
Flickan på tredje raden 

Handlingen 

Skådespelaren, teaterdirektören och författaren Sture Anker har gjort tredubbelt fiasko. På sin teater 

har han just spelat i en egenhändigt författad pjäs om livets meningslöshet. Publiken har gäspat. Nu 

väntar han på recensionerna.  

Sture är ensam på teatern, tror han, när en flicka ger sig till känna ur mörkret. Hon kommer från 

tredje raden, säger hon. Hon börjar berätta en historia om en ring, en som lär att livet alls inte är 

meningslöst:  

Vilma Andersson, en gång dansös på Operan, har ett ungt artistpar inneboende. De unga är i 

ekonomiskt trångmål. De har t o m talat om att adoptera bort sin lilla dotter.  

Vilma hjälper paret med 500 kronor. Pengarna får hon fram genom att sälja det käraste hon äger, en 

ring som hon i sin ungdom fick av en ung man av fin familj. Juvelerare Lilja ger henne den summa hon 

begär, sedan hon berättat varför hon säljer ringen, trots att han genast ser att den inte är äkta.  

Försäkringsagent Gusten Öjevall bevittnar försäljningen och köper ringen av Lilja för 50 kronor. Han 

ger den till sin fru Sonja.  

Sonja älskar en vän till familjen, konstnären Kalle. Han har fått ett stipendium och ska resa till Italien. 

Sonja bestämmer sig för att följa med. Hon skriver ett avskedsbrev till Gusten.  

Kalle säger att han inte kan bekosta Sonjas resa. Då kommer hon att tänka på ringen. Hon rusar i väg 

för att sälja den. På vägen blir hon överkörd av en spårvagn.  

På sjukhuset går Gusten i orolig väntan, när syster Maj kommer med budet om Sonjas död. För Maj 

läser Gusten upp ett brev som Sonja lämnat efter sig, ett brev översvämmande av kärleksbetygelser. 

Kalle har hunnit byta ut Sonjas avskedsbrev mot ett av hennes kärleksbrev till honom, innan Gusten 

fått tag på det.  

Gusten ger syster Maj Sonjas ring som ett minne. Den är inte äkta, berättar han.  

Maj lever tillsammans med Edvin Burelius. De är inte gifta. När han får syn på Majs nya ring, blir han 

upprörd. Hon har förstås fått den av den där äckliga typen på fyran, säger han. I morgon tar vi ut 

lysning, bestämmer han sedan.  

Maj ger ringen till "den äckliga typen på fyran". Det är Sture Anker.  

Sture är förälskad i varietéflickan Topsy. Hon får ringen men överger snart Sture. När de senare möts 

på en restaurang, är hon rikt gift. Hon ger honom ringen tillbaka. Den var inte ens äkta, säger hon.  

Sture försöker dränka sin sorg i baren. När han ska betala, räcker pengarna knappt. Han lämnar 

ringen som dricks.  

Restaurangchefen kommer med ringen till en av sina gäster och ber om sakkunnig värdering. Ett par 

kronor är den värd, upplyser gästen, Fredrik Antonsson, föreståndare för en av juvelerare Liljas 

butiker. Han är på restaurangen med sin fru, Dagmar.  



 

Fredrik kallas till telefonen. Han kommer tillbaka till Dagmar och avslöjar att han förskingrat 100.000 

kronor. Lilja har upptäckt saken och nu måste han gå hem till honom. Dagmar tröstar Fredrik.  

Dagmar dras in i ett sällskap, som ska hem till generalkonsul C:son Burén för att spela roulett. Innan 

hon går, köper hon ringen av restaurangchefen för två kronor.  

Fredrik får av Lilja veta att han måste betala tillbaka de förskingrade pengarna senast klockan tolv 

nästa dag. Annars blir det polisanmälan.  

Hemma hos generalkonsuln lämnar Dagmar ringen till spelbanken och får 1.000 kronor att spela för. 

900 försvinner snabbt. De sista 100 satsar hon på nummer sju. Sedan kallas hon till telefon. Det är 

Fredrik som har ringt upp.  

Under samtalet kommer nummer sju upp tre gånger i rad. Dagmars 100 kronor förvandlas till mer än 

fyra och en halv miljon.  

När Dagmar kommer hem med pengarna, sitter Fredrik och groggar med Sture Anker. De har mötts, 

när de båda förgäves försökte dränka sig.  

Flickan från tredje raden har arbetat i hushållet hos generalkonsuln. Nu säger hon upp sig och ger sig 

av. När hon hunnit utanför huset, kommer ringen farande ut genom ett fönster och landar vid 

hennes fötter. Hon tar upp den.  

Flickan från tredje raden avslutar sin berättelse. Hon ger Sture ringen och är strax försvunnen.  

Det är tidig morgon. Vilma Andersson kommer till teatern som hon sålde för tio år sedan. Han ger 

ringen till henne.  

Hon berättar att den då unge man, som en gång gav den till henne, ska komma på besök. Hon har 

legat sömnlös, eftersom hon inte längre hade ringen.  

En sådan slump att herr Anker skulle vara på teatern på morgonen, säger hon.  

Jag är inte säker på att det är en slump, säger han. 


