng bädd ad i nedra stugan », sade fyrvaktaren, d å de g'in go in. »D et händer
alt ibland att man får ta emot villfarna seglare det är väl mycket tarfligt, men så får fröken pröfva
o
o
pao d et en gang
oc l{sa.»
Han gaf henne nyckeln till ett skåp i väggen
och sade, att hon där skulle fi nna lakan och handdukar, samt satte in hennes matsäckskorg på bordet,
hvarefter han bIef stående vid dörren och såg på
henne.
»Vill ni kanske låna mig något a tt läsa? » frågade hOll .
Han gick efter Orchideer och le mnade henne
boken uppslagen samt pekade på en sida och sade :
»Läs den där - den är vacker. >i
Han bIef ännu stående en stund , men d å hon
satte sig ned att läsa, g ick han.
Dikten hette:

AC/,tI/O:'
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»Yom, \' i s~iLta bo i dalen!

erldcns s 1'1, det yra, tomma
Ej he:m itta skall vårt Edc1l.
Os -del skall vår l - ~ir1e.1{ 1 lomma,
Lik en blåk1int, sky1d i säden. 1I
Ho n f:i1de boken i sitt knä. Hvarför hade han
g ifvit h enne just denna d ikt att läsa?
i-Jej, det kunde icke vara med någon afsigt, därtill
var han en a1t för naiv natur; men denna dikt hade
troligen särskildt a nslagit honom, där han satt ensam
ute på skäret med sitt inåt vänd a och svärmiska lynne.
Hvarför skulle ett så oöfversti gligt svalg skilja
henne från denne man? H varför var han ej hennes
like i samhällsställning, så att hon kunde få g ifva sig
åt honom och lefva och dö invid denna starka arm,
som tycktes enkom skapad att beskydda ett älskadt
äsende?
Hvarför, ja, hvarför?
Därför att hon var en förnäm dam och han en
fyrvaktare! Men hvad betydde väl en sådan
som deras yttre lefnadsvilkor?
Idens sorl, det yra, tomma,
DUltnitlta. skall vårt Eden.»
1!lIWt!tdle väl hennes börd, hennes rike-

IJDJu. här ute på det ensliga skäret,
stormigt haf voro skilda från
Här voro de rätt och slätt
3
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tya ensamma människor, som ej hade nägot annat
sällskap än hvaraudra ~ den lilla stugan var clcra$
(Temen~amma skydd mot ovädret, som rasade utanföl' --

~

den nakna klippan var hela deras vedel. Och så l ~ingc
stormen varade och ingen båt kunde komma dit ut
och hämta henne, var hon fatti gare och rin gare än
han. Hans voro alla de föremål, som omgåfvo henne,
han var herre här - hon egde intet, hon var hans
gäst, och hon var helt och hållet i hans makt. Hon
var icke rikare, icke förnämare än hvilken fattig fiskareflicka som hälst. Hon var rätt och slätt kvinna - och
han var man, en verklig man, sådan hon icke känt
någon förr - stark och god, sann och trofast. Hvarför, hvarför skulle hon icke älska honom och se hela
sin sköna m idsommardröm förverkligad ?
Hon steg upp och gick af och an i den trånga
kammaren. Hon kunde icke sitta stilla, hon kunde icke
uthärda att vara instängd på detta sätt. 1-10n ville
slå upp fönstret, men fann att luckorna blifvit igenskrufvade utifrån. Eftermiddagen hade gått utan att
hon märkt det ; det var alldeles mörkt i rummet, men
uppifrån föll en ljusstråle genom springan på luckan.
Det var från fyrlyktan, som brann i natten.
Hon svepte in sig frå n hufvud till fot i sin skotska
pläd, öppnade försigtig t den tunga dörren på g länt
och tittade ut. En h äfti g vindst öt kom i d et samma
och ry ckt e upp dörren med en sådan våldsamhet, att
hon blef kullslagen p å klippan utanför. D å hon bedöfvad och yr i hufvudet reste sig upp, hade dörren

.
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s lagits i:;Cll ba 'om henne () 11 hon var tltcs hn ~rd,

,"vept· oIllh'jll~r Il '11 1le me 1 en s~idan vål 1s~ltnhet, att hOll blott med y tt 'Tsta möda kunde hi"illa
r
s i: uppr~itt oc h milste trycJ'a :i~T i nedhukad st;i1Ini ng' t;itt intill v~ig )'cn :r"r att ej blifva dr gell ut i
Tin I

11

a ttnet af ,ttgorna, som slngo upp till h ennes fötter.
I Jon försöl ,te att ropa p~i hj ä lp, men henne: stämma
dog bort i stormen och ho n hörde den knappast ~j~ilf.
I sin å ng est g rep h on en ]);\ ndful1 grus, som slungat.'
upp af vågorna, och kastade den mot rutan däruppe,
Men knapt hade ho n gjort (lct förrän hon angrade
det. Hvad skulle han tänka om att hon kallad e honom
till ig på detta sätt?
Hon lyssnade andlöst efter ha ns steg : det drijjde
ej många sekunder innan dörrcn sköts upp, med dt
prång var han bredvid henne och grep tag i henn
arm.
Hvad tänker fröken på?

utbrast han.

, D t var. å kvaft därinne », sade hon med bortvändt ansigte.

Han ville draga henne in , men ho n

höll honom tillbaka.

»1

Tej, nt.:j, jag vill inte ga in.

IIjälp mig blott omkring hörnet, P:l andra sida n är
det lä och jag vill stå d ä r en stund och se p~l. stormen .»
Han höll hennes arm fast och tätt tryckt intill
sm och de klättrade försigtigt utmed stugans vägg

till de kommo på andra sidan, där skenet fran fyrlart bely te deras ansigten. Han böjde sig
_ _rcnila~lde n d öfver henne och svepte sjalen bättre

kund

lä. a i hans ansigte, att

han hade sLItit därinne med samma tankar som hon
denna kväll. HOll hade hört många försäkrin gar om
l ~irlek, men ing 11 sa valtalig som den, d essa bruna
hundögon nu upprepade i hvarjcminut :
Låt mig ligga vid dina t ··ttcr, och min högsta
fr öjd skall va ra att tjäna dig. Men hotas du af någo n
fara ) kan du tryggt förlita di g på mitt skydd. Blir
min och jag släpper dig aldrig!»
Detta sade ögonen, men läpparna tego.
»En sådan här stormig natt var det mor dntnknade», yttrade han slutligen tankfullt.
»:Qrunknade hon?»
»Ja - hon lyckades till sist att smyga sig undan
mig och kasta sig i - och när jag fick upp henne
var det för sent. Så seglade jag med liket till fastlandet för att begrafva henne - men jag fick ta det
med mig hem igen.»
~ Hvad vill det säga?»
»Hon var en själfspilling, sade presten - och
att hon var svag var inte bevisadt, ty hon var klok
i alt annat. Så nekade han henne kristlig begrafmng. ))
»Och hvad gjorde ni då? »
»Jag sänkte henne i vattnet just vid den här
klipphällen och läste själf välsignelsen öfver henne,
som man gör till sjös.»
Minnet af denna natt grep honom med djupt
allvar, och hans stämma hade åter dennat veka skälfning, som trängde Aurore till hjärtat.

-
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i hi>11 mycket af h~nne "

sade hon .

. Ja - och jag har inte haft någon att h ~tlJa af
.. ~ lan dess. Jag har lcfvat kil' så ensam - - och så' na
h ~ir st )rmiga n;ittcr bruhtr det l-omma för m ig- altsamman s i1S cn och igen - det ~ir som om jag ä nnu
l'L1nde h()ra hur hon skrek,

l~ir hon sprang i .

Aurore tryckte si~ omedvetet närmare intill honom.
-, .N i gör mig mörkrädd », sade hon.
kom h011OO1 så nära att ha n bl -[ yr i huf\'lH.1et och grep henne om l i fvet .
l--IOll

Härefter skall jag väl ha en annan natt att minnas, när det stormar , sade han.
o.

Hon blef rädd ~ hans ansi gtsuttryck hade plöL1i~t
förändrats. Hon kom att bnka p;\. en gammal taRa

i hennes fars arbetsrum, som förestälclc en ung t-Hm
och en skogsnymf lekande mellan träden, och hvilken hon som halfvuxen flicka ofta betraktat med ett
visst välbehag. Sedan hade den blifvit sald och hon
hade ej kommit ihog den förr än just nu, då hon
mötte den lidelsefulla blicken från d '.'sa bruna ögon.
hIon gaf till ett anskri, slet sig lös och sprang ut pi
d n Ytt r ta klipphällen.
n kunde gärna tagit henne för en skogsnymf
nblick. Den näf a, modärna klädningen
om tt tunt draperi haret
h nn
hal och jalen
saJlnma ö onblick hon
I*'mwen, hrifrån klipttnet, förlorade

{ -/\ {J FrH'/'.
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hon jämnvjgtcn och föll ~amt började glida utförc.
-"id en liten afsats i klippan fick hon fotfäste och

g rep tag i en ' äljbuskc, hvars lösa rötter vore) nära
att uppryckas.
Det var omöjlig t att konuna utför klippan till
henne. Fyrvaktaren sprang därför ned till stranden
och klättrade på några lösa stenar för att komma
fram nedanför den afsats, där hon låg, och mottaga
henne i fallet.

, H åll sig bara fast, fröken », ropade han till henne.
,Jag är strax där:»
Men i samma ögonblick hon så g, att han lyckats
komma omkring klippan och var nära att nå henne,
slöt hon ögonen, släppte busken med ett rop och
störtade sig utföre. Fallet var ej synnerligen högt
och en liten svagt sluttande klipphäll i själfva vattenbrynet hindrade henne från att ögonblickligen dragas
ut i vattnet. _ I nästa sekund var fyrvaktaren där,
grep henne i sina armar och blef ett ögonblick
stående, med stor svårighet balanserande på de hala
stenarna, under det vågorna slogo honom högt upp
till knäna.
Aurore skalf så att tänderna slogo emot hvarandra; håret föll i tunga, våta massor öfver hans
händer och hon andades kort och flämtande.
»Släpp mig», framstötte hon. »Det var med afsigt jag kastade mig i, fast jag bIef rädd först och
höll mig fast, då jag såg det svarta djupet. Släpp
mig! Släpp mig l»
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Jag skall ink göra fröl
ha n \~ '11 ton af för( 'dmju] - ·ls.
.. I'a ll int

näg< t illa ", sade
il Var inte fä Id, ja(r

(1)

gHjtnma hvcm fri j } cn är och hvem jng är. »)

'j, d "'l ~ir inte [(jr or jag ~ir rädd, SläPI
m ig. , uPPn.;l a 1·\ 11 n.
I ~{l t milf J i.'
kt vore el 'l
ästa, .'om kund' hän la mi g nu. ,.
»1

j,

11

_0 0

Dc sista r len do ~
int ill h , ns ör't.

bort i en hvisknin g tätt

l Ian t ryckte henne h~ifti gt intill s ig, gj ord e ett
dj ä rft språ ng, fick fotfäste ch klättrade villar',
å
han å ter gjord e n p aus för att se sig om efter en
säker sten, h "Il h n k rampaktigt armarna om hans
hals för att icke falla.
»hfter st rmen,
att hämta mig, då -

a le hon, ») n är de komma [,o'f

när vattn et är lug nt och kla rt,

så att man 'er botten -

d å skall jag inte vara rädd,

men det är så hemskt att krossas bland brä nnin garn a.»)
Han svarade ingenting; han sprang' frå n sten till
sten mellan de skummande vågorna med . tor ig het
och raskhet, och det var något af trygg, obestridd
eganderätt i det sätt, hvarpå han bar henne ~ men.
det var tillika så som man bär sin dyrbaraste egendom .
Stormen varade i tre dygn.
På morgonen af den andra dagen hade fiskaren

synt göra ett försök att närma ig l\.1åsknufven, men
då. d t var omöjligt att landstiga där, hade han seglat

hem. Först d n fjärde dagen p( morgonen syntes
h n b t igen t yra kurs mot den lilla fyr-klippan.
Auror och fyrvaktaren stodo tillsamman utanför

h0110111 nalkas. D c stodo där
bl'.
"
stug;tn oc h sago
'klämd tystnad, en vi gtig fråga sväfvade på hans
läppar, men han läste redan det ödesdi gra svaret i

hennes bleka drag,
Då batcn ,'ar nära att landa vid bryggan, fann
han slutligen ord.
~l är träffas vi igen? » frågade han.
Då lade hall armarna om hans h a ls, lutade sin
kind intill hans, slöt ögonen med ett uttryc k af
smärta och lycka på samma gång och kysste honom.
»Vi t~äffas inte mer», sade hon lågt, smärtfullt,
innerligt.
»Då släpper jag dig inte», bröt han ut, och det
drog upp ett oväder i hans ansigte.
Hon såg ångestfullt på honom.
»Du måste », sade hon. )~Finner du det inte
själf? Tror du, att min mor skulle låta mig stanna
här? Och hur och hvar skulle vi kunna träffas?»
Hela den brutala våldsamheten i hans natur bröt
nu ut i besinningslös vrede. AUl'ore var färdi g att
sjunka till marken af skräck, då hon såg hur hans
ansigte vanstäldes, hur ådrorna svälde i pannan och
hur han knöt den väldiga handen emot henne.
»Hå hå! Står det så till?» skrek han. »Är du
bara helt simpelt en vanlig en af det slaget? Jag
kan vara god nog åt dig härute på skäret, då du
inte har någon annan - med en simpel man som
jag kan man tillåta sig hvad son1 hälst - men jag
skall straffa dig, skall du se. Jag skall tala om för

h cm sum h ~Ust, alt el fln fr ÖI·en som du inte ~ir
b jtlrc än hvi ll -c n fiskarjänta 'o m h zilst h ~ir Ptl trakten .
Oc h håller du li g ink sjmf för bzittre än en af (km,
sk all du inte häller bli b~ittrc behandlad. ;>
Han höjde sin }'l1utna hand mot henne, färdig
att slå henne.: till jorden. Hon greps af namn lij~
skräck och spran g undan med ett skri]-.
Han skrattade.
»Feg är du med», sade heltl. »Det hör tilL,
Hon beherskade sig och atervann sin värdighet
som förn äm dam och som l.;:vinna.
»D et är fö r vilddjuret ho ' dig jag ä r rädd )
sade hon. »Men jag är icke rädd att dö. Om du
vill, så tag mig på dina armar igen och bär mig ut
på klipphällert -- jag skall sluta .. gonen och kall
. inte ropa på hjälp. Bestäm di g ba ra fort, båten
landar strax I»
Hon betraktade honom med stora, all varsamma
ögon. Hon såg den strid, som utkämpades inom
honom, och hon väntade med ett underli gt, iskallt
lugn på han. beslut.
Så stodo de flera minuter midt emot hvara ndra,
han med armarna korslagda och hufnIdet ner:lsjunk et
larna, under det svetten badade hans panna.
kan inte~ , utbrast han slutligen. »l\Iördare
sa langt har det ända inte
1i1IIi.~

r u1:1r_crn

ng dro

aistan k inli

han henne
tbörd ar-
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h '1111 's hab. lutad' sill panlla tllot h '011 'S

h I rilt lit i 'n S l\yft\litl ~'"

killd

. \uror' sI -öL hunol1\ h ;lfti~rt ifriin si~'· .

ej, skYlllfa ll1i ~)' . ja· r tyck '!' b;tttr' 111 d-t je:;' f"rtj;i!lar d 't. O, dd ~ir LI S ·lt att 'j Itaf\-a mod
l

alt \'ara tr ( ' 11 och sa nn. '
n 'lt 'Il bIllbd' !lU, och tva män

~prull O'o

upp på
bryg-g·an.
tan att \' ~l llda på huf ud 't a ick J\u ror
tl1 'd \'acklandc och o:äkra steg ned och satte sig
i ak t ' rll. lUten lade ge nast ut, A uron! såg ej åt
land, hcnllc' blickar C" ljde \ ägo rna, som i långa
d\'llil1 <Y;u rullade mot b åten och k 111 den att kränga
- ~
pa ett 'å ob hagligt sätt, h elt olikt dess lätta
da ns öfver böljorna p,l. bortvägen i d en begynna nde
stormen.
Ja, stormen, den var som lid elsen, som dragit.
fram öfver hennes lif -

en lid el e, just sådan som

hon al ltid drömt den -- men nu hade den blott
len1t1at efter sig dessa långa, suckanc1

d yni ngar-

hela vattenytan skäl fde ä nnu efter det våldsamma
upproret -

och i he nn es inre darrade äfven stormens

efterdyningar med å ngestfull bäfvan för d en lå nga,
hopplösa stiltje, som nu skulle komma.
D å de närmade sig land, greps

hOll

af en stark

angest. Hon hade en förnimmeL e af att torra,
kvaf\'a luftströmmar slaga emot henne från land och
förtaga hafsvindens friskhet.

De långs~mma rull·

ningarna och den mojnande vinden angrepo henn
starkt och hon fick ett häftigt utbrott af sjö juk .
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Iloll ikhdd e s ig-

' Il

af d essa nwd;irn:l man~.

farg-ade klädnin g ar med mön stret hiimtadt frall vara
11lnrmöd rars tid' hal fkor ta ärmar m ed hreda, lllJp.
vikta glIipyrmanschetter, mycket kort }-bclningskj(ll
och högklackade skor sam t strumpbr i kl~idnj ngl:n~

f<irg.

En stor, fram skjutandc suflctthatt, som lade
ansigtct i el1 mjuk skllg>:;a, och en ofantlig sol fjäder
af brokigt bomullstyg fullbonlad e ubtyrseJn.

Det

hördc till god ton att vara i tradg,lrd stoa lett, (Iii
man en förmiddag på landet v;ilkomnac1c ()\'äntadc

giistc.:r.

Da

hon nu stod färdigklädd framför spegeln

med uppfästadt har och omsorgsfullt dragande
l;inga ofärgade "gants de Suedc» utanpit klädnin
~irmarllc,

~ammal

föreföll det Aurorc som i-ltcrsåg-c hon

bekant, som hon ej

rå länge träffat oc

som genom den långa skilsmässan blifvit h
främmande och likgiltig. Hem gick som i en dr'
utf()r trapporna, och ännu

d,l. hon lade hand n

dörrtisct upprepauc hon mekaniskt fi;r sig själf:
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år 1 ärlek bl mma
Lik en blåklint, skylJ i ·äden.)}
D et und gick <.:j Gripenfeklt, att Aurorc var förströdd, och den påfalland e förändrin g hennes utseende
und ergått, seda n han säg henne sist, oroade hono111
S[l 'o m något fr ä mmand e och oförstådt.
D et hade
k mm it något så egendomli gt besjäladt i hela henn es
uttryck. Färge n kom och g ick , såso m d en aldri g
brukat g öra förr, ögonen fin go lätt ett frånvarande
uttryck} som om de skådat någonting långt borta
i fj ärran, alla ansigtets linier hade blifvit så rörli ga
och känsliga, läpparna had e en viss, nästan omärklig
skälfnin g. H on var underbart vacker, men den na
nya, fr ämmande skönhet, SOlTI kommit öfver henne,
irriterade honom såsom en personlig förolämpning.
Hvad hade hon väl upplefvat som kunnat förändra
henne så?
Han frågad e, om några främmande gästat Björkhamra under sommaren. Und errättelsen, att de lefvat
där i fullkomli g enslighet tillfreds tälde honom dock
ej. Något hade händt, det var säkert. Hans cynism
ledde hans misstankar på de rätta spåren.
»Hurudan var den d är fyrvaktaren, som fröken
gästat?» frågade han plötsligt.
Frågan kom oväntadt och Aurore hade svårt
att beherska sin sinnesrörelse.
»Fyrvaktaren. ?» upprepade hon och strök upp de
långa hand karna, som ville falla ned. »Hurudan
han var - - det tog jag verkligen ingen notis om.»

I [011 r 'st' ~1:\'

()

h fr~igad l" v~i l1 d ti ll fru

VU Il

ll\)!t, m d' t'j sI ul k <rii 'tt s1a~~' i lr;id ~" ;lrdc n ,
. V i ha int myel- 't b l< m n llH' " sa d ' hOIl. ~) IllCJ1 rl )S ' \l .
k \'art 'r 't h ;t! 1 'r sig ;lnnu vackert. '.
"l h ' 'm la~"ad m ale n lbruk hos f)'rv ~dtare l1 ~
rr~i(l'ad' fru \'on l lolt, som visade s j ~' tröttand e

Il) '·

~

fIke n,
~Ja(r
lao'adc
sJ';ilf mi n mat , svarade j-\uro rc oc h
~
~

g'iek li tet [" re dc a nd ra nedå t t räd g å rd sg;in g cn ,
~ FröJ ' en nc l- således r;öra ett Hirosp<'il1 i hus liga

dygdcp>, skämtade fru

VOll

llolt.

.) N~i, han hade

väl ino'cnti
n bo ' a nn at ä n .'alt fisk, kan J' ~u.!.· tro? »
o
~

:> i\. hjo · , svarad e .. lI rore oc h bröt ett par rosor.
. Ha n tog v~i.l lite a rtigt bctaldt för ditt upp(;h ~dl

dän, inföll nu mode rn.

» ~ådan t där folk vet a lltid

att begagna s ig af t illfä llet.»
Dessa ord o ch en cy nisk b l icl- från baron Gri pen·
fd d t , so m åtfö ljde dem, ver kad e på Aurorc som ett
slag i a ns igtd,

Med e ns k o m dct ö fver hc nne lwil·

ken g rä nslös förs m äde lse det var att h a inl å tit sig i
ett sådant fö rhå lla nde som hon h a dc g jort.

Den

misstanke, som stod a tt läsa i baron Gripenfeldts
ögon, b esudl a d e henne och stämplade henne som en
vanli g äfventyrerska.
H ennes ög on följde blomsterrabatterna, släpade
sig fram utmed jorden och förmåddc ej lyfta sig.

»)Jag hoppas att den där fyrvaktaren bemött
fröken med tillbörlig respekt: :, yttrade Gripenfeldt
halfhögt och böjde sig lätt emot henne.

·Il'R()RE
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47

jälf -varel ' instinkten \ akna l åt r h

H\ ad menar baron ~ ) sade hon
de t h n uppl) ft hufvudet.

Ja

Dl,

henn.

eket karpt

menar n1 han burit sig på något ätt
oh "Bi t åt , å +ulle han fa med mig att g"ra.
!fan b "r aldrig lå jo- själf till riddare Ytt.r a e hon i in me t h " o-d ragna ton.
nnu har aldrig
någon ågat att C" roläm a mig och jag vill inte
häller tillråda baron att cröra det.
.> Saken är julo , tänkte Gripenfeldt inom sig.
l> Hon är tursk änn u, men jag skall nog eta att
k äsa henn e. ~
Då de främmande r st ville urore gena t äga
in mor god natt. Hon "ar orolig för att blifva utsatt
för flera frågor. l\Ien friherrinnan häjdade henne :
. Vänta, får jag tala litet med dig för b, sade hon
och förde henne in i sitt eget rum , där hon med en
hemlighet full min stängde dörrarna. Hon hade röda
fläckar på de litet skarpa, magra kindkotorna och äg
ytterst uppretad ut.
Aurore hjärta klappade af ånge t. Hon var rädd
för moderns skarpa blick.
~ Du må tro jag har gjort en treflig upptäckt
. . . .;.4u var borta:., utbrast friherrinnan och hopförargelse. :. ejerskan har fört falska
°lt tt par kannor .mjölk får
Hon kall nu genast
l'

J

-----t)'!illg- ~lut ni d den vael -ra
.'lHnnlar ~ n. S \' ~i ra ~ tornwr och rcg'nskurar samt en
kda i luft '11, ~Oll1 \'or' man i oktob(!r mtl11Jd . lIda
d"11 rik;t s körd 'il bkr f"rslörd l rH(ycn låg och g rodde
i ~ kylarlla och kllnt1c i ke inb~irg'as, hvd·t stod och
fllUll" de l å fä lten, blad n sopades bort af träden och
ltig mas. \ i ~ ch Hibbade vid den våta markell, kvälbrna \'01'0 kob\ arta och ~jälfva septembermånskenet
gid' förbi utan att 111an ' n enda afton fick njuta däraf.
·t bÖljade blifva kusli o t p å landet, men friherrin nan
vidhöll ~ in plan att stanna l var tills frukten var inbärgad och hon fått sylta hela sitt vinterförråd. Först
i oktober återkommo de därför till Stockholm. Nu,
då frih rrinnan hade litet mer tid och sinneslugn började hon for t observera på in dotter och göra vissa
iakttagelser, som snart för hennes klarsynta blick uppdagade hela sanningen. Hon tog henne i förhör och
fick henne att bekänna alt.
Om Aurore hade fruktat några förebråelser, fann
hon snart att hon misstagit sig. Friherrinnan bedömde ej sådana felsteg synnerligen strä ngt. Hon
var själf känd för att h a haft ett p ar äfventyr i
yngre dar - dock först som g ift - och det samma
visste man ju om mer ä n en af hennes umgängesvänner. Hufvudsak en var nu blott att undvi ka skandal. Au:ore måste g ifta sig och detta så fort som
möjligt.
Det bh. f nu p;i

'11

Friherrinnans första tanke var att skrifva till grefve
K agg, som ä nnu var kvar på sin egendom, och låta
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hon m veta att Aurore nu var benägen att lyssna till
hans frieri.
M 11 då hon närmare öfvervägt saken, började
hon plötsligt fattas af ett verkligt raseri; hon kom
in till Am'ore i hennes rum, och de förebråelser, som
uteblifvit vid den första bekännelsen, började nu hagla
öfver henne. Geno111 sitt skamlösa beteende hade hon
ju nu gått miste om det bästa parti i hela Sverges
rike. T y så beskedlig grefve Kagg än var, så skulle
han naturligtvis, d å vissa upptäckter gjordes, ställa
till skandal och troli gtvis fordra skilsmässa. I den
nuvarande situationet:l kunde man ej lita på någon
annan man än den, som beh öfd e pengar. Men det
var hårdt att behöfva betala en mågs skulder och
kanske också bestå honom ett kostsamt underhåll,
då man kunde fått sin dotter gift med den ri kaste
man i landet, och de förebråelser Aurore nu fick mot·
taga uppenbarade på ett öfverraskande sätt att den
förnäma friherrinnan var i besittning af ett mycket
rikt ordförråd inom en genre, som man skulle kunnat
tro vara helt och hållet främmande för henne. Men
Aurore blef dock ej synnerligen förvånad; hon hade
under sommaren hört detta ordförråd flitigt brukas
emot godsets underhafvande.
Sedan friherrinnan uttömt sin första vrede stängde
hon in sig på sitt rum och funderade. Hon använde
aldrig lång tid till att gräma sig öfver hvad som ej
kunde hjälpas; handling var hennes sak, i rak motsats till dottern, och hon hade snart satt sig m 1 det .
4
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so
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Ufd!" , .. hdlc

h ifL1 s j ~r !Il :<1 bilnm

Irj.
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i h . : p~i ' Il :lI n', ty
han (j k i k g-ijra: 01 'r ' 'nd .
an) 'lala hallS ~ kull 'r,
I r()1l 'r inr;td' .. ju, alt Jr ip 'n ~ ,hit Utt ' Il k()J11.
halh dcm (ch : ;\.

,' l11al

in ~ { m ·

lcnd ' rill ~ till ~arb l>( r r och snart sl"ull . ilfr '~i.l dit.
I ·t a [')11 s itY sYlll1erli 'en b("li' rt, da Ict (~af ~ n V,'tikt
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3nkdnin,r alt påsky nda l r()lIo1Jt;t.

IIon k

tU

i en litet blidare s inn c..:sstämning till.

bak, till sin dottt:r o h meddelade henne si n plan.
Aur re fattades af <.;n lifli g afsky, d å hon hörde
ddta cyniska. l rogram kallblodigt förcJ;i ggas .. ig.
; ren hon kände på samma gån c,/ att hon cj hade
kraft att motsätta sig m c1crns vilja.
J lon kastade sig ned på soffan i sitt rum med
huf 'lidet tillbakalutadt och händerna pressade mot

og O<.:n.

Hur skulle hon kunna rädda sig sj~ilf från

den förneuring
en enda utväg.
egendom

SOIll

väntade henne?

Dct fans blott

Hon ville resa tillbaka till sin mor

ch gömma

si~

där till <.less hennes barn

blifvit fädt, då ville hon taga det med sig och segl
ut till det ensamma skäret med fyrstugan.

Här ville

hon lägga barnet i faderns armar och bedja honom
att taga uet och uppfostra det i tarflighet och arb te.
Om det blef en flicka, villt: hon hällre att hon skull
bli grof och simpt:1,. att hon skulle få arbc..:ta och
slita ondt, få en man, som kanske drack si:r full
och slog henne, än att hon skulle växa upp i
vcrldcn och blifva en förnäm dam som henn
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ch sedan ville hon gå ut på den yttersta klipphällen, den d~ir hon halkat den där natten då !talt
stod nedanför och tog elnot hcnne - hon ville ligga
stilla med slutna ögon och låta sig glida - glida
sakta utföre. Hon kände den kalla, salta vågen, so m
kröp alt längre upp på .klippan, nu nådde den henne
- den lilla busken, i hvilken hon ofrivilli gt höll sig
fast började lossna - ännu en våg och hon lyftes
upp fr ån klippan och slun gade ut - men nu greps
hon af samma fasansfulla känsla, som den där natten,
hon gaf till ett ångestrop och for upp på golfvet med
händerna knäppta ' öfver pannan. Röster i salongen l Det kommer någon främmande. För sent att obemärkt stänga dörren!
Friherrinnans röst, blid, förbindlig:
}) Vi ha väntat baron alt sedan vi kommo till
staden. Min dotter är inne hos sig - jag skall bedja
henne komma ut.»
I I detta ögonblick kände Aurore det, som om
något hade dödt inom henne. Rvad lönade det att
kämpa emot - hvad tjänade det till att söka döden hon visste nog att hon ej skulle hafva mod att fullfölja detta beslut. Dödsångesten skulle fatta henne i
det afgörande ögonblicket, och hon skulle begärligt
gripa ett halmstrå för att rädda sig - liksom hon
nu grep den eländiga räddning, som erbjöds henne.
Hon visade sig i dörröppningen under den upplyftade portieren och strax därefter fick friherrinnan
ett ärende ut.
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dr "jd n;trmar' 'n lnlftil lm , llln;ln hon
fann Hin lli: rt att kOllltna tillba ka in , I Jon fann la
. \un r .. ta n 1 ' \ id ~· )n .. t ...·t 111 ' l ry g'l'r ' Il :ill<l ;tt rUm.
m
h ual' n n (rå 'ud' af o h an, vrid 'w 1, på sin
HOll

kl

kk dj:l.
1 a \ur r h ~)r 1'" hcnn lr mma fram å t rummet
vänd'" h Il -j
m. II{ n var så bld -, a tt frih rrinnan
tr dd' 11 'I1n' flirt! ig- att s ·imma. I-I 11 fa mlade: 111 el
h ndcn eft r stolsryrrg n, stödde s ig tun g t mot den
och sade 111 d tt framtvingadt smalcencl e :
»Gratul ra oss, mamma l Vi äro förlofvade.»

Kort därefter firades bröllopet lncd så mycken
off; ntlighet som möjligt, tio marskalkar och tärnor,
en ly ande samling ordensband och l-raschaner, Vig.
seln förrättades i kyrkan af en ordensprydd biskop
och högtidligt och gripande ljödo vigselformulärets
ord:
~ Alt å stadfäster jag, såsom Christi tjänare, detta

Ed rt äkten -kap förbund -
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