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väckte just ingen vidare uppmärk
samhet bland de kaffedrickande her- 
rarne ute i stora salen, då de tre 
aktriserna gingo igenom rummet och 
slogo sig ner i det lilla kabinettet 
bakom de röda schaggportiérerna, ty 

kaféets stamkunder voro så vana vid att se dem 
intaga sin frukostrisp så der vid ett-tiden mest 
hvar annan dag, i synnerhet i början af månaden, 
då de hade godt om pengar. Fröken bakom 
disken visste, hvad de ville ha, utan att de behöfde 
säga till; så snart Liah Österman visade sig i 
tamburdörren och fröken Bolin och lilla fru Malm 
döko upp bakom henne, öppnade hon genast luckan 
ut till köket och ropade:

»Två kaffe med smör och salt kött och en 
half porter med två fågelsmörgåsar!»



Och en märkvärdig tur hade de, att kabinet
tet nästan alltid var ledigt, då de kommen Man 
fick vara så bra i fred der inne, ty der rymdes 
bara ett bord, en soffa och ett par stolar; fönstret 
vette utåt Drottninggatan, så att man kunde sitta 
och se på folket, om man ville, och stängde man 
dörrarna ut till stora salen, kunde Liah till och 
med få tända sin cigarrett ofvanpå fågelsmör
gåsarna och portera.

»Usch, hvad jag är hungrig!» utbrast Emmy 
Bolin och ordnade sin lugg framför spegeln i ka
kelugnen; hennes lilla vackra ansigte nådde jämt 
och rätt så högt, att hon kunde se det ofvanför 
de konstgjorda begoniorna på kaminutsprånget.

»Och du har ändå ätit frukost en gång förut 
i dag,» anmärkte Liah, som genast slagit sig ner 
i soffan. Hon var alltid van att gå först och ta 
den bästa platsen. *

»Jo, jag tackar, jag! Kan det kallas frukost, 
det der gula kaffesqvalpet, som min inackorderings- 
tant består — med tre petrificerade skorpor till 
— skorpor från stenåldern! Du är lycklig du, 
Liah, som är en storhet och slipper bo i familj 
for fyrtio kronor i månaden.»

»En storhet — vid Apolloteatern ! » sade Liah 
med en axelryckning och trummade otåligt på 
bordets marmorskifva.

»Åhja, när man har 5,000 i lön och får spela 
alla de stora rollerna, så har man ingenting att 
klaga, tycker jag.»
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»Men det är ändå bara en sekundteater. Du 
är ju kunglig artist du.»

»Ja, jag har nu burit in bref och varit bal
gäst i fyra långa år — nog är det kungligt alltid!»

»Seså, små flickor, inte ska ni gräla nu,» 
sade fru Malm, som stått framme vid fönstret 
och betraktat de förbigående genom sin pince-nez. 
Hon gick fram till bordet, drog af sig handskarna, 
vek ihop dem ytterst ordentligt och satte sig 
bredvid Liah i soffan. »Och inte skall Emmy 
vara afundsjuk för att Liah skall spela Orleanska 
jungfrun i morgon — vänta, det blir nog din tur 
också. »

»Ja, i Vimmerby kanhända, i någon gammal 
lada,» sade Emmy och slog sig ner på en stol. 
»Apropos, ni ha väl haft minnesrepetition i dag?»

Liah nickade midt i en gäspning.
»Generalrepetitionen gick bra i går, hörde 

jag,» fortfor Emmy. »Fast Putte skall vara litet 
konstig som Dunois. Hvad är Dunois för en, är 
det en riddare?»

»Det är en bastard,» svarade Thérèse Malm, 
då Liah ej tycktes bry sig om att svara.

»Äh, så dum du är!» utbrast Emmy naivt. 
»En bastard — det är ju en fågel, vet jag!»

De båda andra skrattade, och Emmy stämde 
in; hon trodde, att hon sagt något qvickt. Det 
hände henne understundom, utan att hon behöfde 
göra sig något besvär. Ibland skrattade kamra
terna åt henne, bara hon öppnade munnen; det 
var för märkvärdigt.
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Nu kom frukostbrickan in, och det bief tyst 
en stund. Alla tre åto med strykande aptit, och 
rummet fyldes af en stark kaffelukt. Liah hälde 
med virtuosmessig färdighet portern i glaset och 
expedierade i hast den ena smörgåsen, medan 
fradgan lade sig.

Hon såg blek ut; generalrepetitionen i går 
qväll hade räckt till framåt ett på natten, och 
sedan hade hon ej kunnat sofva af oro. Men 
inga strapatser kunde inverka menligt på hennes 
skönhet. Om än beslöjade af missmod eller öfver- 
ansträngning, voro hennes djupa, mörka ögon all
tid lika underbart vackra, och den friska, hvita 
sammetshyn, för hvilken hon hade sitt röda hår 
att tacka, kunde icke bli grå af nattvak. Hon 
hade kommit till kaféet frusen och olustig, men 
efter hand började portern värma upp henne; en 
fm, skär rodnad lade sig öfver hennes kinder, och 
hon knäpte upp sin sidenfodrade rödbruna plysch- 
kappa.

»Är du rädd för morgondagen?» frågade 
Emmy med munnen full af mat.

»Rädd är man ju alltid,» svarade Liah kort.
»Nej pass, aldrig jag,» inföll fru Malm mun

tert, i det hon bredde sig en ny smörgås. »Jag 
känner mig aldrig så lifvad och glad som en pre- 
mièreafton, och strax innan jag skall göra min 
entré, vill jag bara dansa och prata galenskaper, 
och jag får riktigt lägga band på mig för att inte 
ta alla menniskor i famn, till och med mina fiender.»

»Inte har du några fiender, kära .Thérèse,» 
sade Liah.
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»Inte det jag vet, men det beror på att jag 
är ensam i mitt fack. När du blir gammal och 
skall spela gumroller, blir du nog min fiende, du 
också, Liah.»

»Spelar du med i Orleanska jungfrun, Thé
rèse?» frågade Emmy.

»Nej, det förekommer inga hexor i den pjesen,» 
svarade Thérèse godmodigt, »du far visst efter 
Macbeth. Du vet inte du, lilla oskuld, att den 
der Jungfrun är en romantisk tragedi af Schiller, 
och med en sådan näsa som min är man hvarken 
romantisk eller tragisk.»

Thérèse Malm var näst Liah Apolloteaterns 
mest omtyckta qvinliga artist. Hon gick i det 
komiska gumfacket och hade sedan några år till
baka skapat ett helt galleri af humoristiska figurer, 
som kritiken gerna jämförde med Knut Almlöfs 
gubbar. Hon var ett ganska bildadt fruntimmer 
och hade först vid mera mogen ålder egnat sig 
åt teatern, då hennes mans kortvaruaffär började 
gå utför. Hon påstod sig sjelf icke vara skapad 
till artist, ty hon saknade ingifvelse och måste 
mödosamt plocka ihop detaljerna på reflexionens 
väg. Det märktes emellertid icke på hennes 
sceniska skapelser, som voro skarpt individuali
serade mästerstycken af en kärnfrisk, originel 
humor. -— Hon var ytterst sparsam och ordentlig 
och hade redan ett icke så litet kapital, placeradt 
på fördelaktigaste sätt. Det var hennes fasta före
sats att gå ifrån teatern, då hennes besparingar 
uppgingo till trettio tusen; då skulle hon flytta

spiåj
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med sin man till någon liten billig småstad och 
lefva i lugn och ro på sina pengar.

Hon hade ett ovanligt godt omdöme och bi
stod gema sina kamrater med råd, då de icke 
kunde komma till rätta med uppfattningen af 
någon roll. Den enda, som hon aldrig kunnat 
göra någon nytta i det afseendet, var Liah Öster
man; hon var ju så sjelfrådig och ville alltid gå 
sin egen väg, antingen den bar till framgång eller 
fiasko.

»Jag afundas dig din näsa, jag,» sade Liah 
tankfullt, »inte precis för dess form, men för det 
fina väderkornet. Du hittar alltid det rätta, och 
det märkvärdigaste är, att du går rakt på det, 
utan att söka. Jag deremot — när jag får en 
ny roll, stänger jag genast in mig och läser den 
om och om igen och grubblar mig till hufvudvärk, 
innan jag vet, hur jag skall ta den.»

»Det är derför, att du vill göra för mycket 
af allting, det har jag sagt dig hundra gånger,» 
sade Thérèse och sköt ifrån sig den urdruckna 
kaffekoppen. »Du äflas att göra någonting psyko
logiskt märkvärdigt af hvarenda roll, om den är 
aldrig så jämnstruken och enkel. Som nu t. ex. 
med Orleanska jungfrun.»

■»Nej, säg ingenting!» utbrast Liah häftigt. 
»Jag vill ingenting höra! Då blir jag bara tvek
sam. och orolig, och så går det alldeles på tok i

o

morgon qväll. Ah, jag såg nog på generalrepeti
tionen i går, att du inte var nöjd — men nu har 
jag en gång utarbetat rollen ända in i de minsta
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detaljer efter en viss grundtanke, och det är min 
öfvertygelse, att just så måste Jeanne d’Arc spelas 
i våra vantrogna tider. Att komma med öfver- 
naturligheter går nu inte an, det tror ingen men- 
niska på. Man har växt ifrån sagorna, och nu 
vill man se figurer af kött och blod på scenen. 
Du skall få se, att jag den här gången skall göra 
någonting sant och konseqvent. Jag har aldrig 
förr känt mig så säker på mig sjelf. Jag är bara 
rädd för andra akten och början af tredje, ända 
tills den svarte riddaren kommer. Der får jag 
inte Schillers Johanna att passa ihop med den 
Johanna, jag vill framställa.»

»Der kritiserar du dig sjelf skarpare än någon 
recensent kommer att göra i öfvermorgon. Du 
vill retouchera Schiller — det ska herrar estetici 
aldrig tillåta.»

»De måste tillåta det, de måste ge mig rätt 
den här gången, annars blir jag galen!» utbrast 
Liah häftigt och kastade sig tillbaka i soffan. 
»Ah, du vet inte, du, att den här rollen är min 
sista trumf! Misslyckas jag i den — ja, då 
svarar jag inte för hvad jag gör. Jag har före
satt mig, att jag i ett enda slag skall reparera 
alla mina motgångar under det här olycksaliga 
spelåret. »

»Det är riktigt löjligt att höra dig tala om 
motgångar,» sade Emmy, som ännu icke slutat 
äta. »Recensenterna våga ju aldrig ta i dig annat 
än med sammetshandskar. ’Vår lofvande trage-



dienne’, vår sceniska konsts förnämsta hopp’, 
aldrig hör man annat.»

»Ja, men jag är tjugufem år, har arbetat vid 
teatern i åtta säsonger och vill inte höra talas om 
’löften’ och ’hopp’ längre. Jag vill, att man skall 
ta min konst på allvar, som en fullgången och 
mogen konst, inte som en barnlek. Jag ger dem 
det bästa jag kan ge, och då vill jag också ha 
erkännande derefter. Jag tål inga halfva fram
gångar, och' ingenting halft för resten. Hellre än 
de der ljumma, reserverade loforden, som det inte 
fins någon verklig kärna i, vill jag då låta dem 
hudflänga mig — jag hatar all succès d’estime, 
hellre då ett ordentligt fiasko! — Fast det skulle 
jag inte kunna finna mig i den här gången — 
inte den här gången! Nu behöfver jag en ordent
lig seger, om jag inte skall börja tvifla på mig 
sjelf. Hvad har jag vunnit för ena sköna lagrar 
i år? Maria Stuart i höstas — framgång med 
förbehåll; Sfinxen, också en seger med afprut- 
ningar; Césarine i La femme de Claude, Miranda 
och nu sist Gerda i pastor Ahlstedts’tråkiga fem- 
aktare — ingenting att tala om! Ja bevars, pu
bliken har nog varit vänlig, men de der omyndiga 
stackarne kan man ju inte .lita, på — de applå
dera ju ofta, för att man ser bra ut eller har 
starka lungor. Publiken skall jag nog få på min 
sida i morgon också, i synnerhet sedan jag får 
rustningen på mig, den klär mig ypperligt — men 
tidningarna! Det är dem jag lägger an på den
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här gången, och kan jag inte få dem för mina 
fotter, så —!»

Hon höjde sin knutna hand och höll den stilla 
i luften ett ögonblick med hotande blick och sam
manpressade läppar, men plötsligt fick hon se 
Emmy ifrigt stoppa in ett stort stycke wiener- 
kringla i munnen och hjelpa till med alla fem 
fingerspetsarna; hon hade visst icke hört på ett 
ord. Liah brast i skratt, reste sig upp, gick till 
fönstret, stälde sig der och drog på sig handskarna. 
Thérèse tog upp plånboken.

»Betala för mig, så är du snäll!» sade Liah.
»Har du nu inga pengar igen?» frågade Thé

rèse. »Gud tröste mig för ditt sudd. Du fick ju 
ut din lön i förgår.»

»Ja, jag kan inte hjelpa det, jag var skyldig 
alltihop och ändå mer till Tunborgs. Går det bra 
i morgon qväll, skall jag be direktören att få ut 
för nästa månad i förskott, annars vet jag inte, 
hur jag skall komma öfver april. Jag har ju inte 
råd att skaffa mig litet blommor till Nathans bal 
i öfvermorgon, för att nu inte tala om klädning — 
jag måste naturligtvis gå dit i min hvita, som jag 
redan har dansat i fem gånger i vinter.»

»Är det generalkonsul Nathan, som ska ha 
bal?» frågade Emmy, som nu ändtligen slutat.

»Ja visst. Åh, jag är så led på de der dumma 
tillställningarna! Att dansa! Kan man tänka sig 
något fånigare! Och äta —!»

»Ja, men jag tycker, att äta just inte är något 
så fånigt nöje,» sade Emmy.
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, »Nej, inte för dig. — Men det har ingen sett, 
om jag kommer på den der balen än. Gjorde jag 
rätt —»

Hon af bröt sig midt i meningen, rodnade och 
ämnade dra sig ifrån fönstret, men det var för 
sent, hon måste besvara den helsning, som adres
serats till henne från trottoaren midt emot.

»Hvem var det?» frågade Thérèse och steg
upp.

»Åh, det var en bekant herre,» svarade Liah 
i en ton af spelad likgiltighet. »Kom nu, så gå vi.»

»Nej, jag måste se, hvem det var först,» ut
brast Emmy och sprang till fönstret, »efter du blef 
så röd och vacker. Aha, der står han ännu qvar 
i butikdörren och hvisslar på sin hund. Det är 
den der lektorn, Verner heter han visst. Han tittar 
hit upp än. Åh, den som kände honom ändå. 
Han ser så stilig ut. Han tror visst, att han skall 
få se dig en gång till — kom hit, Liah!»

»Du är tokig, Emmy. Tro du jag idkar fönster
kurtis? Stå inte der och visa dig, det ser så 
dumt ut. »

»Var inte rädd, jag skall inte ta honom ifrån
dig.»

»Hvem är han?» frågade Thérèse.
»Det är en af mina balbekanta,» svarade Liah 

vårdslöst, i det hon gick fram till spegeln och ord
nade sitt flor. »Han är bosatt någonstans långt 
nere i Småland och är riksdagsman, 
honom högst obetydligt

Jag känner
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Thérèse öppnade dörren, vinkade åt uppas- 
serskan och betalade förtäringen; derpå gingo de 
tre damerna sina färde.

Utanför porten såg Liah genast, att lektorn 
stod cfvar utanför cigarrboden.

»Ja, adjö med er då,» sade hon. »Du, Emmy, 
går väl hem till Kungsbacken?»

»Ja, jag skall hem och läsa på en ny roll,» 
svarade den lilla subretten. »Och nog är det en 
jungfru också, fast inte precis af den orleanska 
sorten. Åh, jag är så led på att vara jungfru, så 
det kan ni aldrig tro. Den här gången skall jag 
bära in ett glas vatten i stället för de der gamla 
brefven — det är då alltid en omvexling.»

»Och Thérèse?»
»Jag skall upp på Holländska magasinet ett 

slag; der realiseras duktyger.»
»Då skiljas våra vägar. Jag går hem och 

stänger in mig. Adjö!» —
Han stod qvar.
Hon låtsade icke se honom och gick hastigt 

framåt den venstra trottoaren. Hon kände, att han 
sneddade öfver gatan och började följa efter henne.

»Skall jag låta honom hinna upp mig?» tänkte 
hon. »Det kunde nog vara roligt att språka litet 
med honom. — Nej, det skulle bara distrahera 
mig. Nu bör jag ju inte tänka på annat än min 
roll. Í alla fall — jag träffar honom kanske hos 
Nathans.»

Nu sprang hans gula dogg förbi henne. Hon 
förstod, att hon måste skynda på stegen, om hon
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skulle undgå honom. Lyckligtvis hade hon endast 
ett kort stycke hem; hon bodde vid Fredsgatan.

Då hon gick in genom sin port och stängde 
den efter sig, såg hon honom gå förbi ute på gatan. 
Han tittade in genom glasrutorna i förbifarten och 
såg bedröfvad ut.

»Stackars gosse!»
Några minuter derefter låg hon på sin chäs- 

long och drog långa tankfulla drag ur sin cigarr — 
cigaretter tyckte hon egentligen icke om, cigarren 
var mera chic, cigarett kunde ju hvilken krydd- 
krämarfru som helst röka — och funderade på 
andra akten, som hon inte kunde få att passa i 
stycke med det öfriga.

*
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ah var teaterbarn. Hon kom till verl- 
den i en af mellersta Sveriges små
städer, medan den trupp, som hennes 
föräldrar tillhörde, spelade der under 
en vinter på 50-talet. Fru Österman 
var helt ung och oerfaren, hade aldrig 
haft något barn förr och betedde sig 

högst otympligt vid skötseln af den nyfödda. 
Dertill var det en ovanligt kall vinter, och då trup
pen ungefär tre veckor efter barnets födelse bröt 
upp för att bege sig till en annan stad, vågade 
man icke ta den lilla med sig; det öfverenskoms, 
att den snickarefamilj, hos hvilken Östermans bott, 
skulle behålla flickan mot en viss summa i må
naden, tills hon blef så stor, att föräldrarne kunde 
ta henne till sig igen och föra henne med sig 
på sina resor. Snickarehustrun, som tillika var 
affischörska åt de i staden gasterande teatersällska
pen, egde sjelf inga barn och hade från början fäst sig
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vid den lilla. I några månader koramo pengar 
ordentligt på dagen, men småningom blefvo remis
serna allt mindre punktliga, och då de slutligen 
alldeles upphörde, hade madam Hallqvist hunnit 
bli så förtjust i sin fosterdotter, att hon ej kunde 
skilja sig ifrån henne, utan skref ett href till ma
karna Österman, att hon ville behålla henne till 
arf och eget utan någon betalning.

Modern hade i dopet gifvit flickan det klin
gande namnet Thalia, som dock fosterföräldrarna, 
må hända i följd af ett oklart medvetande om dess 
löjlighet, i hvardagslag förkortade till Lia. Längre 
fram i tiden, då hon redan kommit in vid teatern 
och fått en vurm för allt, som kunde »göra effekt», 
lade hon ett h till sitt namn.

Den lilla staden var sedan gammalt känd för 
att ifrigt uppmuntra den sceniska konsten. Ett 
någorlunda drägligt sällskap kunde derför vanligen 
påräkna goda hus, och de behöfde alls icke an
stränga sig, som nu förtiden, att följa med hufvud- 
stadsscenernas repertoar, ty de gamla tårpressande 
dramerna och de naiva vådevillerna hade ännu ej 
på långt när förlorat sin dragningskraft i R. Här 
njöt man ännu med välbehag en sådan enkel, 
gammaldags kost som »Grafbruden», »En moders 
välsignelse» och »Kronfogdarne». Också stod den 
lilla trånga och obeqväma teatern nästan aldrig 
obegagnad, knappast en månad på hela året.

Liah växte upp mellan kulisserna. Der hade 
hon sin lekplats. Der kunde hon sitta tyst i tim
tal och se på, hur man repeterade, och alla tra-
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giska eller komiska grimaser, som de spelande 
gjorde, afspeglade sig mekaniskt på den lillas rör
liga ansigte. Ångest, hat, förakt, patetisk ömhet, 
hån, uppsluppen glädje, .allt vande sig hennes out
vecklade drag omedvetet att efterhärma. Då den 
olycklige älskaren slog sig för pannan, gjorde Liah 
så med, utan att sjelf veta af det, och då teater
prinsessan exeqverade sin stolt afvisande gest, slog 
äfven den lilla flickan ut armen och gjorde samma 
kastning med hufvudet.

Men hon fick äfven göra nytta för sig. Hon 
hjelpte fostermodern att bära de hos snickare
familjen boende aktrisernas klädkorgar till teatern, 
sprang ärenden åt direktören och biträdde med 
hopskaffandet af reqvisitan. Då madam Hallqvist 
lemnade henne listan, visste hon på pricken, hvart 
hon skulle gå och låna Erik XIV:s guitarr, drott
ning Kristinas hvita pelskappa eller Desdemonas 
toalettspegel, och nej fick hon aldrig, ty hon var 
så vacker och liflig och hade ett så omotståndligt 
sätt att bedja med de mörka ögonen. Det var 
dock endast då fostermodern var upptagen på annat 
håll, som hon fick sköta dessa löpande göromål, 
hvilka madam Hallqvist eljes uträttade sjelf och 
det med känsla och öfvertygelse.

Ty madamen var teatervurmig, och det hade 
hon varit i alla tider. Teatern var hennes halfva 
lif, förklarade hon, och hennes man tilläde nog i 
sitt stilla sinne, der han stod vid sin hyfvelbänk, 
att romanerna utfylde den andra hälften. Madam 
Hallqvist var nämligen fantasimenniska. Arbetet
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hemma i hushållet eller på skurdagsverke hos sta
dens herrskap var för henne ett nödvändigt ondt, 
som hon kanske aldrig skulle ha underkastat sig, 
om hon egt ständig tillgång till nya romaner eller 
kunnat få egna all sin tid åt teatern. Det var 
derför ej någon lätt sak för familjerna i staden 
att få henne hem till sig som hjelp. Egentligen 
var hon ju ingen särdeles duglig arbeterska, men 
ingen var ändå så eftersökt som hon, ty ingen 
hade så mycket roligt att berätta. Framför allt 
hade hon ett outtömligt förråd af anekdoter om 
teaterfolket, dem hon ju sett på så nära håll. 
Hvad gjorde det, att vårrengöringen gick litet lång
samt och att raststunderna vid manglingen spunno 
ut sig till en oförsvarlig längd? Man hade ju 
ändå full valuta, det var så utomordentligt intres
sant att ord för ord fä reda på, hvilka fräckheter 
förste älskaren hade sagt till direktörens fru på 
en repetition, och att få veta, huru många af stadens 
herrar som varit betagna i den vackra mamsell H., 
och hvem det var, som hade présentât henne den 
dyrbara florssjalen, som hon begagnade i »Trettio 
år af en spelares lefnad».

Naturligtvis hade madam Hallqvist mången 
gång dragit tunga suckar öfver sitt olyckliga öde 
att icke sjelf kunna få beträda tiljan. Men natu
ren hade lagt oöfverstigliga hinder i vägen. Hon 
var låghalt och hade just aldrig haft någon vidare 
fägring att skryta med — och att egna sig åt 
komedien och spela löjliga gummor! Nej, det var 
under hennes värdighet,



Att Liah deremot en gång skulle gå in vid 
teatern, det hade länge varit en afgjord sak både 
iör henne och fosterföräldrarna ; så snart hon gått 
och läst, skulle hon få följa med någon hygglig 
trupp. Hon hade redan som barn flerfaldiga gånger 
varit med på scenen som statist och till och med 
haft ett par små roller. Hon kunde flera pjeser 
nästan utantill, och hon hade alldeles klart för sig, 
att hon skulle debutera som Syrsan.

Hon var endast fyra år, då hon första gången 
började arrangera ett. slags teaterföreställningar på 
egen hand hemma i fosterföräldrarnas lilla rum 
innanför köket. Hon hade fått i sitt hufvud, att 
hon skulle spela engel. För att bli riktigt fin, gick 
hon i smyg och tog på sig sin nya gröna ullkläd- 
ning, som hon eljes endast fick begagna om sön
dagarna, draperade en gammal hvit fönstergardin 
öfver axlarna och klättrade upp på sängen, ty der- 
ifrån kunde hon se sig i spegeln, som hängde öfver 
madamens byrå. Och nu skulle hon flyga. Hon 
bredde ut armarna, kafvade ett par gånger i luften, 
tog fart och kastade sig ut i rymden med den på
följd att hon slog pladask i golfvet, stötte näsan i 
blod och ref ett stort hål i den gröna ullklädningen 
på en otäck spik, som man lagat sängfoten med. 
Hon och madam en skrattade sedan mången gång 
tillsammans åt denna hennes första, misslyckade 
debut, och Liah gömde en lapp af den gröna kläd- 
ningen i sitt minnesskrin.

Då hon var tretton år, såg madam Hallqvist 
af tidningarna, att Liahs far dött i någon lands-
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ortsstad i södra Sverige. Ett par år derefter kom 
bref från enkan, att bon nu, sedan hon dragit sig 
från scenen och gift om sig med en förmögen 
handlande i Upsala, befann sig i de lyckliga om
ständigheter, att hon kunde ta sin dotter till sig.

Det var ett dunderslag för både Liah och 
hennes fosterföräldrar. Hon höll just på att bere
das till sin första nattvardsgång och hade redan i 
fjor talat vid direktör Vallén, att hon skulle få 
sluta sig till hans sällskap omedelbart efter det 
hon blifvit konfirmerad. Skulle nu allt detta gå 
om intet? Hon skref ett långt, exalteradt bref 
till modern, skildrade sin brinnande håg för den 
sceniska konsten, förklarade, att hon ville offra allt 
för denna, både anhöriga och ekonomiskt välstånd, 
och besvor modern att icke lägga några hinder i 
vägen för henne. Till svar härpå fick hon ett vän
ligt, ehuru förskräckligt illa stafvadt bref, hvari 
modern sade sig icke ha det ringaste emot, att 
Liah kom till teatern, men »ambelerande» fick hon 
på inga vilkor bli; så snart hon gått fram, skulle 
hon resa till modern i Upsala, så skulle nog denna 
sedan styra om, att hon fick komma in vid kung
liga teaterns elevskola i Stockholm.

Det var som en soluppgång för Liah efter allt 
det förtviflans mörker, hvari hon befunnit sig. 
Kungliga teaterns elevskola 1 Det låg en sådan 
förförisk klang i de tre orden, att hon läste sin 
katekes, konfirmerades, packade och skildes från 
fosterföräldrarna som i ett rus af glädje. Hon hann 
knappast känna, att det gjorde ondt att skiljas från
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de beskedliga menniskorna, som varit benne i fars 
och mors ställe, förr än hon redan låg i armarna 
på en yppig, hvitmedad, friserad dam med målade 
ögonbryn och stora, runda odaliskörhängen, och 
bakom henne skymtade en gammal korpulent herre, 
som såg ofantligt förlägen ut och oupphörligt tum
made på sin tjocka guldkedja; damen var hennes rätta 
mor, och^ den korpulente herrn var hennes styffar.

I två dagar dränkte f. d. Bella Österman sin 
dotter i en störtskur af teaterminnen, berättade 
hvad Boråstidningen hade sagt om hennes »Pre
ciösa», visade henne en trasa af den klädning hon 
begagnat i »Qväkaren och dansösen» och högar af 
gamla torkade buketter och lagerkransar och räk
nade upp alla sina roller för henne, och i alla 
hade hon varit lika utmärkt. Sedan reste mor 
och dotter med ångbåten till Stockholm för att gå 
på teatern, och derifrån kommo de icke hem förr 
än fram i juni, då teatrarna stängdes, och då hade 
de varit på spektaklet h varje q väll i nära tre vec
kors tid och förstört många hundra kronor, men 
det sade styffadern ingenting om, ty han hyste en 
oinskränkt beundran för sin Bella och tyckte, att 
allt hvad hon gjorde var gudomligt.

Stockholmsvistelsen hade för Liah varit som 
en dröm om paradiset. Nu först hade hon fått en 
aning om, hvad dramatisk konst var, och för att 
en gång kunna spela så, hade hon gerna offrat 
sin högra hand, om någon begärt det.

Men elevskolan, deraf blef ingenting. Den 
var nu stängd, och att gå sysslolös och längta
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hela sommaren! Nej, det var omöjligt. Och så 
denna långa beredelsetid med deklamationstimmai 
och tråkiga öfningsscener i oändlighet och aldiig 
en ordentlig roll på flera år, kanske bara ett själ
löst staterande, medan andra, må hända mindre 
begåfvade, utförde de stora uppgifterna ! Både Bella 
och Liah insågo, att det var otänkbart. Nej, då
fans det ett annat sätt.

I ett par dagar gick modern omkring och såg 
ogenomtränglig ut. Morgnar och qvällar hade hon 
långa diskussioner med sin man, hvilka visst icke 
ledde till önskadt. resultat, ty hon var mycket onå
dig mot honom vid middagsbordet och vände nac
ken till, då han ville kyssa henne. Men så var 
det heller ingen småsak hon begärt at honom: en 
pariserresa för både sig och Liah. Han svarade, 
att Liah skulle gerna få resa, om hon kunde få 
lämpligt sällskap, och han skulle kosta på henne 
vistelsen der ute till och med ett halft år, om det 
så skulle vara, men sin lilla älskade Bella kunde 
han inte undvara; hon måste tänka på, att bon 
varit ifrån honom i tre veckors tid på våren, och 
hvem vet, hur många år de kunde ha att lefva 
tillsammans? Då han var död, kunde hon gerna
fara till Paris, men inte förr.

Det blef dervid. Liah var utom sig al hän
ryckning och sörjde just icke öfver, att modern ej 
kunde få följa med. Hon hade redan i Stockholm 
tröttat henne med sitt innehållslösa pi adder; nej, 
skulle man kunna se något och riktigt förstå hvad
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man såg, måste man vara ensam och se med sina 
egna ögon.

Genom sina många teaterbekanta i Stockholm 
lyckades Bella få reda på, att regissören vid Apollo- 
teatern med sin fru skulle göra en trip till Paris 
de sista dagarna i juli, och med dem fick Liah 
tillåtelse att göra sällskap.

Under de sex veckor, som återstod o till dess, 
pluggade hon franska för en språklärare i Upsala, 
så att hon knappast gaf sig tid att äta. Hon hade 
ett förvånande minne, och då hon på utsatt tid 
begaf sig af, glad i hågen som en spelman, hade 
hon redan hunnit få ett ganska rikhaltigt ordförråd.

Bella grät vid afskedet, mest öfver att hon 
måste stanna qvar i Upsala; men den, som var 
nästan ännu gladare än Liah sjelf, det var styf- 
fadern, som nu slapp höra teaterprat från morgon 
till qväll och kunde få uteslutande rå om sin Bella, 
och för den lyckan betalade han gerna ut några 
af sina hundralappar.

Begissören lärde sig under resan fullt upp
skatta Liahs begåfning, och det kom an på honom, 
att hon genast vid sin återkomst från utlandet 
följande vår debuterade på Apolloteatern i stället 
för på Dramatiskan. Liah hade efter någon tve
kan gått in derpå; hon skulle här ha lättare att 
slå sig igenom och genast från början få stora 
roller.

Hon debuterade som Syrsan och väckte upp
seende både genom sin skönhet och sitt friska, 
originella spel. Liah hade aldrig, sedan hon var

Smink. 2
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barn, varit i tillfälle att se rollen utföras af någon 
annan, och detta gaf hennes spel så mycket större 
omedelbarhet. Kännare, som sett pjesen tjogtals 
gånger, försäkrade, att hon letat upp nya sidor 
hos Fanchon, som ingen annan före henne fram
hållit; flera detaljer voro rent af genialiska. Na
turligtvis såg man, att mycket brast i fråga om 
det tekniska underlaget, men det öfvervägande 
intrycket var, att man här hade framför sig en 
ovanlig nalurlig begåfning med långt flera resur
ser än till och med många omsorgsfullt skolade 
artister.

Resultatet blef ett engagement för tre år med 
en för en debutant nästan exempellös lön.

Fastän hon börjat med att öfverflygla de flesta 
af sina äldre qvinliga kamrater och ta roller ifrån 
dem, blef hon ändå ej egentligen illa omtyckt. 
Dertill var hon for godmodig och rätt fram. Hon 
behöfde visserligen icke intrigera, då både direk
tören, recensenterna och publiken täflade om att 
knuffa fram henne, men det låg ej heller i hennes 
lynne att gå bakvägar för att vinna någon fördel 
framför andra. Var det något hon ville, sade hon 
det vanligen rent ut, så att alla hörde det, och 
alltid fick hon sin vilja fram. Hon hade derför 
ingen anledning till annat än att ständigt vara 
glad och vänlig mot alla, Retjeningen vid teatern, 
statister, koris 1er och alla de mindre förmågorna 
riktigt afgudade henne. Alltid hade hon en sorg
löst munter nick åt dem, då hon kom och gick, 
då de andra aktriserna deremot aldrig vårdade
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sig att helsa, - och hon höll sig ieke för god att 
dä och då säga ett skämtsamt ord till en balett- 
flieka i förbifarten. Några af kamraterna tyckte 
till och med, att hon var alldeles för litet mån 
om sin värdighet. En gång t. ex., då man spe
lade Onkel Sam, der Liah icke var med, stod hon 
bakom fonden, klädd i hatt och kappa, och .pra
tade med ett par diplomater, som kommit in från 
salongen. Plötsligt kommit alla herrarne af kören 
marscherande tätt förbi gruppen, der hon stod, 
sjungande Yankee doodle af full hals. I ett nu 
gled Liah ifrån vicomte Z. midt i en. af hans ele
gantaste fraser, hakade sig fast vid förste bäste 
korists arm — det var en liten snusig halfgammai 
figur, som alltid luktade bränvin — marscherade 
af och an med körherrarne bakom fonden och 
skränade Yankee doodle med sina lungors hela 
kraft. Åh, hvad hon hade roligt! Och hvad det 
var komiskt att se vicomtens häpna min!

Sådana infall hade Liah ofta. Hennes för
nämsta rival vid teatern, fröken Andersson, fann 
dem osmakliga och rynkade på näsan åt dem, 
men bland de djupa lederna gjorde de henne högst 
populär.

Och nu hade hon tillhört Apolloteatern i åtta 
år. Vinkar att öfvergå till statens dramatiska 
konstanstalt hade icke saknats, men hon trifdes 
för väl på den lilla scen, som bevittnat hennes 
första triumfer, för att vilja öfverge den, och der 
var hon obestridt den förnämsta stjernan, då hon 
deremot på andra håll skulle ha funnit farliga
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medtäflarinnor. Att arbeta och kämpa tör sina 
segrar var visserligen ingenting motbjudande för 
henne, men hon hade fått en vana att alltid gå 
främst, som det skulle ha blifvit svårt för henne 
att lägga bort, och hon tilltalades icke af det 
ständiga sysslandet med de franska konversations
styckenas intetsägande skuggspelsfigurer, som den 
tiden gjorde sig så breda på dramatiska teatern. 
Hon var skapad till tragédienne; för de små, raffi
nerade, salongsmessiga känslorna lyckades hon 
sällan finna ett tillräckligt dämpadt uttryck.

• I början kom modern nästan hvarje vecka 
på besök från Upsala för att bevittna sin dotters 
framgångar, men då hennes man träffades af slag, 
måste hon hålla sig mera hemma. Han dog ha
stigt, utan att något inbördes testamente blifvit 
uppsatt. Förmögenheten gick till hans syskon, 
och enkan slog sig ner i Stockholm för att på 
jättebuketter åt Liah och ett omåttligt chokolad- 
drickande på konditorier förslösa hvad halfva boets 
realiserande inbragt henne. Då pengarna voro 
slut, tog hon engagement som mère-noble vid en 
landsortstrupp och försvann för alltid från dotterns 
horisont. Då och då kom ett bref med begäran 
om penninglån, det var den enda förbindelse Liah 
hade med sin mor. Slutligen hjelpte hon henne 
till att sätta upp en liten modehandel i Trelleborg, 
och den måtte ha gått bra, ty brefven upphörde. 
Då Liah uppträdt. i någon ny roll, klippte hon 
ut några af de bästa recensionerna och skickade 
dem till gumman; det gladde henne, det visste hon.
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Men recensionerna hade börjat bli så besyn
nerliga under de sista åren. Det var, som om 
man ångrat sig, att man kastat så mycket rosor 
i början, och nu, för fullständighetens skull, ville 
komma efter med törnena. Man förebrådde henne, 
att hon såg allting för inveckladt, att hon styrde 
ut sina skapelser med en öfverdrifven rikedom af 
psykologiska finesser, som gjorde dem pretiösa och 
svårfattliga och ofta hindrade åskådaren från att 
få en helgjuten bild. Man påstod, att hon såg 
djupsinnigheter, der inga funnos, och derigenom 
ofta blef krystad och onaturlig.

Låg det någon sanning i detta eller icke? 
Det var den fråga, som länge marterat. Liah. Hon 
visste ju, att hon icke hade en enda personlig 
fiende inom pressen, och att klandret således måste 
vara ett uttryck af verklig öfvertygelse. Hvem 
var det nu, som hade rätt, hon eller recensenterna? 
Var det dumhet eller blindhet hos dem, att de 
icke sågo i rollen hvad hon såg, eller var det 
hon, som af något slags omedveten, för konsten 
främmande fåfänga äflades att framstå som ett 
större geni, än hon egentligen var? Hon visste 
nog, att hon i fråga om de gamla, klassiska rol
lerna ofta afvek från den traditionella uppfatt
ningen, men hvem kunde bevisa henne, att tradi
tionen alltid hade rätt? Det var ju för den mo
derna tidens menniskor hon spelade, och hvarför 
kunde icke de se på samma sätt som hon? På 
hvilkendera sidan om ridån låg felet? Var det 
då förbjudet alt ingjuta nytt, personligt fif i de
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gamla formerna? — Men skriket var ju alldeles 
det samma, då det var en ny roll hon kreerade: 
det är för mycket, för utarbeta dt, för öfverlastadt ! 
Vi vilja inte anstränga oss att följa, alla dina 
nyanser! Så der brokigt skiftande ar icke lifvet 
och menniskonaturen!

Ibland trodde hon, att det endast berodde på 
lätja och tröghet hos recensenterna. De orkade 
icke vara med om det ansträngande arbetet att 
uppfatta hvad som kostat henne så ofantligt mycket 
större arbete att utmejsla. De ville smälta sin 
middag i ro, de ville endast helt småningom känna 
punschångorna från Operakaféet förflyktigas. Och 
de ville ingenting se, som icke kunde inordnas 
under recensentspråkets gamla schablonmessiga 
fraser.

I sådana ögonblick kände hon sigvensam ha 
rätten på sin sida, och det gaf henne kraft till 
att hålla ut. Men ibland kom missmodet, osäker
heten, tviflet på hennes egen förmåga, och då 
stängde hon in sig på sina rum och grubblade 
och rasade mot sig sjelf och sina vedersakare och 
rökte tills hjernan domnade och hon låg der 
halft afsvimmad på chäslongen, utan en tanke i 
sitt hufvud och endast med en obestämd, behag- 
ligt-melankolisk känsla af att vara olycklig.

Men nu, allt sedan hon fick Jeanne d’Arcs 
roll att studera, hade det kommit ett nytt, feber
aktigt, lif öfver henne. Hon vred och vände den 
på alla håll för att få fram ett stycke natur — 
ty att ta det öfvernaturliga i rollen på fullt allvar, 
det föll henne icke ett ögonblick in, dertill var
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hon alltför skeptisk, och en sådan naiv uppfatt
ning skulle dessutom endast ha väckt publikens 
åtlöje, trodde hon. Och då hon ändtligen ansåg 
sig ha funnit nyckeln, som skulle lösa alla svårig
heter, jublade det inom henne: Nu skall du slå 
ett afgörande slag och visa dem, som tviflat på 
dig, att de haft orätt! Och så kastade hon sig 
öfver rollen med verkligt raseri för att på hvarje 
punkt arbeta om den efter den grundtanke, som 
föresväfvade henne. Hon såg nog, att det mate
rial hon hade att göra med endast var en blod
lös abstraktion; teaterns instruktör hade ju kallat 
Schillers Johanna ett estetiskt experiment, ett slags 
hopkonstrueradt exempel på antikiserande ödes- 
tragik, men det var just detta hon icke ville veta 
af; i hennes hand skulle Jeanne d’Arc bli en lef- 
vande varelse, en qvinna, som alla skulle förstå 
och följa med deltagande, en fullt konkret individ, 
som lefde sitt eget lif och handlade efter sin egen 
hjernas impulser, utan någon ofattlig påverkan 
utifrån af öfvernaturliga makter. Problemet var 
svårt, nästan öfvermenskligt svårt, och just derför 
intresserade det henne mera än någon annan upp
gift hon hittills haft sig förelagd.

Hon föresatte sig, att ingenting skulle få 
distrahera henne i detta arbete, hvarpå kanske 
hela hennes framtid berodde.

Men alldeles ostörd fick hon icke öfverlemna 
sig åt utarbetandet af den bild, som föresväfvade 
hennes fantasi. Hon kom att göra bekantskap 
med Torvald v. Verner.
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ijiah hade varit kär många gånger, men 
känslan hade aldrig slagit djupa rötter 
hos henne. Vanligen bestod hela hennes 
passion i att hennes fantasi af en eller 
annan anledning sattes i rörelse, hon 
frapperades af någonting egendomligt 

hos en person af det motsatta könet, någonting, 
hvarigenom han skilde sig från hvardagsmenni- 
skorna; i sin inbillning upptog hon detta under
liga, ofta skenbart abnorma drag, satte det till
sammans med andra förmodade karaktärsegen
skaper, som skulle göra personen i fråga till nå
gonting intressant, egenartadt, någonting högre 
än det vanliga måttet; hon diktade om honom i 
sin fantasi, gjorde honom till ett psykologiskt feno
men, icke alltid af den för hyggligt folk tilldra
gande sorten; han blef för henne nästan till en 
tacksam teaterfigur, en roll, som hon skulle ha 
brunnit af längtan att få spela, om hon varit karl.
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Under heia den tid, då hennes fantasi var 
sysselsatt med att sålunda kretsa omkring en halft 
uppdiktad manlig bild, var hon förströdd och 
vårdslösade ofta sitt arbete vid teatern. Den per
son, som sålunda var föremål för alla hennes tan
kar, blef för henne det enda intressanta i verlden. 
Hon fick hjertklappning hvarje gång hon hörde 
hans namn nämnas; i hans närvaro blef hon van
ligen stum och skulle helst velat sitta i en vrå 
och se på honom, lyssna till hvarje hans ord och 
iakttaga hvarje hans rörelse. Detta blef oftast 
det, som kurerade henne. Hon kunde icke undgå 
att upptäcka sidor hos honom, som icke alls pas
sade in på den intressanta figur hennes inbillning 
skapat, och ofta nog var det just det s. k. egen
domliga hos honom, som visade sig vara någonting 
helt vanligt och trivialt. Då var trollmakten för
svunnen, och dagen derpå hade hon nästan glömt 
bort alltsamman.

En af hennes första stora passioner var 
Maxime Aubry vid Gymnaseteatern i Paris. Hon 
kände honom icke; hon hade förälskat sig i honom, 
under det hon sett honom spela. Han var ingen 
erkändt stor talang och innehade vanligen endast 
smärre älskareroller, men dem utförde han på ett 
sätt, som lät Liah ana, att det bakom dessa re
serverade, nästan tafatta teaterälskare-manér gömde 
sig en känsloglöd, som han icke vågade släppa 
fram i en sådan obetydlig och hvardaglig uppgift 
af fruktan att störa ensemblen, spränga hela rollen 
och göra sig sjelf löjlig. Hon hade från första
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stunden detta klart för sig — och det endast der- 
för att det ibland fans ett visst mörkt, vibrerande 
tonfall i hans röst. Han var en tragiker, som 
kommit på orätt plats, det var alldeles säkert, och 
hennes hjerta grät i henne, då hon tänkte på, 
hvilken förödmjukelse det måste vara för honom 
att qväir efter qväll gå der i frack och hvit. hals
duk och läspa fram Augiers eleganta repliker, 
som också alla voro klädda i frack, och veta med 
sig, att om han blott en enda gång finge ge lösa 
tyglar åt den lidelse, som ibland mot hans vilja 
blixtrade fram i hans melankoliska svarta ögon 
eller skälfde i hans röst, skulle han rycka hela 
salongen med sig och se alla dessa hundratals 
ansigten blekna af rysande medkänsla. Hon köpte 
ett dussin olika porträtt af honom och satte upp 
dem på kaminfrisen i sitt lilla rum hos madame 
Romanin, fast alla de öfriga pensionärerna skrat
tade åt henne i mjugg och försäkrade, att Maxime 
Aubry var en vanlig histrion de faubourg, fast 
han tack vare sitt jämförelsevis hyggliga utseende 
och en viss hertiginnas inflytande lyckats komma 
sig in vid boulevardteatrarna. Men det var fåfängt 
— Liahs fixa idé kunde ingen ta ifrån henne.

Hon drömde om honom om nätterna, hon 
tyckte sig se någon likhet med honom hos hvar 
tionde mansperson, som mötte henne i boulevar
dernas trängsel. Hon skref på den bizarraste 
franska ett anonymt bref till Comédie française’s 
direktör och frågade, om han icke visste af, att 
den franska stora skådespelarekonstens framtida
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räddare gick och nötte bort sin tid vid Gymnase 
på uppgifter, som ej voro honom värdiga. Och 
till sist kom hon på den idéen, att hon, innan 
hon reste hem, ville höra honom tala i privatlifvet

hon ville icke göra hans bekantskap, ty då fruk
tade hon att aldrig kunna slita sig från Paris, 
men hon ämnade ställa sig i hans väg en qväll 
efter spektaklets slut strax utanför artisternas in
gång — Apolloteaterns regissör och hans hustru, 
hennes vanliga sällskap, skulle naturligtvis stå ett 
litet stycke ifrån och bevittna alltsamman — och 
om han tilltalade henne, skulle det vara i höfvisk, 
kanske deltagande ton, det visste hon, och hvarje 
hans ord skulle hon lägga på minnet, och om han 
bjöd henne sin arm, skulle hon ett ögonblick fatta 
den, och sedan skulle hon till ett evigt minne 
gömma den handske, som hvilat på hans arm.

Regissören skrattade åt henne, men lofvade 
att vara med om upptåget.

Allt gick efter önskan. Han kom hvisslande 
och svängande med sin promenadkäpp, fick se 
Liah stå stödd mot gaslyktan och sluka honom 
med ögonen, gick rakt emot henne, tilltalade 
henne —• —

Ett ögonblick derefter kom hon springande 
till regissören, andlös, nästan gråtande, och på 
hemvägen gick hon midt emellan dem, såg sig 
ängsligt om och gick så fort, att de knappast hunno 
med, och då de frågade, hvad han sagt, förklarade 
hon, att det kunde hon icke upprepa. Men någon
ting melankoliskt och poetiskt hade det visst icke
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varit, ty dagen derpå brände hon upp alla hans 
porträtt; hon blef vid misshumör, så snart någon 
nämde hans namn, och så länge hon var qvar i 
Paris, satte hon aldrig sin fot på Gymnase, om 
hon visste, att han uppträdde.

Ett par år derefter var hon häftigt förälskad 
i en ung man, som bodde midt emot henne vid 
Fredsgatan. Från början var det nog hans vackra 
ansigte och ståtliga hållning, som gjorde intryck 
på hennes skönhetssinne. Men sedan kom hon 
också att lägga märke till hans oerhörda flit. 
Dagen i ända satt han vid sitt fönster och skref. 
Hon hade en gång smugit sig upp i huset och läst 
hans namn på visitkortet, som satt på dörren, och 
visste, att han var en lofvande ung författare. Om 
hon kom aldrig så sent hem från teatern, brann 
det ljus bakom hans gardin. Då diktade han 
naturligtvis. Hon förvånade sig blott öfver, att 
det så sällan kom ut något i bokhandeln af hvad 
han skref. Hon skulle minsann ha köpt. och läst 
det! Hon svärmade för att få spela en roll i 
någon pjes, som han skrifvit, och om också pjesen 
icke vore så bra i och för sig, skulle hon nog 
genom sitt spel skapa dess framgång, och så skulle 
han bli en berömd författare genom henne, men 
lika arbetsam och anspråkslös skulle han vara för 
det. Hon tyckte, att det var något så stort i 
detta, att för arbetet på sin framtid försaka alla 
ungdomens nöjen och tidsfördrif.

Men så fick hon en morgon se honom raka 
sig, och det blef dödsstöten för hennes kärlek.
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Emmy Bolin var händelsevis hos herme och 
fick se honom, der han satt vid fönstret i skjort
ärmarna framför en fyrkantig liten spegel, som 
han hängt upp på fönsterposten, med intvålad haka 
och en oren handduk instucken under halslinningen. 
Det var hon, som narrade Liah att stå bakom 
gardinen och se på honom. Och nog var det 
obeskedligt. af Emmy att skratta så ohejdadt, men 
det var då egentligen inte underligt! Ty man 
kunde ej gerna se något mera komiskt än de miner 
han gjorde framför spegeln. Då han rakade öfver- 
läppen, drog han ner den, så att munnen bildade 
ett litet rundt, svart hål, och då han rakade nedåt 
halsen, sköt han ut underläppen och hakan, så 
att han liknade en dogg. Men sedan han slutat den 
vigtiga förrättningen, blef det ännu värre ; den 
välsignade karlen ville ju aldrig gå ifrån spegeln! 
Han granskade sina tänder, försökte se sig sjelf i 
profil och började derefter dra ner håret i pannan 
för att arrangera lugg. Han försökte på tusen 
olika sätt, men blef aldrig nöjd. Slutligen kam
made han ner håret öfver den höga, intelligenta 
författarepannan, så att det icke syntes en skymt 
deraf, och antog ömsom leende, ömsom bistra, 
högdragna miner — det var så att man ville både 
gråta och skratta!

Men Emmy bara skrattade, hon — skrattade, 
så att hon måste stödja sig mot väggen och kippa 
efter andan. Liah kunde slutligen ej annat än 
stämma in, och det blef hennes befrielse. Den 
hon en gång skrattat åt kunde hon ej längre svärma



för. Och när hon sedan af en slump fick veta, 
att ljuset brann bakom hans gardin till tre om 
nätterna, derför att han satt och odlade sin själ 
med att spela knack tillsammans med kryddbod- 
betjenterna på nedra bottnen, så var detta en all
deles obehöflig kall dusch på hennes glöd; den 
var redan slocknad.

Men den tredje af hennes stora passioner hade 
ett ännu ovärdigare föremål; det var Ekvall, Apollo- 
teaterns nyengagerade store karaktärsskådespelare. 
Det var egentligen hans dåliga rykte, som gjorde, 
att hon blef intresserad för honom. Hon visste, 
att han spelade, drack, skymfade sina kreditorer, 
slog sin hustru och var henne otrogen på det 
skamligaste sätt. Men det fans så mycken öfver- 
svallande manlig kraft i hela hans apparition, hans 
svarta helskägg, hans malmrika stämma, hans spel
sätt, hans gång, han uppträdde med en sådan 
gudomlig hänsynslöshet, hvad han än tog sig till, 
och visade vid alla tillfällen, i ord och handling, 
ett så suveränt förakt för konvenans, takt, yttre 
anständighet och allt hvad regler hette, att hon i 
sitt sinne beundrande jemförde honom med Karl 
Moor och tillbad honom en hel vinter. Han var 
en modig och viljekraftig natur, som icke passade 
i det nuvarande kälkborgerligt städade samhället 
med sina ömkliga kraf på hänsyn för nästans lik- 
tornar; han var en storhet — i det onda, må så 
vara, men han var åtminstone icke lik någon annan, 
han hade mod att vara sig sjelf och sätta sig 
Öfver klandret. Hon svalnade emellertid småning-
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om, då hon märkte, att titanen var nog liten att 
ieke försmå de lumpnaste intriger för att kapa 
åt sig roller, och att hans mod sjönk ihop till 
krypande feghet, så snart han kom i närheten af 
den obetydligaste lille recensent.

Fastän hennes hjerta så ofta bytte om her- 
skare och hon just aldrig gjorde sig något besvär 
med att dölja sina svärmerier, var hennes rykte 
oförvitligt. Herrar i allmänhet intresserade henne 
icke mycket; allt hvad de talade med henne om 
var tråkigt, tyckte hon; det enda, som roade henne 
att prata om, var ju teatern, och det kunde folk 
i allmänhet inte säga ett ord om, utan att bli 
»dumma» och »fåniga». Sådant förstodo endast 
män af facket. Och de manliga kamraterna voro 
visst mycket trefliga och hyggliga också, flere af 
dem, och hon hade haft många glada stunder till
sammans med dem både inom teatern och i 
»Skrubben», ett enskildt rum på Apolloteaterns 
kafé, der de spelande ofta brukade samlas efter 
spektaklets slut för ett äta en sjuttiofemöressexa 
och dricka en sej del öl, men om någon af dem 
trakterade henne med ömma blickar eller blef smek
sam af sig, afspisade hon honom snart med en 
uttråkad min eller en skämtsam tillrättavisning. 
Att de gamla gubbarne vid teatern togo henne om 
lifvet, var någonting som hon icke fäste sig vid, det 
gjorde de med alla, utan att man blef sämre för 
det. Karesser var hon ju så van vid på scenen ; 
de hade alls icke samma betydelse för henne som 
för en privatflicka.
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Ett par gånger hade hon varit ute och superat 
på Rydberg med Emmy Bolin och ett par af hennes 
bekanta herrar, gardeslöjtnanter till på köpet, men 
det var ingenting ondt i, och hon hade aldrig 
hört, att någon förvånade sig deröfver. Att vara 
förkläde åt Emmy skulle aldrig ha fallit henne in; 
hon visste, att hon var bjuden för sin egen skull, 
derför gick hon.

Genom frun, som hon bodde hos, hade hon 
blifvit bekant med flera familjer och var mycket 
bortbjuden om vintrarna. I början roade det henne 
visserligen att se, huru alla herrarne spelade för
älskade och slogos om en dans med henne, men 
snart tröttnade hon på säilskapslifvet, som föreföll 
henne dumt och tidsödande. Hon fortfor att gå 
på bjudningar för att studera damernas sätt att 
föra sig; det hade hon nytta af på scenen. Det 
ökade sociala anseende det medförde att vara sedd 
på fru A:s literära och artistiska mottagningar 
eller generalkonsul Nathans middagar och baler, 
frågade hon icke det ringaste efter.

I säilskapslifvet hade hon den sista vintern 
gjort bekantskap med Torvald v. Verner. Han 
var lektor i en småländsk stad, riksdagsman i 
andra kammaren och en mycket allvarlig, litet stel 
herre med aristokratiskt utseende, rak hållning, 
breda axlar och små hvita händer, som han förde 
på ett ovanligt ledigt och beherskadt sätt för att 
vara irån landet. Då han presenterades för henne, 
kände hon genast igen honom; hon hade ofta sett 
honom på Apollo teatern, i synnerhet då dei* spela-
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des klassisk tragedi; ban var alltid ensam, och 
hon hade lagt märke till honom, derför att ingen 
bland publiken såg ut att ha så genomtråkigt 
som han.

Det sade hon honom också genast, då de 
valsat ett par hvarf. Hon frågade, hvarför han gick 
på teatern, då han synbarligen hade så litet nöje 
deraf.

»För att fylla en lucka i min bildning,» sva
rade han. »Jag har hittills aldrig haft tid att gå 
på teatern — der nere i mitt lilla Kråkvinkel fins 
bara en lada, som knappast förtjenar namnet te- 
ater — och i I psala hade jag min examen att 
tänka på. Men under de två år jag varit riks
dagsman har jag riktigt föresatt mig att se allt i 
den vägen, som lönar mödan att ses. Jag tar 
det som en pligt — en mycket angenäm pligt, då 
ni spelar,» tilläde han med ett artigt leende.

^ En karl, som gick på teatern af pligtkänsla! 
Nå,’ det var då sannerligen något nytt.

»Och det roar er inte det allra ringaste?» 
frågade hon förvånad, utan att fästa sig vid hans 
sista ord. »Ni gäspar alldeles förskräckligt ibland 
bakom affischen.»

»Hvad hör jag — ni har märkt det? Då 
skall jag lägga band på mig hädanefter. Ja, edra, * 
moderna dockhemshistorier ä’ just inte roliga. 
Men ni har aldrig sett mig gäspa åt Shakespeare 
eller Schiller. Dertill har jag alltför stor pietet 
för dem.»

»Och ni kan låta bli att gäspa — af pietet?»
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»Ni ser på mig som på ett mammutdjur,» 
sade han skrattande. »Ja, pietet är någonting 
antediiuvianskt nu för tiden, det medger jag. På 
konstens område också, tror jag. Det ser man 
lätt, om man också är så oinvigd som jag.»

Och så började han tala med henne om vår 
tids nedbrytningsarbete och faran af att rifva upp 
en byggnads grundvalar, utan att anbringa andra 
stöd i stället, och som balkonversation var detta 
så nytt för henne, att hon hörde honom till slut, 
utan att finna det egentligen tråkigt. Han talade 
med en öfvertygelsens värme, som verkade högst 
sympatiskt.

»Jag tycker bättre om att bryta ner, jag,» 
sade hon muntert. »Men jag försöker alltid att 
sätta någonting sannare i stället.»

»Då är jag med er!»
»Vänta bara, tills jag skall göra Orleanska 

jungfrun! Apropos, har ni sett mig som Miranda 
i ’Stormen’?»

»Ja, fyra gånger.»
»Men jag har ju inte spelat rollen mer än 

fyra gånger? Går ni på teatern af pligtkänsla 
hvarje gång?»

»Nej, men det har fallit sig så, jag vet inte, 
hur det kom sig,» sade han och rodnade.

Hon såg det, och hennes förvåning och in
tresse ökades ännu mera. Hon hade aldrig sett 
en karl rodna. —

Hon lade hädanefter märke till, att han var 
på teatern hvarje gång hon spelade. Han salt



— 43 —

på en obemärkt plats under första raden, och när
hon såg åt hans håll, mötte hon hans kikare rik
tad på sig.

De ti åffades då och då i sällskapslifvet och 
voro då alltid mycket goda vänner. Han var så 
olik alla hennes öfriga herrbekanta, pratade aldrig 
skräp, talade med henne om allvarsamma saker, 
som hon visserligen ibland icke förstod, men hon 
tog det ändå som ett bevis på aktning. Han hade 
en gång rent ut sagt henne, att hon omkullkastat 
hans gamla inbitna fördom mot teaterfolk, mest 
genom sin öppenhet och naturlighet.

»Men kanske är det bara höjden af politik,» 
sade han leende, »ni vet nog, att ni bara skulle 
förlora på att göra er till.»

Han hade ett eget sätt att säga artigheter, 
på samma gång i den ridderligaste hofmannaton 
och ändå så att man förstod, att han menade 
hvad han sade. Och så var det alltid någonting 
med hans komplimanger; han hade t. ex. aldrig 
sagt ett ord om hennes utseende eller hennes toa
letter, och talade han om hennes spel, var det 
aldrig i de banala, intetsägande uttrycken.

Tonen mellan dem blef allt mera varmt vän
skaplig. Hon hyste alls icke något fantastiskt 
svärmeri för honom, men han intresserade henne 
lifligt, derför att han stack af från mängden af 
hennes balbeundrare. Hon kände, att det låg 
mera verklig aktning för henne i hans allvarliga, 
litet tillbakadragna sätt än i den frasrika tillbed
jan, som mötte henne öfveralll, Om hon behöft
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be någon om en tjenst, skulle hon först ha vändt 
sig till honom, fastän hon kände honom långt 
mindre än många andra, som bedyrat, att de ville 
gå i döden för henne.

Hon mötte honom ibland ute på gatorna, och 
hvarje gång han helsade på henne, rodnade han. 
En gång följde han henne ett stycke uppåt Drott
ninggatan, men var hela tiden förlägen och tyst 
och tog snart afsked; det var som om han varit 
rädd för att ha gjort henne en otjenst med att 
påtvinga henne sitt sällskap.

Så stodo sakerna, då premièren af Orleanska 
jungfrun annonserades.
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damerna vid teatern voro mycket afimdsjuka på 
Liah för denna eleganta klädloge, hvartill mot
stycke aldrig funnits i Stockholm; men i synnerhet 
under de första åren hade direktören ej kunnat 
neka henne någonting.

Liah var nästan färdig. Hon satt framför 
toalettbordet och stirrade frånvarande med sina 
tuschade ögon in i spegeln. Påkläderskan höll 
på att knäppa klädningslifvet i ryggen.

Det var ingen annan än madam Hallqvist, 
Liahs fostermor, som, då hon för några år sedan 
blef enka, flyttat upp till Stockholm med ett par 
tusen kronor i plånboken och på sin f. d. adoptiv
dotters rekommendation blifvit anstäld som påklä- 
derska vid Apolloteatern. Hon ansåg Liah Öster
man vara den största skådespelerska jorden någon
sin burit, och att recensenterna på senare tiden 
ej velat erkänna det, vittnade enligt hennes åsigt 
om en lika bottenlös ondska som dumhet. Liah 
var hennes afgud, för hvilken hon kunnat gå i 
elden, om så fordrats. Hon hade på de sista 
åren skaffat sig en liten afgud till, nämligen 
konjaksbuteljen, men han dyrkades ännu så länge 
i största hemlighet och då alltid under etiketten 
»magdroppar». Lika litet som hon ville vidkännas 
denna lilla svaghet, erkände hon det nära för
hållande, hvari hon fordom stått till sin nuvarande 
beskyddarinna; hon ansåg må hända, att det 
skulle skada den stora artistens anseende, om det 
blefve kändt, att den fula, halta, litet rödnästa 
påkläderskan varit hennes fostermor. Hon hade
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utbytt det forna förtroliga »du» mot det mera 
ceremoniosa »fröken» och kunde ej förmås att 
ens på tu man hand använda den gamla titeln, 
och det fastän Liah skrattade åt dessa griller och 
för hvem som ville höra det talade om, att »Hali- 
qvist», som hon inom teatern kallades, varit henne 
i mors ställe och gifvit henne mången sirapsgås 
och mången risbastu.

Annars brukade gumman vid premièrerna vara 
minst lika orolig som Liah sjelf, men i qväll var 
hon märkvärdigt nog strålande segerviss, antingen 
det nu berodde på en ökad dosis magdroppar 
eller på något annat.

»Fröken skall inte vara så der hårig, » sade 
hon, i det hon knäpte den sista häktan i det 
mörkblåa lifvetJ »Fröken kommer att spela som 
en engel, och när det är slut, skall hela publiken 
ropa dacapo, så vi få börja om igen på första 
akten.»

»Det är inte publiken jag är rädd för,» sva
rade Liah tonlöst.

»Ja, inte måtte väl fröken vara så tokig och 
bry sig om hvad di skrifver för dumheter i tid
ningarna? För resten skall jag tala om, att de 
der herrarne ä’ inte så farliga heller. Jag har 
senast i dag varit uppe hos en af dem, den allra 
värste till på köpet, den der långa ohängda Sund- 
stedt i Svenska Minerva.»

>Hvad hade du der att göra?:
>Kors, det skadar ju aldrig att försöka smörja 

hjulet litet,» myste Hallqvist belåtet. »Han var
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så artig och mör i mun, så det kan fröken aldrig 
tro, och bjöd mig sitta och allt, Jag san, jag, 
som sanningen var, att han bara skämde ut sig 
sjelf, om han sa’ något ondt i tidningen om fröken, 
och så bad ja’n vara beskedlig bara för den här 
enda gången, och han såg så nyter ut och bara 
småskratta’, och. när jag gick, klappade han mig 
på axeln, och jag passa’ på så finurligt och la’ 
en blank tjugukrona på stolshörnet vid dörrem 
men då bara skratta’ han och stoppa’ ner slanten 
i min kappficka igen och sa’, att så’nt der brukas 
inte här i landet.»

»Hvad har du gjort!» utbrast Liali och sprang 
upp från stolen med rynkade ögonbryn. »Hur 
kan du bära dig så enfaldigt åt! Karlen kan ju 
tro, att det är jag, som skickat dig.»

Det tycktes Hallqvist ej ha tänkt på förut, 
och hon stod der helt handfallen. Lyckligtvis 
hördes nu den elektriska ringklockan ute i korri
doren ringa andra gången.

Liah glömde sin förtret, kastade en sista blick 
i spegeln, satte i litet mera hvitt puder på hakan 
och gick ut ur klädlogen. —

Ridån hade gått upp.
Thibaut med sina döttrar och blifvande mågar 

bildade en grupp nere till höger, Raimond litet skild 
från de andra, med blicken fäst på Johanna, som 
stod stödd mot druideken till venster med armarna 
på ryggen och hufvudet uppåtböjdt, fullkomligt 
omedveten om hvad som tilldrog sig eller sades i 
hennes närhet. Alla kikare riktades genast pä
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henne, och fastän hon i dag var långt mindre 
vacker än vanligt i sin enkla bonddrägt, sitt öfver 
den höga pannan rakt uppstrukna hår och den 
ena flätan halft upplöst nedhängande öfver bröstet, 
kunde dock ingen ta sina ögon ifrån henne, så 
underligt var uttrycket i detta ansigte.

Hon höll ögonen stelt riktade uppåt och tycktes 
lyssna till någonting, som de andra icke hörde. 
Ibland gled ett extatiskt leende öfver hennes an
sigte, men dog genast bort igen. Då systrarna 
omfamnade henne, var det som om hon icke ens 
känt det; hon stod orörlig, utan att se på dem, 
och lät dem handtera sig som ett viljelöst ting. 
Ett par gånger nickade hon sakta, liksom åt något 
osynligt väsen, och höll upp handen bakom örat 
för att höra bättre — icke hvad fadern och Rai
mond talade, ty deras närvaro märkte hon ej ens, 
nej, hon lyssnade till någon hemlighetsfull ande- 
hviskning ute i tomma rymden.

»Mamma, är den der frun tokig?» frågade en 
gäll barnröst någonstädes uppe på tredje raden. 
Och denna barnröst gaf publiken genast från bör
jan klaven till Liahs uppfattning af rollen.

Ja, det var tydligen en dåre, en i följd af 
religiöst svärmeri sinnesrubbad ung q vinna man 
hade framför sig. Hon stod försjunken i sitt 
visionära tillstånd, oberörd af allt yttre, ända tills 
bonden Bertrand uppträdde med hjelmen i sin hand. 
Då var det som om hennes ögon omotståndligt 
fjettrats vid denna; under Bertrands berättelse drogs 
hon omedvetet, som af en magnetisk kraft, steg

Smink. 3
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för steg fram till honom, och då hon slutligen 
sträckte ut handen, grep efter hjelmen och sade 
sin första replik: »Gif mig den hjelmen!» var det 
någonting i hennes hesa, klanglösa röst, som 
nästan kom en att tänka på en sömngångerska. 
Men då hon — tidigare än rollen föreskref — 
satt hjelmen på sitt hufvud, var det som om den 
med ens väckt henne till medvetande af verklig
heten; hon såg sig omkring på de närvarande 
liksom förvånad öfver att fmna dem der, rätade 
upp sig, det kom eld och lif i hennes ögon och 
sedan lyssnade hon med girig uppmärksamhet till 
Bertrands skildring af krigstilldragelserna.

I monologen hade man väntat sig det tradi
tionella högpatetiska deklamationsnumret, men 
deraf blef ingenting. Liah framsade sitt farväl 
till berg och ängar i drömmande, halft frånvarande 
ton, som om skilsmessan icke vållat henne någon 
egentlig smärta. Endast vid orden: »du eko, 
dalens underbara röst, som svarade min sång,» 
fick hennes stämma en lätt skälfning, som om 
detta eko varit henne långt kärare än fader, 
systrar och hembygd. Under det följande drogs 
hon åter tillbaka till druideken, mot hvars stam 
hon lutade sin kind, och allt hvad »den store 
anden» sagt till henne upprepade hon nästan 
hviskande med armen slagen om eken och Ögo
nen riktade på någonting mystiskt, endast för 
henne synligt, uppe i dess krona. Men vid orden: 
»Ett lofvadt, tecken himlen här mig gifvit», fvldes 
hennes bröst af öfversvallande lycksalighet, hon
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tog ett par steg framåt med händerna om hjelmen 
och dignade ner på knä, liksom tyngd till jorden 
af denna symbol för det henne tilldelade höga 
kallet, och då hon reste sig upp vid de sista 
orden ;

«Hör, hjeltars rop mig segrens visshet bringar,
och svärdet flammar och trumpeten klingar!»

var det ingen, som ieke fick det intrycket, att hon 
i sitt vansinne trodde sig höra en verklig strid 
utanför scenen, och störtade ut för att deltaga i 
den, och dfet hade naturligtvis aldrig varit Schillers 
mening, det visste hvar och en. Parkettpubliken 
satt derför temligen lång i ansigtet, då ridån föll, 
och utbytte förvånade och frågande blickar, hvilket 
icke hindrade, att den stämde in i de våldsamma 
applåder, som utgingo från tredje raden och för
anledde ridån att gå upp två gånger framför Jo
hanna, som i ett hörn borta vid fonden med en 
allvarsam bugning tackade för detta första erkän
nande.

Andra tablån i konung Karls läger gick täm
ligen spårlöst förbi, ända tills jungfrun åter upp
trädde. Men man fann snart den mystiska, visio
nära tonen, som Liah äfven här använde till öfver- 
mått, något enformig och tröttsam, och efter aktens 
slut var det en literär klick af herrar, som vid 
punschglasen uppe i schweizeriet kom öfver ens 
om, att man skulle ha trott mera på Johannas 
öfvernaturliga förmåga att känna till Dauphins tre 
böner, Salisburys död och det heliga svärdets göm-



'

'Må

52,

ställe, om hon fått vara en sagofigur, en af för
synen verkligen inspirerad sierska, än nu, då hon 
framstäldes som en vansinnig, svärmande bond
flicka rätt och slätt. Det artade sig emellertid till 
en framgång; åtminstone voro applåderna från 
raderna ytterligt intensiva.

Andra akten, som Liah mest fruktat för, der- 
för att hon ej fått den att inordna sig under »grund
tanken», som hon kallade det, blef hennes största 
triumf. I den stora scenen med Filip af Burgund 
kunde hon icke få tillfälle att låta vansinnet bryta 
fram, hon var der öfvervägande en ädelt exalterad, 
patriotisk qvinna, ifrig att vinna affällingen för 
fäderneslandets heliga sak; hennes Johanna blef 
här mera lik den Johanna, man hittills varit van 
att se, deklamationen var här icke en sinnesrubbads 
klanglösa, enformiga, staccaterade tal, utan en 
klingande musik, som smekte örat, och derför 
hedrades Liah med tre smattrande applådsalvor 
med ty åtföljande inropningar, dem hon endast 
motvilligt efterkom, ty hon tyckte sjelf, att hon 
gjort sin sak dåligt, och det var med ett ironiskt, 
nästan föraktfullt leende hon den gången mottog 
publikens hyllning.

I tredje aktens tredje scen, då Dunois och La 
Hire täfla om jungfruns hand, var Liahs spel minst 
sagdt öfverraskande. Här lät hon helt oförmodadt 
den naiva bondflickan skymta fram. Man läste i 
hennes blick en icke oangenäm öfverraskning öfver 
att se sig eftersträfvad af två sådana förnäma och 
ståtliga herrar ; hon vände visserligen bort hufvudet,
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men kastade en förstulen blick på La Hire, en blick, 
som med okonstlad beundran mätte honom från 
hufvud till fot. Vid Agnes Sorels ord: »En blyg 
förvirring färgar hennes kind», gick det som en 
stöt genom henne, och bon afslog de bägge her- 
rarnes anbud med nervös häftighet, men det låg 
dock en viss bitterhet i frasen: »Ingen man kan 
ega mig som brud». Liah hade genom detta drag 
ansett sig göra Johanna mera mensklig, mera 
qvinna. Men det räckte blott en hastig minut, ty 
snart strålade åter hennes ögon af det religiösa 
vanvettets glöd. Genom denna vacklande hållning 
gent emot Marne hade Liah emellertid förberedt 
scenen med Lionel i nästa tablå. Hennes tvekan 
att döda honom, sedan hon sett hans ansigte och 
träffats af en blick ur hans ögon, föreföll icke så 
oväntad, sedan man redan förut sett, att det endast 
var en sjuklig inbillning af henne, att hon var oåt
komlig för alla erotiska rörelser; och under den 
långa blick hon fäste på hans ansigte, i det hon 
lät svärdet långsamt sjunka, var det soip om för
ståndet småningom åter tändts i hennes exalterade 
hjerna. Den plötsligt vaknande kärleken hade 
skingrat vansinnets töcken. Så som hon tog denna 
scen, hade det icke varit någon omöjlighet, att 
pjesen kunnat sluta lyckligt, med bröllop till och 
med. Men så komma de religiösa grillerna till
baka, hon tror sig ha brutit sitt löfte till madonnan; 
då hon ser sig beröfvad det heliga svärdet, är det 
som om i och med det samma de himmelska mak
ternas nåd vikit ifrån henne, hon är nu erw vanlig,
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svag q vinn a, ingenting annat, ocli sjunker bruten 
i den inskyndande Dunois’ armar.

I fjerde aktens monolog och scenen med Agnes 
Sorel skulle Liah ha varit onekligt rörande, om 
blott icke hennes spel under allt det föregående 
så tydligt angifvit, att det var en inbillad skuld 
hon vred sig under. Man fick ingen riktig med
känsla med henne, just derför att man under de 
föregående akterna vant sig att icke betrakta henne 
som tillräknelig. Och publiken hade alldeles tappat 
bort spåret. Hvad var meningen# Var Johanna 
fiu klok eller icke? Sedan Liah genom sm van- 
sinnighetsidé tagit bort allt det underbara, bortföll 
ju dermed också hela löftet att icke »nära en jor
disk kärlekslåga». Och hvad grämde hon sig då 
för? Parketten satt tveksam och undrande, och 
vid aktens slut rörde sig icke en hand der nere; 
endast bullerbasarne på raderna klappade och 
skreko.

Det hjelpte ej, att Liah vid åsynen af fanan 
åter störtat sig in på samma väg hon beträdt från 
början, eller att hon sedan under allt det åter
stående af pjesen konseqvent utförde rollen, som 
hon fattat den; det hjelpte icke, att scenen, då 
hon söndersliter bojorna, fick en slående natur
sanning — det är ju ingenting orimligt i, att en 
vansinnig för ett ögonblick kan ådagalägga öfver- 
mensklig styrka — ocb att hon var beundransvärd 
i den sista scenen, då hon står dödligt sårad, stödd 
mot fanan, och ser madonnan sväfva ner på ljusa 
moln. . Slutepisojjen med fanan, som eljes brukade
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verka så rörande och försonande, blef nu utan 
mening; att hon nu frågade efter fanan och kysste 
den med sina af döden halft stelnade läppar, var 
ju endast en nyck hos en förmörkad hjerna, lik
som det varit en vurmig idé, att hon förut ansett 
sig ha skäl att vara rädd för den.

Ridån föll under ett förfärligt oväsen uppifrån 
de högre regionerna. Man stampade och skrek 
bravo så ursinnigt, att ett par kritiska herrar nere 
på parkett ansågo sig skyldiga att hyssja. Då för- 
hänget drogs upp, var redan halfva parketten ut
rymd och vid andra inropningen var den tom. En 
och annan enstaka applåd hördes från första och 
andra raden, men öfverröstades skoningslöst af 
det fanatiska oväsendet högst upp, der isynnerhet 
några unga män af arbetsklassen gjorde underverk 
med sina hårda näfvar.

Liah var utmattad till själ och kropp, hon 
nästan vacklade in på scenen för att ta emot 
applåderna, men det undgick henne icke, att den 
mera konstförståndiga delen af publiken redan gått, 
utan att deltaga i ovationen. Aldrig förr hade hon 
bugat sig för tom salong.

Några ögonblick derefter låg Liah som half- 
död i en hvilstol inne i sin klädloge. Aldrig hade 
hon varit så trött. Hjernan kändes alldeles tom, 
och hon tyckte, att den kinesiska lyktan gungade 
af och an som en pendel. Hallqvist tog af henne 
harnesket och rullade upp hennes hår.

»Ser fröken det, att det bief en stor framgång, » 
sade hon. »Publiken var som den hade varit galen.



Jag har aldrig hört maken till applåder på alla de 
år jag varit vid teatern. Är inte fröken nu nöjd, 
så är det väl märkvärdigt.»

»Tror du sjelf på hvad du säger?» frågade 
Liah i halfsofvande ton.

Hallqvist blef förlägen oeh gjorde sig något 
ärende bort till toalettbordet..

»Ja, visst tror jag det! Åh, jag såg nog, hur 
förtjust publiken var.»

Och nu började hon en lång berättelse om 
hvad hon sett genom ett hål på en kuliss, hur 
vicomte Z. hade applåderat mer än någon annan 
och bultat i golfvet med sin käpp, och hur alla, 
både herrar och damer, hade snutit sig och torkat 
sig i ögonen efter hvar enda akt, och hur friherr
innan R. hade gråtit, så att hon var alldeles rödnäst.

»Nå, det var sant, Ekvall helsa’ fröken och 
sa’, att fröken skulle komma efter in i »Skrubben»; 
det är tillsagdt om sexa för femton personer,» sade 
hon slutligen, då hon såg, att hennes välmenta 
pladder ej gjorde något intryck. »Det skall krya 
upp fröken.»

Men hon fick intet svar. Liah hade fält ner 
hufvudet på axeln. Hon sof.

Hallqvist stod en stund och betraktade henne, 
gick derpå ut på torget och skaffade en droska, 
som fick hålla utanför artisternas ingång. Sedan 
packade hon ihop Liahs civila kläder i ett bylte, 
svepte den långa pelskappan om Orleanska jung
frun och satte skinnmössan på hennes hufvud, 
väckte henne derefter och ledde henne ut till vagnen.



Liah sof under heia vagen hem. Då de komme 
upp i hennes rum, hjelpte Hallqvist henne af med 
teaterkostymen, stoppade om henne täcket, släckte 
ljuset och smög sig på tå ut ur rummet. I trappan 
kom hon ihåg, att hon glömt tvätta sminket af 
sin kära fröken; men det fick vara, hon sof väl 
lika bra för det, och hon kunde nog behöfva sofva 
för att hemta krafter till det, som nu väntade henne, 
stackare.
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alen var i füll gång. Generalkonsul 
Nathans praktfulla våning strålade af 
ljus och doftade af blommor och par
fymer.

Thorvald v. Verner dansade icke i 
^‘ <dväll. Han hade slagit sig ner på rund- 

A soffan under det stora pisangträdet 
midt i röda salongen utanför balsalen; der var så 
tomt och fredligt under danserna, och man hade 
fri utsigt till entrédörren och kunde hålla kontroll 
öfver alla nyanländande gäster. Han hade hela 
qvällen varit förströdd och besynnerlig; friherrinnan 
Lejonklo, som koketterat starkt för honom i två 
säsonger utan att ändå kunna framkalla det efter
längtade frieriet, hade lagt beslag på honom genast 
då han kom, men funnit honom mer än vanligt 
kall och ointresserad, knappast artig. Nu dansade 
hon der inne, och han hade tagit sin tillflykt hit. 
ut under pisangen, bakom hvars väldiga blad hans
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vackra plågoande ej skulle upptäcka honom så 
snart.

Stråkorkesterns mjuka, smältande valsmelodi 
trängde ut till honom genom den högt uppskör
tade sidenportièrens öppning; i en fönstersmyg till 
venster om honom sutto två hviskande, ouppbjudna 
döttrar af Israel och viftade med sina solfjädrar 
och betraktade honom uppmuntrande med sina 
svarta, österländska sammetsögon, men han var 
lyckligtvis icke presenterad, dessutom kunde han 
nu hvarken se eller höra; han tog icke sina blic
kar från entrédörren.

Tänk, om hon icke skulle komma?
Hon var kanske trött sedan premièren i går. 

Eller nedstämd efter morgontidningarnas knapp
händiga fraser. Han hade vid middagstiden gått 
förbi huset, der hon bodde, och sett en rullgardin 
nedfäld; kanske i hennes rum? Om hon var sjuk? 
Klockan var ju redan tio.

Nu var valsen slut, och några par strömmade 
ut i röda salongen, bland dem friherrinnan Lejon
klo med sin kavaljer. Hon styrde kurs rakt på 
rundsoffan för att slå sig ner ett litet stycke ifrån 
Thorvald, hvars ljushåriga nacke hon sett skymta 
fram mellan ett par blad. Men i det samma reste 
han sig hastigt upp och gick mot entrédörren, der 
han stannade och ifrigt talade med någon.

Ah, stod det så till? Var det för hennes skull 
han varit så tankspridd i qväll? En teatermam
sell! Friherrinnan bet sig i läpparna och slog 
häftigt upp solfjädern, så att den gaf ifrån sig
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ett skarpt, ursinnigt rasslande läte. Ah, hon skulle 
nog hålla ögonen på det der herrskapet!

Liah var blek och nervös, och hennes vackra 
ögon hade en fosforescerande glans i qväll. Hon 
tycktes bli glad åt att få se Thorvald.

»Det var hyggligt af er att komma och möta 
mig här,» sade hon. »Ni är nog snäll och bog
serar mig fram till värdinnan, på egen hand hittar 
jag henne bestämdt inte, jag är alldeles yr i huf- 
vudet i qväll.»

Hon tog hans arm och följde honom in i bal
salongen, der de hade den turen att genast träffa 
generalkonsulinnan. Efter att ha vexlat några ord 
med henne, gick Liah in i närgränsande rum, der 
buffet var anordnad, och Thorvald följde efter. 
Hon ämnade icke dansa i qväll, förklarade hon, 
hon hade endast gått dit för att slippa ifrån sina 
tankar och få någon hygglig menniska att prata 
med.

»Jag hade tur, som genast träffade på er,» 
sade hon. »Nu skall ni inte heller slippa mig på 
en hel qvart.»

De slogo sig ned på en liten divan. Här och 
der i rummet stodo eller sutto små grupper af 
damer och herrar, ännu flämtande efter valsen; 
samtalet var mycket lifligt och bildade ett enda 
oafbrutet surr, så att man behöfde alls icke dämpa 
rösten, om man icke ville, att det. man sade skulle 
höras.

»Hvad jag har väntat på er,» sade Thorvald. 
»Hvarför kommer ni så sent?»
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»Jag ämnade inte komma alls,» svarade Liah 
och drack långsamt ur det glas vichyvatten han 
på hennes begäran serverat. »Jag är minsann inte 
i balstämning. Åh, ni kan inte tänka er en sådan 
dag det har varit! Var ni der i går?»

»Naturligtvis. Såg ni mig inte? Det hade jag
ändå så säkert hoppats.»

»Jag tänkte bara på min roll och såg ingen 
menniska. Nå, livad säger ni, tror ni, att det var 
en seger eller ett nederlag?»

»Har ni inte det klart för er än?»
»Det beror ju på aftontidningarna, och dem 

har jag inte läst. Morgontidningarna räkna ju 
bara upp inropningarna. Jag har med flit inte 
talat med någon menniska i dag — jag är rädd 
för hvad de skulle kunna säga mig. Jo, det för
stås, med kamraterna har jag talat på repetitionen 
i dag, och de voro så ovanligt vänliga mot mig, 
det brukar båda olycka. Direktören deremot såg 
sur ut. Men allt det der kan vara tämligen lik
giltigt; hufvudsaken är aftontidningarna, ty efter 
dem rättar publiken sin dom. Har ni läst dem?»

' »Nej, jag har haft eftermiddagsplenum, som 
drog långt ut, och sedan hann jag bara klä mig 
och fara hit. Men att ni inte sjelf har läst er
dom ! »

»Nej, hvad tycker ni väl? Jag är alldeles 
löjligt feg. Jag har knappast ätit en bit på hela 
dagen — bara gått af och an i mitt rum som en 
gris vid en grind och rökt — åh, hvad jag har 
ondt. i hufvudet! Ge mig ett glas vichy till —



— 62 —

tack. I skymningen kom min värdinnas jungfru 
som vanligt in med aftontidningarna. Hon lade 
dem på mitt lilla plyschbord, der de alltid ha sin 
plats, och jag gick af och an och bara såg på dem 
och tordes inte öppna dem. En gång hade jag 
Aftonbladet i handen och skulle just till att vika 
upp det, men så hajade det till inom mig, och jag 
måste lägga tidningen ifrån mig. Det är nog dumt 
af mig att ha fäst så stor vigt vid den här rollen, 
men det är nu en gång så. Det har blifvit en 
fix idé hos mig, att jag skall stå eller falla med 
den. Ni må tro det var irriterande att se tid
ningarna ligga der på bordet och lysa i mörkret. 
Jag kastade en sjal öfver dem, men det hjelpte 
inte, jag såg dem ändå, tyckte jag. Jag lade mig 
på chäslongen och försökte tänka på min nya 
roll, men oupphörligt såg jag för mig den der af- 
långa hvita fyrkanten mot gendarmefärgad plvsch- 
botten. Det var outhärdligt. När Marie kom in 
och eldade min vanliga qvällsbrasa, var det jag 
som tog tidningsbundten och kastade in den i 
kakelugnen, så att jag åtminstone skulle slippa 
den pinan. Men knappt hade den sista biten 
falnat ner, förr än jag ångrade mig. Nu, just nu 
skulle jag ha haft mod att läsa hvad som helst, 
tyckte jag, och jag ringde på Marie som en gal
ning för att hon skulle springa ner och köpa nya 
tidningar, men Marie var utgången och skulle inte 
komma igen förr än om en timme, och så länge 
kunde jag inte vänta. Jag kastade på mig kappa 
och hatt och nästan sprang till tidningskontoret
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vid Gustaf Adolfs torg, men då jag kom in, stod 
Apolloteaterns regissör der, och då skämdes jag 
och köpte bara ett frimärke. Då jag kom ut på 
gatan, stod der fullt med pojkar, som bjöd ut tid
ningar, men nu hade modet gått af mig, jag ru
sade förbi utan att se åt dem, och så var jag 
hemma igen. Men jag plågades af att vara ensam; 
min värdinna hade tråkigt främmande, som jag 
inte ville träffa, till teatern tordes jag inte och 
sofva var inte att tänka på. Då kom jag ihåg, 
att jag var bjuden hit på bal, och så klädde jag 
mig i största hast och for hit — kanske kan jag 
här dansa mig riktigt trött, så att jag kan somna, 
då jag kommer hem.»

»Ack, hvad ni konstnärer ändå måtte vara 
opraktiska!» smålog Thorvald. »Hade det inte 
varit bättre, om ni sett faran modigt i ögonen? 
Det är alldeles som när man skall plocka nässlor. 
Man skall bara gripa duktigt tag om dem, så 
brännas de inte.»

»Ja, ni är karl, ni; det går nog an för er 
att tala så der käckt. Och ni vet inte hvad det 
vill säga att bli piskad med nässlor — offentligt 
till på köpet.»

»Ni öfverskattar bestämdt farans vidd,» sva
rade Thorvald i öfvertygande ton. »Tidningarna 
kunna då väl inte rimligtvis säga er sådana saker, 
att ni inte kan läsa dem med lugn. Lyd mitt 
råd, skaffa er en aftontidning och gör pinan kort. 
Förr får ni ändå ingen ro. Stå der några obe
hagligheter, så skölj ned dem med ett glas cham-
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tag i nästa roll.»

»Nästa roll!» sade Liah bittert. »Åh, ni vet 
inte, ni, hvad jag har utstått under det här sista 
året, och hur led jag är på alltsammans! Ibland 
tycker jag det vore tusen gånger bättre att sitta 
på en vindskammare och sy linnesöm eller vara 
en vanlig liten borgarefru, som kokar mat och 
stoppar strumpor. — Kan ni skaffa mig en tidning?» 
af bröt hon hastigt sig sjelf.

»Vill ni verkligen —?»
»Ja, jag tycker, att det inte är så farligt, 

när ni sitter bredvid mig — jag vet inte hur det 
kommer sig, det är väl för att ni är så modig. 
— Nog måtte här väl finnas någon aftontid
ning?»

»Jag skall gå och höra efter.»
»Tack. Men jag vill inte sitta här bland alla 

dessa menniskor och läsa de der ohyggligheterna. 
Längst in i våningen fins ett litet kabinett, vill 
jag minnas, jag går dit förut, sök reda på mig 
der; skulle det vara folk derinne, så få vi väl gå 
ut i matsalen.»

Thorvald skyndade ut, tog reda på betjenten, 
och några minuter derefter styrde han stegen till 
det lilla kabinettet med aftonens nummer af »Sven
ska Minerva» i frackfickan.

Det var ett litet förtjusande näste med ma- 
drasserade skära sidenväggar och en skär fluss- 
lampa i taket, som bredde ett lent, dämpadt, 
blekrödt skimmer öfver det melankoliska hvita

— 64 —
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Antinoushufvudet på sin plyschpiedestal, rosen
gruppen vid fönstret och de låga, svällande siden- 
möblerna. Liah satt på en puff i väntande 
ställning och reste sig hastigt upp, då Thorvald 
inträdde.

»Har ni någon tidning?»
»Ja, men bara en; de öfriga hade general

konsuln nere på kontoret, och det är stängdt.»
Han räckte henne tidningen, hon smålog tack

samt, tycktes betänka sig ett ögonblick, slet der- 
efter hastigt upp tidningen och började läsa.

Thorvald stälde sig på tröskeln för att vakta, 
att ingen kom och öfverraskade dem på tu man 
hand. Han kunde inte ta sina ögon från Liah. 
Hon var underbart vacker, der hon stod midt 
under den skära lampan och läste med hali öppna 
läppar och en liten rynka mellan ögonbrynen. 
Bröstet häfde sig oroligt under sidenets harnesk, 
och de små händerna, som höllo tidningen, skälfde. 
Det var ett nervöst, uppjagadt lif i hela den smärta, 
välformade gestalten, men på samma gång en 
sådan värdighet och elegans i hvarje Unie; Thor
vald kunde icke fatta, att denna aristokratiska 
skönhet, som stod der i sin hvita spetsklädning 
med det långa, furstliga släpet af hvitt siden med 
stora, inväfda syrenklasar och med en diamant- 
stjerna i håret, kunde vara en fattig aktris, dotter 
till ett kringresande skådespelarepar, en flicka 
utan uppfostran. Det omkullkastade nästan alla 
hans teorier.
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Men hvad var det då hon läste? Det ryckte 
i hennes fina näsborrar, ögonbrynen rynkades lik
som i brännande smärta, och nu låg det förhat
liga tidningsbladet på mattan och hon sjelf på en 
kanapé med näsduken för ögonen, och hela hennes 
kropp skakades af snyftningar.

»Liah, för Guds skull!» Han märkte icke, 
att han kallat henne vid hennes förnamn, han 
visste knappast af, att han satt bredvid henne på 
soffan med armen om hennes lif och bemödade 
sig att trösta henne som ett orättvist bannadt 
barn.

»Hvad behöfver ni bry er om, hvad de der 
dumma menniskorna skrifva, de vilja bara göra 
sig vigtiga, och det är ingen, som frågar efter 
deras omdöme. Seså, inte skall ni göra dem den 
äran att gråta för deras skull. — Åh, om jag 
hade den skurken här! — Liah då, för Guds 
skull, inte flera tårar — det kunde komma 
någon!»

o

»Ah, det är förfärligt,,» snyftade Liah, »inte 
nog med att han förnekar mig allt värde som ar
tist — det ginge väl an — men han — han är 
nog nedrig att insinuera, att — att bifallet i går 
kom från — från en legd claque —!»

Hon hade satt sig upp i soffan och torkat 
tårarna ur ögonen, men nu bröto de fram på nytt 
i en ymnig flod, och hon föll maktlös med hufvu- 
det mot Thorvalds axel.

Han tryckte henne hårdt intill sig och för
sökte finna flera tröstegrunder, men hon hörde icke
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ett ord af hvad han sade, hon visste knappast 
hvar hon befann sig, hon visste endast, att hon 
var gränslöst olycklig och förtrampad och aldrig 
skulle kunna bli glad mer. Han märkte snart, 
att allt hvad han sade tjenade till intet; han tyst
nade derför och strök endast lugnande hennes 
hand, som slappt h vilade i knäet, och kysste gång 
på gång hennes hår, hvars doft steg honom åt 
hufvudet. Hon låg stilla och bara grät, och hen
nes tårar runno som klara perlor öfver hans frack
uppslag.

Då kom han händelsevis att se upp. Två 
damer stodo i dörren och stirrade på dem, en 
äldre, ogift syster till generalkonsulinnan och — 
friherrinnan Lejonklo.

Thorvald reste sig hastigt.
»Förlåt, att jag kom så olägligt!» sade fri

herrinnan med ett kort, försmädligt skratt, och så 
föll portieren tillbaka igen.

Thorvald såg efter dem med sammanbitna 
läppar, gick ett slag af och an i rummet och 
stannade framför Liah, som var sysselsatt med 
att häftigt torka sina tårar.

»Hörde ni?» frågade han.
Hon nickade.
»Om tio minuter vet hela balsällskapet, hvad 

som här tilldragit sig,» sade han. »Jag känner 
friherrinnan Lejonklos skarpa tunga. Nå, hvad 
som har skett kan inte ändras. Hufvudsaken är
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nu, att vi begge komma härifrån så fort som 
möjligt.»

Hon såg upp och tycktes knappast förstå, 
hvad han menade.

»Jag går utan att ta afsked,» fortfor han, 
»det skall ingen märka. Men ni måste försöka 
komma in i toalettrummet och bada edra ögon i 
kallt vatten. Tag sedan afsked af värdinnan — 
om tio minuter skall en vagn stå utanför porten 
och skjutsa er hem.»

Han böjde sig ner öfver henne, såg på henne 
med en medlidsam blick, strök henne Öfver håret 
och hviskade:

»Försök att Vara lugn och stark, Liahl I 
morgon skall ni få höra af mig.»

Då hon såg upp, var han borta.
Liah satt en lång stund qvar i samma ställ

ning med den hopvridna näsduken i begge hän
derna och vaggade af och an med öfverkroppen, 
slött stirrande framför sig på mattan. En och 
annan tår rann ännu utför hennes kinder. Slut
ligen spratt hon till, steg upp, torkade sina ögon och 
ämnade gå. Hennes fot snuddade vid tidningen. 
Hon tog upp den, ref af den spalt, som handlade 
om henne, vek ihop den så att den blef så liten 
som möjligt och stack in den under sin klädnings- 
snibb. Sedan gick hon ut för att ta afsked, obe
kymrad om, att alla menniskor fingo se hennes 
förgråtna ögon. Generalkonsulinnan, som satt i 
röda salongen samtalande med sin syster och fri-
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herrinnan Lejonklo, sade henne ett iskallt farväl 
och sökte ej qvarhålla henne, och det fastän det 
halft om halft varit fråga om, att Liah skulle 
deklamera något eller till och med spela en liten 
monolog för gästerna.

Ett par minuter derefter satt Liah i vagnen.
Thorvald hade hon icke sett till.

¥
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j^)igöljande förmiddag, då Liah kom till tea
tern, der man skulle ha sceneri på 
ett par akter af en ny originaires, 
möttes hon *af en helsning från direk
tören, att han ville tala några ord 
med henne i sitt skrifrum, innan re
petitionen började.

Liah tänkte genast, att det gälde hennes kon
trakt. Ehuru det var långt lidet på våren, var 
det ännu icke undertecknadt, emedan direktören 
dragit sig för att gå in på ett vilkor, som Liah 
velat ha infördt deri: att hon ej skulle behöfva 
spela andra roller än dem, hon frivilligt åtog sig. 
Sedan hon nu misslyckats i Orleanska jungfrun, 
skulle han i förargelsen säga nej, det visste hon, 
men hon ämnade alls icke ge vika; nu mer än 
förr behöfde hon vara noga i valet af roller, om 
hon någonsin mer skulle kunna få mod att upp
träda, efter hvad som händt. Det. var i trotsig
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sinnesstämning hon knackade på direktörens dörr 
och inträdde.

Men det var en vida svårare förödmjukelsei 
som väntade henne der inne. Direktören var vid 
sitt elakaste lynne, och hans små gråa ögon sköto 
hvassa blixtar. Han bad henne icke ens sitta 
ner; sjelf gick han af och an på golfvet med hän
derna i byxfickorna och skramlade med sin nyckel
knippa, som han alltid gjorde, då han var ond.

»Jo, fröken har stält till en vacker skandal!» 
brusade han ut. »Något sådant har aldrig inträffat 
vid min teater, och jag vet sannerligen inte, hur 
jag längre skall kunna behålla en sujett, som har 
så liten aktning för konsten.»

Liah tyckte det var litet för starkt, att han 
rent af kallade hennes fiasco för en skandal, och 
hon svarade i hetsig ton. Efter en stunds utbyte 
af skarpa repliker kom det i dagen, att det var 
någonting helt annat direktören menade. Liah 
hade vid premieren af Orleanska jungfrun sjelf 
dragit försorg om, att applåder icke skulle fattas, 
och nu var det ute öfver hela staden, att Apollo- 
teatern hade skaffat sig claque. Något försvar 
ville direktören icke veta af, ty saken var redan 
fullständigt bevisad, alla vid teatern anstälda, ända 
ner till maskinarbetarne, visste till punkt och 
pricka, hur det gått till. Fröken Andersson, in- 
génuen, och ett par af de Öfriga sujetterna hade 
suttit inne i biljettförsäljerskans lilla rum, då på- 
kläderskan Hallqvist i luckan köpt icke mindre än 
sexton platser på tredje radens sida, och de våld-
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samma applåderna i förgår qväll hade kommit 
från de gesäller och lärpojkar, hon planterat ut 
der uppe; hon bodde hos en slägting på Söder 
och hade skickat dit hela dennes snickareverkstad. 
Denna snygga plan hade naturligtvis varit i säck, 
innan den kom i påse, och vid hela teatern var 
det endast fru Malm, som icke var fullt och fast 
öfvertygad om, att Liah stod bakom detta. Hall- 
qvist var redan uppsagd från sin plats, och om 
han skulle kunna behålla Liah, det fick tiden ut
visa. Under de återstående veckorna af spelåret 
var det icke skäl i, att hon uppträdde vidare; det 
var ett rättvist straff, som teaterns skymfade heder 
kräfde, och det hade också de öfriga sujetterna 
uttryckligen fordrat. Hvad kontraktet för nästa 
år beträffade-------

»Ja, det kan ni kasta på elden 1» utbrast 
Liah förbittrad. »Jag sätter aldrig min fot mera 
på en teater, der jag blifvit utsatt för en sådan 
skamlig orättvisa. Hvad Hallqvist har tagit sig 
till för dumheter, har jag inte med att göra. Jag 
vet om ingenting, och antingen ni tror det eller 
inte tror det, qvittar det mig alldeles lika. Adjö!»

Hon gick mot dörren.
»Seså, inte skall fröken ta så der hett vid 

sig, jag menade bara —»
»Jag skall rymma ut min klädloge i efter

middag,» sade hon isande kallt, fastän det sjöd 
inom henne. »Nu kan fröken Andersson få den 
— och alla mina roller också.»
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Hon gick utan att se på honom och slog 
igen dörren efter sig, så att det dånade. —

Hon gick på måfå utåt Djurgården till; harmen 
sammansnörde hennes strupe, så att hon icke 
kunde andas inne mellan stadsgatorna, tyckte hon. 
Det forsade i dikena, vårlöken blommade i alla 
backsluttningar, och trädknopparna svälde i det 
gassande solskenet, men hon märkte ingenting, 
hon gick som om hon varit döf och blind och 
bet ihop tänderna af förbittring, och när hon gick 
förbi en häck eller buske, som började löfvas, gaf 
hon den ett rapp med sin parasollkrycka, så att 
de späda, blanka bladen flögo utåt landsvägen.

Hon hade gått hela Djurgården rundt och 
kände sig trött. På den norra stranden, på en 
utskjutande udde mellan Sirishof och Framnäs 
stodo bänkar; der kastade hon sig ner och stirrade 
ut öfver den småkrusiga vattenytan, hvaröfver en 
och annan®ångslup eller roddbåt gled fram. Hennes 
hufvud kändes liksom domnadt. Hon följde slött 
med blicken någonting svart, som rörde sig framåt 
långt bort på Ladugårdsgärdet; det såg ut som 
en krälande myra. Slutligen fann hon, att det 
var en ryttare. En lång stund var hennes hjerna 
alldeles tom, hon tänkte ingenting, hörde ånghviss- 
lorna från staden och betraktade en mås, som 
vinglade af och an framför Hesslingeberg.

Plötsligt slog en tanke ner som en bomb på 
henne: hvad hon var ensam! Ensam här ute — 
och ensam i lifvet! Ingen deltagande vän att 
gå till med sin smärta och förödmjukelse, ingen

Smink. 4
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mor, icke en lefvande varelse, som intresserade 
sig för henne, icke så mycket som en hund! Den 
fjolliga Hallqvist kunde icke räknas, hon var ju 
dessutom anledningen till allt det*ta sista. Om hon 
nu gick utför sluttningen och kastade sig i vattnet 
och drogs upp om några dagar, vanstäld och 
vidrig, skulle tidningarna få spaltfylnad, men ingen 
skulle sörja henne, ingen!

Nu började klockorna ringa i Ladugårdslands 
kyrka, och det var till hennes egen begrafning. 
Kistan stod framme i koret, Apolloteaterns kör 
sjöng från orgelläktaren, och på kistlocket låg 
bland de andra kransarna en jättestor subskriberad 
krans af cypress och lager, och på de breda, hvita 
banden lästes: »Från sörjande kamrater».

Hon ryste till, reste sig hastigt upp och bör
jade gå inåt skogen, trots sin trötthet. Hon ville 
icke se vattnet.

En stund derefter kom hon hem tfll sig. Hon 
satt länge sysslolös på sin chäslong och lekte med 
den ena skospetsen i den hvita björnhud, som 
låg utbredd framför den. Hvad skulle hon hädan
efter ta sig till? Det var den iråga, som till sist 
trängt sig på henne. Helsingfors? En landsorts- 
trupp? Nej, hon hatade teatern, hon ville aldrig 
mer fram i rampskenet. Hon ville bränna upp 
alla sina kostymer, alla gamla torkade buketter, 
plåna ut ända till det sista minnet af det förflutna, 
som nu föreföll henne oblandadt, bittert, Men 
livar skulle hon göra af sig sjelf? För henne fans 
ingen plats. Hon hade ingen rättighet att finnas
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glädje eller nytta, hon kunde icke ens ta tjenst 
som piga, ty det dugde hon icke till.

Det ringde der ute på tamburklockan, och 
strax derpå kom Marie in med ett bref.

Hon såg likgiltigt på utanskriften. Stilen var 
henne obekant. Hon ref långsamt upp kuvertet, 
tog ut brefvet och läste underskriften.

Thorvald v. Verner!
Honom hade hon alldeles glömt. Hvad kunde 

han vilja? Be henne om ursäkt för det der i 
går afton? En sådan bagatell var ju ingenting att 
bry sig om.

Hon hade emellertid fått litet färg på kinderna 
och hon satte sig bättre upp i chäslongen för att 
läsa hans bref. Det lydde sålunda:

»Ni vet på förhand, hvad jag har att säga er, 
och ni förvånade er säkerligen öfver, att jag ej 
redan sade det i går qväll. Men det kom så oför- 
beredt öfver mig, och fastän jag icke ett ögonblick 
tvekade, hvilken väg jag hade att gå — den rätt
visan ber jag er göra mig — måste jag dock först 
få vara ensam med mina tankar, innan jag tog 
det afgörande steget. Ser ni, jag har allt ifrån 
min barndom varit van att aldrig handla efter 
ögonblickets ingifvelse, äfven om jag genast fullt 
och klart känt, att det var det enda rätta.

Men nu vet jag, att det icke är en öfverilning, 
då jag frågar er, om ni vill bli min hustru.

Ni skall icke tro, att jag gör er denna/råga 
endast derför, att jag komprometterade er i går

e.i



afton och anser det vara min skyldighet att godt- 
göra hvad jag då felade. Nej, ni vet nog, att jag 
länge har älskat er, fastän jag ej vetat det sjelf 
förr än i går qväll. Men ni är qvinna och dertill 
psykolog, och ni kanske kan säga mig till och med 
dagen och stunden, då denna känsla väcktes hos 
mig, som i går slog mig med häpnad, men i dag 
redan utgör en lycka, som jag dock knappast vågar 
tro på.

Ty jag har icke den svagaste aning om, hvad 
ni tänker, om ni hyser ens någon sympati för
mig. Jag är så ovan vid att läsa i qvinnoögon, 
och edra äro ju så outgrundliga.

Om ni icke älskar mig, om icke min fråga 
väcker glädje, ja, jubel inom er, då skall ni för 
begges vår skull lemna detta bref obesvaradt. Ett 
äktenskap utan ömsesidig kärlek — det vore ett 
för hårdt straff för ett ögonblicks bristande sjelf- 
beherskning, inte sant? I så fall återstår mig intet 
annat sätt att godtgöra, än att jag för alla edra 
och mina vänner omtalar, att ni gifvit mig en korg. 
Det skall ge de möjligen redan löpande ryktena 
en ny riktning.»

Liah kunde icke läsa längre. Hon var så 
djupt rörd och så tacksam och glad, och då hon 
häftigt kysste brefvet, föll en tår derpå.

Att, det fans en sådan menniska i verlden! 
En sådan ridderlighet trodde hon endast fans i 
romaner och teaterpjeser. Hvad hade han att godt
göra l Den der lilla scenen i skära kabinettet hos 
Nathans — visst var det litet förargligt, att de
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till den, men det obehaget skulle hon nog ha 
slagit ifrån sig om ett par dagar, och om hon 
aldrig mer blifvit bjuden till den der generalkon
sulns, hvad hade hon frågat efter det? Och nu 
tog han det så helt annorlunda än hvarje annan 
karl skulle ha gjort, gentemot en aktris åtminstone, 
så fint, så oegennyttigt, så ädelt! Åh, han måtte 
visst vara af en helt annan materia än vanligt folk, 
och det var en oförtjent ära att vara älskad af 
en sådan man. Icke ett ögonblick hade hon tänkt 
på, att denna »godtgörelse» kunde komma att er
bjudas henne eller ens behöfvas — och så tog han 
det som en naturlig sak, någonting som hon väntat 
på alltsedan i går qväll! Och hvad var hon mot 
honom? En stackars hånad, offentligt skymfad 
skådespelerska, hvars talang man nyss förnekat 
— och just nu kom denne —-ja, denne ädling 
i ordets vackraste bemärkelse — och lyfte henne 
upp ur stoftet, der hon låg nedtrampad — just 
nu ! — Liah kastade sig ner öfver soffkarmen och 
grät häftigt, men det var ljufva, välgörande tårar 
af glädje.

Och den mannen skulle hon icke älska? Åh, 
min Gud, hur kunde det vara möjligt annat! Hon 
hade icke gjort det förr, ehuru hon alltid känt sig 
dragen till honom af en egendomlig sympati — 
men nu! Hon reste sig upp med strålande ansigte, 
leende genom tårarna, och lade handen hårdt mot 
hjertat. Ja, hon kände detta jubel der inne, som 
han talat om. I ett enda ögonblick hade hennes
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kärlek tandis. Om han i denna minut trädt in 
genom hennes dörr, skulle hon i exalterad hän
förelse ha kastat sig ner på knä för honom och 
kysst hans hand.

Hon tog tillbaka brefvet för att läsa fortsätt
ningen.

»Men om ni,» skref han, »håller mig tillräck
ligt kär för att bli min hustru, skrif då endast 
ordet ja på ett kort och sänd mig det under adress 
hotell Kanan, Brunkebergstorg. Har det icke kommit 
till i morgon bittida, ser ni mig aldrig mera, så 
vidt på mig beror, och då skall jag gömma hela 
denna historia som ett vänligt minne. Men det 
sista ord, jag sagt er här i verlden, skall då i 
alla fall ha varit: Jag älskar er! Jag älskar er!

Thorval-d v. Verner.»

Liah stod en stund försjunken i tankar; det 
rörda småleendet lemnade ej hennes ansigte. Men 
så spratt hon upp, skyndade fram till skrif bordet, 
skref ett ja! på ett af sina kort, lade in det i ett 
kuvert och bar det sjelf ner till närmaste breflåda. 
Just som brefvet föll ner i lådan, hörde hon en 
ångslup hvissla nere vid Carl XILs torg, hon erin
rade sig genast sin Djurgårdspromenad och sina 
tankar på bänken nere vid sjön, och det var nära
att hon utropat högt: »Nu är jag ju inte ensam

Och alla bekymmer för framtiden hade

att hon icke kommit pä 
etter det kortet redan var

län sr e !
varit onödiga!

Hon var 
dessa tankar
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afsändt. Hon ville icke ens misstänkas af sig 
sjelf för att ha låtit någon egennytta inverka på 
sitt beslut.

Följande morgon kom ett stadsbud med ett 
nytt bref till Liah. Hon rodnade ända upp till 
hårfästet, då hon såg, att det var från Thorvald.

Han skref:
»Tidigt i morse fick jag ditt kort, min älskade 

Liah — jag kan ännu icke fatta, att jag har rät
tighet att skrifva min älskade Liah — och jag 
skrifver nu icke för#att säga dig, med hvilka känslor 
jag läste ditt ja; det skulle ändå icke kunna ut
sägas. Nej, det är ännu ett jag har att be dig 
om, innan vi eklatera vår förlofning, och du får 
ej ta detta som någon för dig sårande tvekan å 
min sida. Det gäller endast att infria ett gammalt 
löfte gifvet till en dam, som varit mig i mors ställe. 
Det är min faster, generalskan Adlerbring, en qvinna, 
om hvilken du säkerligen aldrig hört talas, ehuru 
hon är bosatt här i Stockholm; hon lefver ytterst 
indraget och visar sig aldrig ute, ty hon har i flera 
år varit lam. Jag känner ingen menniska, som 
jag högre aktar- och värderar och för hvars om
döme jag mera ödmjukt böjer mig. Jag har för 
längesedan lofvat henne att låta henne se och lära 
känna min blifvande fästmö, innan det afgörande 
ögonblicket, då bandet knytes. Vill du vara mig
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behjelplig att uppfylla detta löfte? Det vill du, 
inte sant? Du kan ju icke ha något skäl att icke 
vilja det. Då du läser dessa rader, befinner jag 
mig sannolikt redan hos min faster för att förbe
reda henne på ditt besök, jag kan icke uppskjuta 
det en minut, ty jag kan ju icke få se dig förr än 
detta är undangjordt. Förr tycker jag att du inte 
riktigt är min. Och dessutom—våra för loin in g£ 
kort få ej låta länge vänta på sig, du vet hvarför. 
Var icke rädd, det är ingen examen du kommer 
att undergå och ingen ovänlig kritik du skall bli 
utsatt för, endast ett kort samtal med en mild, 
älskvärd gammal gumma, som skall göra allt för 
att se dig med mina ögon. Det är min vördade 
faster, som skall lägga våra händer tillsammans, 
det är en gammal vidskepelse hos mig. Du för
låter mig väl detta, inte sant? Det är inte hennes 
samtycke vi behöfva, ty äfven utan detta skulle 
jag ha handlat som jag gjort, Håll dig hemma 
på förmiddagen, till dess jag fått underrätta dig 
om dag och timme, då besöket lämpligast kan ske. 
Jag har ett litet hopp, att det skall kunna göras 
undan redan i dag.

Tusen helsningar! I flygande hast
din Thorvalcl.»

Liah vek ihop brefvet, litet sviken i sina för
väntningar. Hon hade varit så säker på, att det 
skulle innehålla ett tillkännagifvande, att han äm
nade sig upp till henne på förmiddagen för att 
hämta henne till deras första promenad,
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hade ingen ro; än satt hon vid 
reflexionsspegeln för att se efter, om 
möjligen Thorvald sjelf skulle synas 
till, än läste hon om hans begge bref 
för att döda tiden, fastän hon för 
längesedan kunde dem utantill. Hon 

kände en sådan brinnande längtan att få se honom 
och tala med honom, att allt annat blef henne 
olidligt. Hon hade sagt till, att hon icke tog emot 
någon, och hon hade under morgonens lopp hört, 
att både Thérèse Malm och Hallqvist frågat efter 
henne i tamburen, men blifvit afvisade. Stackars 
enfaldiga, välmenta Hallqvist! Henne kunde hon 
gerna ha tagit emot. Hon var icke ond på henne 
längre. Det var på sätt och vis henne hon hade 
att tacka för denna sista vändning i sitt öde, ty 
om gumman icke begått den der dumheten, hade 
Liah kanske inte gråtit öfver tidningsartikeln, och 
om hon inte gråtit — —

M
S
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Det ringde återigen. Det var det bud hon 
väntade.

»Min faster vill ta emot dig redan i dag mel
lan 1 och 2. Du måste gå dit ensam, så vill hon 
ha det. Generalskan Adlerbring, Drottninggatan 
84. Jag skall försöka beherska mig och icke 
komma upp och hämta dig.»

Det var allt. Icke ett ord om, hvar och när 
hon skulle få träffa honom. Bara om fastern — 
hvad frågade hon efter hans gamla faster? Det 
var en dum historia alltihop. Hvad skulle hon 
säga åt gumman? Liah hade nästan icke tänkt 
på henne på hela dagen. Nå, det kunde inte 
hjelpas. Man fick väl underkasta sig obehaget.

Skulle hon behöfva klä om sig måntro? Hon 
såg då fasligt enkel ut i sin randiga svarta ylle- 
klädning. Men inte var det värdt att göra sig till 
för en gammal gumma, hon skulle kanske inte 
ens märka det.

Så bar det af med henne uppför Drottning
gatan. Klockan var nära ett, det var bäst att 
stöka undan det der otrefliga besöket så fort som 
möjligt.

En gammal tjenarinna öppnade för henne och 
släppte in henne i en mattbelagd, q v äfvan de varm 
tambur, der det luktade torra törnrosblad. Liah 
lemnade sitt kort och frågade, om generalskan tog 
emot, Medan gumman var inne och anmälde 
henne, undrade Liah ännu en gång inom sig, livad 
allt detta skulle tjena till och livad i all verlden 
hon skulle hitta på att säga i dl den obekanta
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gamla damen. Nå, det fick väl bli hon som 
talade.

Hon fördes in i ett ofantligt rum med tre 
fönsterlufter, dekoreradt i gammaldags stil. Liah 
såg ej till någon menniska, så att hon hade god 
tid att se sig omkring. Urmodiga förgylda möbler 
med urblekt damast på, en öppen, bred spis med 
en cirkel af länstolar framför på franskt manér, 
ett hvitlackeradt, smalbent klavér i en vrå, alla 
möbler ordentligt uppradade utmed väggarna, speg
lar i empireramar mellan fönstren och fullt med 
ehinoiserier på konsolborden; öfver soffan oljefärgs- 
porträtt af Oskar I och drottning Josephina, begge 
i blomman af ungdomlig skönhet; en broderad 
skärm på snedden i ett hörn af rummet och på 
sidan om den på golf ve t en sidenkudde med en 
liten lurfvig hund på. Potpourrikrukor litet hvar- 
städes.

Liah kunde icke förstå, hvar hon förr en gång 
sett detta rum med allt hvad det innehöll. Det 
måtte ha varit i drömmen. Nej, nu mindes hon, 
det var ju upp i dagen första och andra akternas 
dekoration i Markis de Villemer, som gafs på 
Apolloteatern i höstas. Så eget! Placeringen var 
bara litet olika, der till venster skulle ha varit 
ett établissement, och det der lilla lustiga pianot 
skulle ha stått litet mera åt — — —

»Entrez donc, je vous prie!» sade en röst 
bakom skärmen.

Liah tog helt häpen ett par steg framåt och 
fick nu se en ståtlig, hvithårig gumma i hvit neg-



ligé med långa band sitta kapprak i en stor län
stol mellan skärmen och fönstret. På ett litet 
bord bredvid sig hade hon en uppslagen bok,, en 
guldinfattad lorgnett och en luktflaska. Nedre 
delen af hennes lekamen var insvept i ett täcke 
af blå sammet kantad med zobelskinn. Hon höll 
ögonen oafvändt fastade på Liah och smålog åt 
hennes öfverraskning.

»Det drar så styggt från dörren, derför sitter 
jag så här gömd,» sade hon med sin klara, litet 
tremulerande röst. »Kom hit fram, kära barn, och 
sätt er der på stolen, så att jag riktigt får se på 
er — var inte rädd för hunden, stackars Chéri 
biter ingen mer, han är uppstoppad.»

Liah slog sig ner på den anvisade stolen och 
mötte oförfäradt de begge vänliga gamla ögonen, 
som betraktade henne oafvändt genom lorgnetten. 
Det var kanske derför att Liah nyss tänkt på 
Markis de Villemer, men hon tyckte nästan att 
Thorvalds fäster var lik Madeleine Brohan — ja, 
just som hon var maskerad i den pjesenS Hela 
scenen mellan markisinnan och Caroline i början 
af första akten stod så lifligt för henne, att hon 
knappast blef förvånad, då generalskan Adlerbring 
tilltalade henne med följande ord, som starkt på
minde om en af markisinnans repliker:

»Thorvald sade mig för en stund sedan, att 
ni är mycket vacker, och deri ger jag honom 
rätt.»

»Det är en smaksak,» sade Liah med Carolines 
fina leende och dämpade, anspråkslösa ton, och
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lika osökt som Carolines replik kom henne på 
tungan, lika naturligt var det, att hon skulle ut
tala den just så, som hon var van.

»Jag tycker om både ert utseende, er röst 
och ert sätt att tala,» sade den gamla och lät 
lorgnetten falla. »Jag är uppriktig, som ni hör; 
om ni misshagat mig, skulle jag också ha -— nej, 
då skulle jag inte ha sagt någonting. Ni har så 
glada ögon, det tycker jag särskildt om, och ni 
ser på en så frimodigt. Ungdomen nu för tiden 
ser annars så hängfärdig ut. Nå, svara mig nu 
på en samvetsfråga: hvad var det hos min käre 
gosse, som gjorde, att ni fäste er vid honom? 
Var det hans utseende, hans dans, hans artighet?»

»Jag tror, att det var hans ridderlighet, »> sva
rade Liah utan betänkande. »Jag har aldrig sett 
någon som han.»

Generalskan nickade och smålog litet.
»Ja, vet ni hvad, inte jag heller — sedan 

min salig man dog, och det är nu snart tretti år 
sedan. Thorvald har litet af hofman i sig — 
sådana som hofmännen voro på min tid, nu lär 
det vara annorlunda, har jag hört sägas. Det är 
skada, att han inte kunde få egna sig åt den 
diplomatiska banan, som han ville, utan fick lof 
att gå skolvägen — han hade inte tillräckligt med 
pengar för att kunna lefva med små inkomster 
här i Stockholm. Mon cher frère était un grand 
cœur, mais un tout petit économe; han lejti- 
nade tyvärr inte mycket efter sig.»

»Är Thorvald fattig?» utbrast Liah litet häpen.
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»Åhnej, inte precist det,» svarade generalskan 
belåtet småmysande. »Han är i andra lönegraden 
och rår dessutom om ett hus der nere i G—köping, 
så att nog är han en passabel épouseur. Jag 
tycker för resten om er sista fråga — den kom 
så från hjertat! Om ni förlofvat er med Thor- 
vald af beräkning, skulle ni nog först ha tagit 
reda på hans förmögenhetsförhållanden — och 
så skulle ni ha låtsat se likgiltig ut, då jag talade 
om hans ekonomi. Jag var rädd för, att ni 
skulle vara skådespelerska äfven utom scenen, 
men det tycks inte vara så farligt med den saken. 
Allting är sig olikt nu för tiden mot förr. I min 
ungdom skulle jag ha fasat vid blotta tanken på, 
att en för mig kär person ämnade gifta sig med 
en aktris. Ni vet nog, hurudan anda det var 
inom den kåren förr i verlden ; alla teaterns damer 
voro den tiden mer eller mindre koketta och lätt
sinniga —»

»Jag är hvarken kokett eller lättsinnig,» sade 
Liah, fortfarande med Carolines ord, och hon 
kunde knappast hålla sig för skratt; hela denna 
situation roade henne som någonting högst origi- 
nelt, och hon riktigt njöt af att få passa in Caro
line de Saint-Geneix’s repliker öfverallt der det 
föll sig lämpligt. Hon hade ju undrat, hvad hon 
skulle hitta på att säga åt den obekanta frun, 
men aldrig kunde hon då tro, att en gammal roll 
skulle komma henne till hjelp i bryderiet!

Under hela den tid samtalet räckte bibehöll 
hon nästan omedvetet Carolines hållning och ton,
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icke alls derför, att hon beräknade, att denna 
behagliga blandning af värdig anspråkslöshet, fin 
takt och lugn glädtighet skulle slå an på general- 
skan, utan blott och bart derför, att hon sjelf 
fann nöje i hela detta pikanta sammanträffande af 
omständigheter, detta verklighetens plagiat efter 
George Sand.

Thorvald hade lofvat henne, att det ej skulle 
bli någon pinsam examen, och det blef det ej 
heller, ty sedan generalskan nu stillat sin nyfiken
het och fått klart för sig, om det första intrycket 
var godt eller dåligt, förirrade hon sig in på sam
talsämnen, som alls icke hade med Thorvald att 
göra, berättade historier från sin ungdom, anek
doter om Henriette Viderberg och Jenny Lind och 
hvad konung Oskar I en gång på en hofbal sagt 
till hennes man angående en af de der damerna; 
plötsligt afbröt hon sig och utbrast:

»Men inte var det för att höra på sådant der 
sqvaller, som jag bad er komma hit, kära barn; 
nåja, ni vet nog, att gamla gummor alltid ä’ prat
sjuka.»

»Så mycket bättre för mig,» svarade Liah, 
och nu måste hon riktigt skratta, ty det var åter
igen en af Carolines repliker!

»Jaså, ni kan säga madrigaler också,» sade 
gumman och förde belåtet luktflaskan till näsan. 
»Det tycker jag inte så illa om, skall jag säga er. 
Det är väl derför, att det alltid brukades i min 
ungdom; nu lär det vara bortlagdt, påstås det. 
Det är ett gammalt trefligt bruk, tycker jag, när
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det sker med smak och måtta. Herre Gud, man 
behöfver ju inte ta de der grannlåterna efter orden 
precist — som t. ex. nu, inte inbillar jag mig, 
att ni har det minsta nöje af mitt prat — men 
det är i alla fall roligt att höra er säga det; det 
vittnar om vett och god ton och bevisar alltid, 
att man vill vara vänlig mot den man talar med. 
Nu för tiden lär det vara så modernt att vara 
sann, har jag hört sägas — à la bonne heure, 
inte mig emot, bara inte de der sanningarna gå 
ut alltför dekolleterade i sällskap; en liten fichu 
är alltid både anständig och klädsam.»

Nu ringde det på tamburdörren, och det 
spratt till i Liahs hjerta: hon kände igen Thor- 
valds röst.

»Se, så vackert man rodnar!» sade general- 
skan och sträckte ut sin smala hvita hand mot 
Liah. »Ack, den ungdomen! Kom hit, kära 
barn, och kyss mig, innan han kommer in — 
seså, på begge kinderna skall det vara — och 
gå nu ut och tag emot honom, efter jag inte kan! 
Spring bara, annars hinner han in, och han 
kanske har något att säga dig, som inte är för 
mina öron.»

Liah kysste häftigt den gamla på handen 
och skyndade ut i tamburen. Generalskan slätade 
litet på sitt sammetstäcke, luktade på parfymflaskan, 
allt småmysande, och då hviskningarna der ute 
aldrig tycktes vilja ta slut, började hon med sin lilla 
tremulerande röst gnola på en gammal fransk ro
mans och slog takten med lorgnetten mot bordet.
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Då de begge unga ändtligen kommo in, voro 
de båda två mycket röda i ansigtet och höllo sig 
ett långt stycke ifrån hvarandra, men Liah kunde 
icke ta sina ögon ifrån honom.

»Jaså, günstig herrn kunde inte låta bli att 
komma upp ändå,» sade generalskan och räckte 
ut handen till Thor vald för att han skulle ge 
henne den vanliga handkyssen. »Ja, harn ä’ barn. 
Och nu vill du väl veta, livad jag tycker om din
kära-------hur var det nu? Aline? Nej, Liah
— hm, konstiga namn nu för tiden. Och vet du, 
inte har jag hört henne säga många ord — nå, 
det lär vara mitt fel — men hon har en ton och 
en hållning, som ä’ parfaitement comme il faut, 
och när du kom nyss, bief hon röd ända ut i 
sina små fina örsnibbar, och det är allt bvad jag 
behöfver veta. L’amour — c’est l’essentiel, 
c’est tout a')

»Och du gillar mitt val, ma chère tante?» 
frågade Thorvald glädjestrålande och fattade Liahs 
hand.

»Det lär du litet fråga efter, grand fripon, 
men tack i alla fall, för att du inte glömde ditt 
löfte till gamla faster. Tack, begge två! Du gick 
nog inte hit så gerna, du Aline — hein? Seså 
inga madrigaler nu — sanning! Utan fichu!»

»Ja, om jag skall vara upprigtig------ », sade
Liah småleende.

»Visst skall du vara det! Nå, jag förstår 
nog, att du helst velat träffa din fästman ensam, 
och jag skall inte hålla er qvar längre här. Gå
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nu och beställ förlofningsringar och kort, och när 
ni fått dem, så kom hit till mig och skrif adres
ser. Och så mycket ni vet det, ingen lång för- 
lofning, högst en månad, om jag får råda, och 
intet hotellbröllop! Det är mauvais genre — och 
så poesifattigt sedan. De här gamla rummen 
kunna nog fiffas upp för det ändamålet. Seså, gå 
er väg nu! —- Ja, ja, chers enfants, jag ser att 
ni försöka lägga band på er längtan att komma 
härifrån, men uppriktigt sagdt väntar jag min lik- 
tornsoperatör. A bientôt/» — —

Då dörren stängts efter de begge trolofvade 
och gamla Margret vridit om nyckeln i låset, 
sträckte Thorvald ut armarna mot sin fästmö och 
hon smög sig intill honom och lade hufvudet på 
hans axel. Ingendera af dem sade ett ord. Hans 
arm omslöt henne så hårdt och stadigt, hon kände 
sig så tacksam och lycklig, men ändå litet vemo
dig, och hon drog en lång suck, utan att veta 
hvarför. Hon tyckte, att hon i detta ögonblick 
var så hedrad som hon aldrig förr varit, men om 
hon kunnat analysera sina känslor, skulle hon ha 
funnit dem nära beslägtade med dem hon brukade 
erfara, då hon fått en stor och vigtig ny roll att 
spela : hon var glad och stolt och lycklig, men på 
samma gång rädd och undrande, om den ej öfver- 
steg hennes krafter.

»Håller du mig kär?» hviskade Thorvald.
»Ja — men bara se’n i går, Thorvald! Jag 

kände dig inte förut. Och. om du vill ha öfver- 
seende med mig, isynnerhet i början» —

’V»..'.-,:*'
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»Både i början och allt framgent —- och det 
måste dn också ha med mig; vi ska hjelpas åt 
att uppfostra hvarandra och oss sjelfva, det är ju 
meningen med äktenskapet, inte sant?»

»Stackars Thorvald, du får ett förskräckligt 
göra!» sade hon och smålog litet. »Jag är visst 
alldeles faslig, du — inte uppfostrad det minsta! 
Men kom ihåg, att du nu har lofvat mig att inte 
ha för stora anspråk.»

»Du lilla toka! Bara du älskar mig, har jag 
inga andra anspråk.»

»Ja, det tror du kanske nu.»
»Tyst, det kommer någon.»
Det hördes verkligen steg nere i förstugan. 

Thorvald släppte henne och skyndade så hastigt 
utför trappan, att det såg ut, som om de alls icke 
voro i sällskap med hvarandra. Liah hann icke 
upp honom förr än ute på gatan.

»Hvad kom åt dig?» frågade hon skrattande. 
»Hvarför var du så rädd för den der stackars 
brödgumman?»

»Jo, ser du, min älskade, den der brödgum
man representerade för mig en stormakt, som man 
måste ödmjukt böja sig för — konvenansen, all
männa opinionen. Vi äro inte förlofvade än.»

»Kantänka! Då får jag väl inte ta din arm?»
»Tycker du det!»
»Men om jag gör det ändå?» fortfor Liah i 

lekfullt trots. »Och ställer till skandal midt på 
öppen gata?»
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»Det kan väl aldrig vara ditt allvar. Sådant 
brukas ju inte.»

»Ja, men jag gör det ändå!» Innan han 
hunnit dra sig undan, hade hon qvickt stuckit in 
sin arm under hans. »Seså, mitt herrskap, nu är 
det eklateradt! Ja, titta ni! Nu har hela Stock
holm sett det!»

Han var icke fullt belåten, men kunde ej 
låta bli att skratta med, ty detta upptåg tycktes 
roa Liah. Korten skulle ju för öfrigt komma ut 
i morgon.

De gingo i rask fart utför Drottninggatan, 
och öfverallt vände man sig om efter dem, och 
Emmy Bolin, som kom på andra trottoaren med 
ett blått rollhäfte i handen, måste stanna af lutter 
förvåning och kom sig ej för att besvara Liahs 
muntra nick.

»Kors, det var sant, nu skall jag tala om 
något lustigt, som hände der uppe hos din faster,» 
sade hon. »Kommer du ihåg ’Markis de Ville- 
mer’? Nej, det var sant, den gafs i höstas, innan 
du kom upp till Stockholm. Jag gjorde Caroline, 
den gamla markisinnans sällskapsdam. Nå, nu 
kan du tänka dig, så egendomligt —»

»Här ha vi Möllenborgs,» inföll Thorvald 
gladt. »Förlåt, att jag afbryter, men vi skulle 
kanske köpa förlofningsringar ? Sedan blir skan
dalen alltid litet mindre — och jag behöfver inte 
låta imponera på mig af alla verldens bröd
gummor,»
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»Ja, och så blir du litet mindre orolig — jag 
har nog sett, att du gått med en fart, som om 
asfalten vore rödglödgad. Men det var sant, jag 
har inga pengar på mig; du måste lägga ut för 
mig så länge — om jag har kredit?»

»De kunna ju skicka dig räkning.»
»Nå, det var det värsta jag har hört! Jag 

har således inte kredit hos dig, fast vi blefvo för- 
lofvade för tio minuter sedan?»

»Just derför. Det är kanske barnsligt, men 
jag tycker det är något motbjudande i att låna 
dig pengar så strax och för ett sådant ändamål. 
Ja, skratta gerna, men stig för all del in, vi hämma 
trafiken.»

Han öppnade dörren för henne, och hon gick 
in, sedan hon först skrattande gifvit honom ett 
litet nyp i armen för hans »löjliga pedanteri».

Då de kommo ut från Möllenborgs som ett 
ordentligt ringförlofvadt par, hade både han och 
hon glömt bort, att hon skulle tala om det 
»lustiga», som händt uppe hos generalskan, och 
den historien dök icke upp förr än långt efter 
bröllopet.

¥
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slutet af augusti skulle skolterminen börja 
i G—köping, och ungefär en vecka förut 
kom lektor v. Verner hem från utlandet 
med sin unga fru. Sedan första veckan 

[SF? Jun^ ^å bröllopet stod i Stockholm, 
c hade de hufvudsakligast flackat af och 

an i sachsiska Schweiz. Resan hade varit gudom
ligt rolig, men ansträngande, och de längtade begge 
att få komma i ro, ehuru den ro man åtnjuter i 
en småstad enligt Liahs föreställning var bra nog 
lik den, som väntar en i grafven.

G—köping med sitt idylliska läge inne i en 
lummig vik, sina lustiga små trähus, sina löjliga 
»butiker», der man genast visste kundernas namn 
och bostad och till och med bjöd in en och annan 
af dem på saft eller kaffe i bodkammaren, om de 
köpt litet mer än vanligt, de många små trädgår
darna med sina frukt- och bärträd, som hängde 
ut öfver trottoaren, der del fans någon sådan, så att
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man riskerade att få kulor i hufvudet af nedfal
lande gyllen eller stenpäron; damernas urmodiga 
toaletter, som skulle ha gjort stor succès i en fars, 
och deras sätt att alltid egna »hennes nåd Verners» 
kläder en högst minutiös, ibland till och med gan
ska närgången granskning, så snart hon visade sig 
ute på gatorna — allt detta gjorde i början ett 
roande intryck på Liah. För öfrigt var hon nu 
så glad och uppspelt och tog allt från den lju
saste sidan. Men hon kunde icke begripa, att 
Thorvald ej hade sinne för den komik, som präg
lade staden och dess invånare. Det var väl vanan, 
som gjorde det. Hon satte honom mången gång 
i förlägenhet genom att, excentrisk och pojkaktig 
som hon var, alltför oförstäldt visa, huru roligt 
hon hade åt G—köpingsbornas svagheter. En 
gång, då han varit i skolan flera timmar och hon 
satt ensam hemma och hade tråkigt, kom hon på 
den galna idéen att slå stadens fruar med häpnad, 
klädde på sig en af sina kostymer från »Familjen 
Benoiton, » citrongult siden med kolossala sam- 
metsrosetter, hvar och en med en liten röd kräfta 
i midten, och en liten kokett, spetsig halmhatt,
garnerad med en hel krans af små kräftor, och
gick i denna toalett två gånger hela storgatan i 
ända mellan en dubbel rad af fönsterrutor full- 
packade med gapande fruntimmersansigten. Åh, 
så hon skrattade, då hon kom hem! Hon brydde 
sig icke alls om, att Thorvald blef fnurrig, hon
skrattade så, att hon icke ens hörde, hvad han
sade, och hon var alldeles öfvertygad om, att G—
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köpingsfmarna nu ansågo sig ha fått se det allra 
sista parisermodet, och att det skulle bli stark åt
gång på kräftor nästa torgdag. Det var det roli
gaste hon haft på många år. Åh, det var så 
uppfriskande och befriande att få vara litet tokig 
ibland, och det var stor skada, att inte Thorvald 
förstod sig på det; men någon brist skulle han 
väl ha, den rysligt fullkomliga menniskan! Han 
ville ha allting så korrekt, han.

Som nu t. ex. med deras bostad.
De bodde i det största och bästa huset i 

staden, midt emot rådhuset vid torget, en gråmålad 
tvåvåningsbyggnad, som Thorvald ärft efter sin 
far. Men herre min Gud, så tråkigt och kälk- 
borgerligt den var inredd! Stora låga rum med 
små fönster, släta hvita kakelugnar och pappers- 
tak, gammalmodiga mahognymöbler, som sågo 
väggfasta ut allesamman, antika skåp, som man 
kunde vara rädd att vara ensam med i mörkret, 
tapeter från kung Orres tid och offer det hela en 
prägel af pedantisk regelrätthet, som verkade högst 
frånstötande. Det var nog på sitt sätt präktigt 
och gediget, men hu, så opoetiskt och så föga 
komfortabelt! I alla dessa många och stora rum 
fans icke en enda liten treflig vrå, der man kunde 
sitta och hålla skymning. Liah hade försökt ordna 
om möblerna, så att det skulle bli htet ledigare 
och vänligare, men det tyckte inte Thorvald om; 
han sade, att det der moderna bizarreriet passade 
icke i stil med det gamla huset; han hade från 
sina barnår sett hvarje sak stå på den plats den
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nu infog, och han skulle bli husvill i sitt eget 
hem, om det ändrades. Åh, så konservativ han 
kunde vara ibland, fast han bara var trettisex år! 
En beqväm »skymnings-chäslong» köpte han genast, 
då Liah bad honom derom, men då hon ville 
ställa den midt på golfvet i förmaket tillsammans 
med ett litet bord och en hög nerie i brist på 
palm, blef han allvarsamt ledsen, och hon fick 
honom icke glad, förr än hon skjutit in den i det 
hörn, der han ville att den skulle stå.

Men så kom Liah på en lysande idé. I öfre 
våningen utanför sängkammaren, men med sär
skild utgång till tamburen fans ett litet rum, som 
just icke begagnades fill någonting. Det hade 
endast ett litet fönster, som vette inåt gården, 
och upptogs till största delen af ett kolossalt linne
skåp. En skymningsstund, då Liah satt i sin 
favoritställning, hoprullad som ett nystan i chäs- 
longhörnet och med Thorvalds hufvud i sitt knä, 
passade hon på och bad honom att få det s. k. 
linnerummet för sin egen räkning och att få göra 
med det alldeles som hon ville. Det gjorde ju 
ingenting, det låg inte tillsammans med den öfriga 
våningen, ingen beböfde sticka sin näsa dit; linne
skåpet kunde så väl få plats i det ena gästrum
met, som aldrig begagnades, och Thorvald skulle 
få se, att hon skulle göra sitt lilla kabinett så 
trefligt; fick hon bara det, så skulle hon inte be 
honom om någonting på ett helt år och hon skulle 
bli mycket, mycket snällare än hon varit förut. 
Thorvald var vid sitt bästa lynne, och hans invänd

Smink. 5
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ningar kommo just icke fram med någon kraft, 
isynnerhet då hon lutade sig ner öfver honom och 
tystade munnen på honom med en hel hop 
kyssar. Det blef beslutadt, att Liah skulle få sin 
vilja fram.

Samma qväj} skref hon ett bref till Thérèse 
Malm, och veckan derpå fick hon en trälåda från 
Stockholm. Kabinettet hade under de föregående 
dagarna varit stängdt för alla, ej ens Thorvald 
fick komma in. Då det blef färdigt, hade Liah 
lofvat att bjuda honom dit på kaffe. Medan han 
var i skolan om dagarna, arbetade hon på rum
mets förvandling. Hon hade ej velat skilja sig 
från åtskilliga saker, som fordom prydt hennes 
klädloge, och de kommo nu till pass. Mattan 
syddes om, skarfvades i med en bård och lades 
på, väggarna bekläddes med de persiska bona
derna, som hon hade qvar, de torra lagerkransarna 
och ett par kinesiska solfjädrar ordnades alldeles 
som de suttit förr, några korgstolar flyttade hon 
upp från lusthuset i trädgården, en låg divan hade 
hon hittat på vinden, den klädde hon öfver med 
tyget i en röd sidenklädning, som hon icke kunde 
begagna här i G—köping, och när sedan en kine
sisk lykta och några tropiska vassvippor och palm
blad kommo i lådan från Stockholm, var det hela 
färdigt. Hon gladde sig som ett barn åt det ovän- 
tadt lyckliga resultatet.

Men då Thorvald infördes i denna lilla para
disiska vrå, slog den icke alls an på honom. Han
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sag allvarsam ut och förklarade, att det var all
deles för teatraliskt.

»Men förstår du då inte, att just det är me
ningen!» utbrast Liah. »Jag har så mycket som 
möjligt sökt apa efter min klädloge på Apolloteatern. 
Det är derifrån alltihop. Ser du, till och med mina 
gamla lagerkransar! »

Thorvalds ansigte fick ett kallt uttryck. Han 
drack sitt kaffe utan att säga många ord och gick 
strax derefter ner till sig. »Logen», som Liah rent 
ut uppkallat det nya kabinettet, tycktes nu och 
allt framgent vara honom nästan förhatlig. Han 
gick högst ogerna dit in, och som Liah deremot 
trifdes der alldeles utmärkt, hände det numera 
ofta, att hon tillbragte skymningen ensam der uppe 
i stället för med Thorvald nere i förmaket, som 
hon först brukat. Ville han någon gång tala med 
henne, då hon var der uppe, gick han in i säng
kammaren och ropade henne i dörren. Det såg 
nästan ut, som om han föresatt sig att aldrig 
sätta sin fot öfver logens tröskel.

Liah tyckte det var barnsligt af honom, men 
— det kunde nu inte hjelpas. Hon hade nu i 
alla fall fått en liten tillflyktsort, der hon kände 
sig hemmastadd, och det gjorde, att hon lättare 
försonade sig med huset och hela G—köping för 
resten, och på sätt och vis hade hon rätt i, att 
hon tack vare denna nycks tillfredsställande blifvit 
»snällare» än förr, ty hon kunde nu lättare förlåta 
sin nya omgifning, att den ej var sådan som hon 
helst velat,
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I logen kunde hon också någon gång få röka 
en cigarr i smyg, ty det var en vana, som Thor- 
vald alls icke tyckte om och som han redan under 
sommarresan arbetat på att nöta bort hos henne. 
Hon hade aldrig lofvat honom att icke röka mera, 
endast att försöka låta bli. Och hon hade verk
ligen gjort lofvärda ansträngningar, som lyckats 
ganska bra. Men nu, då hon kom upp i sin loge 
och fick se den inbjudande röda divanen, blef 
frestelsen henne mången gång öfvermäktig; hon 
slog upp fönstret på vid gafvel, tände sin cigarr 
och sträckte ut sig på divanen med en känsla af 
oändlig tillfredsställelse, och hon blef aldrig störd, 
ty Thorvald kom ju så sällan hit upp.

Hon beundrade fortfarande sin man lika myc
ket som under förlofningstiden — mistan lika 
mycket åtminstone. Hon hade icke misstagit sig 
på honom ; han var fullt ut så nobel, ridderlig och 
högsinnad som hon i den första uppflamningens 
ögonblick förestält. sig. Det fans icke en skymt 
af något lumpet eller simpelt hos honom. Och 
fast han var en sådan oförvitlig pligtmenniska, 
var han derför icke på minsta vis träaktig eller 
nykter eller flegmatisk; åh, han hade minsann en 
sådan känslovärme inom sig, långt mer än hon 
kunde tänka sig. I jämförelse med honom var 
hon kall, det kände hon. Och glad och munter 
kunde han också vara, när han var i sitt esse, 
men då fick det ej finnas något störande element 
i hans närhet. Så uppsluppen han mången gång 
varit på resan! T. ex. på det der lilla värdshuset
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utanför Dresden, der de icke knnde få någon ät
bar mat och han sprang ut i köket och stälde sig 
titt baka pannkakor sjelt. Eller under den der 
roddturen på Elbe, då han berättade så många 
galna Upsalahistorier och sjöng sådana tokiga visor 
med sin oefterrättliga falska röst! Men nu, sedan 
de kommit hem, hade det kommit en sådan tråkig 
värdighet öfver honom, som bestämdt icke hörde 
till hans natur. Han trodde visst, att man måste 
vara så der i en småstad, der alla hade ögonen 
på en. Eller var det luften i det här välsignade 
gamla fädernehuset, som gjorde det?

Och så var han så underlig i vissa fall. Det 
var så många gamla bruk och sedvänjor, som han 
iakttog, utan att egentligen hysa någon vei^klig 
kärlek till dem, endast af vana och derför att an
dra iakttogo dem. Vid den första middagen de 
åto i sitt hem hade detta till och med sifvit an- 
ledning till en liten scen dem emellan. Innan de 
satte sig till bords, knäppte han ihop händerna, 
stirrade litet framför sig och gjorde en lätt bugning.

»Nej men Thorvald då, hvad gör du?» frågade 
Liah, som redan satt sig.

»Jag läser till bords,» sade han litet förlägen, 
i det han slog sig ner. »Det brukar jag alltid 
göra. »

»Inte gjorde du det under resan åtminstone! 
Nej, inte en enda gång!»

»På resor är det en annan sak.»
»Hvarför det? Och inte i Stockholm heller 

säg jag dig Jäsa till bords.»
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»Nej, det kan väl hända, men här hemma 
har jag alltid brukat göra det, ända sedan jag blef 
så stor, att jag kunde tala.»

Liah åt en stund och sade ingenting; men 
hon såg förbryllad ut och kunde icke låta bli att 
småle.

»Nå, men säg mig, tänker du verkligen någon
ting, då du står så der och gör en reverens för 
tallriken?» frågade hon. »Försök att dra dig till 
minnes: hvad tänkte du på nyss, då du förrättade 
den der ceremonien?»

»Ja, vet du, uppriktigt sagdt,» svarade Thor- 
vald muntert, »så kommer jag inte riktigt ihåg 
det — jo, vänta, jag tänkte på, att den der blom
buketten midt på bordet inte har något vatten.»

Liah brast i skratt och han instämde. Men 
då de reste sig från bordet, gjorde han på samma 
sätt, och hon fann sedan, att det var en gammal 
innött vana hos honom, som han aldrig skulle 
kunna lägga bort. Ja, han ville det ej ens, ty 
»man skall ta seden dit man kommer, och i G— 
köping anses det hedniskt och opassande att inte 
läsa till bords.»

»Ja, då får jag väl finna mig i att bli ansedd 
som hedning,» sade Liah litet retad. »Jag tycker 
inte om att hyckla. Jag har också växt upp i 
en småstad, men ändå inte blifvit inlärd sådana 
ovanor. »

»Nej, din fostermor var ju också af en helt 
annan sinnesriktning än min djupt allvarliga och 
sant religiösa mor,» svarade han kallt.
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Deras jungfru kom i det samma in med kaffe
brickan, hvarigenom allt vidare meningsbyte mellan 
dem förhindrades, men orden »sant religiös» i hans 
mun gjorde ett nästan obehagligt intryck på Liab, 
ty hon visste, att han sjelf var fullt ut lika mycket 
fritänkare som hon.

Ämnet kom på tal igen följande söndag. Vid 
half tiotiden kom Thorvald ut till henne i salen, 
klädd att gå nt och med en ovanligt allvarsam 
uppsyn.

»Kommer du med till kyrkan, Liah?» frågade 
han litet osäkert.

Hon stannade midt i vattningen af växterna 
och hade så när tappat kannan af förvåning.

»Är du tokig, Thorvald? Skall du gå i kyr
kan? Hör det också till dina G—köpingssvanor?»

»Naturligtvis», svarade han kort. »Jag går inte 
så ofta, men någon gång — för att undvika för
argelse. Alla menniskor här gå i kyrkan, och 
det skulle väcka ett högst obehagligt uppseende, 
om en af skolans lärare bröt mot den häfdvunna 
seden.»

»Du är ju inte lärare i kristendom, utan i 
historia.»

»Det förändrar inte saken. Och jag är öfver- 
tygad om, att det väcker förvåning och ger anled
ning till klander, om jag kommer ensam i kyrkan- 
utan dig.»

»Jag frågar inte efter, hvad stadsborna tänka
om mig.»
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Han tyckte, att Liah borde ha förstått af sig 
sj elf, att klandret äfven skulle återfalla på honom 
och att hon derför gerna kunde följa med för hans 
skull. Men då hon icke förstod det, brydde han 
sig icke om att upplysa henne derom, utan gick 
ensam i kyrkan. Då han kom tillbaka, var han 
vid dåligt lynne, och äfven Liah hade under hans 
frånvaro gjort reflexioner, som qvarlemnat en viss 
misstämning hos henne. Hans undfallenhet för 
småstadskonvenansen var ett drag af feghet och 
småsinthet, som vanstälde hennes riddare, tyckte 
hon. Hon sade emellertid ingenting, ty hon af- 
skydde dispyter. —

Fram i oktober ville Thorvald ha henne med 
sig ut på visiter till några af stadens förnämligaste 
familjer, gamla vänner till hans föräldrar, som all
tid visat honom sjelf den största vänlighet och som 
nu sutto, hvar och en på sitt håll, och väntade 
på ett besök af de nygifta. Liah gjorde en grimas 
och bad att få slippa. Hon förstod sig icke alls 
på att tala med gamla fruar, kunde hvarken af- 
handla mat- eller pigfrågor och skulle säkerligen 
göra ett grundligt fiasko. Men Thorvald gaf sig icke.

»Det är en skyldighet, som jag måste upp
fylla,» sade han, »och då kan du väl inte lemna 
mig i sticket? Både för min egen och för mina 
föräldrars skull måste jag visa deras gamla vänner 
denna uppmärksamhet.»

o
Ah, hvad man fick många tråkiga skyldigheter, 

då man blef gift! tänkte Liah. Då fick man min-
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sann ej vara fri i något afseende, från alla håll 
sträcktes handklofvar emot en; till och med de 
döda lemnade en ej i fred. Hon samtyckte att 
följa med, ehuru med synbar motvilja, och gick för 
att göra toalett.

Första visiten gälde prostens. Liah. satt stel 
som ett träbeläte i soffan, svarade enstafvigt och 
likgiltigt och gjorde allt hvad hon kunde för att 
visa Thorvald, att hon icke passade ihop med 
dessa menniskor och att hon hellre drog sig all
deles in i sitt skal, om hon ej kunde få vara sig 
sjelf — och det var ju omöjligt tillsammans med 
detta gråtmilda och högtidliga gamla par, som begge 
två talade, som om de varit på begrafning.

»Nå, hvart skola vi nu gå?» frågade Liah, då 
de kommo ner på. gatan igen.

»Hem.»
»Skulle vi inte gå till doktorns och borgmä

starens också?»
»Nej, det skjuta vi upp till en annan dag, 

då du blir vid bättre lynne. Jag vill inte, att 
du skall göra ett falskt intryck och bli orättvist 
bedömd.»

Han sade detta i så mild ton, att isen kring 
hennes hjerta genast smälte.

»Förlåt mig, Thorvald,» sade hon och tryckte 
hårdt hans arm. »Jag var elak och odräglig nyss, 
och jag såg nog, hur jag plågade dig. Men nu 
skall jag också genast försöka godtgöra hvad jag 
brutit. Jag skall bli så älskvärd hos doktorns, att 
du skall inte känna igen mig. Hvar bo de?»
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»Nej, Liah, inte i dag. Vi skola göra de andra 
visiterna en annan gång, då du lärt dig inse, att 
det är din och min pligt att ålägga oss detta 
tvång — du skall inte för min skull göra någon
ting, som du inte inser vara rätt och nödvändigt.»

Hon teg ; men hon visste, att om och när hon 
gjorde det, så var det i alla händelser för hans 
skull. Ett par dagar derefter kom hon sjelf och 
bad att få göra undan de återstående visiterna, 
och hon var öfverallt så vänlig och språksam, att 
Thorvald blef helt förtjust och på hemvägen tac
kade henne, som om hon gjort ett riktigt storverk.

»Ja, hvad gör man inte för sin älskade lilla 
man?»

»Och för det rätta sedan?»
Hon smålog, men hon sade ingenting.

¥
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led mot slutet af de nygiftas första 
supé. Damerna hade bogserats in i 
förmaket igen, och de flesta af her- 
rarne hade mätta och sömniga dragit 
sig in i rökrummet under väntan på, 
att det skulle bli dags att bryta upp, 

ty att ta afsked strax efter maten var icke bruk
ligt i G—köping.

Sedan den vidlyftiga tack-för-mat-ceremonien 
var öfverstökad, hade Liah till Thorvalds stora 
förvåning tagit herr Eisners, ritlärarens, arm och 
försvunnit med honom — in i rökrummet, som 
han tyckte. Han ämnade just gå efter henne för 
att påminna om, att hennes plats var i förmaket, 
då han hejdades af skolans rektor, som hakade 
sig fast i hans knapphål och inledde ett ändlöst 
samtal om sista förslaget till läroverksorganisation. 
Thorvald gaf enstafviga, förströdda svar och grubb
lade på något hederligt sätt att komma lös. Lyck-
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iigtvis fick han snart höra Liafis röst inne i för
maket; hon hade gått dit in andra vägen. Det 
lugnade honom något. Samtalet der inne tycktes 
vara ganska lifligt; det skrattades mycket, och 
Liah hördes långa stunder tala ensam, som om 
hon berättat något. Det väckte på nytt Thorvalds 
oro; han lyckades bli af med rektorn genom att 
påminna honom om kaffet, som väntade inne i 
hörnrummet, och skyndade in i förmaket, så snart 
han blifvit fri.

Han såg genast, att allt icke var som det 
skulle. Borgmästarinnan, prostinnan och hennes 
nåd B. sutto i soffan, raka, tysta och med mun
giporna neddragna på ett olycksbådande sätt och 
stirrade rakt framför sig som sfinxer; några andra 
äldre fruar hviskade beskäftigt i en vrå, och i 
chäslongen satt Liah i en vårdslös ställning, om- 
gifven af alla de yngre fruarna, och berättade i 
humoristisk ton och med spelande ögonkast någon
ting, som väckte högljudd munterhet.

»Och just när han hade lagt våra händer 
tillsammans och välsignat oss — ni vet, så der 
som det alltid brukas på teatern —, så hviskade 
den spjufvern till oss; ’Föröker eder och upp
fyller jorden!’ Jag höll på att skratta till, och 
hade inte ridån fallit i det samma, hade det blifvit 
stor skandal.»

»Jaså, det är sådant som sägs, då aktö
rerna ska låtsas konversera tyst!» sade lektorskan 
Palm och skrattade, så att hon måste torka sig i 
ögonen.
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fhorvald hade tagit ett par steg inåt rum
met, men kunde icke hitta på någonting att af- 
bryta med.

»Ja, men han var inte så der skämtsam alltid, 
må ni tro,» fortfor Liah. »En gång — det var 
just i Diane de Lys’, första gången den gafs — 
stodo han och jag i fonden och skulle konversera 
tyst, och då sa’ jag till honom: ’Åh, Putte, du 
kan aldrig tänka dig, hvad jag är rädd!' Och 
vet ni hvad han svarade? Jo, så här sa’ han: 
’Hvad fan angår det mig?’»

Det gick som en elektrisk stöt genom prost
innan, hon reste sig hastigt upp, de begge andra 
sfinxerna följde hennes exempel, och skrattet och 
fnittret drunknade i afskedstagandets sorl. — —

Gästerna hade gått. Den hyrde vaktmästaren 
och husjungfrun sysslade ute i salen med att vädra 
och att släcka kronan. Liah låg på chäslongen 
inne i förmaket med uppknäppt klädningslif och 
såg trött och upphettad ut. Hon hade tagit till 
sig en nysilfversnäcka med konfekt, som stått på 
ett litet bord, och snaskade i sig de bästa bitarna 
af hvad som återstod. Hon var hungrig, ty under 
supén hade hon ej haft tid att äta något/ endast 
druckit.

Thorvald kom in och stängde dörren efter 
sig. Det var ett tecken till att han ville prata.

»Det är då väl, att den här odrägliga till
ställningen ändtligen tog ett slut,» sade Liah gäs
pande. »Hu, så?na tråkiga menniskor! Inte ett 
enda naturligt ord har jag hört på hela qvällen.
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Alla menniskor, fruntimmerna isynnerhet, mäta 
och väga hvart enda ord de säga, precist som om 
de talade ett utländskt språk, som de inte kände 
sig hemma i. Landsortskonvenansen måtte vara 
en förskräcklig tyrann, efter alla a så rädda. Nå, 
Thorvald, du är väl belåten med din cjväll, du?»

»Nej, jag är inte alls belåten — med dig,» 
sade han i sträf ton och stannade midt framföi 
henne.

Hon såg upp och den kanderade valnöten 
stannade på halfva vägen till munnen.

»Såå?» sade hon långsamt. »På hvad vis 
har jag då försyndat mig? Ah, jag vet — ciga
retten! Men jag kunde rakt inte hjelpa det, jag 
hade en sådan obehaglig söt smak i munnen efter 
det myckna portvinet, och jag hade bestämdt 
blifvit sjuk, om jag inte fått röka ett par drag. 
Det var för resten bara en liten oskyldig cigarett, 
och det var bara herrarne som såg det!»

»Jaså, du har rökt också? Det visste jag 
inte.»

»Ja, något annat Par jag inte på mitt samvete, 
s^ vidt jag vet.»

»Så vidt du vet — ja, det är just olyckan, 
att du inte vet det! Du har skött dina pligter 
som värdinna på ett sätt, som är alldeles exempel
löst liär i G—köping, du har inte alls sysselsatt
dig med de äldre fruarna — »

»Jo bevars, jag försökte nog tina upp dem 
i början en i sender, men man skall ha en öfver-
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licit ui lig förmåga för att kunna sätta lif i så na 
gamla mumier.»

»Och i stället för att visa dig uppmärksam 
mot hedersgästerna, sysselsatte du dig nästan hela 
qvällen med en person, som endast har sin ställ
ning som skolans ritiärare att tacka för, att han 
någon gång blir bjuden till bättre folk.»

»Jaså, herr Eisner, den enda trefliga menniska 
jag träffat på här i staden — »

- »och den enda, som det inte är passande 
att tala med mer än som är nätt och jämt nöd
vändigt, en äfvent.yrare, en dålig menniska, en 
sedeslös —»

»Ja, ursäkta, du kan inte begära af mig, att 
jag skall känna till G—köpings skandalkrönika 
så bra som du,» sade hon kallt och stälde ifrån 
sig konfektskålen. »Jag tyckte karlen var rätt 
underhållande; han var ganska invigd i Stockholms 
teat er förhållanden, och han talade om, att han 
sjelf en tid varit vid teatern»-------

»Teater, Teater!» utbrast Thorvald harmset. 
»Fins det då ingenting annat, som intresserar dig? 
Det der är ju någonting, som ligger bakom dig, 
du tillhör inte publiken längre, du tillhör mig, 
du är min hustru, och jag tycker, att du borde 
försöka sätta dig in i din nya ställning och de 
pligter den medför» — —

»Som består i att säga ja och amen till alla 
elakheter borgmästarinnan öser ur sig om sina 
pigor, berömma prostens predikningar, fast man
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åldrig hört dem, och diskutera hönsafvel med
hennes nåd B. — tack så mycket.»

»Nåja, alltid kunna de der samtalsämnena 
vara lika goda som de slippriga kulisshistorier du 
i qväll funnit lämpligt att traktera med,» svarade
Thor vald i hetsig ton.

»Slippriga! Nej hör du, Thorvald — !»
»Jag kallar dem slippriga, och det kommer 

hela staden att kalla dem i morgon, då de ska 
upprepas ord för ord för alla, som inte ha varit 
här i qväll. Inbillar du dig, att du på det sättet 
förvärfvar dig och mig anseende här i staden, så 
misstar du dig. Och hvad var det för en giäslig 
röfvarehistoria du dukade upp för den dei Eisnei. 
Jag stod ett litet stycke ifrån och höide alltsam 
mans. Kan det verkligen vara du, som varit 
hjeltinna i ett så smutsigt äfventyr? Att ställa 
sig i en obekant karls väg midt i natten för att
bli tilltalad af honom?»

»Jaså, det var om mitt svärmeri för Maxime
Aubry — har jag inte talat om det för dig? Nå, 
hvad var det för ondt i det, om jag får fråga? 
Just att jag talar om det der excentriska infallet 
för en obekant herre, bevisar ju, att alltihop var 
en dum barnslighet och ingenting annat.»

»Må så vara, men tror du Eisner uppfattar 
det på det sättet? Det skulle inte förvåna mig, 
om han med anledning af ditt uppförande i qväll 
tog sig för att bli närgången mot dig.»

»I så fall skall jag nog veta att hålla honom 
på afstånd — utan att du behöfver bli invecklad
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i några obehagligheter, ty det tycks ändå vara 
dig sjelf du tänker mest på i allt det här.»

»Ditt anseende är äfven mitt, det måtte du 
väl»-------

»Det kan jag icke alls gå in på,» afbröt Liah 
kort. »Hvar och en får svara för sig sjelf, det 
har jag alltid varit van vid. Då jag inte gör 
något orätt, behöfver jag inte gå omkring och göra 
mig till och visa mig annorlunda än jag är, bara 
af rädsla för er dumma Kråkvinkelskonvenans. 
Sköt du dig sjelf och låt bli att skolmästra.mig; 
jag är så gammal att jag vet hvad jag gör — 
att bli skrupensad har jag längesedan växt ifrån.»

Hon reste sig upp och knäppte i nervös för
bittring igen sitt klädningslif. Och innan Thorvald 
hann säga något mera, hade hon redan lemnat 
rummet.

Dagen derpå var förhållandet mellan makarna 
spändt. Ingendera sade ett ord till den andre. 
Vid middagsbordet, då jungfrun kom in med maten, 
började Thorvald, för att bevara skenet, konver
sera i obesvärad ton, men Liah stirrade förvånad 
och ogillande på honom och kunde icke begripa, 
att. han ville nedlåta sig att göra sig till inför 
pigan. Eftermiddagen förflöt på samma sätt, men 
då qvällen kom, hade Liah längesedan tröttnat 
på att gå och vara sur; hon gick in till Thorvald, 
der han satt och läste, slog armen om hans hals 
och bad honom inte vara ond längre, och så var 
sämjan återstäld för den gången.
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Sådana scener voro icke sällsynta nu för tiden. 
Thorvald såg ej längre sin hustru genom samma 
förskönande synglas som under de korta förlof- 
ningsveckorna och den första tiden af deras äkten
skap. Det var visserligen inga svåra fel han upp
täckt hos henne, men det plågade honom så out
sägligt, att hon icke kunde eller ville lägga bort 
det ytterst sjelfsvåldiga och nonchalanta sätt att 
tala och skicka sig, som var ett minne från hennes 
teaterlif och här bland dessa gammalmodiga och 
fördomsfulla småstadsbor nödvändigt måste stämp
las som någonting hundrafalt värre än hvad det 
var. Han såg mycket väl, att Liah gjort det allra 
ofördelaktigaste intryck på hela deras umgänge, 
isynnerhet på de äidre fruarna. Ett par af dem 
hade till och med redan gifvit honom de mest 
oförblommerade vinkar, att han måste så fort som 
möjligt gripa sig an med sin hustrus vårdslösade 
uppfostran till sällskapsvett. Just derför att han 
älskade Liah och skulle velat veta henne höjd 
öfver allt klander, plågade det honom dubbelt att 
se, huru dessa aktningsvärda menniskor, hans och 
hans föräldrars närmaste vänner, nästan drogo sig 
för att umgås med henne.

Och allt detta var teaterns skuld. Han hade 
aldrig hyst någon sympati för den, och i Stock
holm hade han ju endast af ett slags teoretisk 
vetgirighet eller snarare af omedveten kärlek till 
den sköna skådespelerskan förmåtts att ta någon 
kännedom om samtidens dramatiska konst — men 
åh, hvad han nu hatade allt hvad teater hette 1
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Redan från första ögonblicket hade han haft en 
obestämd aning om, att teatern skulle bli hans 
farligaste rival hos Liah. Visserligen hade det 
lugnat honom något att höra hennes försäkringar, 
då de nyss voro förlofvade, att hon afskydde allt 
hvad som kunde påminna henne om den konst 
hon utöfvat och som hon nu med glädje sagt för 
alltid farväl; men han insåg nog, att detta endast 
var en tillfällig stämning, alstrad af hennes sista 
motgång, och som snart skulle gå öfver. Han 
kände ännu ej Liah så mycket, att han visste, att 
hela hennes lif var en brokigt skiftande kedja af 
sådana intensiva, men hastigt öfvergående stäm
ningar. Och hur mycket hon än påstod sig hata 
teatern, låg det dock något måhända omedvetet 
men derför lika outplånligt teatraliskt öfver hela 
hennes väsen, Hennes rörelser, hennes sätt att 
föra sina händer, att sitta, äta, tala, hennes smek
ningar, hennes glädje, hennes dåliga lynne, allt 
såg ut, som om det varit beräknadt för en åskå
dare. Hon menade ingenting ondt dermed, och 
hon skulle ha betett sig alldeles på samma sätt, 
om hon varit ensam på en obebodd ö, det visste 
han nog — han hade ju ibland öfverraskat henne 
i dessa »poser», då hon var helt allena och icke 
väntade någon — men denna ingrodda vurm för 
effekt var någonting, som han med sitt kärfva, 
för formskönhet mindre mottagliga allvar alls icke 
kunde fatta och som var honom motbjudande. 
Han hade också lofvat sig sjelf att utan kelande 
blödighet uppbjuda hela sin förmåga som upp-
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fostrare för att nöta bort denna fläck från Liahs 
karaktär. Det var hans skyldighet mot henne; 
och skulle det än ske på bekostnad af husfriden, 
fick han icke förtröttas. Liah skulle nog till sist 
inse, att det var till hennes eget bästa.

De fem månader hon vistats i G—köping 
hade emellertid icke inverkat mycket på hennes 
sätt att vara. Alla hans förmaningar, att hon 
skulle vara mera hänsynsfull i sitt uppträdande 
gentemot andra och mera försigtig, då det gälde 
henne sjelf, slog hon bort med skämt, och om han 
blef ond, flammade hennes häftiga lynne upp och 
hon sade honom saker, som hon icke menade och 
genast glömde, men som han kunde gå och rufva 
öfver hela dagar, ty han var lika långsint som 
hon var tanklös. Hon kunde icke tåla den skol
mästareton han anslog mot henne. Hon hade 
aldrig varit van att ha någon tuktomästare öfver 
sig, som ständigt nagelfor allt hennes görande och 
låtande. Vid teatern hade hon fått göra allt hvad 
hon ville, och i alla lifvets förhållanden hade hon 
hittills oförhindradt fått vara sig sjelf. Om Thor- 
vald förstått sig på att ge sina förmaningar en 
behagligare form, om han framstält sina anmärk
ningar i öm, halft lekfull ton, skulle hon icke 
alls ha haft så svårt att rätta sig derefter, dä 
skulle det, som han begärde af henne, från bör
jan ha fått ett lockande skimmer öfver sig, då 
det deremot nu endast gjorde intryck af ett odräg
ligt tvång, ett »du måste», »du bör»; som endast 
verkade afskräckande och eggade henne till trots.
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öm han blott kunnat förmå sig att en enda gång 
säga: »Gör det för min skull!» Men i stället 
kom lian alltid med sin odrägliga käpphäst: plig- 
ten, p lig t en, pligten! Det smakade alldeles för 
mycket af dressyr.

Ibland gaf hon efter, derför att hon i sin 
naturliga godmodighet hade en sådan afgjord mot
vilja för uppträden och ännu mera för dessa ohygg
liga långa dagar af osämja, då han gick och såg 
iskall och afmätt ut och endast talade till henne, 
då han var tvungen. Med detta skräckmedel skulle 
han nästan kunnat förmå henne till hvad som 
helst. Det var också med detta han jagade henne 
till kyrkan.

Flera af hans bekanta hade länge ansatt 
honom för att få honom att tvinga sin hustru med 
sig i kyrkan. Det gick inte an att ge ett så dåligt 
exempel. Hon var den enda af lärarefruarna, 
som aldrig syntes till i Herrans hus, och visser
ligen var man böjd att öfverse med henne i mycket, 
derför att hon icke haft något gudfruktigt hem 
som andra unga flickor, men just derför att hon 
varit via teatern, kunde hon mindre än någon 
annan få visa sig likgiltig för Guds ord. Då 
Thorvald slutligen såg, att särskildt. prostens voro 
uppriktigt ledsna öfver det öppna förakt hans 
hustru visade religionen, beslöt han att göra ett 
slut på detta, kosta hvad det ville.

Då en hel veckas oafbrutna dispyter ej ledde 
till någonting, tillgrep han sitt universalmedel, och 
då han i tre dagar omsvept sig med en hvass
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atmosfär af köld och den långa tystnaden i huset 
började ringa i hennes öron lika outhärdligt som 
en telegraftråds entoniga sång, var det slut med 
hennes krafter, och på söndagsmorgonen följde hon 
honom sjelfmant till kyrkan.

Men der uppförde hon sig så besynnerligt, 
att han djupt ångrade sin envishet. Att böja sig 
ner i bänken under bönerna föll henne icke in; 
hon satt då och såg sig omkring på de andra med 
en road, halft nyfiken min. Under salmerna sjöng 
hon med sin starka altröst så högt, att det nästan 
väckte uppmärksamhet, men ett par gånger märkte 
han, att hon icke såg i salmboken och ej sjöng 
några ord, endast »la la la», som om hon sjungit 
för att lyssna till sin egen röst. Under predikan 
vred hon sig af och an, gäspade oupphörligt, 
mönstrade sina grannar, alldeles som om hon varit 
i en teatersalong, och såg på sin klocka hvar 
femte minut.

Också fick hon, då de kommo hem, en skarp 
tillrättavisning för sin brist på takt och sjelfbehersk- 
ning, och då hon några veckor derefter i följd af 
nya påtryckningar gjorde om experimentet, satt 
hon följaktligen i kyrkbänken stel och trumpen 
som ett träbeläte, rättade sig efter ritualens före
skrifter med ironiskt allvar och teg under salm- 
sången, som de andra fruarna gjorde. Hon hade 
icke vetat, att detta var mest comme il faut, men 
nu, sedan hon visste det, öfverlemnade hon med 
största nöje åt bondgummorna att ensamma sköta 
sopranstämman.
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sum

Thorvald var emellertid den gången ganska 
belåten med henne, och det sade han henne, då de 
kommo hem. Hon svarade endast med en lång 
blick, men för första gången låg det en nyans af 
ringaktning deri.



é
é

é^
SÍ

S

eswzm.
\f januari, då riksdagen började, reste lektor 

v. Verner med fru till Stockholm.
|ÿ Liah hade alltsedan i höstas drömt 

. om denna resa och oupphörligt talat
derom.

Hon vantrifdes i G—köping, det var
icke tu tal om det, men hon hoppades, att några 
månaders vistelse i den älskade hufvudstaden skulle 
ge henne nya krafter att stå ut i den odrägliga 
småstadshålan. Sedan skulle hon lefva på sina 
minnen tills nästa riksdag började. Hon räknade 
dagarna, som återstodo, och hade sina kappsäckar 
packade flera dagar i förväg.

Då Thorvald såg, huru mycket hon längtade 
till Stockholm, hade han icke mod att uttala den 
tanke, som flera gånger föresväfvat honom. Han 
var fullkomligt öfvertygad om, att det icke var 
nyttigt för Liah att återse skådeplatsen för sina 
forna triumfer och träffa de gamla kamraterna.
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Hur mycket det än skulle kostat på honom att 
vara skild från Liah, hade han måhända för hennes 
bästa funnit sig i att resa ensam och anförtro 
henne i sina moderliga väninnors händer, men nu 
nändes han icke. Han behöll sin tanke för sig 
och de reste.

De bodde i Thorvalds vanliga rum på Kanan 
och träffades just icke mycket. Han var upptagen 
nästan hela dagarna, och om qvällarna var Liah 
alltid på teatern. H011 hade fått lof att begagna 
direktörens oxöga på Apolloteatern, när hon ville. 
Hade hon i G—köping fått undvara teaternöjen, 
tog hon nu sin skada igen. Det hände till och 
med, att hon åsåg repetitioner om förmiddagarna, 
men det talade hon icke om för Thor vald, ty hon 
visste, att han icke tyckte om det. Alla hennes 
kamrater visade henne den största välvilja nu sedan 
hon var gift och ej längre stod dem i vägen. De 
gjorde sig oupphörligt ärende upp på Kanan, och 
kaffedrickandet på det lilla kaféet vid Drottning
gatan var snart i full gång alldeles som förr. Liah 
bjöd alltid, ty nu hade hon godt om pengar, det 
var det enda som var olikt mot fordom. Upp- 
passerskorna kallade henne fröken af gammal vana 
och skickade in porter och fågelsmörgåsar utan

o

särskild tillsägelse, alldeles som förr. Ah, det var 
förtjusande.

Vännerna voro sig någorlunda lika. Thérèse 
Malm talade om att sluta vid teatern, ty hennes 
kapital började afrunda sig, och Emmy Bolin var 
mer än någonsin missnöjd med sin ställning som

Smink. o
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väggprydnad eller brefmbärerska. Hon hade skrifvit 
till en landsortsdirektör om engagemang och redan 
börjat läsa in Ofelia.

Thorvald mötte oupphörligt »teatermamseller» 
i trapporna, då han kom hem till hotellet, och 
måste alltid öppna fönstret för att få ut cigarr- 
röken. Han sade ingenting, men han var långt 
ifrån nöjd, det syntes nog. Liah lät honom gå 
der och tjura; hon hade föresatt sig att ta revanche 
för den tråkiga hösten; det var hennes rättighet, 
tyckte hon, och Thorvald fick väl bli god igen.

Hos generalskan Adlerbring hade de gjort visit 
några dagar efter sin ankomst till Stockholm, men 
hon var icke så gemytlig som förr, kanske derför 
att Thorvald ej under hela besöket kunde bli qvitt 
den trumpna min, som numera tycktes ha växt 
fast på hans ansigte. Den gamla anade nog, att 
hennes käre gosse ej var fullt belåten med sitt 
äktenskap. Då de begge makarna tagit afsked 
och kommit ner på gatan, sade Liah:

»I dag var det inte alls någon Villemer-stäm- 
ning uppe hos din faster.»

»Villemer-stämning? Hvad menar du med 
det?»

»Kors, mins du inte det der, som jag talade 
om för dig, när vi kommo från vår första visit 
hos generalskan, innan vi voro förlofvade? Det 
der om Carolines repliker, som hon riktigt lade 
i munnen på mig och som bidrog till, att hon blef 
så belåten med mig? Nog mins du det.»

»Nej, det har du aldrig talat om.»
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»Det var besynnerligt. Ah, nu mins jag, du 
af bröt mig visst, innan jag hann till den egent
liga klämmen, och så glömde jag bort alltihop. 
Jo, det var rätt. eget, må du tro.»

Och så berättade hon honom utförligt hela 
historien.

Thorvald vardt alldeles blek, under det hon 
talade, och bet sig hårdt i underläppen. Då bon 
slutat sin historia och frågade, om han ej tyckte, 
att det varit ett kuriöst sammanträffande af om
ständigheter, svarade han kort och kallt och började 
genast tala om någonting annat.

Från den dagen kom det ett underligt miss
tänksamt uttryck i hans ögon, då de hvilade på 
Liah. Han kunde sitta och betrakta henne for
skande långa stunder utan att säga ett ord. Och 
hans afsky för teater stegrades nästan till ett slags 
monomani. Blotta ordet teater gjorde honom mulen 
och mörk i hågen. En hel dag tillbragte han med 
att gå omkring till fotograferna och förbjuda dem 
att sälja Liahs porträtt, som han ännu såg skylta 
i boklådsfönstren här och der; så många af dem 
han kunde komma öfver köpte han upp och stälde 
sedan till en brasa på dem. Det gick så långt, 
att han fick ett riktigt hat till sin hustrus flick
namn, som ju i åratal förekommit på affischer 
och i recensioner, och då Liah en dag bad honom 
beställa henne ett dussin visitkort likadana som 
hennes förra, lagade han, att der kom att st k Fru 
L. von Verner, icke Liah v. Vernier född Öster
man som på de andra, och som de nya voro vida
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elegantare än de gamla, gjorde Liah ingen an
märkning.

Hallqvist hade Liah genast sökt upp på Söder, 
der hon bodde i en liten vindskammare, och den 
beskedliga själen storgrät af glädje öfver att återse 
sin saknade »fröken». Hennes näsa skiftade ännu 
mera i gredelint än förr, och på golfvet bredvid 
byrån stod ett, helt batteri tombuteljer, som inne
hållit »magdroppar». Hon talade om, att hon icke 
trifdes i Stockholm längre, sedan Liah flyttat der- 
ifrån — ja, hvad hade det nu varit för ett infall 
af henne att gå åstad och gifta sig och öfverge 
teatern, der hon hade en sådan lysande bana för 
sig? Något sådant som hennes »Syrsa» och hennes 
»Sfinx» skulle väl Stockholmarne inte få se på 
hundra år. Det var inte alls något nöje att gå 
på teatern nu mera. Hon hade länge funderat 
på att flytta till någon småstad, der skulle det 
alltid vara billigare att lefva, och nu, sedan hon 
just ingenting orkade uträtta, hade hon bara sina 
räntor att dra på, ty kapitalet tordes hon inte röra. 
Visste Liah någon hygglig småstad, der det inte 
var alltför dyrt?

Innan Liah skildes från Hallqvist, var det be- 
stämdt, att hon skulle flytta till G—köping nästa 
första oktober; der skulle då ett litet trefligt rum 
vara hyrdt för hennes räkning. Begge två gladde 
sig uppriktigt åt denna plan, och Liah tänkte, att 
nu finge hon åtminstone någon att prata med om 
sådant, som intresserade henne, så att nu skulle 
det nog gå lättare att trifvas der nere i brackhålan.
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Thorvald bief väl inte så belåten med arrange
manget, men det kunde ingen hjelpa, han var i 
alla fall aldrig nöjd. —

Då de begge makarna efter riksdagens slut 
återkommo till G—köping, voro de begge vid då
ligt lynne. Liah klarnade dock upp något, då 
hon under hemfärden från jernvägsstationen såg, 
att man höll på att reparera och vidga ut den lilla 
teatern. Nu skulle kanske en eller annan hygglig 
trupp våga sig dit under hösten och vintern, det 
var ju alltid ett surrogat.

Thorvald hade erbjudit henne att hyra ett 
sommarnöje vid kusten, men det gjorde Liah det 
samma, hon skulle icke få roligare der; i staden 
var det åtminstone icke så tyst som på landet — 
der hade hon aldrig kunnat trifvas. Och som 
Stockholmsvistelsen gått till mycket pengar, hade 
ej heller hennes man något emot att de stannade 
i staden.

Riksdagssej ouren hade stärkt honom i hans 
öfvertygelse, att ingenting motverkade hans upp
fostringsplaner med Liah så mycket som Stock- 
holmsluften. Han kunde icke tänka på något annat 
än nästa riksdag. Det var visserligen nu slut på 
hans mandat, men det var intet tvifvel om, att 
han skulle bli omvald, om han ville det, och i 
så fall —- skulle han kunna resa utan henne? 
Behöfde hon icke dagligen hans vakande öga öfver 
sig? Var det så alldeles säkert, att prostinnan, 
åt hvilken han tänkt öfverantvarda henne, verk
ligen skulle lyckas få något inflytande öfver henne?
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Det var knappast troligt, ty Liah hyste en stark 
motvilja för henne alltsedan en gång, då den gamla 
frun uttalat en sträng förkastelsedom öfver teatern. 
Var det då icke bättre, att han undanbad sig om
val? Men de stora frågor, som skulle komma 
före vid nästa riksdag och som lågo honom så 
varmt om hjertat — skulle han undandraga sig 
att medverka till deras bästa möjliga lösning? 
Han visste, att hans medbröder räknade på honom 
i och för den föreslagna läroverksreformen; skulle 
han nu desertera, var det verkligen hans skyldighet 
att ålägga sig detta offer och svika sin pligt mot 
det allmänna för hustruns skull?

Han gick i en förfärlig vånda, och valen nal
kades allt mera, utan att han kunnat bestämma sig. 
Han, som eljest gick sin väg så säkert fram och 
knappast velat erkänna, att det fans något, som 
hette pligtkollision, kände sig ej längre stå på fast 
mark, och det var som om han fått agg till Liah 
derför. Det var för hennes skull han förlorat sin 
gamla auktoritet inför sig sjelf.

Men nu nalkades den afgörande tidpunkten 
allt mer och mer; han måste fatta ett beslut. -—

En dag i början af september kom han in till 
Liah i förmaket med ett nummer af stadens tid
ning i handen. Han lade det framför henne på 
bordet, pekade på en notis på första sidan och bad 
henne läsa,

Liah ögnade igenom de få raderna och såg 
sedan upp tveksam,
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»Det var besynnerligt. Dn skall väl skicka 
in ett beriktigande? Hvar ha de kunnat drifva 
upp en sådan anka?»

»Det är ingen anka. Jag har verkligen un- 
danbedt mig återval.»

»Hvarför det i ali verlden?» utbrast Liah 
häpen.

»Derför att jag nästa vinter vill vara hemma 
hos dig,» sade han mjukt och lade sin hand på 
hennes.

»Men det var då högst eget — jag följer ju 
med dig!»

»Jag tycker, att vi begge behöfva vänja oss 
vid att vi ha ett hem och att vi ha hvarandra.»

»Det blir således ingen Stockholmsresa af?» 
Hon sprang upp och stirrade på honom, som om 
hon ännu ej kunde fatta någonting så vidun
derligt.

»Nej, det är för din skull. Du har bättre af 
att vara hemma, tror jag.»

Hon fortfor att se oafvändt på honom; ändt- 
ligen förstod hon, hennes ögon fyldes hastigt af 
tårar, hon slog ihop händerna, föll ner på stolen 
igen, gömde ansigtet i armarna.och grät, så att 
hela hennes öfverkropp skakade. Thorvald stod 
bredvid och såg på med smärtsamt rynkade ögon
bryn; men han hade varit beredd på detta.

Då paroxysm« lugnat sig litet, reste hon sig 
upp, torkade ögonen med den hoprullade näs
duken, gjorde en trotsig kastning på hufvudet och 
sade ;



»Jaså, du tycker, att jag blir moraliskt för- 
derfvad i Stockholm och derför skall jag dömas 
till lifstidsarrest i den här dygdiga hålan. Du tror, 
att jag skall bli ett mönster för hustrur, bara jag 
hunnit bli tillräckligt idiotiserad här nere? Men 
tro inte, att det skall gå så lätt! Om du skickar 
alla dina gamla gummor på mig och låter dem 
predika konvenans för mig från morgon till qväll, 
blir jag i alla fall den jag är och aldrig i evig
heters evigheter ska de lyckas få mig till någon 
småstadshöna, de må skrocka aldrig så!»

»Du borde tala om aktningsvärda personer 
med litet mera aktning, Liah.»

»Jag har ingen aktning för dem! De ä' elaka 
allihop; ända sen vi blefvo gifta ha de arbetat 
på att sätta upp dig mot mig — åh, jag har nog 
sett, hur de hviskat! Och det är väl de, som ha 
väckt den här vackra tanken hos dig att ta ifrån 
mig mitt enda nöje, min enda lycka.»

»Ingen har någon andel i detta,» sade Thor- 
vald allvarligt, »och du kan väl förstå, att jag 
högst motvilligt tagit ett sådant steg och att det 
inte kan vara af någon annan bevekelsegrund än 
omtanke och kärlek —»

»Kärlek! Nå, aldrig har jag dåhört ett skänd- 
ligare missbruk af det ordet!» utbrast Liah, som 
vandrat af och an på golfvet, men nu stannade 
midt framför honom. »Kärlek! Nej, om du hatat 
mig värre än pesten, kunde du inte ha hittat på 
något mera genomraffineradt sätt att göra mig 
skada och sorg. För en sådan kärlek betackar
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jag mig. Âhnej, det är allt någonting annat — 
du var väl rädd, att jag skulle bli för sjelfständig, 
om jag kom till Stockholm igen och slapp undan 
oket för en tid. Du vill, att jag skall bli riktigt 
grundligt inpyrd af fördomar och feghet, så att 
du kan helt och hållet ta makten öfver mig. Du 
vill ha mig till ett eko af dig sjelf — åh, ni 
karlar ä’ såna. rysliga despoter! Och jag kan 
då sannerligen inte begripa, hur jag någonsin 
kunnat beundra din ridderlighet. Du — ridderlig ! 
Du, som utvecklar en sådan uppfinningsrikhet i 
att plåga lifvet ur en qvinna!»

»Tala inte så der, Liah!» bad Thorvald upp
rörd. »Om du kunde läsa i mitt inre, skulle du 
se hur orätt du gör mig, och att det endast var 
för ditt bästa som —»

»Det inbillar du dig kanske sjelf, men jag
o

tror inte på det. Nu känner jag dig. Ah, jag 
skulle aldrig ha gift mig med dig!»

' Hon gick upp till sig och kom icke ner på 
hela qvällen. Han drog en tung suck och stod 
länge qvar på samma fläck och stirrade hopplöst 
framför sig.

Det rådde en tung och bitter stämning i huset 
hela den månaden. Liah satt mest uppe i sin 
loge och rufvade öfver sitt olycksöde. Hon kunde 
icke förlåta Thorvald detta. Hur hon än vred 
och vände det, kunde hon ej få fram någon annan 
bevekelsegrund än egoism och elakhet. Han var 
afundsjuk på teatern och hennes forna kamrater, 
han unnade henne icke att ha roligt af något,
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som icke roade honom, och han satte en ära i att 
skapa om henne efter sina egna trångbröstacle be
grepp om hvad en dam comme il faut bör vara, 
Om han kunnat, skulle han nog ha velat hålla 
dom och ransakning öfver alla hennes tankar också. 
Men så långt sträckte sig inte den despotens makt. 
Hon skulle böja sig i det yttre — åtminstone då 
de voro ute bland främmande menniskor, eftersom 
han var så ömkligt feg gentemot konvenansen — 
men i sin tanke- och känsloverld, der ville hon 
vara fri, och der skulle hon i alla tiders tider 
vara och förbli Liah Österman!

Omkring första oktober kom Hallqvist, och 
det blef alltid en afledare. Liah hade glömt af- 

on skulle h\ ra rum, fick nu det bestyret 
att uträtta, och sedan fostermodern kommit i ro 
i sin lilla kammare ett par gathörn från det Ver- 
nerska huset, hade hon alltid henne att gå till 
då det blef för tråkigt att sitta hemma.

Men hon fann snart, att det var illa bestäldt 
med Hallqvist. Vanan att dricka konjak hade 
hos henne alstrat ett sjukligt behof efter den varan. 
Hon darrade och sluddrade på målet och var all
deles likblek, om hon någon gång icke kom i 
tillfälle att börja dagen med en dosis »magdroppar». 
Klen och krasslig var hon för öfrigt på många 
sätt, orkade ingenting göra, men hade ändå alltid 
någonting roligt att tala om, hvarje gång Liah 
kom till henne. Och under höstens lopp blef det 
nästan dagligen. De sutto för det mesta i mörkret 
och pratade: Liah i gungstolen med en cigarr i
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munnen och Hallqvist på en pall framför brasan 
vaggande af och an med öfverkroppen och med 
armbågarna i sidorna. Der genomgingo de sina 
erfarenheter, tusentals minnen drogo fram genom 
det lilla tarfliga, unkna rummet, och hvad den 
ena icke kom ihåg, det påminde den andra om. 
Än var det om teaterbanden, som besökt den lilla 
staden, der Liah först skådat dagens ljus, än och 
mest om hennes egen teaterbana, och det gjorde 
ingenting, att hon hört alla dessa historier, som 
Hallqvist berättade, hundra gånger förut, till och 
med i samma ordalag; för henne hade de alltid 
nyhetens behag. Det var de lyckligaste stunder 
hon haft sedan hon lemnade teatern, tyckte hon.

Ibland, då Hallqvist varit mer än vanligt 
dålig, hände det, att Liah tog med sig en konjaks
butelj, som hon helt oförmärkt stälde på byrån, 
då hon kom in. ingendera af dem låtsade om 
saken, men dagen derpå var Hallqvist alltid kryare. 
Då hon ej kunde alldeles lägga bort ovanan, tyckte 
Liah, att hon ej hade hjerta till att låta foster
modern pinas. Hon hade ju inte råd att sjelf 
kosta på sig det dyra lifselixiret, ty sina två tusen 
kronor hade hon visserligen med sig till G—kö
ping och hade satt in dem på banken, men dem 
ville hon på inga vilkor röra.

Thorvald var icke okunnig om, hvart hans 
hustru gick om qvällarna; men han sade ingenting. 
Öfver hufvud talades det icke mycket i det Ver- 
nerska huset nu för tiden.

¥
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frogen sin föresats visade Liah under 
hösten och vintern en ovanlig und
fallenhet för Thorvalds idéer. På ka- 
laserna ansträngde hon sig att vara 
artig och vördnadsfull mot de gamla 
fruarna, hur mycket hon än retades 

af deras vid alla tillfällen framstickande begär att 
mästra henne. Hoii sökte lägga band på sina ex
centriska infall, talade så litet som möjligt om 
teater och gjorde till och med ett enstaka försök 
att konversera om pigor. Hon gick i kyrkan en 
gång i månaden och hade föresatt sig att. följa 
med Thorvald till nattvarden, om han satte det i 
fråga. Hon ville visa honom, att hans låga tankar 
om hennes förmåga att rätta sig efter andra voro 
fullkomligt obefogade. Utan att hon sjelf visste af 
det, gjorde hon allt detta med ett hemligt hopp, 
att han, då han såg hennes goda vilja, skulle å 
sin sida sia ifrån sig sina farhågor lör hufvud-
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stadens ohelsosamma inflytande och låta henne 
resa dit på ett par veckor fram emot våren. 
Mången gång sjöd det af harm inom henne, då 
hon tvingade sig att göra något, som hon förak
tade, men så tänkte hon: Det är ju en roll han 
vill att jag skall spela, och jag, som utfört så 
många sådana och vida svårare på teatern, skulle 
jag inte gå i land med att göra det i verkligheten? 
Och då hennes konstnärsfåfänga kom med i spelet, 
gick det betydligt lättare.

Thorvald såg hennes bemödande och gladde 
sig, men då han vid sådana tillfällen kom emot 
henne med ett ömt och tacksamt uttryck i tonfall 
och blickar, stötte hon honom tillbaka med för
dubblad köld. För hvarje gång hon för hans 
skull frångick sin natur och gjorde något, som 
hon afskydde, var det som om hennes kärlek till 
honom minskats och grollet ökats. Det kunde 
icke gå länge på detta sätt, det insåg hon nog, 
och tanken på skilsmässa dök mången gång upp 
inom henne. Hon hade intet hopp, att den brutna 
harmonien mellan henne och mannen någonsin 
skulle kunna återställas, men om han nu verkligen 
hade allvar med det skarpa ogillande han mången 
gång uttalat mot äkta makar, som skiljas, och 
icke ville gå in på en sådan radikal åtgärd, hvad 
återstod dem då? Att släpa den tunga fotbojan 
med sig hela lifvet igenom. Det var dystra ut- 
sigter. Nå, man fick väl se tiden an och försöka 
undvika tillfällen till strid.
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Vid jultiden sjuknade Hallqvist och läkarne 
förklarade, att hon aldrig skulle kunna komma 
upp mer. Liah skötte henne så godt hon kunde 
och satt i timtal hos henne, men som den sjuka 
hade svårt för att tala, var det slut med det forna 
utbytande af minnen, som blifvit Liah så kärt. 
Hvardagslifvet bief en ödslig, jämngrå stepp utan 
en ljuspunkt. Icke en menniska, som hon kunde 
tala ett ord med om hvad som intresserade henne, 
icke en varelse, som förstod henne. Ibland kände 
Liah sig alldeles som då hon en gång i barndomen 
gått vilse i den stora skogen utanför staden, der 
hon var född. Dödt och skumt öfverallt, en hemsk 
tystnad och en dödande ångest, som klämde ihop 
bröstkorgen och satte sig som en propp i hals
gropen. Det var förfärliga stunder.

Den ende hon hade något nöje af att träffa 
var skolans ritlärare, Eisner, den unge mannen, 
som en igt Thorvalds påstående var så illa ansedd 
i staden. De råkades ibland på bjudningar, och 
han hade då alltid så mycket intressant att tala 
om, mest om literatur och teater. Visserligen var 
det otrefligt, att han passade på alla tillfällen att 
smickra henne och säga henne artigheter, men 
sådant var hon så van vid från sin teatertid, att 
det fäste hon sig ej så mycket vid. Han förstod 
åtminstone hvad ingen annan tycktes vilja förstå: 
att hon var olycklig, att hon blifvit af ödet in
kastad i en omgifning, som icke passade för henne 
och som äflades att klämma till döds allt hvad 
som var det mest individuella och personliga hos



— 135 —

henne och göra henne till en schablon, en själlös 
varelse utan egna tycken och böjelser, en statist i 
lånad kostym. Han tycktes sjelf i den lilla staden 
vara i ungefär samma belägenhet; så påstod han 
åtminstone. Han hade, enligt hvad han öppet för
klarade, tagit sig för att studera Liahs karaktär, 
och eftersom han fann det så intressant, hade Liah 
ingenting deremot, utan hjelpte honom till och med 
ibland på trafven. Hon beklagade sig en gång 
öfver, att hon ej visste hvad hon skulle döda tiden 
med, och då uttryckte han sin förvåning öfver, 
att hon ej slagit sig på författarskap — helst dra
matiskt. Hon med sin ovanliga psykologiska iakt
tagelseförmåga, h va rom ju alla hennes roller burit 
vittne, borde vara i stånd att åstadkomma någon
ting utmärkt i den vägen. Liah invände, att hon 
hade alldeles för litet bildning och ej var van att 
föra pennan, men då svarade han, att hon ju 
kunde låta någon literär person se igenom sina 
opus att börja med, tills hon fick mera vana. Han 
hade sjelf sysslat litet med skriftställeri och till 
och med anonymt vunnit hedersomnämnande i 
svenska akademien för en diktcykel. Han skulle 
gerna stå till tjenst med granskningsbestyret, om 
hon ville visa honom det förtroendet.

Idéen slog rot hos Liah. Det låg verkligen 
något i hvad han sade, och i alla fall — om hon 
också ej kunde åstadkomma något dugligt, skulle 
det bli en angenäm förströelse, Hon började nu 
gå på jagt efter något ämne. Efter något funde
rande hade hon slutligen stoff till ett af de mo-
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derna enaktskåserierna mellan två personer, en 
ung fru, som har tråkigt, och en af hennes forna 
tillbedjare, och hon nedskref alltsamman i flygande 
fläng under ett par långa förmiddagar, som hon 
tillbragte i Hallqvists sjukrum. Hon var sjelf för
vånad öfver att det gått så lätt. Då hon läste 
igenom sitt lilla proverb, fann hon det ganska 
drägligt; dialogen var lätt att tala och saknade 
icke en viss fyndighet, tyckte hon. Utan att ge 
sig tid att renskrifva sitt opus, skickade hon det 
till Eisner och bad, att han snart skulle låta höra 
af sig, så att hon fick veta sin dom.

Dagen derpå kom han upp i skymningen. 
Thorvald var på sammanträde, det visste han. I 
förmaket träffade han Liah, som tog emot honom 
med någonting af samma känsla hon förr brukade 
erfara, då hon dagen efter en première öppnade 
tidningen. Eisner var förtjust och kunde icke nog 
berömma den nätta idéen, den flytande, originella 
dialogen och den insigt om scenens fordringar hon 
ådagalagt till och med inom denna trånga ram. 
Han hade icke stycket med sig, ty han ville läsa 
igenom det ännu ett par gånger. Liah blef så 
glad som hon icke varit på länge, och det föll 
henne icke in att lägga band på den vänlighet 
hon i detta ögonblick kände mot Eisner. Det var 
som om han kommit och släppt in sol och luft i 
en mörk cell, der hon suttit inspärrad i flera må
nader. De sutto länge och pratade i skymningen ; 
han var mot vanan ganska fåordig, och hon såg 
hans ögon lysa med en egendomlig glans. Då han



gick, följde hon honom ut i tamburen. Hon tac
kade honom ännu en gång och räckte honom 
handen. Han tog den, tryckte den hårdt — och 
i nästa ögonblick hade han slagit armarna om 
henne, pressade henne intill sig och kysste henne 
våldsamt på munnen.

Det var som om en blixt ljungat genom den 
mörka tamburen; allt blodet rusade Liah åt huf- 
vudet. Hon slet sig ifrån honom med ett half- 
qväfdt: »Usling!» slog upp dörren och befalde ho
nom gå, och då han ändå stod qvar, rusade hon 
utom sig af förbittring tillbaka och gaf honom en 
så eftertrycklig knuff i bröstet, att han raglade 
baklänges ut i förstugan. Derpå vred hon om 
nyckeln i tamburlåset två gånger och sjönk ner 
på en stol bredvid salsdörren. Der satt hon, tills 
Thorvald kom hem.

Hon berättade honom genast historien med 
alla dess detaljer. Isynnerhet nu, då förhållandet 
mellan makarna var så kallsinnigt, ansåg hon det 
dubbelt nödvändigt att icke förtiga en sådan hän
delse. Hon väntade sig, att han skulle triumfera 
och påminna henne om, att han för längesedan 
förutsett denna följd af hennes förtrolighet med 
Eisner. Men deraf blef ingenting. Den annars så 
lugne Thorvald blef ursinnig, och Liah hade all 
möda i verlden att hindra honom från att genast 
rusa efter Eisner och ställa honom till ansvar. 
Han gick af och an på golfvet och knöt händerna 
i vanmäktig förbiltring.



- Wir,

138

»Och allt detta är teaterns fel!» utbrast han. 
»Derifrån kommer allt ondt här i huset. Med en
för detta^aktris tror naturligtvis den der lymmeln, att 
man har rätt att tillåta sig hvilka friheter som helst !

Liah kände sig sårad af detta hans sätt att 
ta saken. Om han varit orättvis mot henne och 
sagt, att det var hennes koketteri, som framkallat 
händelsen, skulle det ha retat henne vida mindre. 
Alltid skulle han då hugga på teatern, fast han 
visste, att det var hennes ömtåligaste punkt.

Dagen derpå återfick Liah sitt manuskript 
från Eisner. Öfverallt i marginalerna hade han 
satt stora bockar och kråkor, och då hon såg 
efter hvad det skulle betyda, fann hon, att det 
var de ganska talrikt förekommande staffelen han 
tillåtit sig utpeka på detta grannlaga sätt. Liah 
blef så ond, att hon genast kastade manuskriptet 
på elden, och dermed var det slut på hennes bana 
som författarinna.

Men ännu en gång skulle hon få höra af Eisner.
Thorvald fick några dagar derefter ett anonymt 

bref med posten, skrifvet med tydligen förvänd stil 
och af följande innehåll:

»Vet ni, hvad som sägs i staden om er hustru? 
Att hon tillbringar sina dagar med att sitta och 
dricka konjak tillsammans med en försupen f. d. 
teateraffisehörska boende i n:o 7 Bergsgatan. Man 
har sett henne gå in der bärande en butelj under 
kappan. Tag reda på saken. Fruntimmer, som 
supa, äro icke tålda här i staden.

En vän. »



Det var icke svårt att gissa, hvem denne »vän» 
var. Liali förstod det så mycket lättare, som hon 
visste med sig, att hon för Eisner omtalat sina 
besök hos Hallqvist och äfven nämnt något om 
konjaken, som hon burit till henne. Ingen i hela 
staden visste det utom han, ej ens Thorvald.

Dennes förbittring kände inga gränser och blef 
så mycket våldsammare som han ej på något sätt 
kunde få ingripa och straffa uslingen. Han kunde 
ju icke bevisa, att Eisner skrifvit brefvet. Tanken 
på, att det skamliga ryktet säkerligen skulle spridas 
i staden, var just icke egnad att stilla Thorvalds 
vrede. Det var som om en outplånlig fläck häf
tats vid honom sjelf, och en lång tid var det med 
verklig ångest han gick ut i sällskaper. Han var 
rädd att uppsnappa något förfluget ord, som kunde 
häntyda på den ohyggliga anklagelse man slungat 
ut mot hans hustru, och hvarje kylig eller ogillande 
min man riktade mot henne antog han genast vara 
en följd af förtalet, hvars smygande steg omkring 
henne han tyckte sig höra öfverallt. Liah tog till 
utseendet saken mera kallt. Hon var van att alltid 
sätta sig öfver hvad som sades om henne och hon 
bemödade sig att dölja, huru upprörd hon i sjelfva 
verket blifvit öfver denna förolämpning.

Det var en riktig lättnad för Thorvald, då 
Hallqvist dog fram i februari.

Liah hade troget skött henne till det sista. 
Dagen innan hon dog bad hon Liah gå och ta 
ut hennes pengar på banken. De skulle användas
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filJ begrafningen och allt hvad som bief öfver 
skulle Liab ha.

»Men jag -vill, att du skall ha något riktigt 
roligt för dem, en Stockholm sresa eller så — all
tid räcker det till några teaterbiljetter — och när 
du då sitter der och har riktigt roligt, så tänk en 

.gång på.mig — »
Ingendera af dem lade märke till, att hon 

kallade Liah du alldeles som i forna tider.
Först då den gamla välmenta stackarn var 

nedstoppad i jorden, märkte Liah, hur mycket 
hon varit fäst vid henne och hvilket tomrum hon 
lemnat efter sig. Nu var hon alldeles ensam. 
Hon fick väl försöka att sluta sig till Boy, Thor- 
valds gula dogg; någon annan lefvande varelse 
fans det icke, som kunde älska henne sådan hon 
nu en gång var. Och att bli annorlunda? Nej, 
det gick inte för sig.

Thorvald började se riktigt gammal ut, så 
mycket hade de plågsamma husliga förhållandena 
tärt på honom. Och det som pinade honom mest 
var, att han icke kunde få klart för sig, i hvad 
mon han sjelf var skulden till, att hans äktenskap 
utfallit så olyckligt. Han visste med sig, att han 
i allt endast haft Liahs sanna bästa för ögonen, 
och ändå hade det gått som det gått. Han hade 
väl icke haft nog urskiljning att använda de lämp
ligaste medlen. I stället för att hans uppfostrings
metod skulle ha med hvarje dag närmat makarna 
till hvarandra i ömsesidigt förstående af den andres 
lifsuppfattning, stodo de nu längre ifrån hvarandra
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an någonsin. Aldrig hade de varit hvarandra så 
nära som då de ännu voro främmande för hvar
andra. Kan då den ena personligheten icke in
gripa i den andra, sammansmälta den med sig i 
någon grad, utan att nödvändigt strider skola 
uppstå, som kyla ut kärleken och förbittra lifvet 
för begge parterna? Äro menniskorna sådana af-* 
slutade individualiteter, att ingenting utifrån kan 
införlifvas med den andliga organismen? Från sin 
skolverksamhet hade han en helt annan erfarenhet, 
Men karaktären är väl under uppväxtåren böjligare 
och mottagligare för ombildning. Kanske hela 
felet var, att han gått för mycket skollärareaktigt 
till väga?

Kanske han varit för fordrande? Nej, det 
kunde han icke fatta. På ständigt öfverseende 
kan intet jämlikhetsförhållande byggas, och äkten
skapet var ju jämlikhet.

Var det kärlek, som saknats? Ja — der kom 
den gamla frätande misstanken — å hennes sida 
hade kärlek fattats ! Hon hade sagt honom, att 
hon börjat älska honom i samma minut som han 
friade till henne; men kunde han tro henne? Kunde 
han tro den, som redan innan de varit förlofvade, 
drifven af sina afskyvärda teaterinstinkter, spelat 
ett så motbjudande komediantspel hos hans vörd
nadsvärda faster? Det hade icke varit af någon 
egennyttig bevekelsegrund, det visste han eller det 
ville han åtminstone tro, men hvar är gränsen 
mellan ärlighet och oärlighet för den, som i ett 
sådant ögonblick handlar under inflytande af ett
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bizarrt infall, tänker andras tankar och talar
o

andras ord? Ab, denna Villem er historia, om han 
aldrig fått veta om den, skulle det ha varit mycket 
bättre.

Och livad var nu att göra? Det kunde icke 
gå längre på detta sätt. Det skar honom i hjer- 
tat, då han såg det olyckliga uttrycket i Liahs 
ögon och märkte, huru hon liksom vissnade bort 
af vantrefnad dag från dag. Ibland kände han 
ett behof att gå till henne, slå armarna om henne, 
kyssa lif i de trötta ögonen och tigga om hennes 
förlåtelse för att hennes lif varit så glädje fattigt, 
sedan hon blef hans hustru. Hon föreföll honom 
nästan som ett strängt behandladt barn, okunnigt 
om skälen, hvarför man slår det. Men det gick 
icke an att vara efter!åten och kela med hennes 
fel, det vore att rifva ner den smula go dt han 
redan uträttat. Han måste visa sig fäst och be
stämd, huru mycket hans kärlek och hans med
lidande än drefvo honom till att endast vara öm.

Det var en lektorsbefattning i hans ämnen 
ledig i Vexiö; om han skulle söka den? Då kom 
Liah ifrån den omgifning, som här plågade henne 
så mycket; hans föräldrars gamla vänner skulle 
ej längre kunna utöfva kontroll öfver henne, och 
det skulle befria henne från den känsla af tvång, 
som här, det märkte han nog, följde henne vid 
hvarje steg. I en större stad skulle nog tillfälle 
yppa sig till flera förströelser af ädel art och 
äfven till ett bildande och lifvande umgänge. Det 
var kanske lösningen på gåtan. Men han sjelf,
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skulle han förjagas från sin födelsestad och sitt 
gamla fädernehem, der hvarje möbel, hvar enda 
liten sak var honom så kär? Skulle fädernehuset 
komma i främmande händer och vandaliseras, om
skapas af pietetlösa menniskor efter deras smak? 
Skulle han öfverge sina vänner, sina pojkar, som 
han var så fäst vid, och kasta sig in i en alldeles 
obekant verld, som var honom likgiltig? Nåja, 
det hade Liah fått göra för hans skull, då hon 
gifte sig med honom.

Han grubblade länge på denna fråga och råd
gjorde derom med Liah, men af henne kunde han 
ej få något förnuftigt råd, ty för henne var det 
likgiltigt, hvart han förde henne. Ja, så sade hon, 
men kom hon väl bort från G—köping, skulle det 
kanske bli annorlunda.

Och med en resignerad suck lemnade han in 
sin ansökan.
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olust och vantrefnad, soin nu en 
lång tid beherskat Lia h, antog efter 
Hallqvists död en bestämdare form: 
den bief till en trånfull, sjuklig, al
drig hvilande längtan tillbaka till 
teatern.

Nu, just nu skulle hon ha varit i Stockholm, 
om allt varit som i fjor. Hon skulle ha fått in
andas den herrliga, förskämda, gasinpyrda teater- 
luften hvarje qväll, sitta i sin mörka vrå på 
repetitionerna, höra regissörens kommandoord, se 
fonderna firas upp och ner, möblerna ordnas, ram
pen tändas och gå derifrån med teaterdam på 
armbågarna och öronen fulla af teatertermer och 
teatersqvaller. I stället satt hon här ensam på 
en kal klippa midt i hafvet, med en bottenlös 
ledsnads gråa, enformiga, ändlösa synvidder rundí 
omkring sig.
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Hon slukade h varje ord, som stod i tidningarna 
om Stockholms teatrar, och hon längtade sig till 
feber om qvällarna, innan Dagligt Allehanda kom. 
Men på den sista tiden hände det ofta, att Thor- 
vald kom henne i förväg. Så snart posten an
lände, ryckte han till sig Allehanda och skyndade 
in i sitt rum med det, och han läste igenom det 
från första bokstafven till den sista, ty det dröjde 
en evighet, innan han kom ut med det, och då 
såg han alltid så allvarsam ut. Hon kunde icke 
begripa, hvad det var han studerade så noga. 
För henne voro tidningarna till enkom för teater
notisernas skull. Hon hade ingen aning om, att 
det var riksdagsförhandlingarna han följde med så 
varmt, vemodsblandadt intresse — dessa riksdags
förhandlingar, från hvilka han nu mera var ute
stängd. Hon inbillade sig nästan, att det var 
med flit han lade beslag på Allehanda, för att 
hindra henne att läsa om teaternyheterna, och i 
harmen deröfver prenumererade hon för egen räk
ning på ytterligare tre hufvudstadstidningar och 
läste begärligt samma notiser och nästan samma 
recensioner i dem alla. För hvarje ny debutant, 
som dök upp, reqvirerade hon hans eller hennes 
porträtt genom stadens bokhandel, för att åtmin
stone få veta, »hur menniskan såg ut». Thérèse 
Malm skref någon gång, och det var högtidsstunder 
för Liah, ty då fick hon veta så mycket från 
kulissverlden, som icke stod i tidningarna. Emmy 
Bolin hade tagit engagemang hos direktör Holm ers 
och spelade sin Ofelia i de skånska småstäderna, 

Smink. 7
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så att från henne var intet bref att vänta, och 
den stackars flickan kunde väl för öfrigt knappast 
sätta ihop tio ord på papperet, så att det blef 
mening i dem.

Ibland tog Liah fram sina pengar — hon 
hade ännu Hallqvists sextonhundra kronor orörda 
i byrålådan, hon hade icke brytt sig om att göra 
dem räntebärande — och räknade dem om och 
om igen. Hennes första ingifvelse hade varit att 
genast använda dem till det Hallqvist enkom be
stämt dem till: en Stockholmsresa. Hon skulle 
fara i hemlighet med tåget och lemna efter sig en 
biljett till Thorvald med förklaring, att hon ej 
skulle komma tillbaka, förr än teatrarna stängdes 
i juni. Men så kom hon att tänka på, att hon 
en gång kanske skulle komma att behöfva sina 
pengar till något vigtigare. Tanken på skilsmässa 
ville aldrig riktigt låta tysta ner sig. Och gick 
det derhän, ville hon icke vara beroende af Thor- 
valds nådegåfvor. Hon räknade sina sedlar, slä
tade ut dem med en girigbuks ömhet, njöt af det 
medvetandet, att de kunde skänka henne några 
månaders lycka, när helst hon ville — och så låste 
hon in dem i byrån igen.

Hon tillbragte nu nästan hela dagarna uppe i 
sin loge. Då hon ej hade något annat att göra, 
genomgick hon i tankarna sina gamla favoritroller 
och gladde sig åt, att långa, sammanhängande par
tier deraf ännu nästan ordagrant sutto qvar i minnet. 
Hon var riktigt bedröfvad öfver, att hon måst 
lemna tillbaka sina roller till direktören, då hon
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gick ifrån teatern; hon hade endast en qvar, Syrsan, 
men den läste hon också igenom minst en gång i 
veckan, så att hon slutligen kunde den som ett

o

vatten. Ah, så helt annorlunda hon nu skulle ha 
spelat den rollen, om hon fått tillfälle dertill. 
Den scenen skulle hon göra Migare, den repliken 
skulle hon säga med ett helt annat uttryck än 
hon förr brukat, och der skulle hon lägga in en 
jeu de scène, som ingen annan framställarinna 
kommit att tänka på. Men -— sådant der hörde 
till de tomma, ofruktbara drömmarnas område.

Men hvarför? Kunde man inte ställa till ett 
sällskapsspektakel? Det kom öfver henne som en 
yrsel. Hon gick af och an i sitt lilla kyffe och 
kunde knappast andas af glädje och själsspänning. 
Hon skulle ordna alltsamman, det kunde ju ges
för något välgörande ändamål, och-------men så
slocknade hennes hänförelse lika hastigt som den 
flammat upp och hon kastade sig ner på divanen 
med ett uttryck af bitter hopplöshet i ögonen. 
Här fans ingen, som ville vara med om ett säll
skapsspektakel. Och Thorvald sedan! Han skulle 
göra allt för att hindra det. Återigen hade hon 
stött hufvudet mot fängelsemuren.

Sedan stadens teater blifvit färdig efter om
byggnaden i höstas, hade den invigts afElfforsska 
sällskapet, som spelat der i fjorton dagar. Liah hade 
naturligtvis, till Thorvalds och fruarnas stora miss
nöje, bevistat hvar enda representation. Men det 
var i november, och sedan hade ingen trupp hedrat 
G—köping med sitt besök. Stadsborna voro så
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föga begifna på sådana nöjen, och det var ej ens, 
riktigt comme il faut, att familjerna gingo på 
teatern. Handelsbokhållarnes och skolgossarnes 
pengar förslogo icke till några ordentliga recetter. 
Att man också skulle bo i en sådan eländig håla !

En gång, då Liah letade efter något på vinden, 
hittade hon det skrin, der hon förvarade sin smink
attiralj. Hon gaf till ett glädjerop, och hon hade 
så när gråtit af glädje, då hon återsåg sina kära 
burkar och påsar. Hon tog den återfunna skatten 
med sig ner i sitt lilla rum och började undersöka, 
huru mycket som ännu var brukbart. Tänk, det 
dugde alltsammans 1 Fetsminkstängerna hade hård
nat litet, men det gick nog an att hjelpa. Utan 
att ge sig tid att kasta öfver sig en kamkofta, 
satte hon sig genast framför spegeln och började 
sminka sig. Först gned hon in en duktig dosis 
cold-cream, derpå fetsminket, hvitt och rödt — 
brunt omkring ögonen, tusch på ögonbrynen och 
svart kosmetik på ögonhåren, så starkt rödt på 
läpparna — åh, hvad det kändes gudomligt! — 
och så till afslutning en blandning gulockra och 
skär poudre de riz öfver det hela! — Det hade 

. lyckats riktigt bra, hon hade icke glömt konsten, 
ögonlinierna måste markeras litet starkare med 
en bränd hårnål — så ja! Liah satt väl en 
timme försjunken i betraktande af sitt ansigte; 
hon kunde icke bli mätt på^ att se det. Det var 
som om hon återsett en länge begråten vän. Alla 
sorger och ledsamheter voro bortsopade som genom 
ett trollslag.



Det bief hädanefter hennes käraste nöje. Hon 
sminkade sig till olika karaktärer — ingénue med 
mycket livitt och rödt, tragédienne med mattgul 
färgton, ziguenerska, Fedra med insjunkna ögon 
och grekisk näsa, lady Macbeth med af lidelse 
härjad hy — och var outtömlig på nya uppfin
ningar. Det var aldrig någon, som störde henne, 
ty tjenstfolket ville henne sällan något, de skötte 
sig sjelfva, besökande kom det aldrig, och Thorvald 
hade af grundsats icke satt foten öfver logens 
tröskel på mer än ett år.

Men en dag inträffade det otroliga. Hon satt 
framför spegeln, fullt sminkad som Fanchon med 
brunhylt ansigte och det yppiga röda håret utslaget 
öfver axlarna och nerdraget i pannan. Då hörde 
hon dörren öppnas, och hon såg Thorvalds an
sigte i spegeln ofvanför sitt eget. Hon slängde 
ifrån sig tuschpenseln, med hvilken hon varit 
sysselsatt att förlänga det ena ögonbrynet, och 
sprang upp.

Det dröjde länge, innan han sade något. Han 
betraktade henne med en min af outsäglig vämjelse 
och hon mötte hans blick med trots i ögonen. 
Slutligen sade han i en ton, som gaf uttryck åt 
allt hans förakt:

»Tvätta smutsen af dig och kom ner i mitt 
rum. Jag har något angeläget att säga dig. 
Annars skulle jag inte ha sökt dig här uppe

Han gick. Hon stod en stund och funderade, 
skyndade derefter in i sängkammaren, tvättade 
sig, ordnade sitt hår och begaf sig dit ner. 
ville visa, att hon icke var rädd för honom.
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Thorvald gick af och an i sitt lilla rum med 
ett papper i handen. Liah blef stående vid dörren, 
stödd mot bokskåpet.

»Det kom en räkning från vinhandlar Peter
sen för en stund sedan,» sade han i sträf ton.

Liah rodnade. Konjaken! Hon hade alldeles 
glömt bort att betala den. #

»Den är på två buteljer konjak, som jag aldrig 
vet mig ha reqvirerat. Jag har för resten aldrig 
i hela mitt lif tagit något slags varor på kredit; 
du vet, att jag afskyr sådant. Jag sade också 
bokhållaren, att det måste vara ett misstag. Men 
då försäkrade han, att herr Pelersen sjelf lemnat 
ut konjaken till hennes nåd; den ena gången hade 
du glömt din börs hemma, och den andra gången 
kunde de inte vexla.»

»Det är fullkomligt riktigt. Det var strax på 
nyåret, innan Haliqvist blef så klen, att hon ingen
ting kunde förtära. Se’n har jag glömt bort det. 
Sådant kan ju hända hvem som helst, det är väl 
ingenting att bli ond öfver.»

»Nåja, att du inte gör dig besvär att und
vika hvad som är motbjudande för mig, det är 
jag ju van vid. Fast nog borde du ha kommit 
ihåg, att småskulder och allt sådant der penning
trassel är mig en styggelse. Det förvånar mig 
mera, att du inte tänkt på din egen risk. Hvad 
skall vinhandlaren tro? Jag förmodar, att det der 
snygga ryktet, som din herr Eisner spridt ut om 
dig, äfven trängt till herr Petersens och hans
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drängars öron. Och när budet kommer hem 
med det beskedet, att jag visste om ingenting och 
trodde alltsammans bero på ett misstag, är det ju 
så godt som ett solklart bevis för att ryktet 
talat sant.»

»Ja, hvarför svarade du så dumt?»
»Jag svarade som jag trodde det förhöll sig. 

Jag kan inte veta, att du går och tar konjaks- 
buteljer på kredit utan min vetskap.»

Liah tog upp sin plånbok och kastade nervöst 
en tia på bordet.

»Se här,» — sade hon i retad ton.
»Det hjelper inte upp saken. Jag lofvade att 

komma in och betala räkningen om en stund, sedan 
jag tagit reda på, om det verkligen inte var något 
misstag begånget. Men det hindrar inte vinhand
laren och hela hans tjenstpersonal att tänka hvad 
de vilja.»

»Så får du väl ta hela saken på dig eller 
vilseleda dem på något sätt. Det måtte väl inte 
vara någon trollkonst.»

»Tack. Jag är inte lika fintlig som dina komedi
författare; för resten ämnar jag inte stå och ljuga 
för din skull.»

»Inte det? Du bar sjelf förvärrat saken genom 
ditt klumpiga svar till bokhållaren. Och om också 
inte så vore, är det väl mannens pligt att skydda 
sin hustru för en orättvis misstanke, som tar heder 
och ära af henne.»

»Det är en hustrus skyldighet att sjelf vaka 
öfver, att hennes heder och ära inte anfallas at 
förtalet,»
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»Då skall man åtminstone inte bo i en små
stad. Jag förstår mig inte på dig, Thor vald. 
Hvart har din ridderlighet tagit vägen? Dn vet, 
att ingen annan än du kan rädda mig från denna 
oförtjenta skymf, du vet också, att det är en små
sak för dig, och så kryper du bakom ett stort ord 
för att slippa göra din skyldighet. Det vittnar ju 
om en brinnande kärlek till din hustru och en lika 
brinnande kärlek till hederns och ridderlighetens 
lagar.»

»Men sanningen då?»
»Ja, vet du hvad, Thorvald, med den är det 

visst så, att de flesta och bästa menniskor ha af 
omständigheterna tvingats att dagtinga med den 
någon gång. Jag tycker inte alls om att ljuga, 
men har ändå' gjort det många gånger för din 
skull och det utan någon nämnvärd nytta; om du 
ljuger en gång för min skull, då hela mitt så kal
lade ’sociala anseende’ står på spel, så vore det 
kanske inte någon så förskräckligt nattsvart hand
ling. »

»Det kommer inte att ske,» svarade Thorvald 
i fast ton.

»Skyll då dig sjelf,» sade Liah likgiltigt. »Mig 
kan det på det hela taget göra det samma, hvad 
dina gummor tro om mig. Jag trodde bara, att 
du, som kryper så för opinionen, skulle finna det 
obehagligt att anses vara gift med en som super. 
Och hur du sedan uppfattar dina skyldigheter mot 
mig, det lägger jag mig inte i; min skyldighet 
mot dig tycks i det här fallet vara att be dig om
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ursäkt för det stora obehag jag gjort dig med min 
obetänksamhet och min glömska. Det gör jag nu 
— och se’n kan jag inte göra mera.»

Hon dröjde en liten stund, men då han icke 
sade något, gick hon upp till sig.

Thorvald satt en lång stund i soffan med 
hufvudet i sina händer. Han hade återigen råkat 
i en pligtkollision för hennes skull. Att orätt 
kunde bli rätt och rätt orätt, hade han ej vetat 
af, förr än han bief gift. Hur enkelt och snörrätt 
hade han icke lefvat fram sitt lif förut, efter de 
gamla, från barndomen inlärda grundsatserna, 
som alltid hade visat sig tillräckliga — nu, aldrig 
annat än osäkerhet och tvekan, tusen nya pligter, 
som stodo i strid mot de gamla, oupphörligt nya 
kraf på personlighetens offrande; det hade med 
ens blifvit en invecklad konst att lefva.

Han väcktes ur sina grubblerier af pendylens 
slag. Han hade lofvat komma om en stund och 
betala räkningen, och för hvarje minut han dröjde 
gaf han de illvilliga uttydningarna friare spelrum. 
Han måste fatta sitt beslut — men hvilket?

Han tog på sig ytterkläderna och gick ut, 
men han visste ännu icke, på hvad sätt han skulle 
lösa konflikten. Att han icke skulle nedlåta sig 
till att ljuga, det var det enda han hade klart 
för sig.

Han var lika villrådig, då han steg in genom
vinhandlarens butikdörr.

Herr Petersen kom emot honom och bad; om 
ursäkt, ifall hans bokhållare kanske uttryckt sig
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mindre passande, men något misstag hade det 
verkligen inte varit.

»Nej, jag vet det,» svarade Thorvald artigt 
och gladt, »det var jag sjelf som misstog mig; 
jag har så mycket annat att tänka på, oeh 
sådana der små hushållsaffärer falla mig lätt ur
minnet. »

»Det är ju så naturligt. Nå, hvad tyckte 
lektorn om konjaken? Den är ju ganska ren
smakande och lättdrucken, inte sant?»

»Jo, mycket lättdrucken,» svarade Thorvald 
fryntligt. »Jag skall be, att få hem ett par butel
jer till af samma sort.»

»Tackar ödmjukast. Två Boutelleau med en 
stjerna!» ropade vinhandlaren till biträdet bakom 
disken. »Det var ju så?»

»Jaha, mycket riktigt. Jag kommer hädanefter 
aldrig att begagna någon annan sort.»

»Ska vi skrifva upp dem?»
»Nej, för all del, jag betalar helst kontant, 

inte mera än jag konsumerar. Det här kommer 
att räcka året ut för mig.»

Då han gick, följde herr Petersen honom till 
dörren, och det syntes icke skymten af någon 
maliciös baktanke i hans små plirande ögon.

Då Thorvald kom ut på trottoaren, vek det 
förbindliga leendet i ett nu från hans ansigte och 
efterträddes af en dyster och föraktfull min.

»Så, nu har jag då börjat spela komedi, jag 
också!» tänkte han. »Derhän har hon fått mig. 
Är det inte ännu värre än att ljuga? Och så lätt det
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gick! Lika lätt som att klifva ner sig i gungflyr 
Hvad skall mitt nästa syndafall bli?»

Då han kom hem till sig och skulle hänga 
upp hatten på kläd hän garen bredvid kakelugnen, 
kom han att se sitt ansigte i spegeln. Han smålog 
bittert och sade högt:

»Komediant!»
Derpå gick han och kastade sig i gungstolen 

och der satt han qvar ända tills det var alldeles 
mörkt. —

Tre dagar derefter reste han till Yexiö för att 
aflägga undervisningsprof för det lektorat han sökt. 
Han skulle stanna borta i fyra dagar. Han såg 
mörk och dyster ut, då han begaf sig ner till 
stationen, och han reste utan att ta afsked af sin 
hustru. Han, som eljest var så noga med formen, 
att han icke ens efter den häftigaste tvist, som 
aflöpt utan försoning, någonsin underlåtit att säga 
henne godnatt, innan han somnade om qvällen!

¥
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¡orgonen efter Thorvalds afresa läste 
Liah i G—köpingsbladet :

»Vi äro i tillfälle att meddela 
våra teaterälskande läsare den 
glada nyheten, att stadens Thalia
tempel kommer att öppna sina. 
portar ett par qvällar i nästa vecka. 

Direktör Holmers ger nämligen derstädes på genom
resa två representationer, nämligen i morgon sön
dag »Syrsan», fru Birch-Pfeiffers intressanta skå
despel, och om måndag »Hedern och Penningen 

Liah rodnade af glädje. Syrsan till på köpet! 
Den uppkryande förströelsen kunde hon minsann 
behöfva just nu.

Hvem skulle spela Fanchon, månntro? Hon 
var riktigt nyfiken på affischen, men den delades 
väl ej ut förr än i morgon bittida, ty truppen 
skulle antagligen komma med ångbåten i efter
middag. Ab, det var sant, det var ju Holmers1
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trupp Emmy Bolin tillhörde. Tänk, om det var 
hon som skulle spela Syrsan! Det, vore då sanner
ligen komiskt. I alla fall skulle det bli roligt att 
återse den beskedliga fjollan.

Vid fyratiden på eftermiddagen tog Liah sig 
en promenad ner till hamnen för att se truppen 
debarkera och genast lägga beslag på Emmy, om 
hon var med. Och mycket riktigt! Der stod hon 
på akterdäck, insvept i sjalar och halsdukar ända 
upp till näsan, och då hon fick se Liah, viftade 
hon gladt igenkännande med parasollen. Fru v. 
Verner var den första, som äntrade fartyget, så 
snart landgången kommit ut, och inom två minuter 
var det uppgjordt, att Emmy skulle följa med 
henne hem och bo hos henne de tre dagar truppen 
ämnade vistas i staden. Liah hade tårar i ögo
nen, så lycklig var hon öfver att få träffa sin före 
detta yrkessyster, som hon likväl förr just aldrig 
tyckt särdeles om, och Emmy var mycket belåten 
med att slippa hyra sig rum. Hon hade förkylt 
sig under sjöresan, talade tjockt och snufvigt och 
snöt sig hvar femte minut.

Det passade förträffligt, att Thorvald var borta, 
ty nu kunde Liah helt och hållet få rå om sin 
väninna. Han ämnade ej komma tillbaka förr än 
om tisdag, och då skulle Emmy redan ha rest på 
morgonen. Han skulle naturligtvis bli utom sig 
öfver att hon inqvarterat en aktris i hans vörd
nadsvärda fädernehus, men det frågade hon icke 
efter, på den fot makarna nu stodo med hvar
andra.
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De begge väninnorna sutto uppe till långt 
efter midnatt och pratade om nytt och gammalt. 
Emmy pladdrade som en skata med sin lilla för
kylda röst, drack två varma äggtoddar, smorde 
sig med talg under fotterna och drog upp aseptin 
i näsan, allt för att kunna vara riktigt kry i mor
gon och visa sig för Liah i all sin glans som 
Syrsan, ty det var verkligen hon, som gjorde 
Fanchon. Hon hade firat omätliga triumfer i den 
rollen både i Landskrona och Ystad, påstod hon, 
och en tidning hade sagt, att hon påminde starkt 
om fru Hvasser i hennes ungdom. Hon beskref 
detaljerad! huru hon spelade rollen, sade till och 
med några af effektreplikerna för att genast ge 
Liah några prof på sin talang, och det tog sig 
onekligen mycket komiskt ut, då hon snörflade 
fram: »Beddiskorna bry sej idte ob bej, hvarför 
skulle jag bry bej ob deb?»

Morgonen derpå, då Liah kom in till sin gäst, 
fann hon henne i full förtviflan. Förkylningen 
var alls icke häfd, tvärtom hade den nu först 
tagit riktig fart. Hon var alldeles hes och kunde 
endast hviska fram sin sorg och grämelse. Ögonen 
runno och näsan var söndersprucken, och då hon 
skulle kläda på sig, var hon så trött i alla leder, 
att hon knappast orkade kamma sig. Spektaklet 
måste naturligtvis ändras eller inställas, ty någon 
förbättring under dagens lopp var icke att vänta. 
På Emmys begäran skref Liah några rader till 
direktören och lät en piga gå till stadshotellet 
dermed. En qvart derefter ringde han på tambur-
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dörren oeh infördes af Liah i gästrummet, der den 
stackars Emmy satt insvept i sin väninnas natt
rock, rödnäst och blek, och drack äggtoddy på 
fastande mage, Det var en liten klotrund, affek
terad herre med röd peruk och stora gester, och 
han deklamerade himmelshögt öfver den otur, som 
förföljde honom. Affischerna voro redan utskickade 
och att få nya tryckta på söndagen lät sig icke 
göra, ty boktryckaren var läsare. Och hvad skulle 
han för öfrigt kunna spela på qvällen? Hans 
andra primadonna hade ju fått lof att resa en 
annan väg och skulle först sammanträffa med 
truppen i Kalmar. Att ge »Hedern och penningen» 
två gånger lönade sig icke i en stad med så liten 
publik, och att sätta ihop ett plockprogram var 
det samma som en gifven förlust. Han slog sig 
för pannan, suckade som en blåsbälg och vädjade 
till himlen med uppsträckt hand och ögonen i 
taket, Emmy satt der och såg skuldbelastad ut 
och torkade sig oupphörligt i sina af förtviflan 
och influenza öfversvämmande ögon. Liah såg 
tankspridd ut och rörde mekaniskt i Emmys ägg
toddy. Plötsligt sprang hon upp och afbröt direk
tör Holmers midt i hans svada:

»Jag spelar rollen!»
Emmy och direktören stirrade häpna på henne.
»Det är inte ditt allvar,» sade den förra miss-

»Jo, mitt fullkomliga allvar! Jag kan den 
som ett vatten och behöfver ingen repetition. Jag 
har spelat den fyrtiotre gånger på Apolloteatern.
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Emmys namn far stå qvar på affischen — hon 
har ju aldrig uppträdt här och ingen vet, hur hon 
ser ut. Jag tror inte, att någon af vår söndags- 
publik har hört mig tala, och maskeringen är 
så förställande. Det skall gå — det skall be- 
stämdt gå!»

Hon gick af och an på golfvet med blixtrande 
ögon och vrängde sina sammanknäppta händer af 
och an, så att det knakade i dem. Emmy hade 
ännu ej hämtat sig från sin förvåning, men direk
tören hade genast uppfångat hvilken fördel för 
honom Liahs excentriska anbud innebar.

»Ja, kostymer har jag som jag tror ska passa 
förträffligt,» skyndade han sig att falla in. »Fru 
Engholm, som gjorde rollen förra spelåret, innan 
jag engagerade fröken Bolin, hade ungefär samma 
växt som fru von Verner. Och det faller af sig 
sjelft, att den största diskretion kommer att iakt
tagas. Inte ens mina suj etter ska få veta vår 
okända välgörarinnas namn, och jag tror inte, att 
någon af dem har sett er uppträda i Stockholm, 
de ha allesamman i åratal tillhört landsortsteatern. 
Ni visar er inte för dem, förr än ni skall in på 
scenen — det går nog bra, och min eviga tack
samhet skall-------»

»Men din man, hvad skall han säga, då han 
kommer hem och får veta -—?»

»Det blir min sak,» af klippte Liah. Hon var 
riktigt i feber, och hennes hjerna arbetade med 
högtryck. Hon skulle få spela! Se publiken fram
för sig! Än en gång beträda tiljan och det i
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Syrsan, hennes favoritroll! Det var för mycken 
lycka. Hon skulle väl ha varit vansinnig, om 
hon låtit detta tillfälle gå sig ur händerna. Följ
derna? Det var någonting, som kom efteråt, det 
var allt hvad hon visste, och nu var det inte tid 
att tänka på dem. För öfrigt — — brytning, 
skandal, skilsmässa — à la bonne heure! Så 
mycket bättre!

»Skicka genast hit kostymerna under Emmys 
adress,» sade hon till direktören. »Säg inte ett 
ord till någon, hör ni det. Klockan sex kommer 
jag till teatern jag går bakvägen från gränden. 
Möt mig vid dörren till scenen. Var inte rädd 
för, att jag skall komma af mig, jag kan rollen. 
Ni begagnar väl samma öfversättning som Apollo- 
teatern?»

»Svenssons, ja visst.»
»Och jag tror inte, att Emmys konstnärsrykte 

skall bli lidande på det här.»
»Det tror jag rasande väl!» utbrast direktören. 

»Liah Österman — den erkändt bästa Fanchon, 
som någonsin beträdt scenen! Åh, att den äran 
skulle bända mig och min trupp! Visserligen 
en anonym ära, men ändå -— det blir ett af min 
direktörtids skönaste minnesblad!» deklamerade 
han. »Ja, då är det uppgjordt. Jag har inte ord 
för att uttrycka den varma tacksamhet jag känner 
för hennes nåds utomordentliga godhet, och — — »

»Ja, ja, gå nu, vi träffas klockan sex!» sade 
Liah, som längtade att slippa höra hans svada.
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Då han var borta, fortfor Emmy att göra sin 
väninna föreställningar. Hvad skulle stadsborna 
säga, om det kom ut, och det gjorde det naturligt
vis? Och lektorn sedan? Han skulle kanske tro, 
att det kommit an på Emmy. Men Liah ville 
ingenting höra; hon frågade icke det minsta efter 
stadsborna, om söndagarna var det för öfrigt syn
digt och opassande för familjerna att gå på teatern, 
det kom endast bokhållare och skolpojkar dit, och 
de skulle aldrig kunna komma på den tanken, att 
det var Liah de sågo, utan på sin höjd tycka, att 
fröken Bolin var litet lik fru von Verner. Och 
Thorvald? För honom ämnade hon sjelf tala om 
alltsamman, det skulle bli en nyttig lexa för honom 
och visa honom, huru fruktlösa hans bemödanden 
att utrota hennes kärlek till teatern varit. Inom 
sig tänkte hon: det blir ett dunderslag för honom, 
han inser omöjligheten af en fortsatt samlefnad 
med mig, låter mig få återgå till teatern igen och 
samtycker till laglig skilsmässa.

Men hon gaf sig ej tid att tänka mycket; det 
återstod ju endast några timmar tills hon skulle 
spela, och spela skulle hon, det var lika säkert 
som att hon lefde. Om Thorvald stått framför 
henne, kunde hon ha sagt honom det midt i an- 
sigtet, och om han biifvit aldrig så utom sig, hade 
hon ändå infunnit sig i klädlogen klockan sex. 
Sedan nu hennes beslut var oryggligt fattadt, kände 
hon sig så öfverlycklig, att hon kunnat ta sin 
värsta fiende i famn. Hon lefde endast i ögon
blicket. Hela hennes själslif var stegradt till en
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intensitet som aldrig förr. Hon skulle komma att 
spela bättre än någonsin, det kände hon på sig.

Kostymerna kommo och befunnos passa ganska 
bra; de små ändringar, som behöfdes, gjorde Liah 
sjelf, fast hon just icke var någon mästarinna i att 
handtera nålen. Sedan lät hon huspigan bära dem 
och sminkskrinet till teatern — för fröken Bolins 
räkning, som det hette.

Liah tillbragte det återstående af dagen inne 
i Emmys rum, der denna förhörde henne rollen 
och noggrant underrättade henne om placeringen, 
scen för scen. Vid tretiden åto de en liten utsökt 
middag med hummer, kyckling, glace och cham
pagne — Liah ville, att det skulle vara en festlig 
dag i alla afseenden.

Innan de visste ordet af, var klockan sex, och 
Liah begaf sig af. Emmy var oerhördt nyfiken 
på att se, hur det skulle aflöpa, och hur sjuk hon 
var, klädde hon sig och följde med; tjenstfolket 
skulle väl annars också ha undrat på, att hon 
stannade hemma.

Det var mot förmodan mycket såldt. Direk
tören var skinande belåten och gnuggade händerna, 
der han gick och ordnade inne på den lilla trånga 
scenen. Oupphörligt tittade han i hålet på ridån 
och för hvarje grupp af spektatörer, som anlände, 
välsignade han den teatergalna lektorsfruns excen
triska infall. Ingen af sujetterna låtsade som om 
de hade en aning om något; Liah och Emmy hade 
genast stängt in sig i den ena fruntimmerskläd-
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logen, medan alla de öfriga uppträdande damerna 
fingo packa ihop sig i den andra.

Ridån gick upp. Aldrig under hela sin teater
tid hade Liah känt sig så litet rädd att beträda 
scenen. Det konstnärliga skapandets glädje fylde 
henne helt och hållet och kom henne att glömma 
allt yttre. Hon, som eljest uteslutande fotat sitt 
spel på reflexion, spelade i qväll för första gången 
i sitt lif på inspiration, i blind, hängifven tro på 
att hennes instinkt skulle leda henne rätt. Och 
hennes Fanchon blef den qvällen det bästa, san
naste, konstnärligaste hon någonsin presterat. 
Kanske var det också derför att hon befann sig 
i en helt och hållet främmande omgifning. Hon 
hade aldrig sett dessa menniskor, som hon spelade 
emot, och gumman Fadette, Landry och Barbeaud 
blef v o derför för henne gumman Fadette, Landry 
och Barbeaud, icke direktör Holmers’ sujetter, och 
sjelf blef hon Fanchon Vivieux, lefde hennes lif, 
kände hennes känslor och talade hennes tankar. 
All den nervösa oron från förr var borta; det 
hela föreföll henne lika enkelt och naturligt som 
att andas.

Det var henne fullkomligt likgiltigt, hvad publi
ken tog sig til 1, om den applåderade eller icke. 
Hon kände igen bekanta ansigten litet hvarstädes 
på parkett, men det bekom henne icke det ringaste. 
Ett enda ögonblick erfor hon en känsla af obe
hag, då hon på första bänken upptäckte Eisners 
sarkastiskt leende ansigte, men det gick strax öfver.
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Publiken visade sig för öfrigt ytterst dgnsamt 
stämd. Redan efter den första tablån, scenen med 
den hvita kycklingen, följde två inropningar, och 
sedan var entusiasmen i ständigt stigande. På 
parkett åtminstone fans det icke en enda åskådare, 
som icke visste, hvem det var som gömde sig 
bakom »fröken Bolins» namn. Mången hade vetat 
det på förhand, ty direktör Holmers hade med 
tanke på den blifvande recetten talat om hemlig
heten både för hotellvärden och uppasserskorna i 
matsalen och äfven för Eisner, som han händelse
vis mött på eftermiddagen och i hvilken han igen
kände en före detta kamrat från T—ska sällskapet, 
der den nuvarande ritläraren tillbragt ett par år, 
innan han gick in vid målareakademien. Det var 
denne, som efter bästa förmåga spridt nyheten 
inom familjerna, och på den omständigheten be
rodde det, att både doktorns, borgmästarens och 
rådman F:s öfvervunnit sin motvilja för att besöka 
teatern en söndag. De fylde en hel bänk på par
kett och hade mycket att hviska om för hvarje 
gång Liah visade sig på scenen.

Det blef dundrande applådsalvor efter hvarje 
akt. Då ridån föll sista gången, uppstod ett be- 
döfvande tumult, som hade till följd en allmän 
inropning. Innan förhänget hunnit sänka sig öfver 
de bugande artisterna, skrek en gesällpojke upp
ifrån raden :

»Fröken Bolin!»
Men ögonblickligen öfverröstades han af en 

stark manlig stämma på parkett, som ropade:
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»Fru von Verner!»
Det var Eisner, som ref sönder den sista åter

stående fliken af anonymitet. Skratt hördes från 
många håll, men så stämde flere herrar in, och 
snart uppstod ett allmänt ropande: »Fru von 
Verner! Fru von Verner!» medan hela publiken 
stod upprätt och applåderade, som det tycktes, 
under anförande af Eisner. Borgmästarinnan och 
fru F. sågo på hvarandra och undrade, om hon 
skulle vara nog fräck att komma in och ta emot 
applåderna i sitt eget namn, och de blefvo alldeles 
utom sig af ovilja och häpnad, då ridån gick upp 
och Liah framträdde midt på scenen med allvar
sam, obesvärad min och böjde på hufvudet med 
stolt värdighet, nästan nedlåtande, först för parkett 
och sedan för raden. Men sedan kunde icke ens 
de mest frenetiska stampningar och bravorop förmå 
ridån att höja sig.

En hel mängd personer stodo länge och vän
tade utanför teaterns port, för att se Liah komma 
ut, men de hade ingenting för sitt besvär. Hon 
hade gått bakvägen med Emmy och befann sig 
redan hemma.

Hela måndagen talades det icke om annat än 
hennes nåd von Verners gästuppträdande som 
Syrsan. Man berömde hennes spel, skrattade åt 
hennes galna infall att visa sig på scenen tillsam
mans med ett vanligt teaterband, häpnade öfver
hennes fräckhet eller himlade sig hennes gud
löshet, men i ett voro alla ense, nämligen om
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att beklaga hennes man, den stackars lektorn, som 
ingenting visste.

På qvällen bief det ett fullt hus. Man hop
pades, att de obekanta aktrisnamnen på affischen 
till »Hedern och penningen» ännu en gång skulle 
dölja någon pikant öfverraskning. Men deraf blef 
ingenting.

Halfva staden var nere vid hamnen på tisdags
morgonen, då teatersällskapet skulle fara. Och 
nu fick man se Liah helt lugnt och ogeneradt 
bana sig väg genom trängseln åtföljd af den verk
liga »fröken Bolin», en liten blond varelse, som 
liknade ett vandrande bylte och icke gjorde annat 
än snöt sig under hela tiden, medan hon stod vid 
relingen på akterdäck och talade med Liah, som 
ej tycktes ge akt på, att alla dessa ögon på stran
den voro riktande på henne. Det var då tusan till 
qvinna att ha panna — ! Jo, de der teaterdamerna 
voro minsann inte blyga af sig.

Men hon finge väl bli så lagom morsk på 
eftermiddagen, då hennes man kom hem. Då skulle 
det vara roligt att förvandla sig till en liten råtta 
och kila in i det Vernerska huset!

¥
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|ali hade dragit fram sina koffertar och 
kappsäckar och börjat packa. Hon 
gick af och an mellan sängkammaren 
och garderoben med klädningar, linne- 
trafvar eller underkjolar i famnen; da 
och då stannade hon och lyssnade. 

Thorvald var hemkommen, det visste hon, och 
hon förvånade sig öfver, att han ej för längesedan 
skickat bud på henne; han var kanske ond öfver 
att hon ej varit nere vid bangården och mött ho
nom, eller hade det beställsamma ryktet redan 
sqvailrat om den stora händelsen för honom?

Det började skymma på. Liah var trött pä 
att packa, och kanske var det onödigt besvär. 
Hon visste ju inte alls, hur Thorvald skulle ta 
saken. Och det visste han väl icke sjelf. eftersom 

sköt upp det afgörande samtalet.
Till sist blef det outhärdligt att vänta längre.

Hon gick ner.
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Thorvald satt i sitt soffhörn och rörde sig icke 
ur stället, då hon inträdde. Skymningen dolde 
hans ansigtsuttryck för henne.

»God dag, Thorvald.»
»God dag.»
Hans ton sade henne, att han visste allt. Hon 

slog sig ner i hans skrifstol och väntade. Men 
han sade ingenting.

»Nå, hvad säger du om den sista skandalen?» 
frågade hon hånfullt. »Jag förmodar, att dina 
gummor voro nere vid stationen i deputation för 
att meddela dig nyheten. »

»Nej — men jag vet den ändå.»
»Nå?» j
Det såg ut, som om han icke hört hennes 

fråga. Han steg upp och började gå af och an, 
långsamt, med taktmässiga steg, utan all oro, och 
började sedan i lugn, allvarsam ton:

»Jag var mycket ond på dig, då jag reste. 
Du hade genom ditt lättsinne tvingat mig in i ett 
trångmål, som jag inte kunde komma ur på annat 
sätt än genom att förneka mig sj elf. Sådant har 
en man svårt att förlåta — och en qvinna också, 
om det är något till karaktär på henne. Den, som 
tvingar mig att förakta mig sjelf — den skulle 
jag nästan kunna vara färdig att hata — ja, du 
tror inte det, derför att jag förefaller så lugn, men 
gå är det ändå.»

»Jo, bevars, jag tror dig — för en så religiös 
natur som du måste det vara outhärdligt att bli

Smink. 3
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tvingad till att förakta sin gud — eller afgud, hur 
jag nu skall uttrycka mig.»

»Kunna vi inte komma öfverens om att göra 
upp frågan om vår framtid utan smädelser?» sade 
Thorvald lugnt, och Liah kände verkligen ett styng 
i sitt samvete,

»Då jag reste,» fortfor han, >kändes det som 
en lättnad att slippa se dig — och jag tyckte, 
att jag skulle kunna skiljas från dig för alltid utan 
saknad. Men det var bara en af de der öfver- 
drifterna man gör sig skyldig till i uppbrusningens 
första ögonblick — och jag behöfde endast till
bringa ett dygn utom hemmet för att genast känna 
tomheten efter dig. Hur dystert och ömhetsfattigt 
vårt hvardagslif än brukar vara, saknade jag det 
ändå, så besynnerligt det låter. Bara att vakna 
på ett hotell och inte ha dig att säga god morgon 
åt — att äta frukost ensam och under dagens lopp 
vara omgifven af idel främmande menniskor — 
att komma hem till mitt tomma rum och inte höra 
dina steg i rummen ofvanpå — åh, du kan aldrig 
tro så det kändes. Aldrig förr har jag förstått 
kärlekens väsen så som då jag satt der ensam på 
mitt hotell i Vexiö. Jag talar inte om kärleken 
före äktenskapet, den är visst ofta bara en sinne
nas och fantasiens sak — men sedan man varit 
gift en tid! Man växer fast vid hvarandra med 
tusen osynliga små trådar, och slitas de af, blöda 
de allesammans, och det käns, som om halfva en^ 
lifskraft runne bort. Och det hjelper inte, om 
också det nyktra förståndet säger en, att det är’
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romantisk öfverspändhet, att det inte fins någon 
logik i att känna så gentemot en person som man 
ogillar, ja, kanske inte ens fullt aktar och som 
man lefver i ständig fejd med — det är ändå så.»

Liali kände sig rörd mot sin vilja; hon hade 
under den sista tiden alldeles glömt bort, att han 
älskade henne, hon hade icke sett några bevis 
derpå och derför icke trott det, och nu kom det 
öfver henne en sådan underlig känsla, en bland
ning af medlidande, tacksamhet och blygsel, och 
om hon nu lydt sin första ingifvelse, hade hon 
passat på, då han gick förbi henne, ryckt till sig 
hans hand och tryckt den hårdt. Men han var 
redan framme vid fönstret, och nu talade han igen.

»Under de dagar jag varit borta, har jag haft 
god tid att öfvertänka vårt förhållande. Jag blef 
så glad, då jag kände, hur mycket det ännu fans 
q var af min kärlek till dig, fast du i två års tid 
i tanklöshet gjort allt för att nöta ut den. Jag 
tänkte : bara det fins kärlek, kan allt ännu bli bra. 
Dessa dagars skilsmässa i oenighet skall bli en 
-helsosam kris för oss begge. Om det ännu fins 
q var en gnista ömhet för mig hos Liah, måste 
hon nu känna det samma som jag — hon är ju 
qvinna till på köpet! Liksom jag skall hon längta 
efter att göra vårt återseende så kärleksfullt som 
möjligt och sedan börja ett nytt lif, grundadt på 
en alldeles ny princip, det ömsesidiga tillmötes
gåendets. Hon skall just genom denna sista miss- 
hällighet lära sig inse, att bandet mellan oss är 
nära att brista sönder, och det vill hon lika litet
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som jag, om hon ännu älskar mig; hon skall för
stå, att hon hädanefter måste helt och hållet vara 
min hustru och inte dela sitt hjerta i två delar, 
hvaraf jag får den minsta och teatern den största, 
hon skall inse, att ett val är henne förelagdt mellan 
mig och teatern, och håller hon mig ännu det 
allra ringaste kär, skall hon välja mig och skynda 
emot mig ner till stationen full af uppriktiga och 
fasta föresatser, och redan innan vi hunnit hem, 
skall hon ha sagt mig, att hon inte kan bära att 
än en gång skiljas från mig i ovänskap, om också 
bara för en dag, att hon vill af bästa förmåga 
undanröja allt hvad som står mellan oss och upp
höra att tjena två herrar, hvaraf hon nödvändigt 
måste göra den ena orätt, och verkligen bli hvad 
hon en gång lofvat mig inför Gud och sitt sam
vete, min hustru, en i alla skiften trofast vän, som 
inte finner lycka och tillfredsställelse på en väg, 
dit jag inte kan följa med. Och under hemfärden 
rotfäste sig dessa tankar hos mig allt mer och 
mer. Jag kunde inte läsa, inte tala med mina 
medpassagerare, för hvarje station tänkte jag: nu 
har jag bara så och så många mil qvar, och då 
tåget rullade in på perrongen här nere, hade jag 
hjertklappning som en skolpojke, då han skall få 
träffa sin tillbedda. Jag var så säker på att ditt 
ansigte var det första jag skulle få se der nere vid 
stationen —- —- »

Han af bröt sig, slog i ett glas vatten, tömde 
det och fortfor sedan :
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»På vägen hit upp mötte jag prosten. Han 
sade sig vara glad öfver att få vara den förste, 
som meddelade mig en viss obehaglig nyhet, så 
att den inte skulle komma till mina öron i för
vrängd och öfverdrifven form — och så berättade 
han mig det otroliga, att du under min frånvaro 
uppträdt på teatern under ett lånadt namn till
sammans med ett sällskap komedianter, känts igen 
af våra umgängesvänner och låtit applådera dig 
offentligt under ditt eget namn — mitt och min 
fars namn. Det var det svar du gaf mig på de 
tankar jag tänkte under hemresan. Så mycket 
älskar du mig, så mycket känner du det samma 
som jag —»

»Och så mycket känner du mig!» inföll Liah. 
»Jag är ju inte du, hur kan du då begära, att 
jag skall kunna tänka samma tankar som du? 
Vi två ä’ inte ett, har jag sagt dig, och det bli 
vi aldrig i evighet! Det är bara en gammal dum 
romanfras, det vet du lika väl som jag. Det fins 
kanske qvinnor, som kunna finna sig i att så der 
uppge hela sin personlighet och låna mannens i 
stället, men jag hör inte till dem, jag vill lefva 
mitt eget lif och inte ditt. Kalla det gerna höj
den af egoism, men jag är sådan och blir inte 
annorlunda. »

»Låt oss försöka att hålla oss till ämnet,» 
afbröt Thorvald.

»Jaså, det är mitt uppträdande på teatern du 
vill predika om. Det är alldeles onödigt. Jag 
vet på förhand allt hvad du kan komma att säga
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om det. Det visste jag, innan jag beslöt mig för 
det der steget. Det var ingen nyck för stunden, 
jag visste mycket väl hvad jag gjorde och är be
redd på följderna. »

»Och hur har du tänkt dig följderna?» 
»Naturligtvis som — — att allt är förbi. Är 

det inte också din uppfattning?»
»Jo. Du hade ett val att göra — och du 

hade redan valt, innan jag begärde det. »
»Det vill säga, att det är mitt fel alltsammans ? 

Det är jag ensam, som bär ansvaret för att vi nu 
skiljas åt? Godt, må så vara, det är jag inte 
rädd för. Då är det väl också ensamt mitt fel, 
att det gått derhän? Det är bara jag, som har 
samlat på mig skuld under de här två åren, på 
ditt konto fins inte ett enda minus, du har aldrig 
gjort annat än det som är rätt?»

»Det vill jag inte säga. Men om någon opar
tisk skulle döma, så nog tror jag, att —

»Ja, det förstås ; jag har felat i en hop rent 
yttre saker, som synas på långt håll, jag har be
tett mig extravagant och gifvit er småstadskon ve
nans örfil på örfil, derför är jag hvar mans niding 
— men det tyranni du dagligen och stundligen 
utöfvat mot mig, för att få mig att passa in här 
i edra förhållanden, det är sådant som inte märks 
och derför står du utan skuld. Men det är visst 
och sant, att vårt äktenskap hade inte behöft bli 
ett sådant helvete för oss begge som det blef. om 
du hade tagit mig på det rätta sättet. »

»Hur skulle jag då ha tagit, dig?»



— 175

»Jag hör mycket väl af din ironiska ton, att 
du inte tilltror mig något slags förnuftigt omdöme 
i så’na der ämnen, och det är nog möjligt att så 
är, men i mitt eget förhållande kan jag väl ändå 
få den äran att ha en åsigt. Du tror nog, att 
jag bara lefver för ögonblicket och aldrig tänker 
en tanke på annat än det jag har midt för näsan, 
men deri misstar du dig. Åh, jag har minsann 
haft god tid att tänka och det så jag ibland har 
trott, att hufvudet skulle springa sönder. — Hur 
du skulle ha tagit mig? Jo, först och främst skulle 
du aldrig ha tagit mig. Då du friade till mig, 
tyckte jag i min dårskap, att jag aldrig hade sett 
en så ridderlig och nobel handling — och det var 
det verkligen, men ändå var det en grym orätt du 
gjorde mot mig. Du var erfaren och klok, du 
borde ha förstått hvad inte jag förstod: att vi inte 
passade för hvarandra och att inte jag, som växt 
upp i en så gränslös frihet, skulle kunna gå i par 
så der genast utan vidare. Ser du nu, så det har 
gått! Jag stjelper omkull hela lasset. Att jag, 
som i hela mitt lif varit van att lyda min känslas 
ingifvelse, var nog dum att svara ja — det är för
låtligt nog, tycker jag; men du, som sätter en ära 
i att handla strikt efter pligtens snöre, att du kunde 
dra in mig i ett olyckligt äktenskap bara för att 
sjelf få vara en chevalier sans reproche och bli
stor i dina egna ögon!»

»Det var inte ett olyckligt äktenskap jag ville 
bjuda dig,» sade Thorvald i upprörd ton.
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»Nej, det förstås, och hade du bara gått litet 
mindre pedantiskt till väga, kunde det ha aflöpt 
helt annorlunda, det är jag säker på, så pass kära 
voro vi verkligen i hvarandra den tiden. Du 
skulle inte ha fordrat allt och inte allt mecl ens. 
Hvarför skulle jag ensam göra eftergifter? Du 
förbehöll dig rättighet att vara precist sådan du 
var, med alla dina fel och brister, och sådana lär 
du väl inte sakna, du heller — men jag skulle 
alldeles stöpas om från början till slut, alla mina 
intressen skulle jag kasta bort på en gång och ta 
dina i stället i en klump — sådant går inte för 
sig, vet du. Inte var jag så dåligt utrustad, att 
jag inte kunde ha fått behålla någon klut af det, 
som var mitt eget. Som nu med teatern t. ex. 
Nog var du bra dum, då du kunde tro, att jag 
alldeles skulle kunna lägga bort min smak för den.»

»Du sade sjelf--------»
»Det skulle du inte ha trott! Jag var öfver 

mig gifven och trött och förtviflad, så jag visste 
inte hvad jag sa’. Inte hatar man sitt eget blod, 
sitt eget lif — och teatern var mitt lif, det såg 
du väl. Och ändå hade jag inte behöft andligen 
dö, derför att jag gick ifrån scenen och gifte mig, 
om du bara låtit mig älska min teater i lugn och 
ro. Den hade då kanske blifvit ett kärt, litet 
vemodigt minne — så der som man alltid mins 
den man älskat i sin ungdom. Den hade aldrig 
behöft bli din rival, om du inte hånat den och 
derigenom eggat mig till att ta den i försvar. Ju 
mera du for ut emot teatern, desto mera vaknade
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min passion för den, och för hvarje ord jag sade 
till dess försvar, växte jag mer oeh mer fast vid 
den. Du skulle ha låtit mig behålla min afgud, 
så hade jag nöjt mig med att dyrka honom afsides 
i en undangömd vrå, der du inte såg oss, och du 
och jag hade varit lika goda vänner för det. Det 
är dina dumma idéer om, att man och hustru äro 
’ett hjerta och en själ’, som ha förderfvat allting. 
Och så den der galenskapen att hindra mig från 
att resa till Stockholm! Det var det oförnufti
gaste du gjort i hela ditt lif — jag kan inte tänka 
mig en mera afskyvärdt egoistisk handling.»

»Jag betraktade den som en bitter uppoffring,» 
sade Thorvald med ett vemodigt småleende. »Så 
olika kan -samma sak bli bedömd.»

»Ja, är det inte som jag säger, att du har en 
vurm för att gå och göra dig märkvärdig och in
tressant för dig sjelf!» inföll Liah. »Men det der 
kunde väl ha gått an, om du gifvit mig någon 
ersättning här hemma. Men i stället gjorde du 
vårt hemlif odrägligt med ditt ständiga mästrande. 
Och hvad det grämde mig, att du gick så der 
och stängde in din kärlek till mig inom lås och 
regel! Alldeles som om du varit rädd att jag 
skulle missbruka den till att skaffa mig makt. 
Jag visste mycket väl, att du innerst höll varmt 
och uppriktigt af mig, och jag tyckte det var rik
tigt elakt af dig, att du inte unnade mig den gläd
jen att se det. Men du har nu en gång så mycket 
grundsatser och maximer eller hvad det heter, och 
tror, att de kunna tillämpas i alla lifvets förhål-
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landen, men det går inte — inte då man har 
att göra med en qvinna. — Och hvad gaf du 
mig för öfrigt i ersättning för Stockholmsresan? 
Du unnade mig ju inte ens att gå på teatern här 
de få gånger det tarfliga nöjet erbjöds — ja, jag 
gjorde det ändå, förstås, men jag glömmer aldrig, 
hur ovänlig du var mot mig efteråt. Nej, du 
skulle ha försökt göra dig sjelf så älskvärd och 
vårt lif så angenämt som möjligt, för att jag skulle 
glömma hvad du tagit ifrån mig — det skulle du 
ha gjort, då hade jag insett, att du verkligen 
ville mig väl och inte bara handlade så der af 
något slags pedantiskt rätthafveri.»

»Det var inte bevekelsegrunden, Liah, det 
måste du förstå!» utbrast Thorvald häftigt. »Jag 
var rädd, att teatern och samlifvet med teatermen- 
niskorna inverkade förytligande på din karaktär, 
vande dig att ta allting som en lek, gjorde dig 
oförmögen att se lifvets allvar i ögonen och under
minerade din sanningskärlek.»

»Jag ljuger inte värre än andra, fast jag varit 
aktris,» sade Liah kallt, »och jag tror inte, att 
teatern är den lögnhärd, som du vill göra den till. :

>Inte på det sättet som du menar,» svarade 
Thorvald. »Jag har aldrig sagt, att teatermenni- 
skor ljuga — rent af ljuga i ord — mer än 
andra. Men det är ändå en det vackra skenets 
verld man der lefver i, både skådespelare och 
åskådare — hycklade känslor, tankar utan märg, 
som inte ha tip uppgift att verka väckande och 
fruktbärande, utan bara göra effekt, Åh, hvad
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jag hatar det der ordet effekt! Jag afskydde det 
redan förut, men sedan jag dagligen fick höra det 
ur min hustrus mun, afskydde jag det dubbelt. 
Och jag såg ju, hur denna kult af skenet och 
effekten hade besmittat dig, om inte ända ner i 
hjertrötterna, så åtminstone till ditt sätt att vara, 
ditt skönhetssinne, din fantasi. Det enkla och 
naturliga hade du aldrig smak för — nej, smink 
skulle det vara öfver allting! Våra möbler fingo 
inte stå som i vanliga, hedervärda, borgerliga hus 
—- de skulle arrangeras som på teatern för att 
göra effekt! Du satt inte i en soffa eller på en 
stol som det föll sig naturligast och beqvämast — 
du satt så att det tog sig ut! Med armarna 
rakt framsträckta i kors öfver en stolskarm eller 
med händerna i alla möjliga obeqväma attityder 
eller med ena benet under dig som Danneckers 
Ariadne och hufvudet på sned. Du satt inte för 
att sitta, utan för att göra effekt! Och det var 
inte vanligt koketteri, ty du är inte kokett, du 
bryr dig inte om att behaga — det var bara teater
vanor — det var smink, som satt qvar på dig 
sedan den tiden, då du var aktris. Och hur be
dömde du menniskor? Inte efter deras värde — 
åh, tycker någon det -— nej, efter den effekt de 
gjorde! Den, som stack af från sin omgifning på 
ett eller annat sätt, likgiltigt om det var genom 
dygder eller laster, den var alltid säker på att 
vinna ditt tycke. Prostens, de hederligaste och 
vördnadsvärdaste menniskor jag någonsin träffat 
på, kallade du ’brackor’, men fru Meyer, stads-
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fiskalens fru, som begått äktenskapsbrott med sin 
mans skrifvare, intresserade du dig för en hel 
vecka. Inser du inte det osunda i en sådan upp
fattning som din? Och till och med på vår kär
leks område, som väl bort få vara fridlyst, ville 
du föra in sminket. Du omfamnade mig baklänges 
eller hur jag skall uttrycka mig, med ryggen mot 
mitt bröst, armarna uppsträckta bakåt och huf- 
vudet vridet på sned, så att du såg mitt ansigte 
nedifrån -— du ville, att jag skulle kyssa dig 
bakom örat, på ögonbrynen eller på armarna hela 
vägen uppåt, som det brukas i franska teaterpjeser, 
förmodar jag — du kallade mig vid de afskyvär
daste, mest affekterade smeknamn, som ha samma 
nobla ursprung, antar jag — och en stark, sund, 
naturlig känsla gjorde intet intryck på dig, om 
den inte var tillsatt med något slags pikanta 
kryddor. Smink! Smink öfverallt! Undrar du 
på, att jag ansåg teatern inverka skadligt på dig?:

» Allt det der är ju småsaker utan vigt och 
värde,» inföll Liah.

»Och Villemerhistorien, var det också en 
småsak?»

>Jag har aldrig insett, hvad den haft för en 
omätlig betydelse. Du hade ju redan friat till 
mig, och det var egentligen inte så vigtigt, hvilket 
intryck jag gjorde på generalskan. Jag behöfde 
ju inte fånga henne för att få dig. Hade hon 
tvckt illa om mig, hade du gift dig med mig ändå.:

»Det är kanske inte så alldeles säkert.»
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»Jaså. Ja, så sade du åtminstone då; det 
var bara en formalitet, hela det der besöket. Men 
det kanske bara var en half sanning? Ty med 
allt ditt prat om sanning och ärlighet, är du ingen 
kostföraktare, du heller, då det gäller effekt och 
smink.»

»Hvad säger du?» utbrast Thorvald häftigt.
»Hvad har hela vår tvååriga tvekamp varit 

annat än ett bemödande å din sida att förmå mig 
till att lägga bort mitt smink och i stället endast 
använda clitt?»

»Hvad menar du?» frågade Thorvald i en ton 
af den djupaste harm och ovilja.

»Jag kom hit midt upp i en samling menni- 
skor, som jag inte kände och med hvilka jag inte 
hade det ringaste gemensamt, och jag har aldrig 
behöft eller yarit van att visa intresse och vän
skap för folk, som jag inte bryr mig om — men 
du ville, att jag skulle krypa för dem och låtsa 
som om jag höll af dem, fast jag inte kände dem 
det allra ringaste, och sen jag sett, hur småsin- 
nade och lumpna de flesta af dem voro, ville du 
ändå att jag skulle visa dem vördnad. Sådant 
kallar jag smink! — Jag är van att alltid visa 
mig sådan jag är, med alla mina svagheter och 
brister; jag kan nog vara litet tokig många gån
ger, men något vanhederligt har jag aldrig begått, 
och derför har det aldrig generat mig att låta 
hela mitt lif ligga i öppen dag för hvem som 
helst. Men du ville ha det annorlunda. Enligt 
dina läror får man inte vara alltför uppriktig om
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det, som rör en sjelf; har man gjort dumheter, 
skall man inte tala om dem, det kan ge anled
ning till missförstånd, och så blir man klandrad 
och illa ansedd; nej, man skall bara visa fram 
sina bästa sidor och behålla sina dårskaper för 
sig sjelf, om inte för sin egen skull, så för släg- 
tens. Smink! — Jag är ingen religiös natur och 
blir det förmodligen aldrig heller; att det fins en 
Gud, håller jag för mycket troligt, men jag har 
aldrig sett något prof på att han direkt griper in 
i verldens gång, och derför tycker jag, att böner 
äro alldeles onödiga — och att gå i kyrkan är 
för mig någonting fullkomligt idélöst och lika 
fånigt som alla andra tomma ceremonier. Du 
tänker i de der ämnena ungefär som jag, men det 
hindrar inte, att du nästan plågat lifvet ur mig 
för att få mig med dig till kyrkan. Tycker du 
inte, att smink är ett nästan för beskedligt ord 
för ett sådant beteende? Och tror du, att det 
verkade förädlande på mig att sitta der i kyrkan 
och känna bitterhet och förakt för både dig och 
mig? — Nej, vet du hvad, Thorvald, inte skall 
du komma och hålla föreläsningar för mig om 
ärlighet!»

»Ärlighet!» utbrast Thorvald harmset, »Och 
du inbillar dig, att din motvilja för att ta hänsyn 
till andras känslor berott på någon verklig ärlig
het och kärlek till sanningen? Visst inte. Du 
är illa uppfostrad och har aldrig velat göra annat 
än det som föll dig i smaken, det är hela hem
ligheten med din ärlighet. Du förvexlar begrep-
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pen oärligt och tråkigt, så hänger det ihop. Det 
roade dig inte att gå i kyrkan och att lägga band 
på dig inför främmande, derför hittade du på att 
det var så grufligt oärligt.»

»Det har du rätt i, Thorvald,» svarade Liah 
lugnt. »Min ärlighet består i att vara trogen mot 
mig sjelf.»

»Det der är en fras, som du återigen fått 
fatt i i någon af dina teaterpjeser,» sade Thorvald 
retligt. »Jag tycker precist att jag hör Ibsen.»

»Jag har aldrig spelat i någon pjes af Ibsen.»
»Nog har jag hört talas om, att ni teaterfolk 

inte bry er om andra pjeser än der ni sjelfva ha 
roller, men —»

»Seså, låt bli att käbbla mot teaterfolket, så 
är du hygglig, det har du öfvat dig tillräckligt 
med under de här åren — och för resten kunna 
vi gerna sluta upp med det här grälet, som ändå 
inte leder till någonting. Då vi ändå ska skiljas 
i morgon, är det onödigt att hålla på med dispy
ter ända in i sista stunden. Jag har redan packat 
det mesta af mina tillhörigheter, resten får jag väl 
be dig skicka efter mig till Stockholm. Jag reser 
med elfvatåget i morgon och skall sedan skicka 
dig min adress. Jag har inte tänkt stanna mer 
än några dagar i Stockholm; sedan styr jag väl 
kosan till Paris, så kan du lysa efter mig. Jag 
lofvar dig att inte uppträda på någon teater, så 
länge jag bär ditt namn. Jag stannar väl ute så 
länge mina pengar räcka, och blir du riksdagsman 
igen, så behöfver du inte vara rädd för att träffa
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på mig i Stockholm; jag tar väl engagemang i 
Helsingfors eller kanske i Göteborg att börja med, 
tills du hunnit uträtta på riksdagen det du vill. 
Du skall få se, att vi bli nog lyckliga och be
låtna hvar och en på sitt håll, bara vi väl bli 
qvitt hvarann. Jag har mina roller och du har 
dina pligter — hu, det ordet måtte jag väl ska 
slippa höra hädanefter. Och se’n kunna vi nog 
tänka på hvarann utan groll till sist, skall du få 
se. Jag för min del är då inte långsint, och — 
om jag ber dig riktigt vackert, så förlåter du mig 
nog alla bittra stunder du haft för min skull.»

Hon kände, att hon höll på att bli sentimen
tal och fick derför brådtom att göra slut på sam
talet.

»Nej, nu går jag upp och packar slut,» sade 
hon. »Bevare oss väl, det har ju blifvit alldeles 
mörkt. God natt!»

Hon gick, men i dörren stannade hon ett 
ögonblick och såg bort till Thorvald, som satt i 
soffan. Hon visste, att han satt i det venstra 
hörnet, men det var så mörkt, att hon ej såg en 
skymt af honom.

Hon gick långsamt uppför trappan; det var 
nästan, som om hon hyst en obestämd önskan att 
han skulle komma efter, men det gjorde han icke.

Hon tog alltså återigen i tu med packnin
gen —-------

Då och då gjorde hon ett uppehåll och lyss
nade. Han hade åter börjat gå af och an i sitt 
rum der nere. Hon hade med huspigans tillhjelp
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flyttat ut sina kappsäckar och packsaker i stora 
gästrummet, så att han skulle vara oförhindrad 
att gå upp och lägga sig i sängkammaren, om 
han ville. Men det led mot midnatt, stegen der 
nere hade tystnat, och ännu var han icke upp
kommen. Hon hade satt sig i en gungstol för 
att hvila sig efter sina bestyr, och der somnade 
hon snart och sof ända tills jungfrun vid åttatiden 
kom upp för att städa, och då fick Liah veta, 
att lektorn gått till skolan i vanlig tid.

Sängen der inne var orörd.

¥
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dah hade väntat, att Thorvald skulle 
1 stanna hemma den sista morgon hon 

ännu befann sig i hans hns, och fastän 
bandet dem emellan nu skulle vara 

^J]ÿ& upplöst, var det som om hon känt en 
viss ovilja mot honom för att han 

icke försummat sina pligter mot skolan och begärt 
ytterligare permission för att få vara i hennes när
het så länge som möjligt. Och ändå hade de ju 
egentligen ingenting mera att säga hvarandra.

Hon hade slutat packa i går qväll och hade 
nu just ingenting att göra. Logens inredning var 
ännu orörd, men den fick hon ej rum med i sina 
kappsäckar; hon hade sagt till huspigan att efter 
hennes afresa ta ner allting der uppe och lägga 
ner det i en koffert, som hon skulle skicka från 
Stockholm. Klockan var nio, och ännu återstod 
ett par timmar tills tåget gick. Strax efter tio
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skulle Thorvald komma hem från skolan — lagom 
för att säga ett knapphändigt farväl.

Liah gick omkring i nedre våningen och fann 
det så tomt öfver allt. Hon såg på allting en 
sista gång, men det väckte intet vemod hos henne, 
det skulle bli en riktig lättnad för henne att slippa 
se dessa stela, tråkiga möbler, mellan hvilka hon 
aldrig funnit någon hemtrefnad, känna denna egen
domliga svaga lukt öfver allt, som påminde om 
linneskåp, och höra den gamla salsklockans vresiga 
knäppningar — till och med hon var så pedan
tiskt pligttrogen, att hon aldrig i mannaminne 
dragit sig en minut före eller efter! — Endast 
framför »skymningschäslongen» stannade hon ett 
ögonblick och kände sig litet beklämd. Huru 
många skymningar hade ej förgått, sedan de sutto 
der tillsammans ! Men hon ville ej tänka på detta, 
hon ville på inga vilkor bli sentimental nu, då det 
gälde att med ett raskt grepp göra ett slut på det 
olidliga tvånget och vinna den eft erlängtade fri
heten. Längst dröjde hon inne i Thorvalds rum. 
En sådan snörrät ordning öfver allt! Och hvart 
hon blickade, såg hon sitt porträtt, på skrifbordet, 
i glasbrefpressen, på frimärkesasken, framför kakel- 
ugnsspegeln, på väggen. Skulle de få sitta q var, 
månntro? Nej, det gick väl inte an. Det gjorde 
henne nedstämd, hon visste icke hvarför, och plöts
ligt kom hon på den idéen, att hon ville ha med 
sig något litet minne från detta hem, som varit 
hennes och fortfarande skulle bli hans. Vid fönst
ret stod en jättestor cypress, som hon velat ut-
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döma, derför att den var så risig och urgammal, 
men Thorvald nändes ej göra sig af med den, 
derför att hans mor hade planterat den. Liah 
bröt en qvist. af den, och då hon kom upp till sig, 
lade hon in den till pressning i en bok, som hon 
lemnat uppe till reslektyr.

Om en stund hörde hon Thorvald komma 
hem och gick genast ner. De helsade på hvar
andra vänligare än de gjort på länge; hon räckte 
honom till och med handen, han tryckte den med 
litet förvirrad min och drog sig genast ifrån henne 
till andra ändan af rummet.

»Det är snart dags för mig att gå ner till 
tåget,» sade hon. »Ha vi något mer att säga 
hvarandra?»

»Ja,» svarade han med låg och underligt en
tonig röst, »sedan du gick upp i går qväll, tänkte 
jag igenom allt hvad vi hade sagt till hvarandra, 
och jag finner, att du kan ha rätt i mycket. Jag 
har gjort dig mera orätt än jag visste af. Alla 
menniskor kunna inte vara lika, det har jag glömt, 
och vår utveckling måste ske inifrån, inte genom 
yttre tvång. Det hjelper inte, att jag handlat i 
den bästa afsigt — jag har i alla fall mycket att 
afbedja hos dig.»

»Kära Thorvald,» sade Liah rörd, »tala inte 
så, då blygs jag alldeles för mycket.»

»Och så är det en sak till. Jag vet inte hvad 
det är som tvingar oss till laglig skilsmässa. Vi 
ge hvarandra tillbaka våra löften, du går din 
väg, och jag går min, du egnar dig åt. din konst,
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och jag stannar på den plats, som blifvit mig an
visad, men i ’rättegångs- och polissaker’ behöfva 
vi ju inte skyl dra — inte sant? Sådant är alltid 
plågsamt. Och vill endera af oss ingå nytt gifte, 
står det oss alltid fritt att då ta steget fullt ut. 
Är du med om det, Liah?»

»Du vill låta mig behålla ditt namn? Du har 
visst glömt, att jag ämnar återgå till teatern.»

»Nej, det glömmer jag inte. Må du gerna 
heta fru v. Verner på affischen, det är ett förso
ningsoffer, som jag är skyldig teatern, i fall jag 
gjort den orätt. Och jag känner dig så väl, Liah, 
och har ett oinskränkt förtroende till dig — genom 
ditt förvållande skall aldrig någon skugga falla på 
mitt namn. »

Hon gick emot honom med utsträckta händer, 
men han gjorde en afvärjande åtbörd och vände 
sig bort.

»Nu är det väl bäst, att du gör dig i ordning, » 
sade han med konstlad likgiltighet och gick mot 
dörren. »Jag följer med dig ner till stationen. 
Jag har sagt till om vagn till half elfva, vi ha 
bara ett par minuter på oss.»

Då han kom ut igen, i öfverrock och med 
hatten i hand, stod Liah färdigklädd med resvä
skan öfver axeln och väntade. Hon såg upp
rörd ut.

»Ja, farväl då — och tack,» sade hon knap
past hörbart. »Förlåt mig allt ondt.»

Han vände bort ögonen, bet sig hårdt i läppen 
och ville gå förbi henne. Men då kastade hon sig
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öfver honom och tryckte honom hårdt intill sig. 
Han stod der, som om han icke visste, h var han 
befann sig eller hvad han gjorde, och strök henne 
med skälfvande hand öfver armen. Men så släppte 
hon honom hastigt, tog hans hand, tryckte två 
våldsamma kyssar på den och skyndade ut.

Vagnen höll vid trappan, hon kastade sig upp 
deri, Thorvald tog plats bredvid henne, och så 
bar det af, Hon hade fält ner floret och satt 
med nedslagna ögon.

»Kan jag någon gång göra dig en tjenst, så 
skrif,» sade han. »Eller om du inte skulle finna 
dig tillfredsstäld på den bana du valt-------»

Han kunde icke fullborda meningen. Hon 
svarade icke, men lade sin hand på hans. ,

»Du träffar förmodligen bekanta nere vid 
stationen,» sade han om en stund. »Jag talade 
med flit om för ett par af mina kamrater, att 
du reser i dag för att aldrig mer komma tillbaka 
-— och att du ämnar egna dig åt konsten igen — »

»Hvarför gjorde du det?» sade Liah litet miss
lynt. »Jag hade så gerna velat slippa se några 
bekanta ansigten i sista stund.»

»Det var alldeles nödvändigt. Jag ville, att 
våra umgängesvänner skulle få veta om, att jag 
följt dig ner.»

»Var det för skenets skull?»
»Nej — det var för din.»
Det kändes nästan som då hon första gången 

läste hans friarbref. Ja, han var den ridderligaste, 
finkänsligaste man hon någonsin sett, »Ingen är
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-som du!» sade hon och tryckte hårdt hans hand, 
som låg på knäet, till utseendet känslolös och död.

De voro framme vid stationen. Flera bekanta 
fruar voro der nere, och de hade så mycket att 
säga Liah, men hon hörde deras röster som på 
långt afstånd och svarade förströdt. Thorvald 
köpte biljett och ombesörjde poletteringen, sökte 
ut en tom kupé och stufvade in de saker hon 
skulle ha med sig der. Han såg allvarsam ut, 
men det gjorde han ju alltid.

Liah tog ett tankspridt afsked af sina bekanta 
och steg upp i kupén. Konduktören märkte hennes 
biljett och stängde dörren med en skräll.

Fruarna hade dragit sig undan på passande 
afstånd, för att lektor von Verner skulle få tala 
ostörd med sin hustru. Herre Gud, det var ju 
sista gången de sågo hvarandra!

Men Thorvald och Liah växlade inte ett ord. 
Hon stod vid det öppna kupéfönstret och höll 
ögonen oafvändt riktade på honom. Han försökte 
småle och nickade litet åt henne. Hon sträckte 
ut handen mot honom, han tog den, höll den ett 
ögonblick i sin och släppte den sedan. Hvissel
pipan ljöd, tåget satte sig i gång; hon stod orörlig 
qvar i fönstret och bara såg på honom med sina 
tårfylda ögon — —

Och så var det förbi. Förbi för alltid.

sf: %
*
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Lektorn åt ieke middag hemma den dagen, 
men i skymningen kom han hem. Då husjungfrun 
om qvällen skulle gå in och säga till, att det var 
serveradt, fans han ieke i hela våningen. Hans 
hatt och öfverrock hängde på sin vanliga plats; 
han kunde således icke ha gått ut. Hon fann det 
besynnerligt, men tänkte icke vidare på saken, 
utan gick upp för att bädda. Medan hon var 
sysselsatt dermed, tyckte hon sig plötsligt höra 
liksom en snyftning. Hon såg sig förskräckt om
kring, men då hon ej kunde upptäcka något, gick 
hon och öppnade dörren till fruns »loge» — och 
der satt verkligen lektorn på divanen; hon såg 
hans profil mot fönsterrutan. Det var då högst 
besynnerligt ! Han hade icke varit inom det rum
mets tröskel på mer än ett år.

fd-i
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exemplets skull. 2:ne noveller. 1: 75. 
^LLÅRDT, ANDERS, Byberättelser. Bilder

nr svenskt allmogelif i Nyland. 2:a uppl. 2: 50.
pECKER, HUGO von, Guffars Sagor. Med

22 teck. af Carl Larsson. Inb. i fiirgtryckt omslag. 2: 50.
CÄNTfy Fru MINNA, Arbetarens hustru.

Skadespel i 5 akter. 1: 50.
^EBTZBERG, RAFAËL, Lefnadsteckningar

för ungdom och för folket, l: 50.
pÄlVÄRINTA, PIETARI, SakeusTPyönäs

berättelser om sig sjelf och de 
andra. Teckningar ur den Österbottniske

allmogens lif. Öfvers. af R. Hertzberg. 4: 25.
pÄlVÄRINTA, PIETARI, Bilder ur lifvet.

Noveller. 2:ne samlingar à 1: 50.
REIJONEN, JUHO, Noveller. Öfvers. af II.
■ ■ Hertzberg. 1: 75.
§TEN, DANIEL, Bland ödebygder och

skär. Berättelser från Finland. Med en om-
slagsvignett af Ang. Malmström. 2 kr.

CTEN, DANIEL, “Sämre folk“. En berättelse .
fru Anne-Charl. Edgren-Leffler tillegnad. 2: 50.

JAVASTSTJERNA, KARL A ., Barndoms-
vänner. Ett nutidsöde. 2:ne delar. 4 kr.

JAVASTSTJERNA, KARL A., För morgon-
bris. Dikter. Ny upplaga. 2: 75; inb. 3: 75.

JAVASTSTJERNA, KARL A., Nya Vers. Vuxen
för hemmet. — Fågelfri derute i verlden. — Från pojkåren. 
3:ne dikter. 2: 50; inb. 3: 50.



WS:!'

• 'v --

På Albert Bonniers förlag har förut utkommit af

EMST LUNDQÏÏIST:
Cornelius Nepos. Proverb i 1 akt. Pris 50 öre. 
Sannsagor och Fantasier. Noveller. Pris 2 kr.
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gifvit hos oss, och vi betvifla icke, att det ja också skall blifva 
infriadt. » (Ny Illustr. Tidning.)
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(Aftonbladet.)
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Lek. Novelletter. Pris 2 kr.
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saftig humor, en frisk, från all kvalmig sentimentalitet fri poesi, 
hvilket allt bildar ett i hög grad tilltalande och angenämt helt.»
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Figge. En berättelse ur lonstnärslifvet. Pris 1: 75.
»Bokens skildringar äro alltigenom burna af lif och mun

terhet, färgstarka och kraftiga.» (Aftonbladet.)
»Figge har öfver sig den färgrika glans, som vi känna igen 

från de svenska genretaflorna.» (Ed. Brandes.)

Framtidsmän. En bild ur lifvet. Pris 2: 50. 
Cuido. Ur Bobs efterlemnade papper. Pris 1: 50.

»Författarens penna löper ofta ut i verkliga qvickheter och 
typerna äro väl träffade med en humor, som dock stundom 
spetsar sig till bitande sarkasm.» (Göteborgsposten.)

I kasern. Sven Svenssons minnen från hrigarlifvet.
Pris 1; 25.

Skattsökarne. Ett blad ur Gripsholms häfder. Pris
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