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t väckte ett stort och smärtsamt upp
seende inom hufvudstadens musikaliska
och teaterälskande kretsar, då Dina
Karstenson mot slutet af femtiotalet
helt tvärt af bröt sina sceniska triumfer
och drog sig tillbaka till privatlifvet vid
knappast fyllda tjugusju år och med en hel skog
af väntande, ännu oskurna lagrar framför sig.
Under de år hon varit stockholmsoperans
mest lysande stjärna, hade man dock vant sig
vid tanken att förlora henne, ty man tog för
gifvet, att en sångerska med hennes präktiga
röst och ovanliga konstnärsbegåfning ej i längden
skulle nöja sig med de små förhållandena i ett
litet okändt land, utan förr eller senare, liksom
åtskilliga af hennes äldre medsystrar, styra kosan
ut till de stora kulturländerna, där Jenny Lind

— G

banat en bred, - gästvänlig väg för den svenska
sången. Men Dina tycktes ej ha någon ärelystnad,
ty då hon uppsade sitt kontrakt med operan, var
det för att gifta sig och säga farväl till skådebanan
för alltid.
Om hon åtminstone gjort ett så kalladI godt
parti! Men denne Boye, som hon hedrat med sitt
val, var ju en i allo obetydlig person. Man visste
ej ens, hvad han var: somliga sade affärsman,
andra veterinär, andra åter påstodo, att han var
målare, och de riktigt väl underrättade försäkrade,
att han var eller varit allt detta och ännu mycket
mera till; med ett ord, han var en odåga, som
egentligen ej passade för något yrke.
Det enda företräde, han veterligen fått af
Försynen, var ett ansikte, som nästan var för
vackert för att tillhöra en karl, och det var väl
detta, som hade bedårat den stackars Dina i ett
obevakadt ögonblick.
Men så förhöll det sig i själfva verket icke.
Hon hade icke blifvit tagen med öfverraskning,
ty hon hade känt honom, sedan de bägge voro
barn. De voro kusiner och hade växt upp till
sammans. De hade förlofvat sig i hemlighet, då
hon var fjorton år och han sjutton, och att hon
gifte sig med honom, berodde helt enkelt därpå,
att han med all sin oduglighet och alla sina små
löjligheter var den ende hon någonsin älskat och
att denna kärlek var så ett med hela hennes väsen,
så genom vanans och sin egen styrkas makt im
pregnerad i hennes själ, att hon icke ett ögon-
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blick kunde tänka på möjligheten af en brytning,
ett återtagande af det löfte hon gifvit honom, in
nan hon ännu var fullt tillräknelig för sina hand
lingar.
Denne halft narraktige Adonis med sina långa
vaxade mustascher, sina små, hvita och mjuka
flickhänder med blixtrande ringar på och sina
koketta sidenhalsdukar i himmelsblått eller hvitt,
utbredda öfver den svarta sammetsjackan — denne
opraktiske, energilöse lätting, som försökt sig på
en mängd olika lefnadsbanor, men tröttnat efter
några, få stapplande steg — denne märgfattige,
svage, lättförledde son af en far, som dött i deli
rium tremens och som själf hade ett anlag för
dryckenskapslusta i blodet, en lurande fiende, mot
hvilken yttre bundsförvanter måste försvara honom
— han älskades af Dina med en kärlek, som vis
serligen hade en bismak af en mors begär att
stödja, men fullt ut lika mycket var uppblandad
med den svärmiska beundran, hvarmed en helt
ung flicka blickar upp till sitt ideal.
Ty Evald Boye var, som Dina sade, en karak
ter af oblandadt guld, lika ren, om också äfven
lika mjuk. Det fanns icke en gnista af något ondt
hos honom. Han var för henne typen af en god
menniska. Men hans godhet var af öfvervägande
> negativ art.
Ingen hade någonsin hört honom yttra ett
hårdt ord om nästan, och då någon eller något i
hans närvaro gjordes till föremål för klander eller
anmärkningar, kunde man vara säker på att genast
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få höra honom ta den anfallnes försvar, ofta med
de långsträktaste argument till hjälp. Han var icke
nog enfaldig att tro hela menskligheten bestå af
idel rena, men han ansåg det kärlekslöst och orid
derligt, att man framhöll sin nästas fel, och i syn
nerhet att man fann ett nöje däri. Alla, som
kommo i beröring med honom, voro därför hans
»innerligt goda vänner», och alla voro de älsk
värda, genompräktiga hedersknyfflar. Denna naiva,
alltomfattande menniskokärlek, som räknades bland
hans många löjligheter, var för Dina den förnämsta
af hans fullkomligheter, den som egentligen ut
gjorde guldets karatstämpel, ty för henne hade
under sju års teaterlif klandersjukan blifvit ett in
begrepp af allt ondt.
Därför hade han en riktig skräck för att läsa
tidningar. »De äro så elaka,» sade han sorgset
beklagande, »och ha visst bara till uppgift att hetsa
parti mot parti, menniska mot menniska.» Också
lefde ftan i en nästan otrolig okunnighet om hvad
som föregick utanför hans fyra väggar. Han kunde
i sällskap råka säga de mest häpnadsväckande
dumheter, blott därför att han var så obekant
med hvad som rörde sig i tiden och gick sin väg
fram i själfgjord blindhet och döfhet.
För Dina, som tillbragt sitt lif i kulissvärldens
hat- och afundmättade atmosfär, var det som en
ljuflig hvila att få dela det idylliska lugnet om
kring denne fridsamme man, som hade en sådan
religiös vördnad för nästans rättigheter och skulle
ha känt sig djupt bedröfvad och skuldbelastad, om
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han på minsta vis i ord eller handling trädt dem
för nära, om också endast ofrivilligt.
Och hans brist på duglighet i lifvets praktiska
värl — äfven den såg hon med andra ögon än
mängden. Han var ju af finare materia än de
flesta andra, det var därför orättvist att begära
någon synnerlig kraft eller uthållighet af honom.
Det rena guldet rår icke för, att det ej duger att
förfärdiga plogar och yxor af. Och dessa täta
ombyten af yrke! Åh, om världen känt till or
sakerna därtill så bra som hon! Han hade börjat
som lofvande elev vid konstakademien, men slutat
där i förtid, emedan han ej ville ta upp platsen
för andra, fattigare och kanske mera begåfvade
än han. Då han fick klart för sig, att vårt land
uppammar flere målare än det kan föda, insåg
han, att konsten som yrke ej var något för honom ;
han skulle aldrig ha haft samvete att sälja en tafla,
han, som ju var jämförelsevis rik, då han visste,
att så mången ung artist måste svälta och fara
illa af brist på kunder. — Sedan hade han en
kort tid försökt sig vid veterinärinstitutet, men
hufvudstupa gifvit sig därifrån i förfäran öfver det
nödtvungna djurplågeri, som där utöfvades. — För
att icke gå sysslolös hade han därefter skaffat
sig plats på ett kontor, men fastän han endast
haft bokföringsarbete och aldrig behöft komma i
beröring med kunderna, hade han plågats oerhördt
af det humbugmakeri, de försyndelser mot ärlig
het och sanning, som man gjorde sig skyldig till,
så snart det gällde att sälja; han kände sig för-
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satt i en oren luft, som han ej kunde andas, och
sade upp sin plats efter en månad. Skälet hade
han visserligen ej omtalat för någon, ty det skulle
ha kostat för mycket på honom att säga något
ondt om sin principal och sina kamrater, men
för Dina hade han aldrig kunnat dölja en tanke,
och hon förstod honom nästan utan ord.
Och hans löjliga egenkärlek öfver sitt vackra
utseende, hans långa andaktsstunder framför spe
geln, hans affekterade klädsel, allt detta, som gjorde
honom till en narr? Ja, detta var nog ett drag
hos honom, som Dina helst velat ta bort, om hon
kunnat, men det var ju på det hela taget så oskyl
digt, egentligen mest en naiv glädje öfver att kunna
skänka näring och njutning åt skönhetssinnet hos
andra och honom själf. Han var ju ett skapel
sens mästerstycke, och han kunde väl ej rå för,
att han såg det.
Med detta original var det alltså, som Dina
hade gift sig. Bröllopet skulle säkerligen ej blifvit
af så snart, ty den unga sångerskan hade ju ännu
många uppgifter att fylla inom sin konst, men
Evald befann sig just vid den tiden, efter ett par
nya, misslyckade försök att finna sin plats i lifvet,
i ett sådant tillstånd af modlöshet och andlig förslappning, att Dina ansåg sig skyldig att ingripa.
Blott med henne som uppryckande kraft vid sin
sida skulle han kunna bli någonting, det insåg hon.
Och just nu behöfde han henne som bäst, om
han icke skulle på allvar bli en drinkare. Den
sista tiden hade han flera gånger, då de träffats.
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varit så där uppjagadt munter, som han brukade,
då han för att döfva sin melankoli tagit sin till
flykt till kafélifvet. Hon förebrådde sig bittert, att
hon alltför länge lemnat honom ål sig själf, och
så eklaterades hastigt deras förlofning.
De gifte sig redan samma höst. Under som
maren hade Evald med nyvaknad energi gått ige
nom en kurs i fotografi, på Dinas inrådan. Han
blef lifligt intresserad af detta yrke, emedan Dina
tycktes vara det och aldrig tröttnade på att sitta
modell för honom, så att han skulle få öfva sig.
Till den lilla våning vid Norrlandsgatan, som
de nygifta hyrt, hörde en stor, präktig atelier med
två små väntsalonger, vid hvilkas inredning Evald
fick rikt tillfälle att låta sin fantasi spela. Då lo
kalen öppnades för fotografering fram på hösten,
liknade den mera ett kuriositetsmuseum än en
atelier. Hvart man vände blicken, möttes man af
de mest omotiverade sammetsdraperier, uppfästa
med guirlander af artificiella rosor och' vinrankor,
österländska hvilobäddar, beskuggade af palmer,
och speglar, infattade i ramar af fantastiskt vridna
trädgrenar, på hvilkas kvistar uppstoppade kolibris
slagit sig till ro. Dina hade gjort allt hvad hon
kunnat för att hindra hans dekoreringsbegär att
öfverskrida gränsen till det löjliga; men det hände
nog ganska ofta, att kunderna drogo på munnen
åt hans försök att »inlägga poesi i handtverket»,
som han uttryckte sig. Flera af Dinas f. d. kam
rater vid teatern hade emellertid på hennes be
gäran låtit fotografera sig af honom, en och annan

—
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kund lockades också dit för att se den kuriösa
ateliern, och affären artade sig ganska bra. kvald
var intresserad, det var hufvudsaken, och märk
värdigt nog tycktes Dina ha spårat upp det rätta
yrket för honom, ty vid detta höll han sig kvar.
Han hade efter sin far, som varit vinhandlare
i Göteborg, ärft en icke så liten förmögenhet, men
den hade genom många års opraktisk förvaltning
smält ihop betydligt. Räntorna tillsammans med
hvad fotograferingen afkastade voro dock fullt
tillräckliga för att makarna Bove skulle kunna föra
ett bekymmerfritt och till och med komfortabelt
lif, som de bägge alltid varit vana.
Men efter ett par år började de ekonomiska
förhållandena försämras. Ateliern hade förlorat
nyhetens behag; Evald arbetade mindre nitiskt än
i början, sedan Dina fått sin lilla flicka och ej
längre kunde så uteslutande egna sig åt att upp
muntra och sätta fart i »sin gosse», som hon
kallade honom. Kundernas led glesnade. Han
var så besynnerlig, den där fotografen, han hade
en vurm att placera hederliga kryddkrämare i väl
lustigt lättjefulla ställningar på turkiska divaner
med palmer öfver sig, deras ärbara hustrur ville
han tvinga att exponera sig uppflugna på balustrader med uppstoppade dufvor och kram sfåglar i
handen, och hans poetiska experimenterande med
de unga kryddbodfröknarna gränsade till det opas
sande; de skulle väl ha skämts ögonen ur sig, om
man fått se dem i deras bekantas album i sådana
teaterattityder, lutande sig mot stora urnor eller
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utklutade med konstgjorda vindrufsklasar, som han
satt i håret på dem, eller ha Hliggande på golfvet
med händerna hopknäppta under kinden som
andra Magdalenor. Karlen hade bestämdt en
skruf lös.
Därtill kom, att en del af kapitalet, som Evald
i sin vanliga godtrogenhet lånat ut till en af sina
»innerligt goda vänner», gått förlorad och räntorna
följaktligen minskats.
Det bief en oafvislig nödvändighet att på ett
eller annat sätt skaffa någon biförtjänst. Sättet
låg ju också nära till hands.
»Om jag skulle höra mig för vid teatern, om
de vilja ha igen mig till nästa spelår?» sade Dina
— en tanke, som hon länge rufvat på, halfsjuk af
hemlängtan till teatervärlden, fastän hon hittills ej
fått någon anledning att framställa förslaget.
Hon glömde i ögonblickets ifver, att Evald
alltid varit svartsjuk på teatern. Under de år
Dina varit engagerad vid operan, hade han endast
med svårighet kunnat förmås att någon gång gå
och se henne i hennes bästa roller. Det pinade
honom att se henne låtsa känslor, som hon icke
erfor, han tyckte, att de kärleksord och smeknin
gar, hon måste taga emot, smutsade henne; det
föll honom icke in att vara egentligen jaloux på
tenoren, som spelade emot henne, ty han visste
ju, att Dina var trofast, men i allt detta komediantväsen låg likväl någonting nästan oblygt, tyckte
han
det var en lek med det heligaste. Och så
föreföll det honom, som om konsten röfvade ifrån

honom alltför mycket af Dina. Sina mesta tankar
egnade hon sina roller och framgångar, nästan all
hennes tid opptogs af teatern på ett eller annat
sätt, och för honom hade hon endast några korta
ögonblick då och då, äfven de undansnillade från
arbetet. Dessa tre teaterår hade varit ett riktigt
martyrskap för honom.
Också blef han utom sig vid blotta tanken på
att "denna tid kunde komma tillbaka. Nu var han
van att när han så önskade ha Dina vid sin sida,
och nu skulle han inte kunna uthärda att lemnas
ensam och veta henne vara på teatern. Rollerna
skulle återta sin makt öfver henne, hon skulle
glömma honom för dem, hon skulle småningom
glida ifrån honom. Han blef så olycklig vid denna
föreställning, att han i ett ögonblick tappade bort
den lilla kvarlefva af manlig värdighet han ännu
egde och började bestorma Dina med böner att
icke sätta sitt olyckliga förslag i verket. Det var
väl bara ett infall af henne, eller hur? Inte kunde
hon nännas att med berådt mod dräpa deras
sköna, husliga lycka — ty det skulle bli följden.
Ah, det fanns ingenting i världen, som han icke
ville göra för Dina; blott hon slog detta förfärliga
ur hågen. Han skulle arbeta som en slaf — skaffa
sig ett yrke till att sköta på mellanstunder —
han hade tänkt på portföljmåkeri och finare papeterier — ja, hvad som helst, blott han fick ha
henne hemma. Om hon återgick till teatern, skulle
den sluka henne helt och hållet, och han skulle
bli som ett slags enkling — men så kunde han
o
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icke stä üt, det visste han — han skulle gå under,
börja sky hemmet, som hon öfvergifvit, och bli
samme eländige stackare, som han varit, då hon
lyft honom upp till sig.
Dina svarade ingenting. Det kostade för myc
ket på henne att offra sin dröm, som så helt beherskade henne. Några dagar gingo, hvarunder
makarna endast talades vid i tvungen ton om helt
andra saker än det de bägge tänkte på. Evald
hade förlorat all lust för arbetet, sade kunder ifrån
sig och satt i ateliern, rufvande öfver sin ångest.
Då han var tillsammans med Dina, följde han
henne med en hjälplös blick, som tiggde om för
sköning.
En kväll kom en bekant och tog honom med
sig ut. Han kom ej hem förr än klockan tre på
morgonen och då i det ömkligaste förnedringstil 1stånd. Det var första gången, sedan de gifte sig,
som han druckit för mycket.
Då han vaknade fram på förmiddagen ur sin
tunga sömn, stod Dina vid hans säng.
»Jag har tänkt på det där förslaget,» sade hon.
»Det blir ingenting af.»
Han stirrade på henne, som om han ej för
stått.
»Dina!» ropade han plötsligt, slog armarna
om henne och kysste henne häftigt flera gånger.
Hon lät honom hållas, men det låg ett bittert drag
kring hennes mun, och det gick ej bort på länge.
¥

i

^ågonting måste emellertid göras för
ekonomien. Lilla Esther växte till,
och det. började märkas, att utgifterna
för hushållet ökats. Evalds planer på
fördubbladt arbete hade ej ledt till
någonting. Så snart det hotande mol
net skingrats, var han lika glad igen
och trodde, att allt var godt och väl. Hvad han
ej såg, det tänkte han ej på.
Dina hade emellertid, som det redan förut
händt många gånger, fått ett anbud att biträda på
en konsert mot ett ganska hederligt honorarium.
Anbudet tilltalade henne ej synnerligen, ty hon
ansåg sig ej passa till konsertsångerska, hade myc
ket litet odlat denna genre och kände sig ej hågad
att efter så lång skilsmässa återse publiken från
en estrad och beröfvad sina förnämsta hjälpmedel:

I

de dramatiska. Men — hnndratjugiifem kronor
kunde vara goda att ha.
Hon gick just och undrade, om det var värdt
att berätta för Evald, hvilket erbjudande man gjort
henne; då kom han hem från en promenad, hade
mött en af konsertarrangörerna, fått veta al 11 sam
man och var alldeles förtjust öfver förslaget. En
konsert — det var ju något helt annat än teatern!
Det var rent af orätt af Dina att ej låta allmän
heten njuta af sin härliga sång, och det var för
vånande, att hon ej för länge sedan tänkt på att
bli konsertsångerska — ja, d. v. s. uppträda någon
gång med långa mellantider, så att det ej drog
henne för mycket från hemlifvet. Nu skulle hon
gripa tillfället i flykten; en svart sammetsklädning
skulle hon ha, om det så skulle kosta honom hans
sista slantar, och en bukett af gula rosor. Hon
skulle göra pyramidalisk lycka, det ville han våga
sitt lif på.
Hans entusiasm smittade henne icke, men
den bestämde henne. De hundratjugufem kronorna
skulle hushållet ej gå miste om för en nyck, en
misstämning hos henne.
Hon hade icke sjungit någonting att tala om
på fyra år. Om hon någon gång slog sig^ ner vid
pianot och stämde upp en af sina operaarior
sjöng hon den vanligen icke till slut; hon fick tå
rar i ögonen, och hjärtat började klappa så häf
tigt, att hon ej fick styrsel på sin andhämtning,
utan måste sluta, och sedan var hon tystlåten och
sorgbunden i flera dagar. Det gamla såret, som

—
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bon fått, då bon rycktes upp ur sin rätta jord
mån, ville ej läkas.
Lyckligtvis bade hon en månad på sig till
konserten. Hon slog med kraft ifrån sig alla sen
timentala griller, började öfva sig på fullt allvar,
sjöng skalor och vokaliser så länge hon orkade,
men märkte, att hennes röst förlorat något af sin
böjlighet och dessutom ett par toner i höjden.
Därtill kom, att det hon skulle sjunga på konserten
var den stora arian ur Norma, som en gång hört
till hennes bästa prestationer och som pubiken
ännu mindes så väl från hennes glanstid. Det
gällde att sjunga lika bra som då, annars — hon
vågade ej tänka den tanken till slut.
Hon var förfärligt rädd, då hon åkte till kon
serten — i en upprustad gammal klädning Irån
fordom, fill Evalds stora indignation; och då hon
trädde fram på estraden, ville benen knappast
bära henne. Det föreföll henne, som om det endast
var denna främmande estrad, som var orsaken
till hennes rädsla. Om hon stått på scenen, sin
gamla, kära scen, skulle hon icke ha varit rädd.
Men nu mörknade det för hennes ögon, och hon
hörde knappast sin egen röst, då hon började.
Hon tyckte, att hon ej kunde få fram andan, och
hon kände, att löpningarna och fioriturerna blefvo
suddiga. Då hon slutat, gjorde hon, halft med
vetslös, en stel bugning för publiken och skyndade
ut; men ingen kunde förmå henne att gå in och
taga emot de pliktskyldiga applåderna; hon före-

-
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bar illamående — ja, hon var verkligen illamående
af sinnesskakning — och for genast hem.
Resultatet af denna afton bief en fast föresats
hos henne att aldrig mera uppträda offentligt. En
sådan plåga som att stå där och veta, att hon
sjöng illa, och att man endast applåderade af väl_
villigt undseende och af tacksamhet för hvad hon
varit förr — nej, det ville hon aldrig mera under
kasta sig. Och då hon i alla morgondagens tid
ningar läste samma försiktigt kringgående fraser
och samma beklagande, att den utmärkta sånger
skan ej varit rätt väl disponerad — då stärktes
hon ännu mera i sitt fasta beslut att aldrig mera
sjunga på någon konsert.
Och det pinsammaste af allt var medvetandet,
att hon ännu kunde sjunga, fastän hon icke fått
visa det. Om hon fått uppträda på scenen i någon
af sina gamla roller, då skulle det ha blifvit ett
helt annat resultat, det visste hon. Ett ögonblick
kände hon en förfärlig frestelse att genast gå till
operans direktör och begära att få ge ett par gäst
roller — trots Evald, trots motgången nyss, trots
allt — Lucie och Robert stodo just på repertoa
ren — men så slocknade hennes exaltation vid
tanken på det husliga elände, som skulle bli en
följd däraf, och det kom småningom en slapp,
bitter ro öfver henne.
Hon sade icke ett ord till Evald om den smärt
samma strid hon nu genomkämpat. Och det var
liksom en tyst öfverenskommelse mellan dem bägge,
att Dina ej vidare skulle tänka på konsertsalen.
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Hau var ej heller så angelägen som förut, ty detta
exponerande på estraden, publikens hviskningar,
kikarne, som oblygt riktades på hans hustru, applå
derna — allt detta hade ju nästan varit en på
minnelse om de gamla, afskydda teatertiderna.
Dina begaf sig de följande dagarna ut på
språng i staden, var borta i timtal och kom slut
ligen, efter ett par veckors ansträngningar, hem
med en tjock engelsk blåstrumproman, som hon
satte sig till att öfversätta. Hon var lyckligtvis
mycket hemma i alla tre kulturspråken och skref
en ledig svenska, hade dessutom från sin teatertid
åtskilliga litterära bekanta, som kunde hjälpa henne
med goda råd och rekommendationer, och nu satt
hon år ut och år in vid sitt lilla skrifbord, då hon
ej var upptagen i hushållet, och då hon sällskapade med sin man och sin dotter, voro hennes
fingrar aldrig sysslolösa, fastän hon hittills alltid
afskytt handarbeten såsom den själlösaste at alla
sysselsättningar.
Det blef hon, som försörjde hela hushållet,
ehuru Evald väl knappast märkte det. Han tog
ännu någon gång en och annan plåt, men förnötte
mest tiden med att måla evigt samma månskensmotiv, som lyckats så bra för honom, medan han
gick vid akademien, och som professor Fahlcrantz
hade berömt. Han fick måla ganska ostörd i sin
fotografiatelier; kunder störde honom ganska sällan.
Nu, sedan han ej längre hade någon förmögenhet,
gjorde han sig ej vidare några skrupler att sälja
taflor — om han blott kunnat finna köpare. Hans

månskenslandskap förekommo snart i alla boklådstönster, och Dina hade mången gång ej så lätt
att få ihop pengar till ramarna. Han hade olyck
ligtvis fått sälja ett par, och det underhöll hans
sangviniska förhoppningar.
Han saknade för öfrigt ingenting; då hans
svarta sammetsrock började hvitna i sömmarna,
kom alltid skräddaren hem till honom och tog
mått till en ny; och han hade alltid litet pengar
i sin portmonnä till bestridande af sina få behof.
Han kunde nu som förr tillfredsställa sin vurm att
på alla bemärkelsedagar -— hvartill äfven första
maj, fettisdagen och Mårtensdagen räknades —
taga Dina och Esther med sig ut till Hasselbacken
eller Berns och bjuda dem på en liten sexa; om
vädret var aldrig så ohyggligt, lät han ej hindra
sig därifrån, han skulle ha blifvit sjuk, om man ej
gjort honom till viljes.
Han hade under årens lopp lagt sig till med
flera sådana små oskyldiga fixa idéer, som emellertid
hade den fördelen att ej vara särdeles dyrbara.
Ibland, då han var vid särdeles godt, lynne, kom
han in till Dina, där hon satt och skref, och gjorde
sig något ärende in i garderoben, där hon af brist
på eldad tambur hade sin kappa hängande, och
hon visste då, att hon, nästa gång hon gick ut,
skulle i sin kappficka hitta antingen en liten strut
med för tjugufem öre brända mandlar eller också,
om det var den årstiden, en diminutiv bukett vio
ler. Och han försummade aldrig att, då stunden
var inne, passa på och storskratta åt hennes öfver-
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raskning, som alltid var lika stor, och i dist rak
tion äta upp mer än hälften at de brända mand
larna.
Att ekonomiska bekymmer ibland grasserade
i huset, hade han ingen aning om. Dina begärde
aldrig pengar och var alltid så glad och belåten.
Han trodde fullt och fast, att hon var den lyck
ligaste hustru i världen.
Och det var hon kanske? Ingen kunde egent
ligen se på henne, att hon fann sitt öde på minsta
vis beklagligt. Hennes lynne hade just aldrig varit
gladare än det var nu. Bland kamraterna vid
teatern hade hon ansetts som en »tungus», som
kunde gå långa tider tystlåten, otillgänglig, nästan
med ett halfsofvande uttyck i ögonen ; det var när
hon tänkte på någon ny roll. Den upptog henne
då så helt och hållet, att hon tycktes döf och
blind för allt, som föregick omkring henne. Hän
delserna för dagen inom teatern, kamraternas
muntra skämt, då de voro vid godt lynne, eller
deras hetsiga skärmytslingar med giftiga ord, då
någon småsak satt de lättrörda sinnena i kokning
— allt detta drog henne förbi, som om hon ingen
ting märkt och icke deltog i någonting. Men då
hon var färdig med sitt tysta tankearbete, då kunde
också hon slå sig lös och skämta och skratta med
de andra och prata om ditt och datt, helst om
bagateller och skräp, ty hon var egentligen fullt
ut lika ytlig som de andra, enda skilnaden var,
att hon hade ett djupare rotadt intresse för sin
konst. Men som hon var teaterns mest använda

kralt på kvin nosidan, hade hon knappast blifvit
färdig med kreerandet af en roll, förr än hon ge
nast fick en ny att rufva på, och nu var hon åter
igen förlorad för världen.
Sedan hon blef gift, hade hon ej mycket um
gåtts med sina forna kamrater. Evald tyckte ej
om dem, och då de ekonomiska svårigheterna
började, fick hon ej tid att idka sällskapslif utom
hus. När hon träffade kamraterna ute på gatan
eller någon gång i artistlogen på operan, tyckte
de, att hon var sig alldeles lik som förr, rättfram
och lika mot alla, litet trög och svår att tina upp
i början, men alls icke obenägen för att höra en
god historia eller hålla ett långt teatersnack ute i
korridoren under mellanakten.
Ej heller kunde Evald märka på henne, att
hon led af sina förändrade lefnadsförhållanden. I
början hade öfversättningsarbetet verkligen intresse
rat och eggat henne, ryckt henne upp ur hennes
flegma nästan som en ny roll fordom brukat göra;
det var ju något nytt, en uppgift, som hon måste
bli herre öfver; men då den första ovanan och
otympligheten var öfvervunnen och det nya ar
betet ej längre erbjöd henne några svårigheter att
bekämpa, var också spänningen och intresset borta,
och nu måste hon uppbjuda hela sin energi och
själfbeherskning för att få pennan att löpa och
framför allt för att dölja för mannen och dottern,
huru utledsen hon var på detta stillasittande vid
skrifbordet dagen i ända. Åh, så hon längtade
ibland att få kasta undan alla pappersluntorna i
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en skräpvrå och laga sig ledigt en tid, uteslutande
lefva för sin dotter och sin »gosse», spela piano
för dem, gå och drifva i torget med Esther och
träffa bekanta eller ligga på divanen inne i Evalds
atelier och läsa tidningarnas teaterkritiker med
cigarretten i munnen! Men det gick inte an att
o-e efter för sådana frestelser, och hon gjorde det
heller icke.
Utom då hon någon enda gång, när skrifledan
och frihetsbegäret blefvo henne öfvermäktiga, gjorde
en riktigt vild extravagans och rymde från hus
och hem för en hel dag. Det kom öfver henne
som ett anfall af vanvett, omöjligt att bekämpa.
Symptomen visade sig vanligen några dagar
i förväg. Pennan släpade sig som ett trögdjui
öfver papperet, hennes fyndighet att hitta på de
rätta uttrycken var borta, och hennes eljes så
smidiga stil led oupphörligt af stelkiamp. Hon
gjorde ofta pauser i arbetet och kunde sitta långa
stunder och titta slött ut genom fönstret, där hon
i reflexionsspegeln såg en bit af Kungsträdgården
med Davidsonska huset, Dramatiska teaterns facad
och Norrström längst bort i fonden. Vid mål
tiderna var hon fåordig och rörde knappast maten.
Men så bröt det ut, En vacker morgon, då
Evald kom in till frukosten, voro både Dina och
Esther försvunna. Bredvid hans kaffekopp låg en
skrifven papperslapp: »Vi ha gifvit oss ut på
äfventyr. Vänta oss inte hem förr än sent i kväll.
Var alldeles lugn för oss, vi ha det bra och roa
oss på vårt vis.»
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Han var heller aldrig orolig, ty han visste
precis, hvad de hade för sig, det talade hon alltid
om utförligt, då hon kom hem om kvällen.
Programmet började med, att hon tidigt på
morgonen väckte Esther, som hade sin bädd i den
stora fallstolen ute i salen, och hjälpte henne
kläda på sig i sådan fart, att det yrvakna barnet
knappast hann lå klart för sig, hvad det var fråga
om, förr än de redan voro ute på gatan och skyn
dade nedåt torget. De valde ut den rymligaste
och presentablaste af åkaredroskorna bakom opera
huset och stego upp i den, sedan Dina först gjort
upp med kusken för hela dagen. Så bar det af i
skarpt traf åt söder, till Pilgatan, där Nymans
bodde i en gulmålad träkåk, som de själfva
rådde om.
Nymans, det var ett par gamla bekanta till
Dina från den tiden, då hon gick på musikaliska
akademien. De hade varit kamrater där, alla tre :
Nyman gick i organistklassen, och hans blifvande
hustru — Mimi Ekbom på den tiden — skulle ut
bilda sig till operasångerska. Då hennes röst vid
profsjungningen på teatern af myndigheterna an
sågs lika mycket för liten som hennes näsa var
för stor, tog hon sitt parti och gifte sig i en hast
med sin Nyman, som just i det draget fått organist
sysslan i Katrina. De hade slagit sig bra ige
nom; frun var en arbetsmenniska och fann tid att
ge en och annan musiklektion på samma gång
som hon skötte sina barn och sitt hushåll, förutom
en liten matvaruhandel, som hon dref på' nedre
Konstnärsblod.
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bottnen för att öka inkomsterna. Men midt upp
i dessa många praktiska bestyr bar hon på en
outsläcklig kärlek till teater och allt hvad därtill
hör, och det var denna gemensamma hjärtesträng,
som utgjorde ett föreningsband mellan Dina och
klockarefrun i Katrina, äfven sedan deras lefnadsbanor tagit olika riktning.
I hvardagslag var fru Mimi Nyman en fruk
tansvärd buse för hela sin omgifning, en stormakt,
som injagade ångestblandad respekt, hvar hon
stack fram sin långa, hvassa näsa. Det var nog
inte utan skäl som hennes man alltid såg så rädd
ut och gjorde intryck af en, som smyger sig på
tå genom lifvet och har hela sin diktan och traktan
riktad på att göra sig liten, att inte vara i vägen.
Det lyckades honom så bra, att han efter hand
blef allt mera lik en omgång kläder för en små
växt mansperson, löst trädda på ett par käppar,
upptill slutande i ett litet smalt, Ijuslagdt dockansikte, som stirrade ut i världen med vidt upp
spärrade, förskräckta ögon.
Makarna Nymans mindre behagliga egendom
ligheter gjorde sig emellertid alls icke gällande, då
Dina var tillsammans med dem, ty då kastade de
alldeles bort hvardagshamnen och blefvo hvad hon
kände dem för att vara och hvad de egentligen
innerst inne voro: två teater- och musikentusiaster,
som ansågo det för sin största lycka att, liksom
hon, en gång få skudda af sig alla tråkiga, pro
saiska plikter och obehindradt ge utlopp åt allt
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det, som under lifvets söckendagar måste ligga
sorgfälligt instufvadt i deras innersta bjärtekamrar.
Dinas besök voro mycket sällsynta och kommo
alltid helt oförberedt, som en öfverraskning. Men
om herr och fru Nyman hade aldrig så mycket
att bestyra, då hon kom, slungade de alltsamman
ifrån sig och följde med henne — det kunde inte
bli tal om annat.
Först bar det af till något mindre besökt utvärdshus icke alltför nära Stockholm, Norrbacka
eller Stallmästargården, där man åt kaffefrukost
ute under bar himmel. Det var Dina, som bjöd,
men hon lade alltid sina gäster på hjärtat att inte
öfverlasta magarna, utan spara sig till middagen.
Ty det var dagens glanspunkt, någonting riktigt
originelt i sitt slag. Sedan man tillbragt förmid
dagen med att ligga i gröngräset och prata eller
kuska omkring på landsvägarna utan mål — kör
svennen fick alldeles bestämma marschrutan själf
— och det började lida mot middagstid, gaf man
kusken tillsägelse att köra hem till staden igen och
hålla någonstädes, hvar han ville, på Drottning
gatan eller Hötorget, hur det föll sig. Där stego
de fyra muntra passagerarne ur och skingrade sig
hvar och en åt sitt väderstreck. Efter en stund
samlades de åter så småningom vid den väntande
vagnen, lastade med paket, som de under tiden
köpt i diverse matvarubodar, hvar och en på sitt
håll, ty det hörde till pjesen, att ingen skulle veta,
hvari den andres bidrag till undfägnaden bestod.
Så bar det åter af i fyrsprång utåt tullarne, hvart
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hästarne ville springa — kanske till f gglevikskällan eller Fiskartorpet eller Blecktornet, och då
man fick sikte på en skuggig plats, där man kunde
hoppas få vara riktigt i fred, kommenderades halt,
och så lägrade man sig i gräset — eller kanske
på trappan till en igenbommad sommarvilla, om
det var den årstiden — och de hemlighetsfulla
paketens innehåll kom i dagen. Det blef skratt
och jubel utan ända. Hvad var det i det pap
peret? Metwurst ! Och i det? Också metwurst!
Och i det? Metwurst! Hvem hade kommit i håg
brödet? Ingen naturligtvis, nå, det fick man reda
sig utan, man fick breda smör på ostskifvor och
lägga korf på. Men hur skulle man bära sig åt
med kräftorna, som Nyman, den token, gått åstad
och köpt i en stor papperspåse? De voro ju lefvande! Trodde han, att man kunde äta kräftor
lefvande? Ja, om det varit ostron! Koka dem?
Hvar då? Nej, packa sig genast i väg och släpp
dem i vatten, och var det för långt att gå till sjön,
så fanns det väl alltid en rännil någonstans, om
han ansträngde sig att leta. Och medan Nyman
snopen lomade i väg med papperspåsen under
armen, dukade damerna på hans pläd, och när han
kom tillbaka, måste han svära vid sina hemma
varande barns hufvud, att han ordentligt öfverant
vardat de stackars kräftorna åt deras rätta element,
så att de inte lågo och själfdogo under någon buske.
Esthers inköp utgjordes regelbundet hvarje
gång af chokladpraliner, så att efterrätten mättade
då inte mycket.
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Men huru groteskt sammansatt matsedeln än
kunde vara ibland, saknades icke aptit vid mål
tiden, ej heller godt lynne, och antingen man blef
mätt eller ej, kom man alltid öfverens om, att
själfva kungen hade inte en sådan middag som
de, och det hade de nog rätt i. Och då man
skrattat sig trött och skickat bort Esther till kusken
med öfverlefvorna af kalaset, kommo cigarretterna
fram och med dem nya leaterhistorier, och hade
man inga nya, så skrattade man om igen åt dem
man berättat på förmiddagen.
Ty hvad skulle de kunna tala om en hel dag
tillsammans annat än om teater? Teater — teater
— det var det stående — nej, det flytande, for
sande samtalsämnet, antingen de sutto omkring
kaffebordet på Stallmästaregården med fyra par
armbågar uppe på bordet, eller de flackade om
kring på måfå i åkaredroskan — damerna rätt
fram, Nyman och Esther baklänges — eller lågo
i de mest obesvärade ställningar och intogo sin
repartitionsmiddag. Just därför, att de träffades
så sällan, kanske bara en eller två gånger om
året, hade de så mycket att berätta hvarandra,
gammalt och nytt. Mimi höll sig med förkärlek till
minnena från akademien och elevskolan, det var
den gyllene perioden i hennes lif; Dina hade ett
rikt lager af anekdoter från de sju år hon varit
vid teatern; Esther satt tyst och hörde på, hon
delade sitt intresse jämnt mellan teaterpratet och
chokladpralinerna. Nyman drog också sitt strå
till stacken; han var bekant med flera af opera-
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körens herrar och var dessutom, som han blyg
samt uttryckte sig, »nästan bror» med både Uddman och Pelle Janzon, och från dem hade han
många dråpliga historier, hvilkas fantastiska ut
växter dock vanligen måste amputeras af Dinas
sanningsälskande kritik, vare sig han nu broderade
själf eller hans sagesman dragit för stor växel på
hans lättrogenhet. Då det började skymma på,
kom turen till den estetiska delen af programmet,
Konstnjutningarna bestodo i, att man körde till
Kungsholmsteatern och såg en akt af »Röfvarebandet» eller någon annan skrattretande tragedi,
ju galnare desto bättre, eller också klättrade man
upp på femte raden i operahuset och lefde folklif
en stund, tills Ester plötsligt höjde sin klagande
röst; »mor, jag är så förskräckligt hungrig!» och
så kommo de allesamman under fund med, att metwursten och pralinerna sjunkit alldeles för hastigt
och att man var i stort behof af ett ordentligt
mål mat. Ett tu tre, på med öfverkläderna, fäst
tredje akten af Faust nyss börjat, och så en kapp
löpning, ty Esthers klagolåt hade varit som en
trollformel, de voro nu allesamman »förskräckligt
hungriga». Men tro aldrig, att de gingo in på
något af de närmaste matställena. Nej, någon
ting pittoreskt och originelt skulle det vara. De
kommo andfådda och halfspringande till det lilla
idylliska värdshuset på Kastellholmen och beställde
fyra stora biffstekar, som dukades fram i den
gamla båten eller under träden, så nära vattnet
som möjligt, och medan Norrström klunkade under

31

—

deras fötter och stjärnorna trängdes på himlen
och en frisk nattbris från hafvet drog fram genom
den lilla folktomma trädgården, spunno de vidare
på sina historier, och mellan gafflarnes klirrande
och butelj korkarnas pang! var det oupphörligt någon,
som kom med ett nytt uppslag: Nå, minns ni det
eller ha ni hört det? och klockan blef både elfva
och tolf, innan man tänkte på att skiljas åt.
Och när Dina med sin halfsofvande dotter vid
handen kom hem sent på natten, trött men ändå
upplifvad af sin escapade och med hår och kläder
parfymerade af cigarrettrök och en hel dags frisk
luft, och Evald kom och öppnade för henne, blin
kande och yrvaken, tog hon honom i famn, kysste
honom hjärtligare än någonsin och förklarade, att
hon haft så vidunderligt morsomt i dag, så det
kunde räcka för flera månader, och då var äfven
han nöjd och belåten.
Och när hon slog sig ner vid skrifbordet föl
jande morgon, var dåsigheten totalt bortblåst, hon
fann de rätta fraserna utan att söka, och pliktens
tunga hjul snurrade nysmordt, villigt och lätt, och
ingen hade haft en aning om, hur det tredskats
och gnisslat de sista dagarna — och det var det
bästa af alltsamman.
¥
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Esther växte upp, slöt hon sig helt
och hållet till modern. För sin far
tycktes hon endast hysa en ljum
tillgifvenhet, som just icke föreföll
att vara fotad på någon synnerlig
aktning. Detta kom hos henne helt
och hållet inifrån, ty ingen hade någonsin till
henne yttrat ett nedsättande eller förlöjligande ord
om hennes far.
Från början var det instinkt, och sedan, då
hennes omdömesförmåga utbildades, fann hon nog
på egen hand, att hennes far ej var som andra
män. Och ehuru Dina aldrig med ett ord låtit
henne ana, att hon kände sig mindre lycklig eller
belåten med sin tillvaro, anade flickan redan tidigt,
att ej allt var som det skulle vara, och hon drog
helt käckt den slutsatsen, att det var pappas fel.

Hon kände i luften, att det fanns något hos pappa,
som hindrade modern att vara riktigt lycklig, och
då hon ej kunde spana upp något fel hos honom,
tog hon sig för att hata hans vackra utseende,
alldeles som om det var därifrån det härledde sig,
detta tungsinta uttryck, som hon ibland tyckte sig
skönja i moderns ögon. Det var en fix idé utan
all reson, men den följde henne från hennes tidiga
barndom genom hela hennes lif. Hon försökte
intala sig själf, att han var ovanligt ful. Hon
kom i misshumör, så snart någon talade om, hvilket ideal af skönhet hennes far var, och om hon
kom in i ateliern och fann honom, som ofta hände
sitta sysslolös och bläddra i det album, som var
fyldt med porträtt af honom själf, slog hon igen
dörren, så att det skallrade i glastaket, och sprang
sin väg i raseri.
Lyckligtvis var det för Evald en så allt undan
trängande hufvudfråga, om Dina höll mera af honom
än allt annat i världen, att han ej hade mycken
tid att tänka på, om hans dotter också gjorde det.
Hennes sätt mot honom var för öfrigt aldrig direkt
ovänligt. Hon skämtade och lekte med honom
som med en jämnårig gosse, men det ville gärna
komma någonting öfverlägset in i tonen, ehuru
hon försökte lägga bort det, då hon såg, att det
gjorde Dina ledsen.
Ty modern var hennes allt. Det fanns ingen
fullkomligare varelse på jorden än mor, det var
hennes trosartikel, och den satsen kunde hon och
fadern sitta och variera i oändlighet, ty däri voro
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de fullständigt ense. Aldrig tyckte Esther så myc
ket om sin far, som då de kommo in på det ka
pitlet. Och när han då talat sig riktigt varm och
ögonen lyste af hänförelse, kunde det till och med
hända, att hon ertappade sig med att sitta och se
på honom och att hon i tysthet tvingades erkänna
för sig själf: han är ju verkligen inte så ful!
Hon hade utvecklats liksom i värmen af mo
derns andedräkt. De hade aldrig varit skilda så
länge som en half dag. De hade allting gemen
samt; de liknade två kugghjul, som endast till
sammans bilda en mekanism. Arbete, bekymmer,
fröjder, åsikter, sympatier — allt delade de. I
allt kompletterade de hvarandra. Dina var litet
slarfvig af sig och visste aldrig, hvar hon gjort af
sina saker. Men Esther visste det, hon. Det var,
som om en instinkt skickat henne att söka just
där den förkomna saken låg. I sådana fall behöfde Dina alls icke ha något minne — hon be
gagnade dotterns; de hade ett tillsammans. Och
då Dina tröttnade på att föra pennan, var det som
om Esthers arm känt det, ty hon kom oombedd
och satte sig att skrifva efter diktamen. Allt hvad
Dina kunde och visste hade hon lärt sin dotter
— det var icke mycket, ty hennes insikter voro
tämligen ensidigt språkliga och musikaliska — och
Esther ville ej gå i någon pension, som föräldrarne
föreslogo, då hon blef större, ty hon kunde ej
vara ifrån modern, och hon ville ej lära sig något,
som hon ej kunde eller behöfde kunna. Då Esther
blef fullväxt och kom ut i sällskapslifvet, gjorde
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hon sig nästan löjlig genom att omedvetet låta
modern skymta fram här och där under samtalet,
hvad detta än gällde: »Det är som mor brukar
säga-------det tycker mor också-------- det skulle
mor ha velat vara med om» ------Med hvarje dag blefvo de också allt mera lika
hvarandra till det yttre. Dina hade aldrig varit
vacker, men hon hade ett hemtrefligt, duktigt och
vaket utseende, och det gick igen hos dottern.
Samma klara, mörka ögon, som skiftade uttryck
så lätt, samma energiska, ehuru ej regelbundna
drag, samma något breda mun med djupa gropar
i kinden, endast med den skillnaden, att de hos
Dina mera antagit karakteren af fåror, medan de
däremot hos Esther nästan ständigt voro ett till
håll för skalkaktiga löjen. Ty hon hade ett för
underligt giadt lynne, och det hade hon däremot
ärft af sin far, som i ungdomen varit »en riktig
tokstolle», försäkrade han själf. Han kunde ännu
på äldre dagar ha akuta anfall af denna pojk
aktiga, oskyldigt friska ysterhet; han hade då ba
rocka infäll, som han skrattade åt själf, tills han
knappt förmådde tala — det var ett klingande,
trumpetsmattrande skratt, en lystringssignal, som
Esther genast åtlydde, ty snart var hon i samma
uppsluppna stämning som han, och nu öfverbjödo
de hvarandra i att prata galenskaper, medan Dina
satt och smålog åt dem då och då, under det hon
fortfor att skrifva på sina öfversättningar.
Det var detta glada lynne, som räddade Esther
från att bli lillgammal, hon som tillbragt hela sin
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barndom på tu man hand med sin skenbart dog
matiska, litet tungsinta mor och aldrig haft, aldrig
velat ha några lekkamrater.
De roligaste stunder mor och dotter hade,
det var då de fingo gå på teatern tillsammans.
Under de första åren af sitt äktenskap hade Dina
ej ofta varit på operan ; det smärtade och plågade
henne att sitta som åskådare, då hela hennes
brinnande längtan stod till att få å nyo beträda
scenen. Evald ville dessutom aldrig gå med henne
dit. Men sedan Esther växt till och visat omisskänliga musikaliska anlag, blef hon moderns stän
diga sällskaparinna i artistlogen på första raden,
där direktionen till tack för gamla tider upplåtit
fri entré för fru Boye, så snart det fanns plats.
Dina kunde numera tryggt vara borta om aft
narna, ty Evald hade tagit till vana att gå tidigt
till sängs; någon hade inbillat honom, att man
säkrast bibehåller sitt ungdomliga utseende, om
man sofver klockan nio om kvällarna, och hvad
han en gång fått i sitt hufvud, det kunde ingen
ta ur det.
Redan vid sju års ålder fick alltså Esther
börja göra bekantskap med operamusikens skatter,
gammalt och nytt, och som hon hade ett ovanligt
musikminne, lärde hon sig efter hand så godt som
alltsamman utantill. Hon visste redan som barn,
hvad den och den arian gick i för tonart, hon
kom ihåg, hvilka instrument i orkestern det var,
som ackompagnerade den och den passagen, och
under moderns ledning lärde hon sig snart förstå,
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huru tekuiskt fullkomlig, stiltrogen och sant konst
närlig sång skall låta. Det blef ett ytterligare för
eningsband mellan mor och dotter. Musiken blef
för bägge det stora gemensamma lifsintresset.
Som barn hade Esther ständigt gått och trallat,
icke på små visor som hennes jämnåriga, utan på
bitar af de operaarior hon hört modern sjunga.
Då hon gått igenom målbrottet, befanns det, att
hon fått en stark och ganska omfångsrik sopran.
Dina började ge henne undervisning i sång, mest
för ro skull, utan någon tanke på framtiden. Alla
operaarior bannlystes, till Esthers stora ledsnad,
hon skulle börja från början, som Dina själf gjort.
Men det ville ej bli något ordentligt af, mor var
så upptagen af annat, och då ville flickan alltid
vara med henne i stället för att sitta och öfva
sig vid pianot. En och annan liten romans hade
hon emellertid sjungit in under Dinas öfverinseende.
En kväll var familjen Boye bjuden på supé
till en familj Vallner, där Dina umgåtts mycket i
sin ungdom; frun och hon hade känt hvarandra
sedan barnåren, då de bott i samma hus. Evald
stannade naturligtvis hemma för att gå i säng på
gifvet klockslag. Esther, som konfirmerats på vå
ren, var däremot med; det var hennes första bjud
ning som stor flicka. Värdinnan bad Dina sjunga,
men hon sade nej, hon var icke disponerad, och
hon hade icke glömt sin föresats att aldrig sjunga
i större kretsar.
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»Nåja,» sade fru Vållner, »du skall slippa
men på villkor att din dotter sjunger en bit för oss
i ditt ställe.»
»Esther!»
»Ja visst, hon sjunger riktigt snällt; det hörde
jag ju själf, då jag var uppe hos er härom dagen.
Bara en liten visa!»
Dina kastade helt förskräckt en blick på
Esther, men den tokiga flickan tycktes ej förstå,
hvad det var fråga om. Hon var så oerfaren, så
ovan att vara tillsammans med mycket menniskor,
att hon ej hade förstånd om att vara blyg. Det
föll henne ej ens in att begära moderns tillstånd,
hon följde med fru Vallner fram till pianot och
sjöng, utan att darra på rösten, Reissigers »Han
tvær over Bænkene hang», som hon just lärt sig
samma förmiddag.
Det gick lyckligt och väl — men Dina an
dades betydligt lättare, då den unga sångerskan,
vederbörligen betackad, åter befann sig bakom
hennes stol.
»Hon sjunger ju dramatiskt, din lilla flicka,»
sade nu en herre — reslig, med örnprofil och
långt, svart, lockigt hår — som banade sig väg
genom trängseln och kom fram till Dina. »En
operaröst minsann — någonting att göra af!»
Han nickade vänligt till Esther, som nu först
blef förlägen, och tilläde:
»Jo jo men — konstnärsblod!»
Nu kom värdinnan och tog honom bort från
dem,

—
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Men Dina satt där och såg efter honom, me
dan färgen kom och gick på hennes kind. Det
var Alberti, operans store, berömde tenor — och
han förstod sång, och han sade aldrig annat än
hvad han menade. Hon tryckte förstulet Esthers
hand så hårdt, att det gjorde ondt, och hennes
hjärta spratt till af nästan våldsam glädje.
Skulle det bli hennes ersättning?

¥
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från den dagen bedrefvos Esthers musikaliska studier med heit annan fart.
Dina offrade dem så mycket tid hon
kunde och fick därför ofta ta nätterna
till hjälp för att hinna med sina öfriga
arbeten.
Evald förstod mycket väl meningen med allt
detta, men han sade ingenting. Ej ens då Dina
öppet omtalade som ett beslutadt faktum, att deras
dotter skulle utbilda sig till operasångerska, hade
han en enda invändning att göra. De personliga
skäl till motvilja för teatern, som han haft, då det
gällt Dina, hade, besynnerligt nog, ej samma be
tydelse, då det var fråga om Esther. Kanske kände
han också i luften, att detta var ett fall, då hans
motstånd skulle ha varit maktlöst, Dina hade tyd
ligen denna gång föresatt sig att drifva sin och
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dotterns vilja igenom nian någon hänsyn till ho
nom. Han fogade sig, och det föll sig alls icke
svårt för honom.
Det hade ej behöfts några långa öfverläggningar mellan mor och dotter för att få den viktiga
frågan om Esthers framtid afgjord. Tanken hade
födts i samma ögonblick i bäggederas hjärna, och
hvem som först uttalat den, det visste de ej. Det
liksom föll af sig själft, att den skulle förvandlas
till verklighet. Det föreföll dem bägge, som om
den legat slamrande hos dem i alla år och endast
väntat på det förlösande ordet för att antaga form
af handling.
Att detta ord just kommit från Alberti, hade
en omätlig betydelse för Esther. Alltifrån den
stund hon som barn sett honom för första gången
— det var som Josef i Méhuls opera — hade han
för henne varit som ett slags halfgud, till hvilken
hon blickat upp med vördnad och svärmisk be
undran. Det hade varit som en uppenbarelse —
en Kristusgestalt, omstrålad af himmelsk mildhet
och skönhet. Sedan hade hon under årens lopp
sett honom i alla hans roller, och det första in
trycket hade uppblandats och undanskymts af an
dra, men som konstnär satte hon honom alltid
lika högt. Han var för henne som en inkarnation
af konsten själf i allt hvad den hade ädlast, san
nast och mest upplyftande. Hon medgaf ej, att
det kunde finnas mera fulländad sång än hans.
Att höra honom sjunga var för henne som en
gudstjänst, och de kvällar han uppträdt ville hon
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efler spektaklets slut knappast tala eft ord med
modern; hon var rädd att få det högtidliga in
trycket grumlad t, hon ville ostörd af hvardags1 ifvets prosa fråssa i sina stämningar så länge hon
förmådde fasthål la dem.
Genom modern visste hon, hvilken älskvärd
menniska Alberti var, anspråkslös, arbetsam, god
kamrat, en gentleman under alla lifvets förhållan
den, och framför allt: en verklig artist, som satte
konsten högt, betraktade den som ett stort, allmänt
mål, för hvilket man måste offra alla sina krafter,
icke som ett medel att vinna tillfredsställelse för
sin egen lilla lumpna ärelystnad.
Och han hade nu sagt, att Esther var något
att göra af. Det blef bestämmande, utan appell.
Om han gjorde henne den äran att hysa några
förväntningar på henne, var det hennes plikt att
uppbjuda hela sin kraft för att motsvara dem.
Och om hon tänkte sig möjligheten att i en fram
tid få uppträda i samma opera som han, kanske
spela emot honom — då tyckte hon, att detta var
en lycka, som hon väl aldrig skulle kunna öfverlefva. Att dö som hans Margaretha eller hans
Julia — ja, hon skulle komma att ge upp andan
riktigt, det var inte tu tal om det, men hon be
gärde ej sällare lott.
När hon till på köpet fann, att hon uppfyllde
moderns innerligaste önskan, om hon egnade sig
åt operakallet och fortsatte hennes lifsgerning, då
låg vägen klart utstakad för henne. Hon skulle
fram, om än tusen hinder rest sig för henne.

)
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Hinder? Hvilka hinder? Bristande begåfning
kanhända? Men han hade ju talat om »konst
närsblod»? Och det skulle nog visa sig, att han
hade rätt. Då var ju det hufvudsakliga villkoret
uppfyldt. Hvad som sedan kunde åstadkommas
genom ett samvetsgrant, oförtröttadt arbete, det
skulle bli gjordt.
Det var först fråga om, att hon skulle in vid
musikaliska akademien och gå igenom den, men
det ville Esther ej höra talas om. Det skulle bestämdt vara en onödig omväg. Hon hade ju sin
mor, den bästa lärarinna man kunde tänka sig.
Om mor bara ville lära henne allt hvad hon kunde,
skulle hon tryggt våga sig fram och debutera i
hvilken roll som helst. Om mor sade: nu kan
du det, och nu kan du det, så visste hon, att hon
ej behöfde vara rädd för att visa upp det.
Mor och dotter arbetade nu tillsammans nä
stan hela förmiddagarna i salen, där pianot stod.
Dinas öfversättningar blefvo naturligtvis lidande
därpå, men det kunde ej hjälpas. Man fick för
söka att under dessa förberedande år spara så
mycket som möjligt på alla håll. Blott Evald inte
märkte någon skillnad mot förr, kunde gärna mor
och dotter ha det hur som helst, därom voro
de ense.
Dina upphörde helt och hållet att taga emot
bjudningar till sina gamla vänner, för att kunna
göra besparingar på sin toalett. Utflykterna till
sammans med Nymans upphörde af sig själfva; de
kostade alldeles för mycket pengar — och nu be-
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höfde lion ej dessa extravaganser längre, hennes
lit’ hade fått en ny, ständigt uppfriskande krydda.
Äfven i en mängd andra småsaker visade sig hen
nes offervillighet. Hon lade bort att röka cigarretter,
fastän det kostade på. Hon hade fått en riktig
vurm för paltbröd, lungmos och diverse andra bil
liga maträtter, som hon förr aldrig tålt, och då
Evald fick kalfkotletter till middagen, voro hennes
och Esthers lagade af hästkött. Han hade ingen
aning om, hvarför de drucko vatten mellan hvarje
bit och hvarför de utbytte blickar öfver bordet
och skrattade så mycket. Men småningom vande
de sig vid denna diet. Lyckligtvis led hvarken
fysiken eller humöret däraf.
Förmaket, som numera aldrig begagnades och
som hade egen ingång från tamburen, hyrde de
ut och hade således endast två rum för egen räk
ning, utom ateliern med tillhörande mottagnings
rum, där Evald residerade.
Till hyresgäst hade de fått en ung filosofie
doktor Sellmer, som låg i Stockholm för arkiv
forskningar. Han var lyckligtvis borta hela för
middagarna, så att man kunde få musicera hur
mycket som helst utan tanke på att störa. Ibland
om kvällarna, då han arbetat sig trött, kom han
in för att spela ett parti schack med Evald och
stannade då ofta kvar en stund, sedan denne gått
och lagt sig, för att prata bort en halftimme med
damerna. Han hade rest mycket, hade en hel
mängd intressanta saker att berätta och gjorde
det i en kärft humoristisk ton, som ovillkorligt
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verkade roande, äfven om det han berättade van
ligen mest var af intresse för honom själf. Hans
besök, som dock ej voro synnerligen täta, blefvo
på sätt och vis en ersättning för det umgänge
med den yttre världen, som Boyes numera dragit
sig ifrån. När han gick, hade man alltid haft en
angenäm stund, och på samma gång hade man
fått veta någonting, som man icke visste förut.
Och så var han så naturlig och burdust rättfram,
att man tyckte sig ha känt honom i många år.
Han hade ett märkvärdigt godt sätt med Evald.
Då denne på sitt naiva sätt förrådde sin okunnig
het i lifvets enklaste förhållanden, visade Sellmer
ingen förvåning och ingen Just att dra på smilbandet, och han förstod att leda samtalet så, att
Evald indirekt fick upplysning om, hvad han nyss
icke vetat, hvilket för öfrigt icke hindrade honom
från att ett par dagar därefter säga samma dum
het om igen, ty hvad som icke intresserade honom,
det kunde han höra upprepas i oändlighet, utan
att det ändå fastnade i hans minne. Sellmer hade
sinne för psykologi, och denna skenbart halft
idiotiska menniska, som ändå i många fall hade
en oförneklig begåfning, denne åldrande man, som
stannat i sin utveckling redan som yngling — tro
ligen i följd af en hjärnabnormitet, ett arf efter
den alkoholförgiftade fadern — väckte hans del
tagande som ett sällsamt exemplar af homo sa
piens. Evald å sin sida var alldeles intagen i sin
hyresgäst och prisade honom för sina fruntimmer
som själfva mönstret för alla de »genompräktiga,

genomhederliga» — o. s. v. — varelser ulan vank
och lyte, hvaraf enligt honom vår planet vimlade.
Arkivforskningarna tycktes spinna ut sig på
längden, ty Sellmer stannade kvar år ut och år
in. Han hade fått smak för Stockholm med dess
tillgång till intelligent umgänge, hade kommit in
som medarbetare i en tidning och ett par tid
skrifter, var dessutom i goda ekonomiska omstän
digheter och hade visst alldeles slagit ur hågen
att söka lektorat, som hans afsikt först varit. Dina
var glad, så länge hon fick behålla honom, både
som hyresgäst och som vän, ty i bägge dessa
egenskaper var han ojämförlig.
Esthers studier skredo framåt med rask fart.
Hon hade nu arbetat oförtrutet i tre år, och hen
nes röst hade därunder vunnit mycket i styrka
och smidighet. Den var ren och klar, utan att
egentligen besitta någon ovanligare klangskönhet
annat än i det lägre registret, och det hördes, att
den fått sin utbildning i en ypperlig skola. Hen
nes sång var ärlig och manérfri i sällsynt grad.
Men-------ty det fanns ett men. Esther med sin
impulsiva natur lät alldeles för lätt rycka sig med,
då det var något vackert hon sjöng, och då hon
kom i extas, ville hon gärna detonera, sjunga för
högt. Det hjälpte icke, att Dina oupphörligt var
nade henne för detta och sade henne, att hela
hennes framtid som sångerska berodde på, att hon
lade bort detta fel. Så länge Esther kunde hålla
sig lugn, gick allt bra, men då känslosvallet kom
öfver henne, var hon fullkomligt maktlös däremot.
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Dina skakade bekymrad på hufvudet, men hoppa
des dock i tysthet, att denna lätthet att förlora
den inre jämvikten var någonting, som skulle gå
bort med tiden — annars, hotade hon skämtsamt,
blef det ingen annan råd än att be direktionen
endast ge Esther de allra fulaste och ointressan
taste sångpartierna, som hon ej kunde bli så där
kollrig af.
Samma vår som Esther fyllt tjugu år, fick hon
profsjunga på operan och det tre särskilda gånger.
En gång i sångrummet för kapellmästaren, så att
han skulle få höra, om det var skäl i att hon för
sökte på allvar, en gång på scenen med piano
ackompanjemang, och tredje gången med orkester.
Vid detta sista tillfälle gick det särskildt bra, och
Dina, som jämte en hel mängd artister och andra
till teatern hörande personer satt ute på parkett,
brast i gråt, då hon efter »nådarian» ur Robert
hörde starka applåder från orkesterherrarne och
direktionen. Samma dag blef det beslutadt, att
hennes dotter i början af maj skulle få debutera
i »Den bergtagna»; Ingeborgs parti hörde till dem,
som hon redan på förhand studerat in för modern.
Det blef emellertid ingenting af, ty Alberti,
som sjöng bergakungen, hade varit hes och otjänstbar nästan hela våren, och han blef ej bättre.
Esther hade ett par gånger mött honom på scenen,
då hon varit där uppe i ett eller annat ärende,
och det skar henne i hjärtat att se, hur dyster
och åldrad han såg ut. Vid ett sådant tillfälle

stannade han, besvarade vänligt hennes vördnadsfulla helsning och sade:
»Det är ju lilla fröken Boye? Jaså, vi vill
låta bergta oss, har jag hört sägas? Ja, lycka
till med det. Jag hörde Dina säga härom dagen,
att det egentligen lär vara jag, som ofrivilligt har
lockat in skön jungfrun i berget. Men gör inte
som Ingeborg bara — längta inte tillbaka till
jorden!»
Hon stod där och visste icke, hvad hon skulle
svara.
»Fastän —» tilläde han och såg tankfullt ner
framför sig — »det kan aldrig komma i fråga med
en äkta artistnatur. Den, som har blifvit berg
tagen af konsten, han stupar hellre på sin post än
han vänder åter till jorden.»
Han klappade henne på axeln, nickade och
gick.
Det var sista gången hon såg honom.
Då maj kom med värme, skulle hans heshet
nog gå bort, hade läkarne trott. Men i stället
började oroande rykten smyga omkring, att han
alldeles förlorat sin röst. Af gammal vana gick
han upp på teatern om kvällarna, ehuru han icke
tjänstgjorde. Han stod i en vrå mellan kulisserna
och såg själsfrånvarande ut. Dagen efter operans
sista representation för säsongen innehöllo mor
gontidningarna den hemska nyheten, att Alberti
kvällen förut tagit lifvet af sig i sin klädloge genom
att skära af pulsådrorna.
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Esther råkade få läsa det i Dagens Nyheter,
strax innan man skulle sätta sig till frukostbordet.
Hon sade icke ett ord, men tidningen föll ur hennes
hand, och då Dina såg till, låg dottern afsvimmad
öfver soffkarmen.
Det bief en dyster sommar för Esther. Hon
kunde icke öfvervinna sin sorg. Hon tyckte, att
allting i världen hade förlorat sitt intresse, sedan
hon aldrig mera skulle få se Alberti. Hon hade
nu så lefvat sig in i den tanken, att det var mot
honom hon skulle ha spelat, och då han nu var
borta, tyckte hon, att hon alldeles förlorat hågen
att bli operasångerska. Utan honom skulle hon
bestämdt misslyckas. Hon var likgiltig för sin
framtid, arbetade icke, sjöng ej en ton. Förgäfves gjorde Dina allt för att väcka hennes dom
nade energi och krya upp hennes lynne.
Därvidlag hade hon en trogen bundsförvant
i Sellmer, som bjöd sitt värdfolk på små utflykter
till lands och sjös, än till Löfholmen, än till Nacka,
än till Djurgården, under hvars ekar han föreläste
de på våren utkomna romanerna. Och då han
tröttnade på att läsa, ansträngde han sig att vara
mera underhållande än någonsin. Men Esther hade
blifvit för djupt träffad, hennes svärmeri för den
döde hade varit för måttlöst; ehuru hon knappast
känt honom, sörjde hon honom bittrare än om
han varit hennes far. Ännu många år efteråt
kunde hon icke se hans porträtt utan att bli upprörd.
»Hör nu, fröken Esther,» sade Sellmer en
gång, då familjen slagit sig ner i Hagaparken och
Konstnärsblod.

3
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det medförda kaffet var drucket — han låg på
magen i gräset och rökte sin cigarr i långa, väl
lustiga drag, medan damerna arbetade och Evald
satt ett stycke afsides, sysselsatt med att måla af
en trädgrupp — »hör nu, fröken Esther, ni är
allt en underlig liten kurre, ni. Och i jämförelse
med er har Barnums hvita elefant stulit sin rykt
barhet.»
»Hur så?»
»Jo, det heter ju, att vår tids ungdom är kall
och lillgammal och att de stora känslorna ha gått
all världens väg. Men hvad är ni då för en fågel
Fenix? Ni har ju till och med utrymme för två
stora känslor i ert lilla hjärta!»
»Två?»
»Ja visst, en kolossal passion för er mor —
nå, för den känslan tar jag ödmjukt af mig hatten,
och en icke mindre kolossal dito för er Josef i
Egypten. Vet ni, det där bådar bestämdt inte
godt för er blifvande konstnärsbana.»
»Nånå, doktor Sell mer,» varnade Dina, »inga
olyckskorpar få låta höra sig i den här vackra
parken.»
»Ja, men nu är det väl ändå bäst, att jag
kraxar till punkt, efter jag har börjat. Jag vill
inte gärna bli missförstådd. Ser ni, jag kan aldrig
föreställa mig, att det kan vara nyttigt för en
konstnär att vara känslomenniska.»
»Är det inte just känslor, som en artist skall
framställa?» inföll Esther.
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»Ja, men han skall stå öfver dem. Han skall
kunna apa efter dem, så att de se ut som äkta,
men han skall inte känna dem själf, då kunna
de spela honom fula spratt. En scenisk artist,
framför allt en sångare, har så mycket på en gång
att tänka på
takten, noterna, orden, plastiken
och Gud vet allt hvad — att han måste vara
nykter och kall och säker på handen som en jong
lör, om konststycket skall gå i publiken — inte
sant, fru Boye?»
»Jo, det har ni alldeles rätt i, och det har
jag också sagt Esther många gånger.»
»Ja, men doktor Sellmer går alldeles för långt,,»
ifrade Esther.
»Åh, jag går ännu mycket längre. Jag påstår,
att en konstnär, för att bli stor i sitt fack, knap
past får vara bunden af några familjeband eller
andra kraftsplittrande intressen. Den, som viger
sig vid konsten, har kommit i klorna på en riktig
Othello och en glupsk menniskoätare till på köpet.
Han delar inte med någon, han vill ha sitt offer
helt. Tror ni, att fru Boye skulle ha blifvit en
sådan utmärkt sångerska som hon lär ha varit,
om hon den tiden haft en dotter att afguda. och
kela bort och förslösa sina bästa tankar på? Ni har
ingen aning om, hur distraherande ni kan vara,
fröken Esther. — Och hur var det med ert ideal,
Alberti? Han var ju ungkarl.»
»Det vill säga,» sade Esther skrattande mot
sin vilja, »ni råder mig att bli — ungkarl?»

»Tvärtom. Jag har aldrig sett någon passa
till att bli en liten öm och rarbättre än
hustru.»
»Med andra ord, jag passar inte till konstnärinna?»
»Det säger jag inte, ty det ha vi inte sett
än. Men jag hoppas, att ni måtte göra ett grund
ligt fiasco — af många skäl, och i synnerhet där
för att jag annars hlir öfverbevisad om att ha
talat som den blinde om färgen — hvilket jag ju
också har gjort.»
Esther satt tyst en stund, medan modern och
Sellmer kommo in på andra samtalsämnen. Hon
funderade litet på hvad han sagt — men så slog
hon bort det; det hade nog varit skämt, alitsamman.

iS

litt par dagar därefter inträffade någon
ting, som i ett ögonblick skakade af
Esther all håglöshet. Hon fick ett lokalbref från operans direktör, så ly
dande:
Jag hade ämnat göra en repris af
Mignon i början af det nu förestående spelåret.
Men som fru E. är sjukrapporterad på obestämd
tid, frågar jag härmed, om ni känner er hågad
att välja Mignon till debutroll i stället för Den
bergtagna, som måste strykas från repertoaren i
våras. Jag tror, att partiet ligger bra för er röst.
Kom upp på teaterns kansli någon förmiddag och
gif svar.»
Saken var genast afgjord. Huru välvilligt
stämd direktionen än visat sig i våras, var det ju
icke sagdt, att ett tillfälle till debut skulle yppa sig
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så snart, om Esther nu visade ifrån sig det, som
erbjöds. I hvilken roll en nybörjare vid operan
först får försöka sig, är ju alltid en slump och
beroende af en massa tillfälliga omständigheter.
Och ehuru Esther aldrig tänkt sig Mignon som
debutroll, fick hon vara tacksam för att få bli
presenterad för publiken i ett så pass intressant
parti.
Vid närmare eftertanke befanns rollen vara i
många afseenden särskildt lämplig för Esther. Hon
visste med sig, att hon, i följd af sin brist på
världsvana och kanske äfven naturlig grace, ej
kunde »föra sig», ej hade någon hållning; men
hennes tafatta och litet tvära rörelser skulle sna
rare bidraga till illusionen än verka störande, då
det gällde att framställa det oslipade naturbarnet.
Dessutom hade Thomas’ visserligen melodiösa, men
flackt eleganta salongsmusik egentligen aldrig till
talat henne djupare, den skulle ej kunna narra
henne att råka i extas och sjunga för högt, och
det var en ytterst viktig omständighet.
Hon glömde nu allt annat för att med hän
synslös energi egna sig åt instuderandet af rollen.
Hon hade endast fjorton dagar på sig, tills repe
titionerna skulle börja, och det skulle antagligen
ej bestås många sådana, eftersom alla de öfriga
medspelande voro gamla i sina roller. Det bief
så brådtom, att hon ej hann själf försöka tänka
sig in i Mignonkarakteren, utan fick ta hela sin
uppfattning färdig ur instruktrisens hand.

Dina var outtröttlig. Hon hade, utan att nå
gon mer än dottern visste af det, pantsatt några
gamla smycken, för att kunna lägga allt annat
arbete å sido och odeladt egna sig åt Esther. Scen
för scen, fras för fras, gick hon igenom rollen
med henne, och hon var en sträng domarinna,
som ej släppte en enda detalj ifrån sig, förr än
hon var nöjd med den.
Men först då hon omsorgsfullt gått igenom
hela rollen en gång med sin elev, kunde hon bilda
sig någon föreställning om, hvad det var däri, som
denna kunde återge, och hvad som icke låg för
hennes begåfning. Nu fick hon med ledning af
dessa resultat börja om arbetet på nytt, gå ut
från ett grunddrag hos karakteren, som den blifvande debutanten mäktade uttrycka, och utarbeta
det hela konsekvent i belysning af detta, med öfverhalkande af de sidor, som minst lämpade sig
för Esthers framställningsförmåga. Den bundna,
omedvetna lidelsen hos Mignon togs till utgångs
punkt, och hon försökte breda ut så mycket som
möjligt af denna glöd äfven öfver andra aktens
komediscener, dem Esther med sin otillräckligt
smidiga skådespelersketalang ännu ej kunde ge
den äkta franskt spirituella tolkningen. Rollen
medgaf ju lyckligtvis äfven en sådan uppfattning;
det skulle mera bli Goethes Mignon än den franska
librettons, och på det sättet fick man ju sitt konstnärssamvete fredadt.
Att lära in sångpartiet gick som ett intet,
ty Esther hade en förvånande snabb musikalisk
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uppfattning och hade ju dessutom hört operan ota
liga gånger från scenen. Så mycket mera tid
fick man öfrig för den dramatiska instruktionen.
Mor och dotter arbetade oförtrutet därmed till
sent på kvällarna och unnade sig knappast
matro. Då de gingo till sängs, voro de vanligen
så uttröttade, att hjärnan kändes som en bly
klump. Men så snart de druckit sitt morgon
kaffe, voro de i farten igen med sina plastiska
öfningar.
Och så togo scenrepetitionerna vid.
Två
uteslutande på Mignons scener och en på hela
operan, det var allt, som bestods, och det befanns
tillräckligt. Esther gjorde sitt bästa att komma
ihåg alla goda lärdomar hon fått, och de sty
rande herrarne förklarade sig nöjda. Det skulle
bli en succès, därom voro alla inse.
Esther vågade ej tänka på möjligheten af ett
misslyckande, som kanske för alltid skulle stänga
för henne artisternas uppgång åt strömmen till; ty
under de få repetitionerna hade hon hunnit andas
in tillräckligt af teaterluften för att redan ha
fått konstnärsfebern i blodet. Hon tyckte, att
hon aldrig förr vetat, hvad det var att lefva.
Hela hennes föregående lif låg nu bakom
henne som en dimmig, meningslös dröm. Där
uppe på det smutsiga golfvet, mellan de målade
tygskärmarna och med den gapande salongen fram
för — där var det enda ställe i världen, där hon
hädanefter skulle kunna känna sig riktigt hemma.
När hon kom från repetitionerna ut i det skarpa,
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stickande dagsljuset på torget, kände hon sig ut
stött, vilsekommen, och hon visste ej, hur fort hon
skulle komma hem till modern för att få ta i tu
med arbetet igen, ty det var det enda, som kunde
döfva hennes längtan dit upp.
Och så var den viktiga dagen inne. Dina
hade varit hos henne i klädlogen och hjälpt henne
sminka sig, ty det skulle hon aldrig kunnat reda
sig med på egen hand. Där stod hon nu i sin
traditionella bruna kjol, med det tjocka, svarta
håret svallande öfver axlarna och det randiga
täcket svept om öfverkroppen, en liten blek, out
vecklad Mignon, med stora, mörka ögon — »äkta
Mignonögon», hade direktören sagt — och kände
sig ej annorlunda till mods än om det varit fråga
om en vanlig utklädning, som hon så ofta roat
sig med i barndomen. Hon var icke rädd, icke
upprörd, icke i spänning, icke hvarken ledsen eller
glad; hon kunde ej förstå det själf.
»Det kommer,» sade modern. »Jag är säker
på, att rädslan kommer. Var då på din vakt.»
»Brukade du någonsin vara rädd?»
»Alltid första gången jag spelade en ny roll.
Men medan jag stod och väntade på min entrée,
tvingade jag mig att konjugera j’aime, tu aimes,
il aime i tankarna, och då gick det öfver, fastän
vanligen inte förr än jag kom till j’aurais aimé,
tu aurais aimé —.»
»Jag skall tänka: j’aime maman — så går
nog rädslan bort.»
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Innan hon visste ordet af, var hon upplyftad
på den höga vagnen och inrullad på scenen.
Och nu kom verkligen rädslan, störtade sig
öfver henne i ett ögonblick, lade sig på hennes
bröst som en mara, så att hon knappast kunde
andas, och snörde ihop hennes strupe med hårda,
iskalla fingrar. Genom de tillslutna ögonlocken
såg hon ett starkt ljussken, och hon visste, att
bakom detta ljushaf fanns ett annat haf i mörker,
och det var publiken. Om hon åtminstone fått
sätta sig upp i vagnen och stirra den tyst lurande
faran i ansiktet, vänja sig vid att se fiendens tätt
packade led — men att ligga så här och känna
dess närhet, bunden till alla lemmar som i en ond
dröm — det var förfärligt. Hon tyckte, att vagnen
gungade upp och ner med henne, och grep me
kaniskt ett krampaktigt tag om dess kant. Hon
hade orediga fantasier om att hon var ute på
Djurgården och åkte i båtkarusellen nere vid Al
kärret tillsammans med Sellmer, liksom i somras.
Men så började zigenaredansen, och den räckte
lyckligtvis så länge, att hon hann lugna sig. Darrningen i knävecken gick öfver, och hjärtat, som
en stund varit alldeles borta, kände hon åter
slå. Och så kom hon att tänka på sin mor —
stackars mor, som nu satt i högra avantscenen
tillsammans med Nymans och var alldeles för
skräckligt rädd — kanske hon konjugerade j’aime
nu också? — och då blef hon själf i en hast lugn
igen. Mor skulle få glädje af henne, det var bara
för mor hon skulle spela och sjunga, publiken ville
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hon ej låtsa om, hon skulle försöka inbilla sig,
att hon var där hemma i salen och arbetade till
sammans med mor; då skulle det nog gå bra.
Och det gick bra. Icke en enda gång glömde
hon hvad hon lärt in, h varje åtbörd gjorde hon
precist som mor sagt att den skulle vara; min
spelet blef litet för öfverdrifvet rörligt, det kände
hon med sig, men det berodde åtminstone inte på
den där farliga extasen, ty hon var alldeles lugn,
och sången gick felfritt. Under scenen med Vil
helm Meister fick hon briljera med sina vackra
låga toner, och efter hennes entoniga, dystra re
citativ såg hon ett par åskådare i andra radens
avantseen utbyta menande nickar, som om de
velat säga: det där var bra.
Sedan kom romansen, och den var hon minst
rädd för, ty den hade hon öfvat in att sjunga på
ett inåtvändt, passivt drömmande sätt, som var
det enda stilriktiga, försäkrade mor, och som inte
alls var bråkigt att åstadkomma. Hon stod med
halft uppåtriktad blick, nästan utan att göra en
enda rörelse; först då hon andra gången kom
till orden: »men ack, hvi kan jag dig ej följa» —
tog hon ett steg mot Vilhelm och räckte honom
liksom omedvetet bägge sina händer. Det gjorde
ett rörande, trohjärtadt intryck, och då romansen
var slut, bröto starka applåder löst där ute i mörk
ret. Esther blef så glittrande glad, att hon all
deles föll ur den drömmande stämningen och log
med hela ansiktet, och då publiken såg det, applå
derade den ännu friskare. Esther kunde icke låta

60

—

bli att kasta en hastig blick upp till mor, och då
hon i skuggan af tant Nymans långa näsa såg det
kära, öfverlyckliga ansiktet där inne i oxögat, måste
hon göra våld på sig för att inte springa ut från
scenen, skynda dit upp och kasta sig i mors armar.
Under den strax därpå följande svalduetten
låg det en återglans af den stora glädjen kvar
öfver Esthers ansikte, och det passade ju ej så
illa i stycke. Hon stod hela tiden vänd så, att
hon kunde se in i moderns loge, och det bidrog
nog till, att hon redde sig bättre i duetten än
hon eljest brukade och att ej alltför mycket af de
graciösa tongångarnas doft gick förloradt. Och så
var det snart slut på akten, och ridån föll, men
måste höja sig två gånger för att lilla Mignon
skulle få träda fram, ledd af Vilhelm, och tacka
publiken för denna första uppmuntran. Det smatt
rade rätt bra från alla håll; fienderna hade för
vandlats till vänner.
Andra akten började mindre gynnsamt för
Esther. Hon tog sig visserligen mycket bra ut i
den nätta gossdräkten och sjöng sina saker oklan
derligt, men det fanns för litet omväxling i spelet.
Den svåra spegelscenen blef henne öfvermaktig,
dess många skiftande känslor fingo intet naturligt
uttryck, man märkte för väl, att det hela var inlärdt, och i scenen med Vilhelm, då han öfverraskar henne utstyrd i Philines klädning, fick hon
ej fram de rätta tonfallen för att måla det stackars
barnets vaknande och redan förtrampade kärlek.
Hela denna tablå skulle kanske ha slutat som en
missräkning för både publiken och henne, om ej
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hennes sista replik räddat alltsamman. Då hon
kom ut från sidorummet, å nyo klädd i sin fattiga,
bruna dräkt, och fick se Vilhelm försvinna arm i
arm med sirenen, slungade hon efter dem sitt:
»Denna Philine hatar jag!» med en sådan intensiv
glöd i de mörka, djupa tonerna, att hon själf ryste
till, och mer än en af åhörarne gjorde den re
flexionen, att det bestämdt gömde sig en blifvande
tragédienne i den där lilla flickan.
Samma intryck fick man äfven af nästa tablå,
utanför det till teatersalong apterade drifhuset,
där Philine lät applådera sig som Titania. Den
första scenen, då Mignon i sin förtviflan rufvar
öfver själfmordsplaner, gaf hon med en styrka i
uttrycket, en lågande lidelse, som alldeles kom
publiken att glömma, att den hade en debutant fram
för sig, och under den vackra duetten med harpspelaren: »Säg, har du fällt en lidandets tår»,
sjöng hon med en så hopplös dödströtthet i an
sikte och röst, att man kände sig helt gripen, och
Titanias applåder från drifhuset öfverröstades a^
Mignons från salongen.
Tredje aktens kärleksförklaringsscen lemnade
både de utförande och åskådarne tämligen kalla,
men sedan kom igenkänningshistorien, episoden
med skrinet och bönboken, och på denna slut
effekt hade Dina koncentrerat det mesta och bästa
af sitt instruktionsarbete. Under mellanakten hade
hon också varit inne i Esthers klädloge och lagt
henne på hjärtat, att icke svika här. Och det
gjorde hon ej heller. Esther fällde bönboken med
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vederbörlig afsiktslöshet och fortsatte bönen ur
minnet, liksom utan att veta af det själf utan för
våning, helt mekaniskt; det verkade i hög grad
natursant. Och när sedan det hela afslutades med
en reminiscens af den populära romansen och
ridån föll, tycktes en stämning af allmän belåten
het råda ute i salongen, och Mignon fick komma
in och niga tre gånger på sitt litet tafatta, småflick-förtjusta sätt.
Då Esther klädt om sig och „åtföljd af modern
kom ner i förstugan åt strömmen till, stod Evald
och väntade på dem. Ingendera visste af, att han
varit på teatern, de trodde, att han låg där hemma
och sof sig till evig ungdom som vanligt. Han
var alldeles hufvudyr af glädje öfver Esthers fram
gång, han hade smugit omkring som en spion i
trappor och buffeter, och öfverallt hade han endast
hört beröm. Nu skulle hans fruntimmer följa med
honom till Rydberg och supera, han hade redan
beställt hummer och glace och champagne. Och
fastän både Dina och Esther helst velat afsluta
dagen där hemma i sin lilla kammare och dess
utom voro förfärligt trötta, nändes de ej neka att
göra honom till viljes.
Recensionerna följande dag voro hållna i väl
villig ton. Man anmärkte visserligen, att debu
tantens hela framställning lät instruktionen alltför
mycket skina igenom, men alla voro ense om,
att det varit en obestridlig framgång, och ställde
det gynnsammaste horoskop för den unga artistens
framtid, förutsatt att hon gaf de omisskänneliga
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anlagen det nödvändiga underlaget af ett samvets
grant arbete. I en tidning förekom till och med
ett liknande uttryck som det Alberti en gång fällt
om Esther och som outplånligt etsat sig in i
hennes minne: »Man märker tydligt, att det rin
ner konstnärsblod i denna Mignons ådror».
Framåt middagen kommo fru Vallner och ett
par andra af Dinas väninnor från forna dagar
upp för att gratulera till framgången. De hade
idel vackra saker att säga till debutanten. Äfven
herr och fru Nyman infunno sig längre fram på
dagen för att gratulera. Det var första gången
de satte sin fot inom Dinas hem, och den stackars
organisten gjorde sig också mindre än någonsin,
för att urskulda sig för denna djärfhet. Han gaf
knappast ett ljud ifrån sig under hela besöket.
Hans fru däremot tog munnen full af superlativer,
lika hjärtliga som illa afpassade för tillfället.
Men den som icke hördes af, det var Sellmer.
Esther hade så säkert väntat, att han skulle komma
in redan på morgonen och säga henne, hvad han
tyckt om hennes debut, ty hon visste, att han varit
på teatern. Hvarje gång tamburklockan ringde,
fick hon hjärtklappning, ty hon trodde, att det var
han. Hon visste ej själf, hvarför hon fäste en
sådan vikt vid hans omdöme. Det var, som om
hon icke riktigt kunde tro på, att det varit en
seger hon vunnit, förr än hon fått bekräftelse
därpå af hans mun.
Ändtligen i skymningen kom han, men efter
att helt flyktigt ha tackat för i går, började han
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tala om andra saker. Esther måste ta upp äm
net själf.
»Nå,» sade hon, »hvad säger ni om gårda
gen? Tror ni, att jag duger till konstnärinna?»
»Det är alldeles för tidigt att afgöra ännu,»
svarade han. »Att er lärarinna skulle ha blifvit
en ypperlig Mignon, det visade ni i går kväll. Ty
det var fru Boye jag såg i hvarje er gest och
hörde i hvarje ert tonfall.»
Esther kände sig nästan stött. Det var träf
fande sant, hvad han sade, det insåg hon bättre
än någon annan, men nog kunde han ha låtit bli
att säga det nu, tyckte hon. En sådan grobian!
Men då han gått, fick hon en stor glädje i
ersättning. Hon erhöll på posten ett lokalbref
skrifvet med obekant, barnslig flickstil. Det hade
ingen underskrift, men befanns vara från en ung,
för henne obekant landsortsflicka, som för första
gången i sitt lif varit på operan i går kväll och
blifvit så djupt gripen af hennes Mignon, att hon
ej kunnat motstå begäret att skriftligen säga henne
sitt hjärtevarma, fastän anonyma tack.
»Jag grät nästan hela tiden ni var inne på
scenen,» skref hon, »och jag har knappast kunnat
sofva i natt, så lycklig var jag öfver att ha fått
se något sådant. Att konsten var något så skönt,
har jag aldrig kunnat tänka mig. Jag hör till
min stora förvåning, att det var er första läro
spån. Hvilken stor konstnärinna måste ni icke
bli en gång! Innan jag somnade i morse, bad
jag en innerlig bön till Gud för er, att han måtte

göra er konstnärsbana törnfri och solig. Det är
kanske rysligt dumt och påfluget af mig att skicka
af detta bref. Jag är bara en okunnig och oer
faren femtonåring från landet, och min ringa hyll
ning kan ju icke öka er ära, men den kan ju
ej heller såra er. Tag icke illa upp!»
Det brefvet kysste Esther upprepade gånger
med tårade ögon och gömde det sedan i sitt
minnesskrin, dit ej ens de urklippta recensionerna
fått den äran att komma.

'iiîfflm?:

6.

samma vecka gingo Dina och hennes
dotter, enligt direktörens önskan, upp
på teaterns kansli för att rådgöra om
m
engagemang. Två alternativ förelädes
Esther : antingen att uppträda i ytterligare
två själfvalda debutroller och först där
efter och på grund af den större eller mindre
framgången inleda underhandlingar om fast an
ställning vid operan; eller också att nu genast
skrifva kontrakt och hålla sig beredd att ta emot
de roller, direktionen ville anförtro henne. Teatern
skulle ha större fördel af det senare arrangemanget,
ty den behöfde just nu en ung sångerska att sticka
in i de mindre roller, som en på våren afgången
artist lemnat lediga. För Esther skulle det med
föra den fördelen, att hon, medan hon beredde
sig till större partier, fick skaffa sig en väl behöflig scenvana genom att oftare få beträda tiljan
=1
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i mindre fordrande roller. Några lämpliga större
debutroller hade man för tillfället icke till hands
åt henne, och om hon valde det första alterna
tivet, skulle det alltså kunna inträffa, att hon fick
gå sysslolös och vänta ganska länge.
Det föreföll Esther som en ren omöjlighet,
och hon ville därför skrifva under kontrakt genast.
Det var äfven Dinas åsikt, och efter några dagar
stod nyheten om engagemanget i tidningarna. Esther
hade tillerkänts en lön af två tusen kronor jämte tio
kronor i aftonpengar, och hon, som aldrig förr haft
någon egen kassa, tyckte, att detta var en furstlig
förmögenhet. Nu skulle då mor slippa pina sig
med de otäcka handarbetena till Bikupan, och
inte skulle hon behöfva öfveranstränga sig med
skrifgöra heller.
Mignon gick — alltid med samma framgång
— fyra gånger under september månad, och då
Esther kom upp på kansliet första oktober och af
kamrern tog emot sina två hundra sex kronor och
sextiosex öre, rusade hon genast till pantbanken
och löste ut moderns guldnipper och lade sedan,
trots Dinas protester, nästan allt det återstående
af sina pengar i hushållskassan ; endast tio kronor
behöll hon för sig själf.
Men vid nästa aflöning måste hon behålla
litet mera för egen räkning, så att hon skulle
kunna sätta sin garderob i stånd, ty nu började
hon bli bjuden bort litet emellan till familjens
gamla vänner och äfven nya bekanta, som gärna
ville se henne och modern hos sig. Det var

i synnerhet några musikaliska judefamiljer, som
visade sig mycket vänliga mot henne, bland andra
grosshandlar Nathans, som hade ett par döttrar
jämnåriga med Esther. Dina gladde sig åt, att
hennes flicka fick komma ut i sällskapslifvet och
få bättre fason på sig; hon mindes, huru mycken
nytta hon själf i sin ungdom haft af att vara med.
Dina började emellertid bli litet maklig af sig och
föredrog ofta att stanna hemma; det myckna stilla
sittandet vid skrifbordet i förening med naturliga
anlag hade gjort henne tämligen korpulent, och
det tröttade henne att vara mycket i rörelse.
Därtill hade hon ej känt sig riktigt rask på den
sista tiden, men det sade hon naturligtvis hvarken
till sin man eller sin dotter.
Esther hade en mycket rolig vinter, var ofta
på baler och tillställningar och gjorde sig öfverallt omtyckt genom sin friska, okonstlade rättfram
het och sitt glada lynne. De kvällar hon icke
spelade eller var upptagen på annat håll, gingo
modern och hon vanligen på någon teater; ty
sedan Esther blef anställd vid operan, fick hon
rättighet till fri entrée äfven vid ett par andra af
hufvudstadens teatrar, och det gick lika lätt att
få två biljetter som en, då det var Dina som
skulle ha den andra. Någon gång följde Sellmer
med dem, men det var icke ofta, ty han hade
mycket att göra nu för tiden och var ej så säll
skaplig som förr. Han hade förlorat litet af sin
gladlynthet och kunde ofta sitta och tiga långa
stunder och se på Esther med en nästan svår-
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modig blick. Han visade en högst besynnnerlig
motvilja för att tala om hennes roller och allt,
som stod i sammanhang med den lefnadsbana hon
valt sig. Han trodde visst icke riktigt på hennes
kallelse. Nå, detta var ett ömtåligt samtalsämne,
som man gjorde bäst i att undvika, ty Esther ville
gärna vara vän med honom.
Hennes roller — ja, det var för öfrigt inte
mycket att tala om. Förutom i Mignon, som fort
farande gafs någon gång då och då, hade hon
endast uppträdt i småroller, där man behöft henne,
Zelida, Barbarina, Jemmy och ett par andra små
saker, allt partier utan egentligt intresse, men som
Dina likväl omsorgsfullt öfvat in med henne för
att hon i tid skulle vänja sig att icke vårdslösa
detaljerna. Direktionen hade visserligen lofvat henne
både Pamina i Trollflöjten och Adalgisa i Norma,
ty till det tragiska stod nu en gång hennes håg,
men i följd af diverse sammanstötande omständig
heter hade ingendera af dessa operor kunnat komma
upp. Sångpartierna till dessa roller och äfven
några andra kunde hon längesedan på sina fem
fingrar, och hon väntade endast på en vink från
direktionen för att också gripa sig an med in
studerandet af det dramatiska.
Det var nu visserligen en stor pröfning att
hon ej fått någon mera betydande uppgift att lösa,
men hon tog sig egentligen ej hårdt däraf, hon
var ju så ung, knappast tjuguett år, och hade god
tid att vänta. De stora rollerna måste ändå komma
någon gång. Och hon fick ju för öfrigt vara med,
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ocli det ganska ofta ändå. Dessutom var det en
sådan glädje att blott få gå där uppe mellan ku
lisserna och andas in teaterdammet, att hon knap
past kunde ha känt sig lyckligare, om hon redan
varit operans prima donna assoluta. Hon var
vid det briljantaste lynne dag ut och dag in, skäm
tade ständigt med sin far, för att roa modern, och
var full af upptåg. Det var rent förvånande så
mycket lustiga saker hon hade att berätta, då hon
kom hem från någon bjudning eller från teatern;
allt komiskt uppfattade hon och hade ett torroligt
sätt att berätta, som icke skämde bort en god sak.
Med kamraterna vid teatern kom hon just
aldrig på någon förtroligare fot. Sångerskorna
voro alla mycket äldre än hon, och de tycktes i
allmänhet ej vara särdeles tillgängliga; hvar och
en gick sin egen väg och tänkte mest på sig och
sina roller. Herrarne, i synnerhet de yngre, visade
sig långt mera tillmötesgående, men deras skämt
var just icke alltid af finaste slag och blef vid ett
par tillfällen så likt närgångenhet, att Esther ansåg
sig böra räta på nacken och dra sig tillbaka, och
sedan blef hon ansedd för högfärdig.
Af alla de underordnade vid teatern, i svnnerhet koristerna, var hon däremot mycket omtyckt.
Hon kunde ej förstå, hvarför artisterna i allmän
het bemötte dem med sådan öfverlägsenhet, rent
af låtsade, som om de ej funnes till för dem. De
voro väl menniskor, de också, tyckte hon. Ibland,
då hon ej hade annat att göra, slog hon sig i
språk med några af korsångerskorna och fann
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ganska mycket nöje däri; flera af de äldre hade
så mycket roliga och intressanta historier att be
rätta från flydda teatertider.
En af de yngre, en blek, utmärglad stackare,
med sjukligt utseende, hade väckt hennes upp
märksamhet genom sin ovanliga flit. Då kören
under repetitionerna stod och väntade på sin entré,
tog hon vanligen upp en virkning eller annat hand
arbete ur fickan och sysselsatte sig därmed, ända
tills hon skulle in på scenen. Esther gjorde sig
bekant med henne och fick veta, att hon hade tre
syskon och en sjuk far att försörja. För närva
rande höll hon på att virka en börs till utlottning;
kanske fröken ville vara så god och ta en lott?
Esther tecknade sig genast på listan, som endast
innehöll två namn till. Hon bad att få låna listan
på några dagar för att försöka sälja några flera
lotter bland sina bekanta. Det anbudet mottogs
med tacksamhet, och nu sprang Esther på alla
sina lediga stunder omkring till sina gamla och
nya vänner, men raden af namn växte med ned
slående långsamhet. En kväll, då Sellmer var inne
hos dem på besök, lade hon fram lottlistan för
honom och bad honom skrifva på.
Sellmer var vid dåligt lynne, som alltid nu
för tiden.
»Är det för er egen räkning?» sade han sar
kastiskt. »Är ni redan så inbiten artist, att ni
har dåliga affärer?»
»Artisterna nu för tiden ha inte sämre affä
rer än annat folk,» svarade hon litet kort. »Det

är för resten inte för min egen räkning jag
tigger. »
»Det är för en fattig korist,» inföll Dina.
»Esther har haft ett gjufligt besvär med den där
listan.»
Sellmer sade icke ett ord, men han tog pappe
ret, slog sig ner vid ett bord, och då han lemnade
lottlistan tillbaka, hade han skrifvit diverse olika
initialer på alla de tomma raderna, och inuti
pappersarket lågo två sedlar på tio kronor och ett
par silfverslantar.
»Ah tack — så snällt af er!» sade hon varmt
och räckte honom sin hand. »Hvad den stackars
flickan skall bli glad!»
»Jag vet ju, att ni har annat att. göra än
springa omkring i staden och att ni så gärna vill
vara hemma hos fru Boye, då ni är ledig från
teatern,» svarade han med generad min och skyn
dade sig att tala om något annat.
Men denna lilla episod hade hon glädje af i
många dagar. Sellmer kunde vara stygg ibland,
men han hade allt ett godt hjärta ändå. Och det
besynnerligaste var, att det icke var så mycket
för koristens skull som hon var så innerligt be
låten; hon hade fått den föreställningen, att Sell
mer gjort detta mest för att bespara henne själf
ett obehag och göra henne en glädje, och det
var så roligt att tänka på.
Så nalkades våren, då kontrakten skulle för
nyas. Esther var litet orolig; hon tyckte, att
teatern haft så liten nytta af henne under det
o
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gångna spelåret; tänk, om hon inte skulle få vara
kvai ? Teaterns finanser voro dåliga, och hon hade
hört, att man ämnade göra indragningar.
Men henne tycktes ingen fara hota. Då hon
kom upp på kansliet för att tala om nästa spelår,
var direktören lika vänlig som han alltid brukade
och föreslog henne, att de skulle prolongera kontiaktet på ett år mot samma villkor som förut
Och då den saken var afgjord, började han fråga
huru de hade det där hemma med ekonomien,
om hennes mor behöfde arbeta lika mycket som
förr och om fadern inte förtjänade något. Direk
tören var sedan gammalt vän till hennes mor, så
att Esther blef icke alls förvånad öfver dessa frågor,
men hon fick det intrycket, att de stodo i något sam
manhang med hennes kontrakt. Var det endast för
mors skull man lät henne få stanna kvar vid operan ?
Den tanken dref blodet upp i ansiktet på henne.
»Jag har inte gjort rätt för mig i år, det vet
jag nog,» sade hon hastigt, »men det är inte mitt
fel. Om jag bara finge roller — __»
Ja, hon skulle nog få roller — till hösten
Hon hade ju länge haft löfte på Pamina, och till
nasta spelår skulle nog Trollflöjten komma upp
Med det beskedet gick hon.
Det satt som en tagg kvar och värkte i hennes
järta, hon gick allvarsam och mulen i flera, dao-ar
ehuru modern, till hvilken hon genast gått med
sflt bekymmer, gjorde allt för att lugna henne.
Men så kom Mignon upp igen i vårdagarna, och
da glömde hon allt.
Konstnärsblod,

^
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Dina hade emellertid varit klen hela våren.
Hon led af kväljningar och yrsel och höll på att
alldeles förlora aptiten. Nu kunde hon ej längre
dölja det för Esthers vaksamma ögon. Flickan
blef utom sig och förklarade, att Dina genast måste
fråga läkare. Hon bestormade modem med så
ifriga böner, att hon till slut måste ge efter. Men
då Dina kom hem från konsultationen, hade hon
just ingenting att säga; läkaren hade ej sagt något
egentligen upplysande, och inte hade han skrifvit
något recept heller.
Dagen därpå efter repetitionens slut gick Esther
utan moderns vetskap upp till doktor Brander och
frågade honom, huru det var fatt med modern.
Han ville ej ge något bestämdt utlåtande, men
upprepade hvad han redan i går hade sagt till fru
Boye själf, att hon antagligen var öfveransträngd
och behöfde tillbringa sommaren i hvila, helst på
landet.
Esther genomskådade naturligtvis genast mors
taktik. Det var de där usla pengarna! Det var
så likt henne. Endast med list kunde man få henne
i väg, det var tydligt.
Dina satt oeh sydde inne i ateliern hos Evald,
som lagt upp ett nytt månskensmotiv på en stor
duk. Han höll just på att förklara dess skönheter
för sin tåligt lyssnande hustru, då Esther inträdde.
En stund pratade man om ditt och datt, men
plötsligt utbrast Esther:
»Kom hit, Murre, så får jag se på dig!»

Det var ett smeknamn, som han fått behålla
allt sedan dotterns första barndom, då han för att
skrämma henne, när hon var stygg, ställt sig inne
i garderoben och skrapat på väggen för att inbilla
henne, att sotaren kommit för att. ta henne. Be
drägeriet hade emellertid inte lyckats bättre, än
att den lilla helt lugnt vändt sig till modern och
sagt: »Skall inte du också, mor, gå in i garderoben
och vara Murre?»
Evald lydde nu helt beskedligt och kom fram
till fönstret med paletten i handen. Esther tog
hans pincenez och satte den på sig, betraktade
honom noga och sade med det djupaste allvar:
»Jag tror du har blifvit mager, min gosse!
Näsan är lång och tunn och hvass som ett knifblad, och hakan springer ut som på en nötknäppare. Du är fulare än vanligt, Murre lilla. Du
borde lägga dig på landet i sommar och dricka
mjölkbrunn.»
Han gick till en spegel och började granska
sitt ansikte med orolig min.
»Ja, du har rätt, jag är verkligen litet mager.
Det var besynnerligt, jag tycker, att jag sköter
mig så bra.»
»Det är nog bara för att du har andats stads
luften i så många år utan afbrott,» sade Esther,
och sedan började hon tala om hans tafla.
Men Evald var tankfull och nedstämd hela
dagen, och om kvällen vid bordet sade han i för
lägen ton:
Mag undrar, om det skulle bli mycket dyrt?»
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»Hvad menar du?» frågade Esther i förvånad
ton, fastän hon mycket väl visste, hvad som skulle
komma.
»Att lägga sig på landet en tid i sommar —
och dricka mjölkbrunn.»
»Det beror på. Om du ensam skulle ackor
dera in dig någonstans, blef det nog dyrt, men
om. mor och jag följde med och skötte hushållet,
blefve det kanske inte stort dyrare än att ha hus
håll i staden. Vi behöfde inte hyra mer än ett
ram, om vi tog med oss en af skärmarna från
ateliern.»
Dina gjorde ett par fruktlösa försök att slå
bort detta samtalsämne, men resultatet blef, att
Esther, skenbart öfvertalad af fadern, redan dagen
därpå besvarade en annons i Dagbladet om sommar
bostad vid Saltsjön, och i veckan före midsommar
kritade familjen Boye sina fönster och flyttade ut
till en stuga på Värmdön, där Esther med sin
junilön betalade hyra för ett ram och kök.
Men då hon visade sig ifrig att vidtaga an' ordningar för Murres mjölkdrickning, som ju var
hufvudändamålet med sammarsejouren, kände hon
mors arm om sitt lif och hörde henne hviska bak
i nacken:
» Lilla intrigm akerska ! »
Då hon vände sig om, stodo mors ögon fulla
af tårar. Men Esther låtsade, som om hon ingen
ting förstått.
Det blef en härlig sommar för dem alla.
Evald fetmade med hvarje dag, metade abborrar
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och målade mariner med obligat måne, och hans
fruntimmer voro med honom öfverallt, hjälpte
honom att ta abborrarna af kroken, ty han var
rädd att de skulle bita honom, och han hade läst
någonstädes, att fiskbett äro oläkliga; ibland var
man ute hela dagarna, och då hade man med sig
kallmat i en korg. Sell mer kom ut om söndagarna
och hade blifvit sig lik igen, läste högt i det gröna
och lärde Evald att »tämja stutar» om kvällarna,
så att Dina och Esther nästan skrattade sig sjuka;
den unge doktorn var som en ny menniska, då
han slapp se Esther gå med rollhäften i handen.
Hon saknade nog sitt piano och var rädd, att
hon skulle ligga af sig för mycket till höstsäsongen ;
men hon fick väl ta skadan igen, då hon kom in
till Stockholm. För öfrigt tog hon dagen som den
kom, lagade mat, räfsade hö och lät sminka sig
indianbrun af solen.
Den enda, som icke hade någon egentlig nytta
af landet, var Dina. Hon måste tvinga sig att äta,
alldeles som i Stockholm, och sökte ofta ensam
heten; då hon var säker om, att ingen såg henne,
knäppte hon upp sina kläder, tillslöt ögonen och
kved sakta. Men tillsammans med de andra antog
hon en sorglös min och försökte vara glad.
Då man flyttade in till staden i slutet af
augusti, kände hon det som en lättnad. Det var
hög tid, att hon fick komma in och rådfråga lä
kare, ty hennes onda var värre och icke bättre.
¥
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nya spelterminen var börjad, men
ingen Trollflöjt hördes af ännu. Esther
suckade, men hvad kunde hon göra
isas/
åt saken? Hon måste ju ge sig till
Hon funderade starkt på att icke
1 tåls.
för ty börja öfva in Pamina för mor,
att varad ordning, i fall — — men
hon slog snart den tanken ur hågen igen. Dina
såg så blek och trött ut; det var väl reaktion efter
sommarsejouren och ombytet af luft. Hon behöfde mycket väl få vara i fred. Öfningarna med
dottern togo ju alltid så starkt på hennes krafter ;
det var alldeles med henne som med Esther själf,
hon kunde aldrig låta bli att ryckas med och bli
ifrig, och det tålde hon icke. Bäst att dröja, tills
hennes hjälp oundvikligen behöfdes; ty utan mor
kunde Esther ingenting åstadkomma, det kände
hon med sig.

I september kom ett bref från en äldre syster
till Dina, fru Malm, gift med en landtbrukare i
Upland; det innehöll en bjudning till Esther att
komma och helsa på kusinerna några dagar och
ta farväl af sommaren, som ännu dröjt sig kvar
där ute på landsbygden. Hon skulle nog kunna
få några dagars permission.
Esther blef icke vidare gladt öfverraskad. Hon
kände sina släktingar ganska obetydligt, och det
retade henne litet smått, att de just nu kommit
ihåg henne med en bjudning, sedan hon blifvit ett
slags offentlig person, som stod omtalad i tid
ningarna; förr, då hon bara var lilla Esther, hade
de aldrig brytt sig om henne. Permission kunde
hon nog få, ty repertoaren för nästa vecka var
redan spikad, och där fanns ingen af hennes operor ;
men — men — hvad sade mor om saken? Det
skulle få bli afgörande.
Och nu befans det, att mor var afgjordt för
resan. Hon tyckte icke det gick an att säga
nej, då moster varit så vänlig och bjudit, och
dessutom tyckte hon för sin egen del, att det
skulle bli så roligt att sedan få höra en närmare
beskrifning på systerns hem, där hon aldrig varit,
och barnen, som hon ej sett på länge. Om hon
själf hade haft tid för sina öfversättningar, skulle
hon ej haft något emot att få resa i Esthers ställe.
Hon drog fram en hel mängd andra argument, då
hon såg dotterns förvånade och misstrogna min.
Det var ju alldeles oförklarligt, detta! Det kostade
då icke det ringaste på mor att i flera dagar vara
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skild från sin yrhätta, och det för första gången
i deras lif? Det var något så ovanligt, att icke
kunna förstå mor, att icke vara säker på, att hon
verkligen sade alla sina tankar och ej behöll något
bakom; det gjorde Esther djupt nedstämd, fast
hon ej kunde fullt göra sig reda för orsaken.
Då mor visade sig så angelägen, att hon skulle
säga ja, föll det hennç naturligtvis icke in att neka.
Permissionen fick hon utan invändningar, och så
reste hon på Upsalatåget, ehuru nästan med bit
terhet i sinnet mot dessa släktingar, som gjort
henne en sådan otjänst. Hon visste icke, hur hon
skulle kunna härda ut på Norrtuna i fem dagar,
ty så lång var skilsmässan bestämd att bli, fast
Esther tiggt och bedt modern att slippa med två.
Och det hlef långa dagar. Moster och kusi
nerna visade intet spår till någon stegring i släkt
kärleken, som man af bjudningen kunnat förmoda;
de voro lika flegmatiskt höfliga som vanligt och
visade ingen lifligare glädje öfver återseendet. Det
var nästan en lättnad för Esther, ty nu behöfde
hon ej känna sig tryckt och generad af en vän
skap, som hon ej kunde besvara. Flickorna Malm
voro odrägliga som vanligt, talade endast om klädningar, matlagning och grannarnes familjeförhål
landen; Esther hade grundligt tråkigt, och det be
rättade hon helt uppriktigt i ett långt bref till mor
dagen efter sin ankomst. De återstående dagarna
hörde hon knappast hvad kusinerna pladdrade om,
och hon passade oupphörligt in sina »ja» och »nej»
på orätta ställen, i en sådan spänning gick hon
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under väntan på svar från mor. Men det kom
intet bref, ehuru hon varit alldeles säker på, att
mor skrifvit samtidigt med henne och att brefven
mötts på vägen. Då den tredje dagens postbud
kom hem utan något åt henne, blef hon allvar
samt orolig. Tänk om mor var sjuk? Esther
kunde icke sitta stilla, hon gick oupphörligt af och
an i rummen, som om hon sökt något, hon hade
en sådan underlig tryckning öfver bröstet och
ville bara gråta. Till sist kunde hon ej vara en
sam längre med sin ångest, hon sprang uppför
trappan och in i sängkammaren för att utgjuta
sina bekymmer för moster.
Men denna sysslade med något inne i en
garderob, och medan Esther väntade på, att hon
skulle komma ut, råkade hon kasta en blick i en
sykorg, som stod bå byrån. Där låg ett bref -—
med mors stil på utanskriften! Besynnerligt! Mor
brukade ju aldrig korrespondera med sin syster,
och hon hade inte heller talat om, att hon nu —
— men det var kanske bara ett tacksamhetsbref
för bjudningen? Esther tog upp det och såg på
poststämpeln: 17 september, en hel vecka tidi
gare än bjudningsb^efvet från Norrtuna. Hvad ville
detta säga?!
»Jaså, moster Elise har fått bref från mamma?»
sade hon, då fru Malm i detsamma kom ut från
garderoben.
»Kors, har jag lagt det framme?» utbrast
mostern och rodnade starkt. Hon nästan ryckte
till sig brefvet och låste genast in det i öfversta

byrålådan. »Det är högst oordentligt att låta
bref ligga framme, man kan aldrig veta, om inte
obehöriga personer — —»
Hon vände sig om oeh betraktade syster
dottern forskande och misstänksamt.
»Jag har inte läst det,» förklarade Esther
litet häftigt, »dessutom skulle jag väl inte härvid
lag räknas till de obehöriga.»
Innan hon hann fråga hvad mor kunde ha
skrifvit om, hade mostern lemnat rummet. Det
såg nästan ut, som om hon varit rädd för att
inlåta sig i något samtal om det där brefvet.
Men knappast hade hon gått, förr än det gick
upp ett ljus för Esther. Mor hade bestärndt skrif
vit och bedt moster Elise bjuda henne till sig!
Ja, så var det. Ingen på Norrtuna skulle annars
ha tänkt på henne mera nu än eljes. Mor hade velat
bli af med henne. Hvarför? All denna hemlighets
fullhet skrämde henne nästan från vettet. Hon
rusade in i sitt rum, kastade i största hast ner
sina tillhörigheter i sin lilla nattsäck och for med
den i handen som en hvirfvelvind utför trappan.
Det var snart middagsdags, och hela familjen Malm
var församlad i salen. Hon til]kännagaf sitt beslut
att resa hem med middagståget. Det hade kom
mit en sådan förfärlig oro öfver henne, att mor
kunde vara sjuk, efter intet bref kommit, och hon
måste hem för att öfvertyga sig om, hur det stod
till. Släktingarnas invändningar voro tämligen
lama, de skulle i alla fall ej kunnat hålla henne
kvar. Mosters största bekymmer tycktes vara, att
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hon gaf sig af utan middag, men om hon också
haft tid på sig för tåget, skulle hon icke kunnat
förtära en bit, så uppjagadt orolig som hon var.
Hon tog ett hastigt afsked, ryckte till sig natt
säcken och var snart ett långt stycke ute på vägen
åt stationen till.
Då tåget frampå eftermiddagen kom till Stock
holm, halfsprang hon med sin lilla nattsäck i han
den hela den långa vägen upp till Norrlandsgatan
och kom alldeles andfådd uppför trappan. Vid
hennes ringning kom fadern och öppnade.
»Hur är det med mor?» lydde hennes första
ord, innan hon ens helsat.
Han fick en förlägen och bedröfvad min, då
han drog sig åt sidan för att låta henne komma
in genom tamburdörren.
»Jaså, du vet redan? Hvem har sagt dig—?»
»Det är således någonting med mor?» utbrast
hon häftigt och flög öfver salen fram till säng
kammardörren; men hon kom genast tillbaka ut,
det var ingen där inne.
Hon kastade en frågande blick på fadern; nu
först märkte hon, att han icke var sig lik. Det
eljest så vårdade och vackert lockade håret
hängde oredigt och stripigt kring hans bleka, få
rade ansikte; han var utan halsduk, och sammets
rocken, som han annars borstade flera gånger om
dagen, var skrynklig och dammig, som om den
ej varit af honom på flera dagar.

»Du skall inte vara orolig,» sade han hastigt,
»all fara är öfver nu. Operationen gick så ut
märkt bra —»
»Operationen!»
»Jaså — du visste inte —!» stammade han
helt förbryllad. »Jag trodde, moster Elise hade
sagt dig — —»
»Inte ett ord! — Hvar är mor?»
»På Serafimerlasarettet,» kom det slutligen
fram.
Och medan Esther låg i soffhörnet alldeles hvit
i ansiktet och stirrade framför sig och bröstet ar
betade så våldsamt, som om andedräkten ej velat
fram, omtalade han alltsamman för henne.
Han hade heller ingenting vetat, då Esther
för, ingen mer än doktor Brander hade vetat något.
Dina hade velat spara dem oro och sorg i det.
längsta, och om inte doktorn förklarat, att hon
måste föras till sjukhuset, skulle han nog inte ha
fått veta någonting, förr än operationen varit gjord.
Det var någon åkomma i magen, som Dina visst
hade haft länge, fast hon hållit det hemligt; han
kunde rakt inte minnas namnet på den där sjuk
domen, men doktorn hade sagt, att det inte var
farligt, och doktor Brander var en så ofantligt
skicklig läkare och en så genomhygglig och ut
märkt menniska på allt sätt, så han skulle nog
göra hvad han kunde för att de snart skulle få
mor tillbaka igen, frisk och rask som förr------hon skulle mycket snart kunna flyttas från sjuk-
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huset —• —hau hade varit hos henne en lång
stund på förmiddagen, och då hade hon legat där
så leende och vänlig och vacker, och hon hade
talat mycket krytt med honom. Han hade haft
med sig en liten bukett rosor åt henne och en
liten, liten påse chokladpraliner, men dem hade
hon inte vågat smaka för doktorn — —
Midt under dessa flödande meddelanden reste
Esther sig hastigt och gick, utan att säga ett
ord. Hon hade icke tagit ytterkläderna af sig,
så att hon ämnade väl ge sig ut till sjukhuset,
tänkte han, och när han tittade ut genom det
öppna fönstret, såg han henne ett stycke nedåt
gatan.
Hennes första ingifvelse hade verkligen varit
att ta en åkaredroska och genast fara till lasa
rettet, men då hon gick förbi huset, där doktor
Brander bodde, ändrade hon tanke och sprang upp
för att tala med honom.
Hon hade tur att träffa honom hemma, men
däremot otur att finna honom vid ett miserabelt
lynne, uttråkad efter de nyss tilländalupna mot
tagningstimmarna.
»Jaså, det är fröken Boye,» sade han utan att
resa sig från chäslongen, där han låg utsträckt
med fotterna uppe. »Det var bra, att fröken kom
upp, så jag får ge er förhållningsordres. Har ni
träffat er mor?»
»Nej, men jag är på väg till henne.»
»Dumheter. Låt bli det. Hon väntar er inte
på ett par dar än. Det skulle bara röra upp

henne. Lip och frun tim merspjåsk tål hon inte
vid.»
»Är det då någon farlig sjukdom, som mor har?»
»Farlig? Det är ju kräfta!»
Det kom så oförberedt och brutalt, som om
han slagit henne öfver hjässan med en grof påk.
Hon vacklade ett par steg framåt golfvet, skrek
till och gjorde några underliga famlande rörelser
med armarna; lyckligtvis stod en armstol i när
heten, och den gaf henne stöd.
»Men det vet inte er far af,» fortfor doktorn,
utan att synas lägga märke till Esthers sinnes
rörelse, »till honom sa’ jag med flit ett krångligt
latinskt namn, som jag visste, att han inte skulle
komma i håg i två minuter. Han är så pjollrig,
han skulle bara irritera och plåga patienten med
sina känsloutbrott. Och hufvudsaken är, att fru
Boye får vara i fred för allt, som oroar.»
Han reste sig, gick fram till Esther, som ännu
stod vid stolen, fixerade henne och sade:
»Ni brås ju mera på mor än på far, ni är
ingen pj åkhöna, utan en reel och förståndig menniska, som kan ta på er ett ansvar och gå i land
med det?»
»Jag vill åtminstone vara förståndig och stark,»
sade Esther med en våldsam viljeansträngning, i
det hon rätade upp sig och släppte stolskarmen.
»Då skall jag säga er en sak,» fortfor doktorn.
»Hur er mor fått den där sjukdomen, är inte lätt
att säga ; kräftan är den lömskaste fiende vi läkare
ha att göra med. Men så mycket är säkert, att
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anlaget och fröet till den ofta utvecklas genom
sorger och bekymmer och i synnerhet genom mång
årig vantrefnad och trånad efter någonting, hvad
det nu kan vara. Fru Boye har inte sagt något
direkt, men af antydningar, som undfallit henne
då och då under de här sista åren, har jag dragit
den slutsatsen, att hon länge gått och burit på
ett psykiskt lidande, en otillfredsställd längtan —rent ut sagdt: till teatern. Om er far vore tillräknelig
som andra menniskor, skulle jag för längesedan
ha gifvit honom en grundlig skopa ovett — ty
hans fel är det att hon inte fått fullfölja sin kallelse,
det är en säker sak. Nå, det hör inte hit. Hvad
jag ville komma till var det, att ni måste lofva
mig hjälpa till med att hindra er mors onda ut
veckla sig vidare. Dö af det måste hon förr eller
senare, men ni liksom jag vill väl, att hon skall
skjuta upp den saken så länge som möjligt. Det
är därför häst, att ni inte låtsas om, att ni vet,
hvad det är för sjukdom hon har. . Tala inte om,
att ni har varit här uppe hos mig. Då hon för
söker visa sig duktigare än hon är, så skall ni
låtsas tro henne. Annars ligger hon bara och
pinar sig med att tänka på, hur ni skall sörja öfver
henne, och det påskyndar det onda. I allmänhet
skall ni försöka hålla henne lugn och glad. Det
går nog, om man riktigt föresätter sig. Endast på
det villkoret kan ni ännu få behålla henne några
år till.»
»Några år?» stammade Esther.
i
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»Ja, inte många — hur många beror, som
sagdt, till en del på er och den hjälp ni kan ge
mig. Och så en sak till. Drag inte in henne i
edra teateraffärer så mycket, det väcker bara
hennes gamla tankar till lif, om det är så som
jag tror — och det är det. För henne vore det
bäst att lefva så litet själslif som möjligt, bara
vegetera, framför allt inte bli ledsen eller orolig.
Lofvar ni att försöka vara en liten klok doktorinna?»
Han räckte henne handen och såg på henne
uppmuntrande. Hon lade sin hand i hans och
svarade modigt:
»Jag skall bjuda till.»
»Det var duktigt. Gå nu inte till henne på
ett par dagar, inte förr än hon väntar er. Och
inga teaterscener, då ni träffas, det förbehåller jag
mig. — Ja, adjö nu, fröken Boye, jag skall laga
att jag får litet middag i skrofvet.» — —
Esther gjorde en lång promenad utåt Djur
gården. Det var tomt och ensligt på vägarna,
där höstblåsten redan tumlade om med svärmar
af vissna löf. Ingen såg, att hon grät — grät
hejdlöst, nästan omedvetet. Då hon gått på det
viset i halfannan timme, satte hon sig mekaniskt
under en ek, och där fortforo tårarna att droppa
ner i hennes knä. Den våldsamma sorgen ver
kade nästan förslöande; om en fara hotat henne
i detta ögonblick, skulle hon knappast gittat resa
sig för att undfly den. Hon satt där, tills det
blef mörkt. Då steg hon upp och styrde kosan
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hemåt, dödstrött och förgråten, men med ett fast
beslut i sitt bjärta: att bli, som läkaren sagt, en
klok doktorinna.
Då hon kom hem, låg det ett blått häfte på
salsbordet.
Det var Paminas roll, som direk
tören skickat.
Trollflöjten skulle upp i slutet af
oktober.
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den dagen var det, som om Esther
fått hat till sin far. Att det var han,
som genom sin egoistiska, afundsamma
kärlek hindrat sin hustru från att åter
egna sig åt konsten, hade hon länge
vetat, och hon hade förstått, att det ofta tung
sinta uttrycket i moderns ögon härledde sig af
denna orsak, men att denna längtan varit så tä
rande, att den sugit ut alla hennes lifssafter och
ådragit henne denna förfärliga sjukdom, hvars
framfart endast kunde fördröjas, men icke hindras
det hade hon aldrig haft en aning om. Aldrig
skulle hon kunna förlåta fadern, att han varit
orsak till moderns svåra lidande och förtidiga död.
Så snart han kom in i rummet, bl ef hon nervös
och kunde icke sköta hvad hon hade för händer;
hans närvaro vållade henne ett rent fvsiskt obehag
V
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Hon måste, i synnerhet den första tiden, göra
våld på sig själf för att svara, då han talade
henne till, och om hon någon gång var tvungen
att rikta några ord till honom, gjorde hon det på
ett iskallt, brådskande sätt och med ett hårdt ut
tryck i ögonen.
Han märkte kanske icke detta omslag i dot
terns stämning mot honom, ty hon hade ju aldrig
visat honom någon synnerlig tillgifvenhet, och dess
utom tog sorgen öfver Dinas sjukdom honom så
uteslutande i beslag, att han ej hade rum för
någon annan tanke i sin hjärna. Sedan hon flyt
tat hem från sjukhuset och låg utsträckt på sin hvilstol vid sängkammarfönstret, i hvars reflexionsspegel
hon kunde se vimlet utanför dramatiska teatern
om kvällarna, gick han omkring henne med be
kymrad min och ville göra henne alla möjliga små
tjänster, men Esther tillät det icke. Hon tog den
sjukas uppassning och vård helt och hållet på sig.
Medan hon var på teatern, måste hon finna sig
i, att Boye satt inne hos sin hustru, men så snart
hon kom hem därifrån, hittade hon på någon före
vändning att få ut honom ur rummet, och han
gjorde aldrig några invändningar, utan gick som
ett lydigt barn.
Vid återseendet med modern hade Esther
lyckats beherska sig ganska bra. Att hon grät
litet, var ju helt naturligt och kunde ej väcka
någon misstanke hos Dina. Den sjuka kände sig
trygg och glad vid tanken på, att Esther ej anade,
huru det egentligen stod till; hon tycktes nöja sig
i
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med moderns uppgift, att hon blifvit opererad för
ett underlifslidande, som alls ieke var af någon
farlig natur, ehuru det kanske skulle dröja täm
ligen länge, innan hon fick tillbaka krafterna efter
en sådan pers.
Dina hade fallit af något litet, var blekare än
vanligt och måste enligt doktor Branders tillsä
gelse hålla sig stilla, men för öfrigt kunde man
just ej märka, att det var någon fara med henne.
Lynnet föreföll nästan gladare och jämnare än då
hon var frisk; nå, det var konstladt, det förstod
Esther mycket väl, och hon visste också, att mo
dern tog sin skada igen, då hon trodde sig vara
obemärkt. Ett par nätter hade hon hört kväfda
snyftningar från Dinas säng. Men det fick hon
ej låtsa om att hon märkte, ehuru svårt det än
var för henne att låta bli att rusa upp, kasta sig
öfver mor och kyssa henne tusen gånger och
blanda sina tårar med hennes. Hon måste kramp
aktigt hugga tag i sängkanten med bägge hän
derna för att tvinga sig att ligga stilla.
Någonting, som plågade Dina obeskrifligt, var
att hon icke kunde och icke fick arbeta. Hon
hade måst skicka tillbaka ett par romaner, som
hon fått från sina förläggare till öfversättning, och
hon låg och pinade sig med de mest tröstlösa
tankar på, huru huset skulle kunna hållas uppe
utan hennes arbete. Men dessa farhågor visade
sig alldeles öfverflödiga. Esthers lön och flit
pengar räckte fullkomligt till att försörja hela
familjen, och hon hade inga behof för egen räk-

ning. Ingendera af föräldrarne behöfde någonsin
sakna de bekvämligheter de varit vana vid. Med
omtanke och sparsamhet fick hon sina pengar att
räcka förvånande länge.
Framåt vårsidan vidtogs dock en förändring,
som sparade in en stor del af hyran; hon lät Dina
förstå, att ateliern var obehöflig; faderns fotogra
fering inbringade ju icke ens hvad lokalen och
biträdet kostade. Då förslaget framställdes från
hustrun, gjorde Evald inga svårigheter, och törsta
april uthyrdes med värdens medgifvande ateliern
och det ena mottagningsrummet till en fotograf,
och i det lilla rummet, som stod i förbindelse med
salen, fick nu Evald samla ihop alla sina kurio
siteter och ordna dem på bästa vis, så att han
kunde få rum med dem alla, och det gaf honom
sysselsättning för en längre tid, så att Esther var
ganska bra af med honom. Då hon var borta,
satt han alltid inne hos Dina på en pall bredvid
hvilstolen, med hufvudet i hennes knä, och joll
rade på sitt oskyldiga, godmodiga sätt, och hon
hörde tåligt på och strök ibland öfver sin gosses
långa, svarta lockar, som började mista glansen
och bli uppblandade med en silfvertråd här
och där.
Ett annat af Dinas bekymmer var, att hon
icke längre kunde få leda dotterns studier och att
hennes sjuklighet upptog så mycket af Esthers
tid och tankar, att hon måst försumma sitt ar
bete vid teatern.

Huru gick det inte med hennes andra egent
liga debutroll, Pamina? Under hela oktober må
nad hade hon uteslutande tänkt på modern, som
då ännu befann sig i konvalescensens första skede.
Öfningarna hemma hade varit så godt som inga.
Sångpartiet kunde hon ju långt på förhand, men
beträffande spelet hade hon behöft grundliga lek
tioner, det visste Dina mycket väl, men så snart
hon började tala om detta och erbjöd sig att gå
igenom den eller den scenen med henne, slog
Esther alltid bort det med skämt och försäkrade,
att hon var mycket för stor artist för att behöfva
någon hjälp. Hon hade denna gång föresatt sig
att pröfva, hvad hon förmådde på egen hand;
det var knappast riktigt ärligt att bjuda publiken
på en rätt, som en annan tillagat, och skörda all
äran för en annans arbete. Nej, Esther skulle
nog reda sig utan lånade fjädrar den här gången;
Pamina var ju ingen spelroll för resten. Mor
skulle inte alls vara orolig för att hon aldrig såg
eller hörde henne arbeta; hon studerade rollen
under repetitionerna och medan hon gick till och
ifrån teatern — och ibland också om kvällarna,
sedan de släckt ljuset. Det gick alltid bäst att
tänka i mörkret.
I slutet af oktober gick Trollflöjten af stapeln,
som det var sagdt. Men då spektaklet var slut,
visste Esther, att hon misslyckats. Direktören
hade kommit till henne efter dolkarian och sagt
henne med en skakning på hufvudet, att hon for
cerat alldeles för mycket och sjungit för högt.

Morgontidningarna voro onådiga mot henne, och
då aftontidningarnas utförligare kritiker sedan
kommo, tycktes de vara ense om, att hennes
Pamina varit för oskolad och elevmässig; det
starka patos, hon utvecklat i tid och otid, hennes
stora, ibland osköna gester och den feberglöd, hon
stundom lagt in i både sång och spel, var icke i
stil med det klassiska lugn, som måste hvila öfver
Mozarts odödliga skapelse. Direktionen tillråddes att
icke släppa fram fröken Boye i så fordrande partier,
förr än hon lärt sig själfbeherskning på scenen
och fått mera säkerhet i den dramatiska tekniken.
Esther hade med flit icke talat om för sin
mor, hvilken dag Trollflöjten skulle gå, för att
bespara henne oro. Men då hon kom hem från
teatern, trött och litet missmodig, låg mor vaken
och väntade; hon hade händelsevis fått se i en
tidning, att Trollflöjten var annonserad till afto
nen. Esther ansåg sig böra förbereda henne på,
att det inte gått så riktigt bra. Då Dagens Ny
heter kom följande morgon, läste hon först igenom
recensionen ute i salen, innan hon tordes lemna
in tidningen, till mor. Men de aftontidningar, som
innehöllo de ogynnsamma omdömena, lyckades hon
undanhålla henne. Mor var tillräckligt ledsen förut.
Eör en debutant, som lyckats i sin första roll,
är ju den andra af så omätlig vikt. Och nu hade
Esther kanske fått kritiken emot sig — för hennes
sjukdoms skull!
Esther hade under de följande dagarna den
största svårighet att följa doktorns föreskrifter och
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hålla mors humör uppe. Hon visade sig pratsam
och glad, berättade historier, gjorde till och med
våld på sig och skämtade med fadern, läste högt,
då hon ej kunde hitta på något annat, men då
mor skrattade, lät det så tvunget, och under läs
ningen syntes det mycket väl, att hennes tankar
voro på annat håll. Lyckligtvis kom Sellmer in
på besök, och han var ju en främmande, mimåste
Dina slå ifrån sig de dystra tankarna och söka
vara en angenäm värdinna för sin gäst.
Sedan Dina sjuknat, kom Sellmer oftare än
förr. I synnerhet de kvällar, då Esther spelade,
kom han in för att förkorta timmarna för Dina.
Esther var honom innerligt tacksam därför, så
mycket mera som hon var alldeles säker på, att
han hellre skulle ha kommit en annan kväll, då
hon varit hemma. Han kunde både tänka och
handla fint, den grofhuggaren!
Esther själf var långt mera nedslagen öfver
sitt misslyckande som Pamina än hon ville visa.
Det var, som om teatern blifvit henne dubbelt
kär, sedan hon nu visste, hvilken plats den in
tagit i mors hjärta. Och hon föresatte sig att
göra allt hvad på henne berodde för att lyckas
och därigenom bereda mor en glädje och ett slags
ersättning för hennes egna i förtid afbrutna konstnärstriumfer. Hon skulle af inga yttre omstän
digheter låta förmå sig att afstå från sin uppgift
som sångerska. Om hon i en framtid skulle bli
gift och hennes man af något slags motvilja för
teatern — det fanns ju verkligen sådana besyn-
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nerliga menniskor, Sellmer till exempel — ville
förmå henne att öfverge konstnärsbanan, skulle
hon ej göra mor den sorgen att låta förleda sig
därtill. Men ack, så länge kunde visst icke mor
lefva, det skulle hon aldrig få se!
Om Esther bara haft litet mera tid att egna
åt sina studier! Men hushållet och moderns sköt
sel upptogo henne ju helt och hållet, då hon var
hemma. Och då mor sof och hon blef ensam,
kom alltid den förfärliga tanken öfver henne, att
hon snart skulle vara alldeles ensam — att mor
skulle läggas i en kista och föras ut till------ hon
kunde inte tänka till punkt, förtviflan kom öfver
henne som en kramp, hon kastade sig framstupa
på en solfa och höll för öronen, som om någon
stod bredvid henne och ville hviska till henne nå
gonting, som hon inte ville höra, som hon visste
förut blott alltför väl. Och medan hon låg där
kämpande mot framtidsspöket, kunde det hända
att modern vaknade, och så måste hon stiga upp,
ta på sig en lugn och glad min och gå dit in
med skämt på läpparna. Och så var den arbetsstunden förspild.
Men då hon kom upp på teatern och fick
andas in dess luft, kunde hon ännu erfara samma
härliga känsla af hemtrefnad och välbehag som förr,
dra ett djupt lättande andedrag och för en stund
glömma bort eländet där hemma. Då förebrådde hon
sig, att hon var otacksam; hon hade ju detta, hon
hade sin uppgift, och huru många flickor vid
hennes ålder var det som hade en sådan? Och
Konstnärsblod.
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därtill en så storartad, så intressant, så lifvande
för intelligens, känsla, skönhetssinne och hela den
andliga varelsen? Ja, här var hennes rike, här
var hon oåtkomlig för alla sorger och bitterheter,
här ville hon lefva och dö. Hon förstod nu så
väl gamla fru Stahr, »teaterråttan», som hela per
sonalen skrattade åt. Hon hade varit en mycket
använd utilitet på femtiotalet, nu var hon skrum
pen, skallig och grå och liknade verkligen en
råtta, där hon satt hopkrupen på sin stol i kläd
logedörren med stickstrumpan i handen och tittade
så nyfiket på hvar och en som gick förbi. Direk
tionen hade ej velat afskeda den sjuttioåriga, fastän
hon numera ej kunde göra någon nytta annat än
att statera ibland ; hon fick vara kvar med minsta
möjliga lön och fick till och med behålla sin kläd
loge.
Där tillbragte hon hela dagarna utom den
lilla stunden, då hon var hemma och åt middag;
då det var tomt och tyst på teatern, tog hon sig
en lur i sin stol, men då det började bli rörelse
och lif där ute, fanns det alltid någon, som stan
nade och pratade bort en stund med henne i loge
dörren, och det var aldrig värdt att man talade
om väderleken eller händelser i den yttre världen ;
teatern och dess förhållanden var det enda, som
intresserade henne, på det området var hon hemma,
och ingen hade bättre reda på operans historia
och historier, gamla och nya, än hon. Hon var
den lyckligaste menniska på jorden, det var hen
nes dagliga tal; hennes enda sorg var, att någon
ny direktör skulle ta sig det orådet för att af-
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skeda henne och ta ifrån henne logen. »Men de
måtte väl ha respekt för teaterråttan!» tröstade
hon sig. Och det hade de.
Sådan, just sådan skulle Esther bli på sin
ålderdom, det kände hon. Men när hon skulle
sitta där i sin logedörr, skrumpen och grå, med
stickstrumpan mellan sina darrande händer, så
skulle hon ha en lång, ärorik lefnad i konstens
tjänst att tänka tillbaka på, lika många sdgrar
som roller — ja, hon skulle nog lära sig spela
Pamina också en gång i tiden, fastän den rollen
nu kommit fram litet på slarf.
Trollflöjten gick endast ett par gånger, och
sedan fick hon öfva sitt tålamod på småroller igen.
Men hon hade i alla fall sina aftonpengar för dem
och nu hade hon ju måst lära sig bli penningsnål,
om hon skulle få debet och kredit att gå ihop.
Så gick hela spelåret utan en enda ny seger,
utan något tillfälle att få reparera den skada hon
gjort sig. Det såg ut, som om direktören ej hade
några förhoppningar om henne. Vid alla tillfällen,
då hon tiggde om roller, slog han henne i an
siktet med hennes Pamina. Hon började redan
mista en del af sitt mod och sina förhoppningar
och till och med bäfva litet för kontraktuppgö
relsen till nästa spelår; då inträffade en lycklig
omständighet, som för en längre tid betryggade
hennes ställning vid operan.
Det skulle bli galaspektakel till ära för en portu
gisisk prins, som gästade Stockholm. Konungen
hade särskildt begärt »Afrikanskan», och det pas-
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sade ju så mycket bättre, som ämnet var portugisiskt
och teatern kunde få briljera med sitt märkvär
diga, på alla Europas scener oöfverträffade skepp
med sitt originella maskineri. På middagen kom
emellertid sjukbud från fröken S., som sjöng Inez.
Hon hade hastigt blifvit så hes, att hon ej fick
fram ett ljud. Stor villervalla och bestörtning.
Ingen annan Inez fanns att tillgå. Man funderade
ett ögonblick på att ge operan i stympadt skick,
men det strandade på den omständigheten, att Inez
var med i alla akterna. Just som oron är på sin
höjdpunkt och direktören står nere på scenen
öfverläggande med regissören och förste kapell
mästaren, hör han en glad och käck röst säga:
»Jag kan Inez som ett vatten.»
Det var lilla Boye.
Innan hon hunnit få något svar, fortfor hon ;
»Jag sjöng in rollen i vintras för ro skull,
medan jag inte hade något att göra, och jag är
inte rädd att spela den i kväll, helst om jag får
en repetition på den nu strax — annars går det
nog utan repetition också.»
De styrande herrarnes ansikten klarna, man
ställer i hast till med ett slags repetition på Inez’
scener — några af de på aftonen uppträdande
sujetterna befinna sig lyckligtvis på teatern — och
det går bra; Esther kan verkligen lexan, och spe
let får väl prinsen och publiken öfverse med,
skeppet är ju ändå hufvudsaken. Sedan man gått
igenom ett par akter, förklarar direktören sig
nöjd, de andra akterna få väl gå på Guds försyn
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i kväll — Esther skall få spela. Hon ilar hem i
ett rus af lycka, kastar i sig en bit mat ute i
köket — klockan är redan öfver fem och föräldrarne ha ätit — sjunger igenom partiet vid pianot
i flygande fläng och rusar sedan till teatern igen.
Hon skiljer sig från sin improviserade uppgift
med heder — visserligen är hon en något nervös
Inez, men det kan ingen undra på — och då
ridån fallit efter hennes sista scen, kommer direk
tören fram och . tackar henne, klappar henne på
axeln, är mycket vänlig och ber henne helsa hem
till mamma.
Några dagar därefter, då kontraktuppgörelsen
skulle ega rum, blef det alls icke fråga om något
afsked eller någon nedprutning på lönen. Hon
fick tvärt om tillsägelse att under sommaren sjunga
in både Julia och Margaretha, just de bägge roller
hon drömt om som sina. »Inte för att det är
säkert, att fröken får spela dem,» sade direktören,
»men det kan alltid vara bra att ha sådana roller
dubblerade — vi sågo, hur det gick med Afri
kanskan härom dagen.»
Och det blef Esthers lott under hela den tid
hon var vid operan, att vara till hands och stickas
in i stället för primadonnorna, då de hastigt fått
förhinder — att rädda recetten för aftonen. Di
rektören hade insett, att hon, med sin ovanliga
förmåga att »slå i sig» hastigt, kunde göra teatern
stora tjänster. På det sättet fick hon spela alla
möjliga roller — Selika, grefvinnan Almaviva, Hvita
frun, till och med Den bergtagna, som hon skulle
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ha sjungit mot Alberti — allt i nödfall, för att
förekomma blå lapp på affischen. Det bidrog
icke till hennes konstnärsära, ty publiken vande
sig att betrakta hennes namn på affischen som en
missräkning, ett surrogat för något bättre, som
man blifvit bedragen på; det bragte henne sna
rare i misskredit hos allmänheten. Och någon
normal och sund konstnärlig utveckling hos henne
kunde naturligtvis icke komma till stånd på det
sättet, ty hon tvangs att släppa fram sina pre
stationer på hafs, utan föregående genomstudering
och individualiseringsarbete.
Hennes Julia blef
i det närmaste likadan som hennes Selika, ty hon
hade för mycket att göra med att minnas utanlexan, för att kunna hinna med att nyansera spe
let; och det vanligaste omdömet om henne, som
fälldes på teaterschweizeriet och ute i sällskapslifvet, var detta: »Fröken Boye är förskräckligt
tråkig; hon är sig lik alljämt — evigt samma
patos.»
Ty för att åtminstone icke stå tafatt och allt
för tydligt visa publiken, att hon fått rollen till
sig samma morgon, försökte hon framför allt vara
liflig och lägga in känsla i spelet — och då slog
hon alltid öfver, just därför att hon kände sig
osäker och famlande. Hon trodde sig öfverskvla
nybörjerskans tafatthet genom ett upprördt min
spel och stora gester — och resultatet blef just
motsatsen till hvad hon afsett.
Kritiken tycktes ha kastat henne öfverbord.
Vanligen affärdade man henne med den iskalla

frasen: »—s roll spelades af fröken Boye i hennes
kända manér».
Maner! Hon hade således redan fått ett ma
nér! Det ordet kändes som ett slag i ansiktet.
Hvad visste de där skrifvarne och dömande herrarne om de svåra omständigheter, hon hade att
bekämpa? Mången gång grät hon bittra tårar
öfver tidningen ute i salen, men tyst, så att inte
mor skulle höra det in till sig.
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hösten, vintern och våren, som
följde på operationen, hade Dina varit
jämförelsevis utan plågor, ehuru visser
ligen också utan krafter. Hon tillbragte dagarna på sin chäslong vid
fönstret med ett handarbete eller en
bok och kunde ibland gå några slag
i rummen, stödd på dotterns axel. Hon föreföll
alltid nöjd och glad och talade ofta om sommaren
och nästa år, då hon hoppades vara så frisk, att
hon kunde återtaga sina arbeten som förr. Det
skar Esther alltid i hjärtat att höra detta, ty hon
visste så väl, att mor icke trodde på någon för
bättring och att hon sade så, endast lör att stilla
de sinas oro.
Men då sommaren kom, måste Dina bäddas
ner på allvar, och hon steg sedan aldrig upp

105

—

mera. Plågorna hade kommit tillbaka, och så
snart Evald och Esther voro ute, jämrade hon sig
högt. Doktor Brander kom ofta, vanligen medan
Esther var på teatern; Dina tillät ingen att vara
inne, då han var hos henne. Men han kunde
ingenting göra, och de enda föreskrifter han hade
att ge Esther, då hon gjorde sina hemliga besök
hos honom, var att försöka krya upp den sjuka
och ständigt själf visa ett gladt ansikte.
Den stackars flickan satt alla sina lediga stun
der inne hos mor med hennes hand i sin och
pratade med henne om likt och olikt i sorglös
ton, berättade historier från teatern — hon hade
dem vanligen från »teaterråttan», som hon enkom
knutit närmare bekantskap med just för att kunna
ha några lustiga historier att tala om för mor.
Men som dessa anekdoter ofta härstammade från
fyrtio- och femtiotalet, kände Dina vanligen till
dem förut, hon hade till och med själf lefvat med
i dem, men det låtsade hon icke om. Hon visade
sig intresserad och road, som om de varit splitter
nya för henne, och Esther blef verkligen förd
bakom ljuset. Hon hade ingen aning om, hvilken
ansträngning det kostade mor att skratta.
Esther hade alltid, från det hon var liten,
haft en talang att härma och parodiera. Under
sin barndom, då hon skämtat så mycket med
fadern, var det honom hon härmat på det mest
groteska sätt — hans gång, hans tal, hans minsta
åtbörder — och det så att han själf låg dubbel
viken af skratt — ty dessa föreställningar gåfvos
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alltid i hans närvaro, annars var det inte roligt.
Denna talang kom henne nu bra till pass. Ofta,
då hon ej hade annat att lifva upp mor med,
klädde hon ut sig till »signor Donati», en liten
italiensk tenor, som varit engagerad vid operan
det sista året, härmade hans sätt att gå på tå
och sträcka upp halsen, för att sätta några tum
till sin längd, gjorde efter hans simmande, koketta
gester, sjöng hans arier med våldsamt tremulando,
drillade terser, som hon påstod att han gjorde,
och slutade med att slänga upp mantelfliken —
mors gamla beduinkappa — öfver venstra axeln
och göra en trippande och knixande sortie in i
garderoben.
Men då hon kom dit in efter en sådan före
ställning i buffastil, hände det, att hon brast i
gråt och måste stå där inne en lång stund, innan
hon fick så mycket välde öfver sig själf, att hon
åter kunde visa sig i sängkammaren.
»Tidningarna påstå, att jag inte har anlag för
det dramatiska,» tänkte hon bittert. »De skulle
se mig här hemma — här spelar jag komedi
hvarenda stund.»'
Hon delade rum med mor och hade således
aldrig någon minut för sig själf, då hon kunde
få vara naturlig och ge utbrott åt den omätliga
sorg, som ständigt sprängde inom henne. Till
och med på natten, då hon kom hem från teatern,
kunde det ju hända, att mor låg vaken och skulle
ha hört den tystaste suck från hennes säng. Det
blef ett ständigt, olidligt tvång. När hon kom
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upp på scenen i sina tragiska roller, brast det
därför löst. Det var som om alla de järnband,
hvari hennes bröstkorg var insnörd, sprängts på
en gång, och hon inlade sin egen jämmer och
förtviflan i teaterprinsessornas tongångar. Det
kändes så lättande att få rasa ut; om hon icke
haft denna utväg, skulle hon ha förlorat förståndet,
tyckte hon. Men då hon efter en sådan scen
skyndade till sin klädloge, växlade man ogillande
eller spefulla blickar ute i salongen och hviskade :
»Det är förskräckligt så hon chargerar. Att sådant
kan tillåtas! Finns här då ingen instruktör?»
Esthers vänner och gynnare började bli oro
liga för henne. »Hon gör sig omöjlig, om hon
inte snart kommer under förståndig ledning,» sade
de. Fru Vallner, samma dam, i hvars salong Esther
som sexton års flicka sjungit offentligt för första
gången, satte sig i spetsen för en insamling, som
hade till ändamål att skatta Esther Boye medel
till en längre utrikes resa. Ett * par år i Paris
under madame Marchesis tukt skulle säkert ta
bort de oarter och det öfverspända manér, hvaraf
alla hennes sceniska framställningar ledo. Det
var ju en snäll och präktig flicka, och det var
synd om henne, ty alla visste, huru sorgligt det
stod till i hennes hem; kom hon inte snart bort
från dess hämmande inflytelser, kunde det aldrig
bli någon artist af henne, och det vore skada, ty
det var ju verkligen en operaröst, ett rikt material
att göra af. Fru Vallner visste mycket väl, att
Esther med sin inkomst vid teatern försörjde hela
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sin familj, som icke kunde existera utan henne,
nu sedan Dina var sjuk. För att den unga sån
gerskans studieresa skulle bli möjlig, måste man
därför samla in så mycket, att det räckte till äfven
för hennes föräldrar under den tid, hon var från
varande. Fru Vallner tog själf ett mycket djupt
grepp i sin välförsedda kassa och var outtröttlig
att föra sin skyddsJings talan hos dem, som intres
serade sig för operakonst. Inom Stockholms musi
kaliska judekretsar gjorde hon en riklig skörd,
och en dag hade hon den glädjen att kunna öfverraska Esther med den fullkomligt oväntade ny
heten, att man planerat allt för hennes tvååriga
studiekurs hos Marchesi och att pengarna både
för hennes och familjens räkning redan voro in
satta på banken.
Esther blef mycket rörd och tacksam, men
hon betänkte sig icke en minut. Hon hvarken
ville eller kunde lemna modern. Fru Vallners
öfvertalningsförsök ledde till ingenting. Esthers
beslut var bergfast.
Där stod nu fru Vallner med de insamlade
medlen och visste ej, hvar hon skulle göra af dem.
Hon föreslog de öfriga bidragarne, att man skulle
låta summan stå för Esthers räkning; fru Boye
hade sannolikt ej långt kvar att lefva, och då
föll ju resehindret bort. Men detta förslag mötte
motstånd; dödsfallet kunde ju låta vänta på sig,
tills det var för sent, man hade dessutom en an
nan protegé att föreslå, en ung nyupptäckt viol-

109

spelerska. Resultatet bief, att fru Vallner bief
öfverröstad, och violinisten fick pengarna.
Esther hade knappast tid eller sinne att tänka
på, hvilken uppoffring hon gjort och huru olika
hennes framtid möjligen kunnat gestalta sig, om
hon ej nödgats säga nej till det välvilliga anbudet.
Ty det hlef allt sämre och sämre med mor. Hon
hade nu legat till sängs öfver ett år, och doktorn
gaf inga förhoppningar, att hon någonsin skulle
kunna komma upp. Skötseln försvårades betydligt
af att hon måste vändas i sängen oupphörligt,
och det kunde hon ej göra själf. Esther, .som
ju var mycket upptagen vid teatern, måste därför
skaffa en sjuksköterska, som var hos den sjuka
ständigt. Dinas tålamod började också tryta. Det
hände ibland, att hon ej ens kunde beherska
sig inför dottern. Då blef det dubbelt ansträn
gande att bibehålla lugnet och försöka afleda mors
dystra tankar.
Och sedan hon ej längre orkade läsa tidnin
garna själf, tycktes hon ha blifvit dubbelt ifrig att
få höra recensionerna öfver Esthers uppträdanden,
hvilket ofta vållade stort hufvudbry, ty de voro
som vanligt ej af den art, att de kunde läsas
upp. En tid hjälpte Esther sig nödtorfteligen fram
med att hoppa öfver de skarpast klandrande vänd
ningarna, men då hon såg det misstrogna ut
trycket i mors ögon och hörde henne uttala sin
förvåning öfver att recensenterna skrefvo så kort
fattade kritiker nu för tiden och talade så litet
om de spelande, fanns ingen annan utväg än att
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hon lick upphöra att prenumerera på tidningen.
Hon hade inte råd, sade hon till mor, och det
var strängt taget rena sanningen, ty hushållet hade
blifvit dyrare nu, sedan sjuksköterskan hade kom
mit till.
Det var på samma gång en lycka och en
olycka, att hon hade så många roller nu för
tiden. Visserligen var det svårt att slita sig från
sjukbädden, men så fick hon ju alltid mera flit
pengar och hade lättare att invagga mor i den
tron, att det gick bra för henne vid teatern. De
ofördelaktiga recensionerna, som man ej kunnat
undanhålla den sjuka, medan hon ännu satt uppe,
hade gjort Dina mycket orolig för dotterns konstnärsframtid, men nu, då hon hörde henne öfva
in det ena stora operapartiet efter det andra,
började hennes farhågor skingras. Hon hade in
gen aning om rätta skälet, hvarför Esther fick
dessa roller, ej heller hade hon alltid reda på,
hvacl dottern hade spelat, då hon kom hem från
teatern; hon tog oftast för gifvet, att hon sjungit
hufvudpartiet, då hon i stället kanske endast ut
fört en obetydlig biroll. Esther var icke ange
lägen att upplysa henne om misstaget.
»Det är ju bra roligt, att du är så mycket
använd,» sade hon en dag till Esther, »det be
visar väl, att publiken gärna ser dig, annars skulle
inte direktören skicka fram dig så ofta. Och i
så fordrande roller sedan! Hur många gånger
har du sjungit Elisabeth den här månaden?»

Ill
»Tannhäuser har gått sju gånger,» svarade
Esther undvikande; hon aktade sig att upplysa
mor, att hon endast en gång af dessa sju spelat
Elisabeth — på grund af sjukbud som vanligt —
och alla de andra sex gångerna tjänstgjort som
en af de fyra pagerna, som inte ha annat att göra
än att passa upp vid sångartäflingsfesten på Wart
burg och samla in röstsedlarna och hvilkas hela
sångroll inskränker sig till tillkännagifvandet:
»Wolfram von Eschenbach begynne!»
Den sjuka funderade en stund, sedan fort
for hon:
»En sak förvånar mig mycket, då jag tänker
på huru olika teaterförhållandena måste vara nu
mot förr. Publiken har visst blifvit snål på blom
mor. Jag ser dig aldrig komma hem med bu
ketter, som det brukades på min tid. Jag kunde
ha hela fånget fullt efter mina bästa roller — sju
åtta stycken.»
Esther satt tyst en stund.
»Jag tror nog,» sade hon slutligen, »att det
är mest åt de utländska gasterande storheterna,
som stockholmspubliken sparar sina blommor. Oss,
som de se dagligen, skulle det bli för dyrt att
blomsterströ året om.»
Den sjuka sade ingenting, men hon tycktes
icke öfvertygad.
Det blef ett nytt bekymmer för Esther. Hon
hade ej fått någon blombukett på flera år, inte
sedan den första tiden, då hon gjorde lycka som
Mignon; då hade hon ett par gånger fått buketter
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från bekanta. Huru skulle hon bära sig åt för
att mor ej längre skulle behöfva undra öfver pu
blikens brist på artighet mot henne? Skulle hon
följa ett par af sina kamraters exempel och köpa
sig blommor själf, som vaktmästarne sedan fingo
kasta in? Det var för mycket motbjudande, tyckte
hon. Den utvägen ville hon åtminstone spara till
sist. Skulle hon öppna sitt hjärta för Sellmer?
Han skulle nog gärna offra henne en bukett, då
han hörde skälet, hvarför hon ville ha den. Men
äfven det bar henne emot. Hon visste icke, hvad
det var som af höll henne; kanske var det de un
derliga blickar, hvarmed han ibland brukade fixera
henne, då han trodde sig obemärkt.
Så kom måndagen, Esthers namnsdag. Mor,
för hvilken alla dagar voro lika och som numera
ej kunde hålla så noga reda på, hur tiden gick,
tycktes alls icke komma ihåg att gratulera henne.
Fadern hade just en period af mer än vanlig slö
het, och ej heller han erinrade sig, hvad det var
för dag. Annars brukade han alltid på den dagen
släpa Esther med sig ut och äta middag på Ryd
berg. Tant Vallner och flickorna Nathan hördes
ej heller af; de hade eljest under de sista åren
alltid kommit upp på förmiddagen och druckit
chokolad. I år tycktes Esther vara alldeles bort
glömd. Det var kanske endast därför, att alla
visste, att mor var så sjuk, så att deras besök
kanske var ovälkommet; men i alla fall kände
Esther det som ett oförtjänt bevis på likgiltighet
och var vid bittert och nedstämdt lynne hela dagen.
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Tidningarnas afvoghet började väl inverka på hen
nes vänner; det blef kanske snart en skam att
vara bekant med henne.
Om kvällen spelade hon Mignon; det hade ett
par gånger varit fråga om, att den rollen skulle
tas ifrån henne, men som hon ju egentligen spe
lade den lika bra nu som i början af sin teater
tid, hade hon fått behålla den. Det var den enda
större roll hon kunde kalla sin egen; alla de andra
voro ju långods eller rättare sagdt hittegods, smu
lor från de andra sångerskornas välförsedda bord.
Det var mycket folk; i första radens yttersta
loge till höger satt fru Vallner och bägge flickorna
Nathan. De smålogo och nickade åt henne en
gång under första akten, då hon kom att se dit
upp. Ja — det var mörkt i salongen, och ingen
såg, att de helsade på henne, annars hade de väl
icke gjort cfet, tänkte hon bittert.
Men huru förvånad blef hon icke efter ro
mansens slut! Två stora, vackra buketter med
breda band kommo neddansande för hennes fötter.
Hon blef så öfverraskad, att hon knappast kom
sig för att ta upp dem. De hade kastats af en
vaktmästare från ett oxöga, som stod tomt. Hvem
kunde de vara ifrån? Skulle Sellmer —? Tänk
om mor hade meddelat honom sin förvåning öfver
att dottern aldrig fick några buketter? Han satt
ju så ofta inne hos henne och pratade på tu man
hand. Esther var riktigt otålig, innan hon kom
in i sin klädloge och fick granska buketterna när-
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mare. Hon hade sett, att de bägge irmehöllo små
biljetter fastsatta vid papperet.
I det ena kuvertet låg ett visitkort med tant
Vallners namn och en »hjärtlig lyckönskan på
Mariadagen». Det andra innehöll flickorna Nathans
kort, äfven försedda med gratulationer. Det var
därför de ej kommit upp på förmiddagen. De
hade sett Mignon annonserad till kvällen och velat
spara sina namnsdagsblommor till dess. Så snällt!
Och det bästa af allt var, att nu hade hon
någonting att visa mor. Om mor också sof på
natten, då hon kom hem, skulle hon bestämdt
väcka henne och låta henne känna den sköna
rosendoften.
Då spektaklet var slut och hon skulle gå hem,
stodo ett par af de yngre sångerskorna och pra
tade i portvaktsrummet. Då Esther gick förbi,
sade den ena i spetsig ton:
»Jaså, fröken fick blommor i kväll! Det var
inte litet rart det.»
Och den andra inföll:
»Ja, jag hörde, hur de skrattade ute på
parkett. »
Men Esther hörde ej på deras elakheter, utan
sprang utför trappan så fort hon kunde; i kväll
var hon för glad för att kunna bli ond.
Mor var vaken och fick bägge buketterna till
sig på nattduksbordet. Hon blef gladt öfverraskad.
»Ser du, att det finns blommor äfven för de
inhemska stjärnorna!» sade hon och strök Esther
öfver kinden. »Nå, hvem ä’ de ifrån?»
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»De kommo ifrån ett tomt oxöga — en vakt
mästare kastade dem.»
»Och inga kort i?»
»Har du sett den vackra, hvita rosen i midten?»
afbröt Esther, som om hon icke hört. »Precis
likadan som den du drog upp i kruka för ett par år
sedan — minns du den? — Och som jag aldrig kan
få att blomma nu sedan du är sjuk. Det är bara
af sorg som den inte vill blomma, tror du inte
det?»
Dina måste nu betrakta rosen riktigt på nära
håll för att öfvertyga sig om likheten, och så
glömde hon bort att upprepa sin fråga efter korten.
Men så länge buketterna höllo sig friska, låg
hon där och såg på dem så belåtet och gladde
sig åt sin dotters triumf.
Och så hade Esther fått den sorgen afhjälpt
— tills vidare.
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t hade nu gått en lång tid utan att
några mera blommor hörts af. Esther
gick i riktig ångest, att mor skulle
börja undra igen.
En dag låg den sjuka och bläddrade
tankspridt i almanackan.
»Sjuttonde maj — Rebecka,» sade hon me
kaniskt för sig själf, men så råkade hon få se
det ord, som stod tryckt strax ofvanför. »Blomstermånad!» sade hon drömmande och slött. »Blom
stermånad!» Men det ordet tycktes hastigt väcka
henne. »Apropos, har du inte fått några buketter,
Esther, nu då det är så godt. om blommor?»
»Seså, där ha vi det,,» tänkte Esther. Själfva
almanackan kunde bli farlig.
»Nej, jag har inte uppträdt i några af mina
större roller i den här månaden,» svarade hon
sanningsenligt.
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»Mignon står ju på repertoaren till om fredag,
tyckte jag du sa’,» fortfor Dina efter en stund.
»Då kan hända!»
Esther måste således till hvad pris som helst
skaffa sig minst en bukett till om fredag. Skulle
hon skicka ett stadsbud till en blomsterhandel?
Ja, hon skulle nog ha låtit alla betänkligheter fara
och tillgripit denna afskyvärda utväg, men så kom
hon ihåg, att kryddkrämaren måste ha betaldt —
och tvätterskan kunde komma hvilken dag som
helst — nej, hon vågade inte ge ut en enda
krona onödigtvis i den här månaden. Återstod
således — Sellmer.
Hur skulle hon kunna träffa honom på tu
man hand?
Slumpen kom henne till hjälp. På tordagsaftonen, medan hon satt inne hos mor, ringde det
på tamburklockan. Det var han. Han kom med
en ny bok, som Dina för några dagar redan frå
gat efter. Hon orkade ännu ibland höra läsas
högt kortare stunder, då plågorna släppt sitt tag.
Han slog sig ner på sin vanliga plats, gungstolen
borta i hörnet. Man pratade om dagens händelser,
men samtalet gick trögt.
»Hvad ni ser blek ut i qväll, fröken Esther,»
sade han.
»Jag har haft ondt i hufvudet hela dagen,»
sade hon. »Då ni kom, funderade jag just på att
gå ut och ta mig en promenad, för att krya
upp mig.»
»Genera er inte för mig.»
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»Nej, det gör jag visst inte, men det börjar
bli skumt, och då går jag ogärna ut ensam. Närman är vid teatern, måste man vara noga med
konvenansen.»
»Sådant förstår jag mig inte på. Hvilketdera
är mest opassande, att gå ensam i skymningen
eller i sällskap med en herre?»
»Det beror på, hvad det är för en herre.»
»Jag, till exempel?»
»Skulle ni verkligen vilja göra mig den tjänsten
att följa med mig ut ett slag? Det var just det
jag ville be er om, fast jag inte tordes.»
»Jag skall med största nöje följa er till värl
dens ända — ja, till och med till Lill-Jans. Och
det är inte opassande?»
»Inte det ringaste. Förlåter du, mor, att jag
tar ifrån dig doktor Sellmer? Vi komma snart
igen.»
Sjuksköterskan intog Esthers plats, och de
gingo.
Då de kommo ut på gatan, styrde de me
kaniskt stegen nedåt torget, utan att växla många
ord. Det var ljusare ute än man kunnat tro där
uppe i sjukrummet. Det var en ljum vårkväll;
solen hade ännu icke gått ner, och alléerna utan
för dramatiska teatern vimlade af promenerande.
Trottoaren var full af teaterbesökande, som vän
tade på att klockan skulle bli half åtta, och alla
spårvagnar lastade ur sig hela rader af damer
med kikare och solfjädrar i handen. Utanför
artisternas ingång stodo några af skådespelarne
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i hfligt samspråk; de sågo på folket, tills det blef
dags att gå in och maskera sig till pjesen. Då
Esther och hennes kavaljer gingo förbi, sågo de
eftei dem, och en af dem gjorde en anmärkning,
som framkallade skrattsalvor från de andra. Sellmer hade hört det, men tycktes alls inte ta anstöt
däraf.
»Hör nu, fröken Esther,» sade han, då de
kommit ur folkvimlet och styrde stegen nedåt
Blasieholmen, »nu kan jag bevisa er att ni hade
orätt nyss. Ni påstod, att det icke var opassande
för er att gå ut och gå med mig. Jag blef nästan
litet ledsen.»
»Ledsen? Hvarför det?»
»Jag är alldeles för ung för att bli betraktad
som en gammal farbror. Och inte är jag så ful
heller, att jag därför kan bli inrangerad bland de
oskadlige. Ni hade för resten orätt, som sagdt. Jag
hörde nyss en anmärkning, som gällde oss båda.»
»Jaså ; det var ju väl att ni fick någon upp
rättelse för er sårade egenkärlek.»
»Var inte stygg nu; det här är allvarsamt.»
»Nå, hur lydde den där anmärkningen?»
»Det törs jag inte säga. Ni blir ond.»
»Nej, det har jag alldeles för ondt i hufvudet
till-. Då är jag alltid så beskedlig.»
»Nå, à la bonne heure! Jo, en af de där
aktörerna, som stodo i dramatiska teaterns port
gång, sa’ så här: ’Nej se, en murfvel har hakat
sig fast vid räddnings-Boyen.»
»Jag förstår inte.»
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»Det var märkvärdigt. De kallade mig na
turligtvis murfvel, därför att jag skriiver i Afton
bladet och Nordisk tidskrift.»
»Ja, det förstår jag nog. Men hvarför skulle
jag heta ’räddningsbojen’?»
Sellmer tvärstannade och betraktade henne
häpen.
»Hvad har jag nu stält till!» sade han i jäm
merlig ton. »Visste ni det inte?*
»Hvad?»
»Läser ni inte Dagens krönika?»
»Nej, aldrig.»
»Volontaires artiklar om operan?»
»Nej! Jag läser ogärna recensioner numera.»
»Fröken Esther, jag är verkligen så ledsen,»
sade han. »Låt oss inte tala om det här vidare.»
Han fortsatte vandringen nedåt Skeppsholmsbron. Men Esther lät honom icke komma undan
för så godt köp. Hon ville nu till hvad pris som
helst veta, hvad som stått i Dagens krönika. Han
nekade envist, men då hon slutligen förklarade, att
hon ämnade själf läsa igenom alla de där artiklarna
och ta reda på hvad hon ville veta, utbrast han
förskräckt :
»Nej, för Guds skull, då säger jag det hellre!
— Jo, ser ni, fröken Esther, den där hemlighets
fulle och elake kåsören Volontaire gjorde sig här
omdagen lustig på er bekostnad för att ni alltid
blir anlitad vid teatern, så snart någon sångerska
skickar sjukbud och direktionen är rädd att gå
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miste om en god recett. Oeh så vitsade han på
ert namn och kallade er räddnings-Boyen’.»
»Jaså, det har gått så långt, att jag har fått
öknamn redan,» utbrast Esther häftigt.
»Ser m, att ni blef ond! Åh, jag borde ha
ett kok stryk för min tanklöshet. Herre Gud,
jag tror ni gråter.»
»Nej, visst inte, jag är bara så nervös i dag,»
sade Esther och tog sig hastigt med pekfingret i
ögat. »Annars är jag ju så härdad mot elakheter,
men i dag — jag vet inte hur det kommer sig —
det är väl för att jag inte är riktigt kry —»
Nu måste näsduken fram.
»Kom med, här står en soffa, och här är all
deles folktomt,» sade Sellmer och styrde kurs nedåt
planteringarna bakom nationalmuseum. Esther var
honom tacksam för den idéen, ty det kom fullt
med promenerande på Skeppsholmsbron.
Där sutto de nu på den ensliga soffan; en
svärm kvittrande gråsparfvar hoppade omkring på
gräsmattorna, eljes syntes icke en lefvande varelse
i närheten.
Esther gjorde en våldsam ansträngning och
lyckades snart kväfva tårarna.
»Det är dumt af mig att bry mig det allra
ringaste om sådant där,» sade hon litet tankfull.
»Jag kan försäkra er, att det inte hör till mina
vanor. Och ni skall inte alls ångra, att ni sade
det där; det var tvärt om mycket bra, jag får i
alla fall snart höra det af mina kamrater vid
teatern, och nu är jag förberedd.»
Konstnärsblod.

6
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Han hade suttit oeh sett på henne oafvändt
med ett uttryck af varmt deltagande i ögonen.
»Åh, den teatern:» sade han nu mellan tän
derna. »Om jag ändå hade er gömd någonstans
i en tjock urskog, där ingen menniska hade hört
talas om teater!»
»En vacker önskan!» sade Esther och smålog
mot sin vilja. »Jag undrar, hvad jag skulle lefva
af i en urskog.»
»Jag skulle nog försörja er — och er far och
er mor också,» sade han utan att synas lägga
märke till, att hon, litet häpen öfver detta yttrande*
gjorde min af att resa sig och fortsätta prome"
naden. »Jag har fått ett sådant hat till allt hvad
teater heter, så det kan ni inte tro — under alla
dessa år, som jag sett, hur den gör er olycklig
och bara ådrar er förödmjukelser. Är det då
verkligen så roligt att bli offentligt hånad? Ja,
det är ogrannlaga af mig att röra vid detta ämne,
jag har ingen rättighet att ge er råd eller göra
er förebråelser, det vet jag — men jag kan inte
tiga längre, måttet är rågadt — det var edra tårar
nyss, som rågade det — och nu måste jag säga
er hvad jag gått och burit på i åratal. Hur kan
ni — åh, hur kan ni fortfara med att gå och
kasta bort ert lif vid operan?»
Hon gjorde en åtbörd, men han lät henne
icke få tid att svara.
»Er kallelse, jag vet — men först och främst
tror jag inte på er kallelse och har aldrig gjort
det. Det borde, efter de erfarenheter ni gjort,
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inte vara för tidigt, att också ni kommit ifrån den
där fixa idéen. Ni har haft svårigheter att bekämpa,
det medger jag, men om ni verkligen haft denna
särskilda kallelse, som ni tror, skulle den då inte
ha brutit igenom trots alla svårigheter och hinder?
Och alltsammans därför att en tenor, som inte
kände er det allra ringaste, en gång råkade , säga
ett förfluget ord om att ni har konstnärsblod i
edra ådror. Jo, motsäg mig inte! Det var från
den stunden som den onde konstanden for i er. Åh,
om folk visste, hvad ett ord, ett enda litet tank
löst ord kan ställa till för elände här i världen
— missrikta hela existenser — vrida flera menniskoöden på sned —, så skulle de ta på sig en
munkorg, innan de gå ut i sällskaper.»
»Men jag försäkrar er, att jag helt säkert i
alla fall skulle ha-------»
»Det tror jag inte. Att det där ordet just
kom från honom, afguden, det var det som gjorde
er yr i hufvudet. Och att tänka sig, att ni nu
gått år ut och år in och lefvat. på den där mono
manien om konstens nådaval, slitit ondt värre än
en hund, aldrig fått arbeta som ni velat, utan
ständigt på slump, blifvit behandlad som en hjälpmadam, som skickas efter, då Thalias pigor ä’
sjuka — ja, förlåt mig, jag är grof, men det kan
inte hjälpas — och att ni låtit begabba er offent
ligt, utstått kamraternas spe, publikens obarmhär
tiga liknöjdhet, kritikens hänsynslöshet — och till
på köpet nätter och dar haft hjärtat i halsgropen
af ångest för att er mor skulle få en aning om,
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hur ni haft det — âh, man kan bli vild, när
man tänker pä, att ni kunnat vara så tokig! Ja,
ibland kan man verkligen börja tvifla på, att ni
har ert förnuft i bebåll.»
»Men så säg mig då — alldeles frånsedt den
der kinkiga frågan om nådavalet, kallelsen eller
hvad ni nu benämner det — har jag kunnat lämna
den bana jag en gång kommit in på? Glömmer
ni då alldeles, att den är mitt lefvebröd — mitt
och de minas? Jag hade ju ingen annan utväg.»
»Jo, det hade ni visst,» inföll Sellmer kärft,
»Ni kunde gifta er med mig.»
Esther reste sig upp.
»Seså, sätt er nu igen, bara en liten stund,
så får jag reda upp det där litet närmare, efter
jag råkade säga det. Var inte rädd, ni behöfver
inte alls svara ett enda ord. Det är inte något
frieri jag ämnar komma med. Ah, jag vet nog,
att ni inte håller af mig! — Men efter det där
ordet slapp ur mig i förargelsen, så är detsågodt
att jag talar om för er, hvad ni inte har någon
aning om: att jag har varit blixt kär i er,
sedan ni var en femton års flicka. Det är skilnad
på kär och kär — jag för min del har varit
det och är det fortfarande på narraktiga pojkars
sätt — bara mycket djupare. Det har räckt i tio
år nu, och det lär allt komma att räcka tills jag
lägger ihop ögonen för sista gången. Det är onö
digt att jag gör mig löjlig genom att tala om, hur
narraktig jag har varit; då skulle ni allt få er ett
god,t skratt. Men behöfver ni det någon gång,
°

så kan det nog hända att jag talar om det, för
det finns ingenting, som jag inte kan göra för er,
fröken Esther. »
Han tystnade, tog upp näsduken och torkade
sig i pannan, ty han hade talat sig svettig. Esther
satt med nedböjdt ansikte och ritade bokstäfver i
sanden.
»Jag har tänkt säga er det här många gånger, »
återtog han, »men det har aldrig blifvit af. Ni
är ju så upptagen jämnt och ständigt. Och ni
tycker nog, att det hellre kunde ha varit osagd t,
i synnerhet som det ändå inte leder till någon
ting, ty ni håller inte af mig det allra ringaste, ni
kan inte älska någon annan än er mor och konsten
—- konsten!» Det lät som han skurit tänderna,
då han hväste fram det ordet. »Men ser ni, jag
hör till dem, som tycka bäst om att ha klara
papper. Ni har många gånger visat mig mera
vänlighet än ni kanske skulle ha gjort, om ni vetat,
hur det varit fatt med mig. Det var ett slags
falskhet mot er, tyckte jag, att jag gick och teg.
Jag minns hvad jag skämdes en gång, då ni kom
in i mitt rum med ett ärende från fru Boye och
lät narra er att sitta kvar i min soffa en hel halftimme och se på mina album — det skulle ni
minsann inte ha gjort, om ni vetat, att jag var
kär i er. Den kvällen föresatte jag mig att säga
er det, fast jag inte fått tillfälle förr än nu. Och
ni skall inte tro, att jag har sagt det för att för
söka göra mig intressant i edra ögon — så narr
aktig är jag inte.»
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Han steg upp,
> Ja, ni är väl inte ond på mig nu för att
jag har babblat om allt det här? Vi äro väl
lika goda vänner som förut, inte sant? Det är
det enda ni behöfver svara mig på. Ä’ vi det?
Ja, eller nej?»
»Ja!» svarade hon och såg upp; hon var
mycket röd på kinderna.
»Nå, då är allt bra. Jag inbillar mig, att det
nu skall bli ett mycket bättre förhållande oss emel
lan, sedan vi känna hvarandra i grund och botten,
utan några hemliga vinklar och vrår. Vill ni tala
om det för fru Boye, så må ni gärna. Jag skäms
inte för det. Det kanske kan vara en tröst för
henne att veta, att ni, då hon går bort, ändå har
en pålitlig och oegennyttig vän. — Ja, adjö nu,
fröken Boye. Ni ursäktar väl, att jag inte följer
er hem; jag har stämt möte med ett par genom
resande för detta upsalavänner kvarten öfver åtta.
I alla fall — nu skulle det kanske vara opassande,
om vi gjorde sällskap?»
Hon räckte honom handen, såg trohjärtadt på
honom och svarade med känsla och öfvertygelse :
»Nej då, det vore det visst inte!»
Hon såg icke, att hans ansikte fick ett uttryck,
som om han skulle ha tyckt mycket bättre om ett
annat svar.
De följdes åt till Arsenalgatan; där vek han
af för att uppsöka sina vänner i Rydbergs grotta.
Hon gick raka vägen hem, och hela kvällen var
hon tankspridd, men föreföll gladare än hon bru-
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kade. Hufvudvärken hade visst alldeles gått bort
eller också hade hon glömt den. Hon satt tyst
långa stunder, men såg då icke så dyster och
grubblande ut som hon brukade, då hon i distrak
tion-försummade att behärska sitt minspel.
Hon var ensam med mor hela kvällen, men
ändå nämnde hon icke ett ord om det, som Sellmer
sagt henne i kväll. Hon skulle säga det längre
fram — men hon tyckte det var roligt att först
vara alldeles ensam om detta en liten tid.
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ther hade glömt det egentliga ända
målet med promenaden : att be Sellmer
om en bukett. Men den behöfdes icke.
På fredagen var Dina så sjuk, att
hvarken hon eller dottern tänkte på
sådana bagateller, och då Esther kom
hem från operan om natten, möttes hon af mors
jämmer redan ute i tamburen.
Denna jämmer fortfor nu med korta afbrott i
fyra månader. Det var ett entonigt klagoljud med
en och annan höjning af rösten, ungefär som om
man stått på långt afstånd och hört en katolsk
präst läsa mässan. En ständigt framkvällande
ström med någon större våg då och då och som
bredde ut sig öfver hela deras hem; där fanns
icke en vrå, där man kunde skydda sig därför.

Dyningar af denna jämmerflod kommo till och
med ibland, då den sjuka sof.
Dina kunde icke röra sig, icke tala, men hon
hade medvetande och hon tänkte, det syntes på
uttrycket i de stora, mörka ögonen, som följde
Esther öfverallt, så snart hon var inne i rummet.
Det var, som om hon föresatt sig att använda
den korta återstående tiden väl; hon sof aldrig,
då Esther var inne — endast såg och såg, som
om hon velat prägla in hennes bild i sin själ för
evigheten. Men -då Esther skulle gå till doktorn
eller apoteket och dörren stängdes efter henne,
föllo den sjukas ögon långsamt igen för att öpp
nas så snart dottern åter kom uppför trappan och
tog i tamburlåset.
Under denna tid kände Esther icke igen sig
själf. Det var, som om hon förlorat förmågan
att känna sorg och ångest. Dagar och nätter
förgin go i en stel, dof väntan på det, som måste
komma. Det var ferier vid teatern, och det var
en lycka, ty huru hon skulle kunnat spela och
sjunga nu, det var Esther en gåta. Men det hade
väl gått, det så väl som allt annat. Det gick ju
att äta, att sofva, att lefva, fastän hon icke förstod,
att det var möjligt.
Hon gick som en automat, tyckte hon ; ibland
var det, som om ingenting af den yttre världen
existerat, endast mor och hon — och af mor
fanns knappast annat kvar än ögonen, de klara,
underligt strålande, mörka ögonen, som Esther
hade med sig öfverallt, om hon gick eller satt

eller böjde sig ner för att ta upp något från
golfvet.
Hon hade vant sig att läsa i dessa ögon, så
att mor och dotter förstodo hvarandra lika väl
som förr, fastän Dinas talförmåga var borta. Då
pupillen vidgades, var mor glad och nöjd; då
hon sänkte ögonlocken till hälften med ett trött
uttryck, var det något i olag. Mest satt Esther
bredvid sängen på sin låga, lilla broderade stol,
som hon alltid begagnat som barn, och med
mors ena hand i sin. Evald satt på den andra
sidan och höll hennes andra hand, men Esther
såg honom knappast, visste ej alltid af, om han
fanns där eller icke. Sjuksköterskan kom och gick
på mjuka, ljudlösa tofflor. Man hörde ingenting
annat än den sjukas jämmer och ibland Esthers
röst, då hon hade något att säga till mor.
Då Esther talat med doktorn om en ny ope
ration, hade han förklarat, att han ej svarade
för utgången. Det var till och med högst troligt,
att den sjuka ej skulle kunna gå igenom den.
Det fanns således ingenting att göra — endast vänta,
vänta på det förfärliga — —
Så började spelterminen igen i slutet af augusti.
Esther fick lof af direktören att slippa uppträda
tills vidare, att åtminstone endast bli anlitad i
yttersta nödfall. Det enda, som numera kunde
rycka henne upp ur hennes stela, onaturliga lugn,
var tanken på, att mor kunde dö, medan hon
var på teatern, så att hennes bristande ögon skulle
söka henne förgäfves och i sista stunden få detta

—

131

missnöjda uttryck, som hon kände så väl till. De
andra sångerskorna tycktes emellertid vara ovan
ligt friska och arbetsdugliga efter sommarhvilan,
och räddningsbojen behöfde icke användas.
Det första jämförelsevis nya, som skulle upp
på hösten, var en repris af Villars’ dragoner.
Esther hade i våras på direktionens tillsägelse
sjungit in Rose Friquets parti för att vid behof
kunna ersätta fröken R. Då operan redan var
inöfvad, råkade fröken R., som var passionerad
sportälskarinna, bryta armen af sig under en promenadridt, och nu kom det bud till Esther att
hålla sig färdig med Rose Friquet till nästa lördag;
den gamla skåpmaten drog ej längre folk, och
det var omöjligt att skjuta upp premièren af
Villars’ dragoner.
Det var en svår pröfning för Esther. Lyck
ligtvis hade mor varit så mycket bättre den sista
veckan. Hon talade visserligen icke, men jämmern hade upphört, och det var väl ett tecken
till att plågorna voro borta. Det fanns för öfrigt
ingen möjlighet att neka. Esther hade icke tjänst
gjort på en hel månad, hon kunde ju icke gå och
ta emot sin lön för intet, ej heller kunde hon
strandsätta teatern.
Hon gjorde en dag ett försök med att sjunga
öfver Roses första stora aria ute i salen för att
se, hvilken verkan det skulle göra på mor. Då
hon kom in, låg Dina där med ett så innerligt
förnöjdt uttryck i ögonen; så glad hade hon icke
sett henne i år. Esther kom nu också ihåg, att
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Rose Friquet varit en af Dinas sista och mest
omtyckta roller. Hon behöfde icke tveka att öfva
sig hemma, ehuru hon nödgades ta en bit i sänderför att icke trötta mor.
Då hon pä lördags
eftermiddagen talade om för Dina, att hon skulle
uppträda på kvällen som Rose Friquet, förstod
den sjuka det mycket väl; det glittrade till i hen
nes ögon, och då Esther fattade hennes hand, som
låg på täcket så genomskinligt hvit, kände hon
en hårdare tryckning än vanligt. Mor var visst
ovanligt kry i dag.
Då Esther var färdig att gå, gick hon fram
till sängen för att ta farväl. Mor såg så vaken
och liflig ut, att Ester nästan kände sig hågad att
skämta på sitt gamla sätt.
»Adjö nu, mitt lilla barn!» sade hon och
strök med handen öfver mors kind. »Låt se, att
lillan är snäll, medan mamma är borta och spelar
teater. Inte springa omkring som en liten vilde i
rummen och slå sönder och vända upp och ner
på allting, som du brukar — ligg vackert stilla
bara,. annars kommer sotarn. »
Mor smålog, och Esther såg på hennes ögon,
att hon ville ha henne närmare intill sig. Den
unga flickan böjde sig öfver henne för att kyssa
henne på kinden, där den vackra gropen fordom
suttit; då hörde hon, huru mor hviskadei hennes
öra, svagt som en fläkt:
»Tack! »
Det var det första klart artikulerade ord,
som gått öfver hennes läppar på månader!
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länk, om mor skulle krya till sig ännn en
gång!
Esther hade icke på länge känt sig så lefvande som i kväll. Hon kunde till och med
tänka på hvad hon gjorde. Hon hade i början
fasat för denna roll, därför att den var så yster
och uppsluppen — att skratta, klatscha med piska
och hoppa omkring som en yr killing, då man
hade det så stäldt hemma som hon! Men märk
värdigt nog gick det bättre än hon trodde. Hon
hade aldrig spelat någon riktigt glad roll förr, och
det intresserade henne att få försöka sig på ett
nytt fack. Hvem vet, kanske hon kunde göra
större lycka i subrett- och tjufpojkpartierna?
Hennes första entrée tycktes ha gjort ett godt
intryck på publiken. Hennes pikanta utseende pas
sade så bra till rollen, och i kväll såg hon ovanligt
bra ut, ty en af kamraterna hade i el t anfall af
tjänstaktighet erbjudit sig att sminka henne. Eljest
hörde Esther till dem, som sågo bättre ut i privatlifvet än på scenen; hon hade inga anlag för
maskeringskonsten, frågade i allmänhet föga efter
sitt utseende och försmådde att söka knipa publi
ken genom något så oväsentligt som apparitionen.
Det fanns till och med de, som påstodo, att hufvudskälet till Esther Boyes mindre lyckade carrière
vid operan var denna oförmåga att göra sig
vacker.
Men i kväll var hon sig icke lik. Den öfverdrifna, tragiska minen var bannlyst från hennes
ansikte, som log i frisk och ungdomlig fägring.
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Den vilda, ostyriga manen — hennes eget tjocka,
svarta hår — och den trasiga, nästan groteska
dräkten klädde henne ypperligt. De starka applå
derna efter entréarian verkade som ett styrkande
och uppiggande glas vin; hon var minsann inte
bortskämd med applåder nu för tiden! Hon lyc
kades hålla sig uppe i den rätta stämningen hela
kvällen. Förut, under repetitionerna, hade hon
ständigt distraherats af bilder från sjukrummet,
som plötsligt döko upp, och under pauserna i
sången och musiken tyckt sig höra mors jämmer.
Äfven nu kunde hon ej helt och hållet lösgöra
sig från dessa föreställningar, men det var mo
derns svagt framhviskade »tack», som hon nu
tyckte sig höra, och det kunde ju icke verka
uppskrämmande, snarare tvärt om. Men det hin
drade icke, att hon efter spektaklets slut hade
mycket brådtom att komma hem. Hon gaf sig
ej ens tid att tvätta af sig sminket, utan bytte
endast om kläder, kastade på sig kappa och hatt
och nästan sprang öfver torget. Hon var nu icke
van att vara så många timmar ifrån mor.
Då hon kom upp i förstugan, öppnade hon
tamburdörren så tyst hon kunde för att icke
väcka mor, om hon sof. Men — det tjänade väl
till ingenting, hon låg alltid med öppna ögon, från
det Esther kom i trappan.
Det var ingen i salen. ‘Genast i sängkam
mardörren såg hon, att mor sof. Besynnerligt!
Man hade tagit skärmen af lampan, så att ljuset
föll skarpt och gult på hennes tärda ansikte. Och
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ändå kunde hon sofva? Sjuksköterskan stod i ett
hörn och torkade sig i ögonen med näsduken,
och fadern satt på den lilla barnstolen med an
siktet gömdt i händerna och hörde icke, då Esther
kom in. Hvad var detta? Hon tog ett par steg
inåt rummet.
Men så förstod hon det. Det arbetade inom
henne, hon uppgaf två skrik, ett gällt och ett
halfkväfdt, som slutade i ett stönande; sedan föll
hon framstupa öfver sängen.
Fastän lillan hade legat så stilla och snäll,
hade den stygga, svarta sotarn ändå kommit och
tagit henne.
Mor var död.
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oktorn förklarade, alt Dina dött af
och att man kunde vara tack
sam för en sådan utgång, som be
sparat både henne och hennes omgifning alla de gräsligheter, som äro
förknippade med kräftan i dess sista
stadium. Doktor Brander klappade Esther på
kinden och sade, att hon redligt infriat det löfte
hon en gång gifvit honom, att vara duktig. Till
Evald sade han just ingenting, ty denne satt bara
och stirrade för sig som ett yrvaket barn och
hade visst ännu knappt fått klart för sig, hvad
som händt.
Det var Esther, som tog hand om alltsam
mans. Sellmer hade genast erbjudit sig att om
bestyra allt till begrafningen, men det ville Esther
göra själf. Hon var fullkomligt lugn och sansad,
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ingen behöide vara orolig för hennes skull, sade
hon. Men Sellmer såg på henne oeh skakade på
hufvudet.
Man hade väl aldrig sett ett sådant onaturligt lugn hos en dotter, som nyss förlorat sin mor.
Icke en tår grät hon. Hon kom och gick all
deles som vanligt, visserligen mycket blek, men
för öfrigt sig lik, utom att hon talade med så un
derligt klanglös och låg röst. Hon gjorde alla
beställningar och anmälningar, hjälpte själf till att
flytta mor i kistan, skref notifikationskort och döds
annons, till och med ett bref till moster Elise
på Norrtuna. Hon anskaffade sorgkläder åt sig
och fadern; det enda hon icke tycktes anse sig
ha kraft till, var att ta emot kondoleansvisiter, ty
alla sådana blefvo afvisade.
Lika förstenadt lugn var hon också på begrafningen. Man väntade, att hennes smärtas
dammar skulle sprängas, då locket skrufvades
på kistan, men däraf blef ingenting. Hon stod
bredvid hela tiden, ordnade spetsar och blommor
och lät en stund handen hvila på kistan. Det
ryckte litet i hennes ögonbryn ; det var allt.
Evald gick omkring och tycktes knappast veta,
om det var bröllop eller begrafning. För hvarje
ny gäst som kom, blef han allt mera bortkom
men ; han följde Sellmer som en skugga, liksom i
hopp att i honom ha en försvarare mot dessa
främmande svartklädda gestalter, som inkräktat
deras rum.

Då far och dotter koramo hem från kyrko
gården, gick Esther in i sängkammaren. Gumman
Engberg, som i alla år kommit till dem morgon
och kväll för att bädda och städa, gick omkring
och stökade där inne, ställde' möblerna till rätta
och tog bort allt hvad som kunde ge en prägel
af likrum. Esther stod sysselsatt vid kakelugnen
och såg på, huru rummet småningom återfick sitt
vanliga utseende.
»Hvar ska vi nu ställa den här?» frågade
gumman Engberg och kom fram till Esther med
den lilla broderade barnstolen i handen.
Men Esther svarade icke. Hon tog stolen,
såg på den länge ; slutligen fylldes hennes ögon af
tårar, de kommo allt flera och mera påträngande
— isen hade smält.
Gamla Engberg tog varsamt stolen ur frökens
hand, ställde ner den, smög sig ut, och då hon
stängde dörren efter sig, såg hon, att hennes unga
matmor låg tvärs öfver sängen badande i väl
görande tårar.
Under några dagar var Esther instängd, otill
gänglig för alla, ensam med sina minnen. Eng
berg satte in mat till henne, men fick ta ut den
nästan orörd. Evald höll sig utanför i salen
och smög ofta till den stängda sängkammardörren
för att lyssna, men då intet ljud hördes där in
ifrån, gick han tillbaka till sin plats vid fönstret
och satt där overksam med ögonen på denna
obevekliga dörr. Sma mål fick han intaga ensam,
Han tillbragte sin mesta tid med att dra djupa
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suckar, stirra slött framför sig och i timtal upp
repa en barnslig konst, som bestod i att betsla
vänstra handens fingrar med ett snöre, så att de
sågo riktigt insnärjda ut, och sedan genom en
enda dragning i snöret befria hela handen.
Då han ledsnade på det nöjet, tog han på
sig och gick ut. En gång kom han hem med
viktig min och gick genast till sängkammardörren
och knackade på, som han icke vågat förut. Esther
kom och öppnade. Han steg in, ännu med hatten
i handen.
»Du sitter så ensam och har så tråkigt,» sade
han med förlägen min, »och därför har jag tänkt
— jag vet inte, om du tycker om brända mandlar?»
Han tog upp en liten påse i dvärgformat,
men visste icke, om han skulle räcka fram den
till henne.
Men nu hände någonting, som han alls icke
hade väntat. Esther, som icke på åratal visat
honom en vänlig min eller sagt honom ett dotter
ligt ord, kastade sig plötsligt om hans hals, tryckte
honom hårdt intill sig och brast ut i en ström af
osammanhängande ord:
»Pappa! — Du och jag! Nu är det ju bara
vi två. Jag har varit så elak mot dig i mina
tankar. Gamla Murre! Du rår ju inte för någon
ting. Nu ska vi hålla tillsammans, vi två. Så
vill mor ha det. Minns du, hur hon alltid ville
föra oss tillsammans? Och nu har du ingen an
nan än mig att ge brända mandlar åt. Men vi
måste försöka hålla oss uppe, du och jag, Murre.

MO

Det gâr nog, om vi sluta oss tillsammans, Kan
du förlåta mig, att jag varit så hård och ovänlig ? »
Han tycktes icke ha det minsta medvetande af,
att han hade något att förlåta. Han stod där så
tafatt och rörd och strök henne öfver axeln och
sade oupphörligt: »Min lilla flicka!» Och det var
något så underligt i hans blick, att Esther måste
se på honom riktigt noga — och det kunde behöfvas, hon hade visst icke sett riktigt på honom
på flera år.
Det var en alldeles ny Murre, som stod framför
henne. Den stora skönheten var borta. Hyn var viss
nad, gul och skrynklig, ögonen hade helt och hållet
förlorat sin glans och blifvit ljusare, vattenblå;
mustascherna växte vildt och hade ej blifvit vaxade
på länge. Håret hängde som en lång, grå man
ner på kragen, och hela hans yttre vittnade om
vanvårdnad. Under mors långa sjukdom hade
han vant sig af med att tänka på sig själf.
Men då nu Esther började egna sig åt honom
så som hon aldrig gjort förr och tillbragte hela
dagarna tillsammans med honom, kom hon under
fund med, att han undergått ännu större för
ändringar än de, som syntes. Dinas mångåriga
sjukdom och död hade varit en för hård pröfning för hans svaga hjärna. Minnet var nästan
borta, och det såg ibland ut, som om han äfven
i andra fall var nära att så småningom förfalla
till sinnesslöhet. Han kunde ej längre sysselsätta
sig med någonting. Han hade blifvit så tafatt
och bortkommen, att han ej kunde reda sig med
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de enklaste saker, äfven det han förut varit fullt
hemmastadd i.
Han kunde icke måla, ty han
hade glömt bort, hur man blandar färgen, och
om blyertspennans udd gick af, medan han satt
och ritade, betraktade han den en lång stund
med en bedröfvad min och lade den sedan ifrån
sig. Han kom icke ihåg, att en knif kunde ha
reparerat skadan.
En gång hände det, att han kom utifrån staden
och smög sig på tå in i sängkammaren, som
han brakat förr, då Dina suttit där och skrifvit.
Esther gick efter för att se, hvad han skulle ta
sig till. Garderobdörren stod öppen; han var
där inne en lång stund. Då han kom ut, höll
han en liten strut i handen och såg hjälplös och
nedslagen ut. Han satte sig stilla på chäslongen
och började snyfta.
Han hade ej funnit Dinas kappa på dess van
liga plats, och det hade påmint honom om hvad
han glömt: att hon själf var borta.
Esther försökte tala med honom så mycket
som möjligt om mor för att hindra honom att
alldeles försjunka i apati. »Minns du det? Minns
du då? Minns du hvad mor gjorde den gången,
och minns du hvad mor sa’ den gången?» Han
hörde på med ett barns nyfikenhet, då det hör
sagor; nästan allt var nytt för honom. Esther
berättade så småningom hela deras förflutna lif för
honom; det var ej mycket, som han tycktes känna
igen, men allt intresserade och roade honom i
högsta grad. I synnerhet skrattade han hjärtligt
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åt sina egna upptåg och infall, och oupphörligt
hände det, att han kom och frågade Esther: »Hur
var det jag gjorde, då mor hade bakat mandel
kransar den där gången? Hur var det jag sa’,
då bagarefrun inte ville fotografera sig med upp
spänd parasoll?» Och då han fått veta det —
kanske för tionde gången — skrattade han sitt
gamla klingande, trumpetsmattrande skratt alldeles
som i forna dagar.
Då han blef så där upplifvad, blef också minnet
bättre. Han kunde då själf berätta historier från
fordom, ehuru han dagen därpå kanske hade glömt
dem. Kring »mor», rörde de sig vanligen, ty
så hade han numera börjat kalla Dina, hvilket
han aldrig gjort, så länge hon lefde. Han trodde
visst ibland, att hon verkligen varit äfven hans
mor.
Då Esther var upptagen någon kväll vid teatern
— det hände mera sällan nu för tiden — kom
Sellmer vanligen in och spelade schack med hennes
far. Det var ett tålamodspröfvande göra, ty Evald
måste nästan för hvarje gång lära sig, huru de
olika pjeserna gå. Och han blef nedstämd, om
han icke vann åtminstone hvartannat parti; han
förstod lyckligtvis icke, hvilka afsiktliga bockar
Sellmer begick för att åstadkomma detta resultat.
Först under den närmaste tiden efter döds
fallet hade teaterdirektionen af grannlagenhet be
friat Esther från att uppträda, och under dessa
veckor hade man hos en ung debutant upptäckt
samma förmåga att hastigt lära in roller, som
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gjort Esther till en så nyttig sujett. Den nya
unga damen sjöng i halsen, men var strålande
vacker och hade därlör publiken för sig, och efter
hand trängde hon ut Esther från alla hennes
dubbleringsroller.
Esther hade följaktligen sina kvällar jäm
förelsevis lediga nu för tiden. Det hade Evald
märkt.. En gång kom han till henne och sade:
»Hvarför går du inte på teatern så ofta som
förr? Mor tyckte om, att du gick på teatern.»
»Vill du då, att jag skall gå ifrån dig?»
»Nej; men om du är rädd att gå ensam, så
kan jag gå med. Det skulle nog mor ha tyckt om. »
Det var en idé. Kvällarna blefvo så odrägligt
långsamma ibland, i synnerhet då inte Sellmer
hade tid att komma in till dem. Om hon skulle
ta far med sig på teatern ? Det kunde kanske
verka litet väckande och upplifvande på honom.
Hon gjorde ett försök och tog honom med
sig på en af småteatrarna, där det gafs ett gam
maldags lustspel. I början föreföll han litet rädd.
Han hade ej varit på någon teater sedan den
kväll, då Esther debuterade. Men snart blef han
road af de enkla, lättfattliga upptågen, och då
pjesen var slut, hade Esther riktigt svårt att få
honom därifrån.
Man började nu se Esther och fadern på
teatrarna nästan lika ofta som man förr såg henne
och modern. Endast med den skillnaden att de
ej gingo så ofta på operan. Evald tyckte mest
om farser och glada komedier. Han uppfattade

vanligen ej mer än fjärdedelen af hvad han såg.
kanske ej ens det.
Men alltid var det någon
grotesk scen, som inpräglade sig i hans minne
och som han sedan kunde b a roligt åt i en vecka.
»Sabinskornas bortröfvande», i synnerhet den sce
nen, då teaterdirektören uppträder i professorns
salong och man drar af honom ulstern, så att
han står där barbent i sin antika kostym med
tékoppen i handen, roade honom så mycket, att
Esther måste följa med honom och se om den
pjesen ett halftjog gånger. Det var tur, att de
hade fribiljetter öfverallt, eljest skulle hon ej kunnat
tillfredsställa faderns sent uppvaknade smak för
teatern.
Ibland öfverraskade han henne med att, just
som det var som roligast, luta sig intill henne
och hviska:
»Det här skulle mor ha sett! Hvarför gick
hon inte med i kväll?»
Men många aftnar tillbragte de ocksä där
hemma i salen. I sängkammaren med alla dess
minnen var Esther aldrig annat än då hon ville
vara ensam, och så stötte salen till Sellmers rum,
så att om han hörde dem tala där ute, kunde
det locka honom att göra dem ett besök, och det
var alltid en sådan lättnad, då han kom. Men
ibland, då far och dotter sutto i skymningen en
samma och pratade, kunde det hända att Esther
plötsligt spratt till och sade:
»Tyst!»
»Hvad är det?» frågade Evald.
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»Jag tyckte alldeles, att jag horde mor jämra
sig.» —
Så kom julen. Esther hade ej dankt på att
vidtaga några särskilda arrangementer. Hon hade
ej håg för dylikt, och för Evald skulle nog de
där dagarna gå som alla andra.
Men på julaftonens förmiddag hade han varit
ute och skaffat en liten julgran, en aln hög. Plan
tog den med sig in i sitt rum med sin vanliga
hemlighetsfulla min och var instängd där ett par
timmar. Då de ätit middag, gick han dit in igen,
och om en stund ropade han in Esther. Han
hade klädt julgranen smakfullt med en massa
konstgjorda blommor och små silfverkottar och
var helt stolt öfver sitt verk.
»Och nu ska vi fara ut till mor med den,»
sade han. »Jag har sagt till om täcksläde till
klockan fem. »
Och då klockan blef fem, stego de i en hyr
kusksläde, gumman Engberg lyfte in julgranen och
satte den på baksätet, och så bar det af med far
och dotter till Nya kyrkogården. Där planterade
de den vackra julgranen i den mjuka, nyfallna
snön på mors graf, och Evald grät, som han icke
gjort sedan Dina gick ifrån dem.
Men det var också det sista uppflammandet
af det menskliga hos honom. Hela vintern var
han mycket slö och sysselsatte sig mest med att
snärja fingrarna med snöret. I vårbrytningen för
kylde han sig och måste gå till sängs, yrade om
mors mandelkransar, som han hade knutit ihop
Konstnärsblod.
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till en ordenskeja och dekorerat henne med för
hennes förtjänster om litteratur och konst, eller
också tyckte han sig sitta på grosshandelskontoret, där han tjänstgjort en tid som ung. Han
småmuttrade mellan tänderna, det lät nästan, som
om han grälat.
»Hvarför ska ni låta dem betala för mycket?
Hvad ha de gjort er för ondt? De ä’ ju så in
nerligt snälla — riktigt genompräktiga hedersknyfflar — — »
Det var hans sista ord här i lifvet. Mor
gonen därpå hade han somnat in för alltid, med
handen under kinden som ett barn.
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ellmer hade genast erbjudit sig att
lämna sin bostad, då det ju ej kunde
anses riktigt passande, att han hyrde
rum af ett ogift ungt fruntimmer utan
Äi föräldrar eller förkläde. Men han behöfde icke flytta, ty på faderns begrafningsdag följde Esther med tant
Vallner hem; hon var bjuden att vistas hos henne
tills vidare. Den unga flickan stod ju alldeles
ensam i världen, och hennes framtid tedde sig
ganska oviss.
Ännu ovissare blef den i vårdagarna, ty då
blef Esther uppsagd vid teatern. Man behöfde
henne ej längre, sedan man fått en ny räddningsboj, och direktionen trodde dessutom icke, att
Esther skulle kunna utveckla sig till något mera
på konstnärsbanan. Man hade öfverskattat hennes
rS-' "T
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begåfning från början, och det hade visst hon
själf också. Hon gjorde klokast i att återgå till
privatlifvet. De roller hon hade hemma skulle
hon vara god och skicka tillbaka.
Från den dagen var det, som om Esthers
gamla kärlek till teatern lågat upp med fördubblad
kraft. Fastän hon nu ej så ofta hade något att
uträtta där uppe på operan, gjorde hon sig oupp
hörligt ärenden dit, blott därför att hon ej kunde
hålla sig därifrån. Om så och så många dagar
' skulle operan stängas för detta spelår — och sedan
skulle Esther aldrig mera få inandas denna luft,
stå och hänga mellan kulisserna, tränga sig fram
mellan maskinarbetare och statister, sitta och läsa
tidningarna vid stora bordet i artisternas foyer,
värma fotterna öfver den stora, rykande stocken,
som brann där inne i spiseln, se på folket ute på
Gustaf Adolfs torg — — aldrig mera skulle hon
få stå i gången utanför gamla fru Stahrs logedörr
och prata med teaterråttan — aldrig skulle hon
själf få bli teaterråtta här, som hon drömt om.
Det var, som om hennes bröstkorg växt igen, då
hon tänkte på det.
Återgå till privatlifvet? Hvad menades med det?
Lära sig sy kläder, komma på kontor eller i bästa
fall lefva en usel tillvaro på sång- och musiklek
tioner? Eller gifta sig? Gifta sig med Sellmer och
tyna bort af längtan till teatern som mor? Nej,
inte det. Aldrig samma gräsliga öde som mor.
Dessutom — älskade hon Sellmer? Det visste hon
inte, det hade hon aldrig haft tid att tänka på.
o
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Men tänka — det fick hon nu tid till, ty tant
Vallner hade mycket att sköta och lämnade henne
ofta ensam. Då tänkte hon, så att hufvudet värkte,
gjorde långa, ensliga promenader utåt Djurgården,
bara för att tänka. Hon hade lefvat som i en
brusande hvirfvel några år, allt sedan mor sjuknade,
ständigt jäktad af oro och ångest, och aldrig
kunnat gå in i sig själf. Hon kände sig icke
själf, hon förstod icke sitt förflutna, och hon kände
sig drifva redlös in i framtiden.
Alla hennes tankekedjor slutade med ett stort
hvarför. Hvarför hade hon misslyckats i sin konstnärsverksamhet? sporde hon sig själf, där hon satt
på gräset under en ek vid Rosendalsvägen —
samma plats, där hon suttit så länge den dagen,
då hon fick veta, att mor var obotligt sjuk. Hvar
för hade mors och Albertis och hennes egna för
hoppningar ej gått i fullbordan? Var det, som
Sellmer en gång sagt, därför att hon var för
mycket känslomenniska och ej kunde helt kallt
och nyktert betrakta den sceniska konsten som ett
arbete, där det gäller att hålla sitt eget känslolif i
bakgrunden? Eller var det därför, att hon delat
sig och gifvit »menniskoätaren», som Sellmer
uttryckt sig, för litet och mor för mycket? Hon
skulle således kanske ha blifvit bättre konstnärinna, om hon aldrig känt sin mor? Det var då
mor, som stått henne i vägen? Nej, så kunde
det ju inte vara, henne hade hon tvärt om att
tacka för det lilla hon dugde till.

Eller var det konstnärsblodet, som var för
tunt? Skulle bon aldrig, om de yttre omstän
digheterna varit aldrig så gynnsamma, kunnat bli
något, af brist på anlag och begåfning? Ja —
det återstod att bevisa; Esther hade icke fått pröfva
sig tillräckligt än, tyckte hon, ty allt hennes ar
bete vid teatern hade ju måst bli halffärdigt, och
efter det kunde hon icke rättvisligen bedömas.
Nu, då hon var fri från alla familjeband och andra
kraftsplittrande intressen, som Sellmer sagt — nu
skulle hon kunnat egna sig åt det konstnärliga
arbetet odeladt. Och just nu stängdes portarna
för henne. Hvarför ?
Portarna? Det fanns ju andra portar? Världen
var stor, och teatrar fanns det öfverallt.
Nej, hon kunde inte > återgå till privatlifvet ».
Denna kärlek till scenens konst kunde inte för ro
skull ha blifvit nedlagd hos henne; livad vore
det för mening i detta? En längtan, som aldrig
vore bestämd att nå sitt mål? En törst, som
aldrig skulle kunna släckas? Ingen försyn, ingen
naturmakt, ingen slump ens kunde vara nog grym
att skapa en sådan varelse.
Framtiden — endast den och ett fortsatt sam
vetsgrant och hängifvet arbete i konstens tjänst
skulle kunna ge henne svar på alla dessa: hvarför?
Men Sellmer? Om hon ändå älskade honom !
Hon hade ju blifvit så upprörd, då hon mottog
hans bref i dag.
Hon tog fram det och läste
igpnom det ännu en gång.
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»Fröken Esther, » skref han. »Jag har i dag
ute i staden hört en nyhet, som gjort mig både
glad och ledsen, mest glad. Ni skall lämna operan.
Ni kan i detta ögonblick helt och hållet bestämma
ert öde själf. Jag vet inte, hvilket alternativ ni
har att välja emellan, men om ni skulle anse er
ha fått nog af konsten och tillika blifvit tillräck
ligt ensam för att utsikten att dela lifvet med en
man, som respekterar er personlighet och älskar
er utan gräns och måtta, inte precis behöfver
verka afskräckande — kom då ihåg att räkna det
alternativet med bland dem ni radar upp för er.
Jaha, sist vi talade om detta friade jag inte — men
nu friar jag, jag friar af alla krafter, ty nu tycker
jag att det är min skyldighet och nästan min
rättighet. Ja, ni missförstår mig inte — ni vet
nog att jag nu inte gör annat än hvad jag i
åratal måst anlägga munkafie och kapson för att
inte göra.
Hvad ni skall svara? Gå grundligt till rätta
med er själf, det är mitt råd. Tro inte obetingadt
på hvad jag sade er sist: att ni inte håller af mig.
Det kan ju finnas en tusendels möjlighet att jag
inte alltid har rätt i hvad jag säger. OgIi svara
inte strax. Tag er en grundlig betänketid. Om
ni gör hvad ni ångrar, så vill jag inte ha förledt
er till det genom att ta er med öfverraskning.
Och när ni en gång beslutar er, säg mig då ärligt
allt hvä4 ni tänker och känner.
Bengt Sellmer. >?
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Hon satt länge tankfull med det öppna brefvet
framför sig, och återigen kom ett af hennes hvarför. Hvarför skulle hon ha mött denna redliga,
finkänsliga menniska på sin väg, hvarför skulle
han ha fäst sig vid henne, om det ej var me
ningen att det skulle leda till någonting för dem
bägge? Om de nu skildes åt för att aldrig mera
råkas, hvad hade då deras bekantskap varit till
för nytta? För honom hade den endast haft
sorg och missräkningar till resultat.
Ja, visst höll hon af honom, det behöfde hon
inte fundera på. Af alla menniskor, som hon
kände, fanns det ingen, som hon höll så mycket
af. Och då hon tänkte sig framtiden vid hans
sida, fick hon en känsla af trygghet och lugn
glädje. Men — var han henne så kär, att hon för
hans skull kunde afstå från det hon ansåg vara
sin lefnadsuppgift? Nej, det trodde hon inte. Och
han delade inte, han heller, det visste hon. Han
hatade ju allt hvad teater heter, hade han sagt.
Och om hon som hans hustru började täras af
hemlängtan till scenens värld, skulle hon inte lida
tyst som mor, nej, så stark var hon inte— hon
skulle komma att låta äfven honom lida, och det
hade han inte förtjänat af henne.
Medan hon satt där och spann vidare på
sina frågor och tankar, hörde hon steg, och då
hon såg upp, stod Sellmer midt framför henne
med hatten i handen.
»Ah — ni här! skulle det visst heta på
teatern,» sade han. > Men så falsk är jag inte att
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jag säger det. Jag vet, att ni brakar hålla till
här ute, och fastän jag stretade emot, drogo benen
mig hit just nu från Hasselbacken, där jag druckit
mitt kaffe. — Stoppa undan det där brefvet, så
är ni snäll. Jag vill inte, att vi skola tala om
det nu.»
Hon åtlydde uppmaningen, och han slog sig
ner bredvid henne.
»Hur skall det bli med auktionen, som ni har
talat om?» sade han. »Ni funderade på att ställa
till den i början af juni, innan staden blef folktom.
Jag har lofvat hjälpa er, och det löftet står jag
vid, men nog tycker jag det vore bättre ni dröjde
med att sälja edra tillhörigheter till i september,
då folk sätter bo — och då ni kanske säkrare än
nu vet, hvad ni kan vilja eller behöfva ta undan
för egen räkning. »
>Jag kommer troligen att sälja allt,» sade
hon osäkert.
Hans ansikte mulnade.
»Men hur ni än kommer att ställa det för er
i höst, skall ni väl alltid ha ett rum någonstans,
och om det är någon särskild favoritmöbel ni
har — —»
»Hvem vet, om jag ens får något eget rum
hädanefter?» sade hon. »I höst följer jag kanske
med något teatersällskap, som drar land och rike
omkring. »
Han såg henne rakt i ansiktet och rodnade
af harm.
»Talar ni allvarsamt?»

154

-

»Ja — i det närmaste åtminstone.»
»Således — teatern har er fast för lifstiden? »
»Jag vet inte ännu — vi skulle ju inte tala
om min framtid.»
»Ni har rätt,» sade han och försökte lugna
sig. >Det är fult att skrämmas så där. — Nu,
då ni bara har er själf att ta hänsyn till, borde
det väl vara lättare för er att välja som en klok
och förståndig flicka, » tilläde han likväl efter en
paus, ty förskräckelsen satt kvar i honom, och han
kunde ej lägga ner ämnet. »Jag menar: nu behöfver ni inte haka er fast vid konsten för att
inte göra mor ledsen.»
»Tror ni inte, att jag har skyldigheter mot
mor, fastän hon är död? Och i synnerhet i det
afseendet ? »
»Hvarför just i det afseendet?»
»Därför att det är af henne jag fått mitt pund,
hur ringa det nu än må vara,» svarade Esther
varmt. »Har jag några konstnärsanlag, så är
det af henne jag ärft dem — allt hvad jag kan
har hon lärt mig, och min brinnande håg för
teatern, min tro på min kallelse — min mono
man ie, som ni brukar säga — allt detta är nå
gonting af mor inom mig, någonting som följt
med hennes blod i mina ådror, och därför måste
jag vörda det.»
»Nej, det skall ni aldrig tro!» utbrast han
häftigt och sprang upp. »Det är inte alls från
er mor ni har ärft det där — det är ju från er
far. »
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»Pappa var ingen artistnatur, det vet ni väl.»
»Nej, men — hur skall jag säga nu? Han
var ingen normal menniska, han led af ärftlig
svaghet i hjärnan, och sådana personers barn lida
ju ofta af något slags fixa idéer!»
Det blef tyst en stund. Först då hon rest
sig upp och var ett långt stycke ifrån honom,
insåg han, huru brutalt han sårat henne.
Han såg henne hastigt aflägsna sig utan att
se sig om. Icke en blick ansåg hon honom värd.
»Esther!» ropade han och började springa
efter henne.
Men så stannade han och lät henne gå. Han
stödde sig mot en trädstam och såg efter henne.
»Nu har jag förlorat henne för alltid.» mum
lade han. » Och det bara för att jag är en grobian,
som inte kan hålla inne med sanningen!»
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t par dagar därefter fiek Esther uppe
i sitt lilla rum hos fru Vallner besök
af en kamrat från teatern, en af de
äldre, bassångaren Baumgardt, som i
följd af någon oenighet med en af de
styrande herrarne fått sitt afsked på
samma gång som hon. Han hade sökt henne ett
par gånger och var öfverlycklig att nu ändtligen
träffa henne hemma.
Han skulle bilda eget operasällskap, berättade
han; det var en gammal plan, som legat fullfärdig i hans hufvud långt före det här dumma
grälet med direktionen.
Han ämnade fylla ett
länge kändt behof och ge landsorten en opera —
ambulatorisk förstås, men bara in musik och fina
artister. Repertoaren skulle bestå af Gounod,
Thomas, Bizet — idel moderna, kuranta saker;
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operetter kunde naturligtvis inte komma i fråga.
Egen orkester, fin orkester, det föll af sig själf.
Han hade redan värfvat en hel mängd artister,
från småteatrarna i Stockholm, ett par från Hel
singfors och några nybörjare, men han saknade
ännu sin prima donna, sin Julia, Mignon, Carmen,
Margaretha, etc. — och det skulle nu Esther bli.
Att hon skulle säga nej, det kom inte i fråga —
men nu ville han bara veta, hvad hon hade
för löneanspråk?
Han satt hos Esther i flera timmar och pra
tade, fastän han sade sig ha så förskräckligt brådtom
— egentligen var han ute på jakt efter en violon
cellist, fast han velat göra upp den här lilla
historien i förbifarten. Och då han gick, hade
Esther skrifvit under ett kontrakt, som han bar på
fickan. Hon hade verkligen tyckt som han, att
det inte var något att fundera på.
Fru Vallner skulle resa till en badort och
ville bjuda Esther med sig; hon kunde minsann
behöfva stärka sig efter alla sorger och bedröfvelser; hon såg riktigt utsliten ut, stackars barn;
ingen kunde se på henne, att hon bara var tjugu
fem år. Men Esther svarade ett tacksamt nej;
hon måste arbeta i sommar och var rädd att bli
för mycket distraherad vid en badort. Hon skulle
genomarbeta flera stora roller på nytt, nagelfara
hvarje detalj — hädanefter ämnade hon icke lämna
något åt slumpen.
Fru Vallner reste således till vestkusten, och
Esther inackorderade sig för sommaren hos Nymans,
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som hade eget sommarställe på Vermdön; där fick
hon vara i ostörd ro och disponera pianot för sin
egen räkning, när hon ville.
t början af augusti fick hon ett bref från
Sellmer, helt affärsmässigt, Han begärde att få
köpa alla hennes möbler och öfriga bohagsartiklar,
kökskärl, linne, sängkläder, med ett ord, hela
hemmet, som det befann sig. Han ämnade ta
upp sin gamla mor till sig i höst och ville slippa
besväret att springa omkring i bosättningsmagasinen; det orkade ej heller mors gamla ben med.
Dessutom hade han vant sig vid sin bostad vid
Norrlandsgatan och skulle kanske inte komma att
trifvas i en ny omgifning. Han föreslog henne
en rund summa, som föreföll hvarken för rikligt
eller för knappt tilltagen. Esther antog genast an
budet, han skickade henne pengarna per posto,
hon svarade med ett visitkort och ett kvitto,
och så var den affären uppgjord, alldeles som
mellan två obekanta personer.
I slutet af oktober kom Esther inflyttande till
staden för att deltaga i den nybildade truppens
repetitioner. Hon kunde ju sina partier förut,
därför behöfde hon endast vara med om general
repetitionerna. Baumgardt var sorglös och glad
som vanligt; ingen dödlig varelse på jorden hade
någonsin haft så brådtom som han, han hade
endast tid att sofva en timme om nätterna, påstod
han, men det hindrade honom icke från att dag
ligen dricka eftermiddagskaffe i Lagerlunden i tre
runda timmar. Han hade haft den oturen att inte
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kunna få någon orkester, men det gjorde ju ingen
ting, man fick att börja med hjälpa sig fram med
ett par fioler, klarinett och piano.
Fru Vallner var ännu kvar i Marstrand, men
Esther bodde i sitt vanliga rum i hennes våning.
En gång gick hon upp till föräldrarnes gamla
bostad för att tala med gumman Engberg om för
säljning af hvad som fanns hängande i garde
roberna; då mötte hon Sellmer i trappan. Han
fick en mycket allvarsam, nästan dyster min, tog
af sig hatten och fortsatte sin väg utför trappan.
Sedan ångrade hon sig att hon inte hade
ropat honom tillbaka. Hon hade haft tid att lugna
sig under sommaren och var nu ej ond på honom
längre. Hon skulle aldrig kunna glömma den
vänskap han visat henne och hennes föräldrar.
Men älska honom? Nej, om det funnits ett frö
till något sådant hos henne, hade han själf ryckt
upp det. Den, som förklarat hennes konstnärsdrömmar som en psykisk abnormitet och med
grof hand velat slita af en af de på en gång
finaste och starkaste föreningssträngarna mellan
henne och mor — honom skulle hon icke kunna
lefva tillsammans med en dag, ty han missförstod
det bästa hos henne.
Men att hon icke kunde hålla af honom be
rodde framför allt därpå, att hon ibland om nät
terna drömde, att det han sagt var sant. —
Under den, vecka Esther tillbragte i Stockholm
öppnades operans spelsäsong. Men hon afhöll sig
med flit från att bevista någon representation.
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Hon ville nu icke se tillbaka på hvad hon för
lorat — framåt! var hennes lösen.
Hon und
vek allt, som kunde underminera den sinnes
styrka hon samlat på lager under sommaren.
Sista kvällen hon var i Stockholm, såg hon af
affischen, att man gaf Mignon — med den nya
stjärnan i hennes roll.
Dagen därpå hade hon fördröjt sig så länge
ute på Nya kyrkogården, där hon varit för att
ta afsked af far och mor, att hon fick mycket
brådtom i sista stunden. Ångbåten, som skulle
föra den resande teatertruppen till Gefle, afgick
från Skeppsbron klockan half sju. Hon hade där
för ingen tid att förlora. Just som hon kom utför
Vallners trappor och skulle stiga i den väntande
åkardroskan, kom ordonnansen från operan fram
och räckte henne ett bref och en bukett, som ett
stadsbud lämnat in hos kungliga teaterns portvakt
i dag — det var väl från någon, som inte visste
hennes adress.
Esther kastade en hastig blick på brefvets utan
skrift. Det var fruntimmersstil — förmodligen
flickorna Nathan, som ännu lågo på landet.
Då hon kom ner till Skeppsbron och fört
sina saker ombord, fick hon se Sellmer bland
menniskomassan på käen. Hon bar ner sin bukett
och resväska i hytten och skyndade sedan ut för
att säga honom farväl. Tänk — han hade tagit
reda på, när truppen skulle fara!
»Det var vänligt af er att komma ner och
säga mig farväl,» sade hon och tryckte hjärtligt
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hans hand med en min, som om det aldrig varit
något dem emellan.
»Jag ville nödvändigt be er inte vara ond på
mig,» sade han.
>Det är jag inte.»
»Riktigt säkert?»
»Ja. »
»Och så ville jag tacka er — tacka er —» han
kom inte längre. Hans röst var så underligt
tjock.
»Nej, det är jag som skall tacka er för allt
hvad ni varit för mig och de mina. En trogen
vän som ni glömmer man aldrig.»
»Jag skulle så gärna ha velat ge er blommor
— men jag vågade inte; om ni hade kastat dem
i sjön, hade jag bestärndt hoppat efter.»
»Tack för er goda vilja. Men om ni ville ge
mig något annat lill afskedsgåfva?»
»Hvad då?» utbrast han ifrigt. »Skall jag
rifva ut mitt högra öga — eller bägge?»
»Hu då!» smålog hon. »Nej, men om ni
hade ett porträtt af er. »
Han ref upp sin plånbok med brådskande fart
och räckte henne med darrande hand en mycket
lyckad fotografi.
»Tack.»
»Tack för att ni ville ha den. »
Ångbåtsklockan ringde.
»Och så vill jag säga er en sak till,» återtog
han och såg bort. »Om det skulle gå er illa» —
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»Jag förstår, » svarade Esther allvarsamt. »Med
mig kan det inte gå illa. Jag har nu mitt öde
i mina egna händer. För öfrigt — om ni skulle
få höra om några år, att jag sjunkit ner till mère
noble eller korist vid någon landsortstrupp, så
skall ni inte tro, att jag är olycklig för det, tvärt om
— jag får ju ändå arbeta i mitt kall, det som
jag är född till — och det är visst lifvets bästa
lycka, tror jag.»
Hon räckte honom ännu en gång handen,
sade honom ett farväl, som han ej kunde besvara,
och gick öfver landgången. Då hon kom upp på
akterdäck, såg hon, att han hade dragit sig ut
ur folkmassan och ställt sig uppe på trottoaren
utanför ett af husen vid Skeppsbron. Hon viftade
till honom med sin näsduk och gick ner i hytten
för att lägga ifrån sig hans porträtt.
Där fick hon sikte på buketten och brefvet,
som hon lagt ifrån sig på soffan första gången
hon var nere här. Hon bröt brefvet och fann
nu att det saknade underskrift. Förvånad läste
hon följande:
»Kommer ni i håg, att ni dagen efter er debut
för öfver fem år sedan fick ett anonymt bref
från en liten excentrisk landsortsflicka, som ville
tacka er för den oförgätligt njutningsrika stund
ni beredt henne med er Mignon? Den flickan är
nu en nygift fru, sladd på bröllopsresa till Stock
holm med sin man. I går afton voro vi på
operan för att jag skulle få lifva upp ett af
mina käraste ungdomsminnen. Jag hade med mig
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en bukett till er, ty i min landtliga oerfarenhet
tänkte jag aldrig på, att Mignon kunde ha bytt
om framställarinna. Jag blef riktigt ledsen, då
jag strax före spektaklets början läste på affischen,
att en annan skulle utföra er roll. Jag var vid
dåligt lynne hela kvällen och hade inte alls roligt.
Buketten tog jag med mig hem igen. Min man
träffade en bekant under en af mellanakterna och
fick af honom veta, att ni haft många sorger
och pröfningar att genomgå under dessa fem år.
Jag blef så ledsen, då jag fick höra det, att jag
föresatte mig att ni ändå skulle ha min bukett
till bevis på att ni är ihågkommen och att jag
varmt deltar i ert öde. Jag vet inte er adress,
med vid teatern måtte de väl känna till den.
Min rara man ber om sin obekanta helsning.
Jag hör, att ni skall resa i landsorten. Tänk, om
ni någon gång kom till Vimmerby ! Men ack,
där ha vi ju ingen teater. Farväl nu; all möjlig
lycka önskar jag er på er lefnadsväg, stor fram
gång i er konst och till sist en sådan rar man
som min Magnus. »
Esther kunde ej låta bli att dra på munnen,
men hennes ögon voro fuktiga. Hon var tacksam
och minnesgod, den där lilla naiva småländskan !
Där hade hon åtminstone en, som förstått henne.
Kanske fanns det många sådana lätt hänförda
unga hjärtan bland den publik hon nu skulle
sjunga för. Att detta bref kommit henne till
handa just nu, då hon nyss gått öfver land
gången till sitt nya lif, tog hon som ett godt förebud.
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Då hon åter kom upp på däck, hade lär
tyget lagt ut. Genom sin reskikare såg hon, att
Sellmer ännu stod kvar på trottoaren invid hus
väggen och såg efter ångbåten. Men nu gjorde
den en krökning, och han var borta. Det var
en härlig afton. Solen höll just på att gå ner
och slösade med flammande gult och rödt i alla
nyanser, där den sänkte sig i vester — öfver Nya
kyrkogården, tänkte Esther.
Hon stod och stirrade in i det skiftande färg
spelet med drömtung, vemodig blick. Då hörde
hon Baumgardts muntra röst bakom sig:
»Så allvarsam, fröken Boye? Ni ser alldeles
ut, som om ni stod och tänkte på den där visan
af Schubert — hur är det den låter nu igen?
Se, solen ännu mig sänder
Flämtande helsning till sist
Och visar mig det ställe,
Där jag mitt käraste mist —»

sjöng han med sin patetiska basröst så högt, att
alla passagerarne på akterdäck hörde det.
Hon tog långsamt tankarna och blicken till
sig, vände sig sedan om till sin direktör och
frågade :
»Huru snart äro vi framme i Gefle och få
börja arbeta?»
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Berättelser,

r. 25.

Otillräckligt.

Albert Bonniers förlag.
BERNHARD MEIJER :
Excelsior! En fantasts historia.

2:ne band. 4: 50.

RICHARD MELANDER:
/ frack och vadmal. Silhuetter och skuggbilder. 2: 50.

Tattar-blod.

BIRGER MÖRNER;
Ett dikthäfte. 1 kr.

GEORG NORDENSVAN:
Hvad Figge blef och andra berättelser. Pris c:a 2 kr.
En berättelse ur konstnärslifvet. i: 75.
Lek. Novelletter. 2 kr. ,
Lifsuppgifter. Tva berättelser: Framgång.
Sten
Figge-

—

3 kronor.

MATHILDA ROOS:
Saulus af Tarsus.
bibeln.

En själs historia, tecknad efter

Pris cirka 2: 50.

Familjen Verle. En skildring. 3: 75.
Hårdt mot Hårdt, Berättelse. 3: 50.
Höststormar. Berättelse. 3: 50.
Lifsbilder. Berättelser. 3 kr.

DANIEL STEN:
Bland ödebygder och skär. Berättelser.
”Sämre folk”. En berättelse. 2: 50.

2 kr.

Albert Bonniers förlag.
AUGUST STRINDBERG:
/ Hafsbandet. Berättelse. Pris cirka 4 kr.
Hemsöborna. Skärgårdsberättelse. 2; 75.
Skärkar/s/ili Berättelser. 3 kr.
Bland franska bönder. Subjektiva resekildringar,
3: 5°-

Ungdomen

Blomstermålningar och Djurstycken.
tillegnade.

Med 14 vignetter.

2 kr.

Tjenstekvinnans son. En själs utvecklingshistoria. I.
3: 5°-

jäsningstiden. En själs utvecklingshistoria. II. 3- 5°/röda rummet. En själs utvecklingshistoria. III. 2: 25.
Tryckt och otryckt. I. 3: 25
Tryckt och otryckt, II. 3: 2 5-

KARL A. TAVASTSTJERNA :
Nya vers.

Vuxen for hemmet.

i verIden. — Från pojkåren.

—

3:ne dikter.

Fågelfri derute
2: 5° > äib- 3; 5°-

För morgonbris. Dikter. 2-.a uppl. 2:75; inb. 3: 75-

ELNA TENOW:
Brokigt.

Noveller och skisser,

i: 75.

ANNA WAHLENBERG:
På vakt. Komedi i tre akter, i: 25.
/ hvardagslag. Skisser. 2: 25.
Underliga vägar. Skildring. 3 kr.
Små Själar. En hvardagshistoria. 2: 50.
Hos Grannas. Skisser, r. 75.

På Albert Bonniers förlag' har förut utkommit al

EBIST LUPQUIST:

SMINK.
Berättelse.

1: 75.

» Finhet och ett visst tilltalande behag finnes i nästan
allt hvad förf. skrifvit, men ej alltid har han lyckats
gifva sina figurer en så kraftig modellering som i »Smink».
Ämnet är ypperligt funnet. — Arbetet i sin helhet lika
lättläst som gediget.»
(Aftonbladet.)
»Bland på sista tiden offentliggjorda skildringar ur
teaterlifvet förefaller oss »Smink» ovedersägligen intaga
främsta rummet.»

(Dagens Nyheter.)

»Berättelsen är först
»Ett

och främst underhallande.»
(Ny 711. Tidning.)

särdeles lyckadt arbete och ett arbete af god halt.»
(Göteborgs H.- o. Sjöfartstidning.)

Sannsagor och Fantasier.
Berättelser.

2 kronor.

»Förf. bedömer sakerna vänligt och med ett ädelt
sinnelag.»
(Finsk Tidskrift.)
»Det är det vackraste löfte någon ung författare på länge
gifvit hos OSS.»

(Nya Dagl. Allehanda.)

»Det är hjärta i herr Lundquists skildringar. Där
för äro de värda en stor publik.»
(Aftonbladet.)

Cornelius Nepos.
Proverb i en akt.

50 öre.

