
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Britter som folkslag är generösa och förlåtande, likaså realistiska och pragmatiska. Campbells förräderi lämnade många 

föräldralösa barn i norr. Barn måste ha någon som tar hand om dem. Norra Barnavårdsnämnden skapades för att ta hand om 

dessa barn. Parlamentet bidrog med pengar men även privata donatorer arrangerade välgörenhetsgalor. Vem har inte varit på 

en sådan välgörenhetsgala? På senaste välgörenhetsgalan dök ordförande Lord Stillingforth upp med kläder av siden och 

andra tjänstemän verkade må mycket väl på de löner de enligt sig själva har. Antingen har dessa herrar gift sig med 

hushållningsgenier eller så är det lönsamt med barnhem i Skottland. 

Vid ett besök i Skottland fann jag att inte en ha’penny nått sitt mål – barnhemmen i Skottland. Husen var ännu lämnade utan 

åtgärder. Inga barn vill bo i en ruin utan tak eller ett ruckel där de riskerar att ramla genom golven. Personalen som knappt  

uppbringade lön bestod antingen av eldsjälar eller av miserabla låglönearbetare. Barnen flydde hellre än stannade, eldsjälarna 

gick till andra barnhem och skolor där de kunde verka och de kvarvarande dagdrönarna kedjade fast de barn de hade ansvar 

för i väggen till dess att lönerna helt enkelt upphörde. 

Glädjande nog kan jag rapportera att självständiga, frivilliga krafter gör stora insatser, så som Kirkwoods skolor och dess 

föreståndare herr J Rabe i Old Aberdeen. Föreståndaren såg gärna att vi rapporterade om verksamheten för att på så vis 

sprida information om vart man kan donera pengar om man vill att ett barn i dessa trakter ska ha nytta av det. Tyvärr 

verkade Norra Barnavårdsnämndens företrädare må, på det materiella planet, gott även här uppe. Dessa ville ha betalt för 

licenser av dessa frivilliga skolor som i motsats till Norra Barnavårdsnämndens skolor faktiskt hade lektioner ledda av en 

kunnig lärare.  

                        (Sayes)  

DET KUBANSKA KRIGET 
RAPPORT OM KRIGETS 

ORSAKER GENOM LADY GENE 

I det förra numret rapporterade The 

Citizen om de då nyss inledda 

oroligheterna på Kuba. Lady Gene för 

oss nu vidare i förståelsen till det 

uppblossande krigets bakgrund och 

orsaker, vilka förklaras olika av de 

två lägren.  

Vad Lady Gene beskriver är ett 

kolonialiserat land som vanvårdats av 

dem som skulle ha haft hennes bästa 

för ögonen, ett utsugeri utan 

återgäldande och en isolerande 

politik som skapat olika läger även på 

det lokala planet. Hennes höghet 

beskriver vidare hur en del av det 

kubanska landet har utvecklats 

bortom slaveriet och kämpar för allas 

frihet, medan en annan del 

fortfarande håller kvar vid ett bruk 

som överges i allt fler länder. 

Se vidare sidan 2 

ETT NYTT SAMHÄLLE 
ROB ROBINS UNDERSÖKER 

DEN RÅDANDE UTVECKLINGEN 

Rob Robins har uppmärksammat den 

samhällsutveckling som för tillfället 

tycks bli allt mer av en trend, och 

som allt tydligare skapar klyftor och 

åtskillnad mellan olika samhälls-

grupper och deras möjligheter till ett 

drägligt vardagsliv. 

Genom en övergripande blick av vad 

som sker i vår egen samtid, utanför 

våra egna dörrar och i våra egna liv 

pekar Robins på hur de skenande 

priserna hotar de allra mest utsatta 

grupperna, vilka redan offrat mycket 

för vårt land och vår nation. Robins 

pekar vidare på den utveckling som 

allt tydligare skiljer kvinnorna från 

männen på arbetsmarknaden och 

därvid skyndar på en process som i 

längden skapar en allt mer blottställd 

kategori beroende av andras 

välgörenhet och godvilja.  
                                Se vidare sidan 4 

INVÄNDNINGAR BEMÖTS 
EXPERTIS SVARAR PÅ KRITIK 

MOT DE SKÄRPTA LAGARNA 

Efter nogsamt övervägande 

publiceras i detta nummer av The 

Citizen en insändare som ifrågasätter 

de lagstadganden våra myndigheter 

nyligen fastslog. Redaktionen ställer 

sig inte bakom avsändarens åsikter, 

men har givit dem utrymme i syfte 

att tillåta en debatt kring frågan. 

Texten finns återgiven i sin helhet, 

liksom de uttalanden i saken som 

yttrats av kunnig expertis i saken.  

Vad som kritiseras är inte det 

omdebatterade särskiljandet mellan 

stat och kyrka, utan de sodomitiska 

handlingarnas bestraffande, vilka 

uppfattats som alltför hårda och 

vilandes på en föråldrad uppfattning 

om gärningsmannens orsaker till 

handlingen. Vi ber våra läsare ta del 

av debatten med ett öppet, men 

förnuftigt, sinne.   
                            Se vidare sidan 3 och 7 
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PENNINGSVINDEL I NORRA BARNAVÅRDSNÄMNDEN 
”STÖLD FRÅN FÖRÄLDRALÖSA BARN” ENLIGT UPPGIFT 

The Citizens utsände mötte i Skottland en verklighet som sällan rapporteras till det vanliga folket, 

och upprörs över den Norra Barnavårdsnämndens uppförande i relation till de verksamheter de är 

satta att övervaka och organisera.  



 

 

 
Efter flera år av halvhjärtade, valhänta försök att reformera Kuba och dess ekonomi har nu ett länge förutspått uppror börjat i 

östra delen av Kuba. Upprorets ledare Carlos Manuel de Céspedes, en plantageägare, frigav sina slavar det första han gjorde 

och har förbjudit slaveri. Detta har i hans egna led tagits emot väl. Östra Kubas plantager odlar grödor som inte är 

arbetsintensiva och därmed kräver få slavar. Det är också hemvist för en progressiv befolkning som har anammat den nya 

tekniken vilket har givit ytterligare ett upphov till ett överskott av slavar i denna del av Kuba. Varför ha slavar när man kan 

har en maskin?  

 

Sett utifrån är slaveriet är att förstå som en central fråga i detta inbördeskrig. Det finns gott om hemlösa slavar på gatorna 

som svälter, speciellt skadade eller gamla slavar. Dessa minner mer om övergivna katter och hundar än människor. 

Slaverirörelsen har därtill lyckats skapa regler som hindrar ägare från att frige slavar samtigit som fler omkringliggande 

länder förbjuder slaveri. Men Generalguvernör Hugh Thomas anser trots detta inte att det är en fråga om slaveri, utan 

snarare ett krig mellan kubanföda criollos i östra Kuba och spanska nybyggare (så kallade peninsulares) i landets västra del.  

Till följd av avståndet mellan civilisationerna och den mycket oländiga terrängen däremellan har relationen mellan 

befolkningsgrupperna länge varit dålig. På östra sidan är kolonin mycket äldre, det har bott folk längre där vilket syns i 

antalet mulattos, morenas och fria, mindre jordägare. Generalguvernören har också svårt att förneka att den beskrivna 

schismen är ett resultat av misslyckade reformer för att förbättra ekonomin och möjligheterna för alla Kubas innevånare. 

 

Oavsett tolkningen av upprorets orsaker kräver reformivrarna att kubaner ska få bestämma hur mycket av öns inkomster 

som Kuba skall behålla och hur mycket som ska gå till Spanien krig. I dagsläget gäller det 41% av de totala intäkterna. Att 

befolkningen upprörs över att så stora summor lämnar landet utan att de får ta del av några fördelar torde vara förståeligt. 

Även spanskfödda plantagägare vittnar om att deras vägar inte byggs och att deras hamnar inte renoveras, medan Spainens 

gator, hamnar och dåligt planerade krig inte lider någon brist på finansiering.  

       (LGe) 

KULTUR 
TYSKT BIBELDRAMA PÅ TRESTON THEATRE  

 

Det bär denna skribent emot att säga något nedlåtande om 

de vanligtvis toleranta engelsmännen, men det är sällan 

något från den tyska kultursfären gör sig bemärkt i 

London. Desto mer är det värt att uppmärksamma när 

Treston Theatre ger en uppsättning av Hebbels Judith. 

Christian Friedrich Hebbel, bortryckt från oss för endast 

fem år sedan, räknas till detta århundrades stora tyska 

dramatiker. Det var också just detta nu återuppförda 

psykologiska bibeldrama, skrivet 1840, som gjorde hans 

lycka och tillerkände honom en given karriär inom det 

dramatiska författarskapet.  

Replikerna låter i Treston Theatres uppförande en smula 

onaturliga på engelska, beroende nog mer på en knagglig 

översättning än brister hos originaltexten. Trots detta 

hinder lyckas mrs Fiona Liasoon som Judith och mr Henry 

Caven som Holofernes skapa stor dramatik. Det mytiska 

paret blir storslaget i sin tragik, de är starkare än alla 

vardagsmänniskor omkring dem, men i den destruktiva 

sammanstötningen mellan man och kvinna är de bägge 

dömda att gå under.  

   (AM) 

 

I STADENS SALONGER 
BERÖMD RESENÄR ÅTERVÄNDER, OCH FLER 

UNGA KVINNOR ANMÄLS FÖRSVUNNA 

Ännu har inget kunnat bekräftas, men enligt rykten 

befinner sig den vida beresta och berömda Lady Elizabeth 

Redoak-Williams och hennes familj redan nu på resande 

fot mot hemlandet. Den planerade resan skulle ha pågått 

ytterligare en månad med en planerad återkomst i mitten 

av december. Somliga vill göra gällande att de överfallits 

av luftpirater och lidit personliga förluster, andra menar på 

att de misstänkts för illegala verksamheter och varit 

tvungna att fly de Asiatiska länderna med risk för sitt eget 

liv. Vilken den sanna orsaken är återstår ännu att se, då 

Lady Redoak-Williams inte med ett ord ville beröra ämnet 

då hon stod i kontakt med redaktionen tidigare i veckan. 

Inte heller den senaste händelseutvecklingen bland 

societetens unga fröknar har gått att få bekräftad eller 

kommenterad. Allt fler omtalar nu fröken Parkins 

förmodade död, då vare sig hennes person eller uppgifter 

om henens vistelseort har gått att uppbåda. Oroväckande 

nog gör det sig nu gällande att även unga fröken Adkins 

samt fröken Hannington rapporterats försvunna av sina 

respektive familjer. Vem eller vad som lockar de unga 

kvinnorna från sina hem diskuteras ivrigt samtidigt som 

deras familjer lider i det tysta.  (ITo) 
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UPPRORET I KUBA FÖLJD AV NYBYGGARE OCH SLAVERI 

ABOLITIONISTISK LEDARE I UPPRORET MOT SPANIEN 



 

 

 

Mot bakgrund av de anslagna förändrade lagstadgandena inkom nyligen en insändare till The Citizen, vilken kritiserar de 

kunskapsmässiga grunderna för de skärpta straffen för sodomitiska handlingar. Efter nogsamt övervägande har vi valt att 

publicera texten i sin helhet utan signatur, samt införskaffat expertisens kommentarer till det framförda. Till följs av 

utrymmet återges insändaren här, medan experterna kommer till tals på tidningens sista sida dit läsaren hänvisas vidare.  

”Landsmän, jag skulle vilja göra er uppmärksamma på den nya lagstiftningen om sodomi, och dess brister. Som de flesta vet, har vårt 

parlament nyligen skärpt straffet för sådana brott, vilket lett till att den som idag begår sexuella brott emot naturen riskerar upp till 

tio års fängelse eller tukthus. Det här är en lagstiftning, som på intet sätt är förenlig med ett upplyst och modernt samhälle. 

I samma anslag, som tillkännager den nya lagen, tillkännages också att de som är smittade av lykantropi går fria från brott begångna 

under sjukdomens inflytande. Vet man då inte, att den medicinska expertisen på området idag är enig om, att även sodomi och lusten 

att begå denna är en sjukdom? Empiriska fakta visar att sodomiter i de flesta fall är återfallsförbrytare, eller har ägnat sig åt 

handlingarna under en lång tidsperiod. Forskare i Tyskland och Österrike menar att det inte är långt kvar innan man vetenskapligt kan 

fastställa vad denna sjukdom beror på. Klart är däremot att lusten till denna sorts handlingar är att betrakta som en sjukdom, 

vetenskapligt benämnd homosexualitet (homo, lat. samma), och därför inte bör bestraffas. På samma sätt som lykantroper ges 

ansvarsfrihet för sina handlingar, bör homosexuella ges den. Frankrike har redan avkriminaliserat dessa handlingar, och vi bör gå i 

deras fotspår. De homosexuella måste erbjudas vård, inte fängelsestraff. 

Slutligen vill jag höja ett varningens finger för de tendenser av missbruk, som denna lag redan tycks leda till. När polisen med 

hänvisning till sodomilagen i förra veckan gjorde razzia på ett café med främst kvinnliga besökare borde varningsklockor börja ringa 

hos många goda engelska medborgare. Kvinnor och män är olika, och givetvis är det mest naturliga att vi ofta umgås med människor 

av vårt egna kön. Vilka sammanslutningar ska misstänkliggöras härnäst? Gentlemannaklubbar, politiska partier, kvinnosaksrörelsen?  

Som liberal anser jag det vara ovärdigt ett demokratiskt samhälle att vi låter polisen störa helt vanliga samkväm. Och det är ovärdigt 

ett demokratiskt samhälle att vi straffar människor för att de är sjuka. Vakna, England!”              Se vidare sidan 7 

 

RESA I  
DET HELIGA LANDET 
LADY ELIZABETH REDOAK-
WILLIAMS RESESKILDRING 

The Citizens läsare erbjuds en lärd 
och kulturvidgande läsning från 
fjärran Asien genom den mycket 
beresta Lady Redoak-Williams 
skildringar. 

 

När redaktör David Eston, återigen 

bad om mina tjänster med en ny 

reseskildring till the Citizen blev jag 

mycket smickrad och lovade natur-

ligtvis att hjälpa till. Denna skildring 

skrivs från Jerusalem, denna stad 

som helgas av tillbedjare till tre 

religioner, där Asien och Europa 

sammanstrålar. Innanför dess murar 

finns Klippmoskén med sin guld-

glänsande kupol, den uråldriga 

klagomuren, som påstås ha varit en 

del av kung Salomons stora tempel 

och den Heliga gravens kyrka, där 

enligt legenden frälsaren vilade innan 

han återuppstod på den tredje dagen. 

 

Varje dag var den andra lik, vid 

gryningen stiger alla upp, sedan red 

vi i fyra eller fem timmar för att 

sedan göra en paus vid en oas. 

Riddjurens sadlar och träns lossades 

och vi åt, drack, sov eller rökte för 

en timme innan vi åter satt upp och 

red vidare till nästa tältplats. 

 

Man varnade mig för schakaler men 

min erfarenhet är att djuren flyr så 

fort man viftar med en näsduk. För 

att få se dem måste man sitta still vid 

lägerelden, dock kan man fortfarande 

höra dem, ett i det närmaste 

överjordiskt skrik en blandning av 

katt och hund, ute i öknen. En natt 

såg jag en schakal högst uppe på en 

månbelyst sanddyn, gula tankfulla 

ögon som betraktade mig medan jag 

betraktade honom. Det är ett minne 

som aldrig kommer att lämna mig. 

 

(LERW) 

 

Utanför stadens murar finns 

Oljeberget nedanför vars sluttning 

Getsemane trädgård ligger, med 

olivträd som sägs vara över 2000 år 

gamla. Gatulivet är omväxlande och 

mycket pittoreskt. Kamelhandlare 

som ropar ut sina djurs förträfflighet, 

basarer där priser alltid är 

förhandlingsbara, bara man har kraft 

och ork att pruta i en halv timme och 

beslöjade kvinnor bärandes 

vattenkrus från brunnarna, den mest 

dyrbara vätskan i detta torra land. 

 

Utanför stadens murar, i den 

vidsträckta öknen, lever vidare 

beduinstammar ständigt på väg 

någonstans. För några år sedan levde 

jag med en av dessa stammar, El 

Mezrab, tillsammans med en 

dragoman. Andra resande varnade 

mig, vissa av mina vänner kom och 

tog farväl av mig, somliga grät, 

övertygade om att jag red mot min 

död. Men jag kan försäkra er, kära 

tidningsläsare, att inget farligt 

inträffade. 
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BROTT ELLER SJUKDOM 

DEBATT KRING SODOMITERNAS HANDLINGAR 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Priserna på dagligvaror såsom livsmedel, skor, ved och andra livsnödvändigheter fortsätter att öka. I skrivande stund är 

priserna på mjöl, mjölk och rovor det dubbla jämfört med priserna för en månad sedan, och inga tecken på ett utplanande syns 

ännu. Priserna på varor som främst tjänar överklassen – tyger, exotiska matvaror och kryddor för att nämna några – har ökat 

i ett betydligt lugnare tempo men stiger även de. 

Antalet tiggande barn och desperata vuxna som får sina huvudmål från soppkök och anstalter har ökat kraftigt bara den 

senaste månaden rapporteras från myndigheter och stödorganisationer. Det tycks som om de stadigt ökande priserna även 

tvingar in allt fler i oönskade handlingar såsom häleri, stölder och horeri, medan andra tvingas tigga för att få mat för dagen. 

Det är inte heller endast de allra fattigaste och den lägsta klassen som drabbas. I många av de hushåll som vuxit fram efter 

kriget där familjeförsörjarna främst är krigsänkor överlever man genom hårt arbete, i vissa fall mycket gott. Dock  tycks 

dessa vara särskilt utsatta nu då arbetande kvinnor allt oftare avskedas eller utestängs från sina arbeten. De som trots allt  

kan behålla sina arbeten och inkomstkällor har ändå svårt att försörja sig på inkomsterna när priserna går upp utan att lönerna 

följer med. Snarare tycks de senare ha stagnerat fullständigt, i vissa fall till och med minskat.  

Samtidigt tycks mäns löner och avkastningar öka stadigt. De positioner som staten avlönar åtnjuter löneökningar som i det 

närmaste står i paritet till de prisökningar som tidigare omtalats, medan andra arbetsgivare allt mer tar efter de statliga 

förändringarna, om än inte i lika stor utsträckning, och ökar lönerna för sina anställda. Skall inte förtjänstarbetande kvinnor 

och män bedömas lika – och också då avlönas på samma sätt? 

Är det en olycklig slump och ett ovanligt läge på både arbetsmarknad och i handeln som orsakar detta, eller finns det en 

faktor som ännu är okänd som i allt detta nya som idag genomsyrar vårt förändrande land som påverkar utvecklingen i denna 

riktning? Endast tiden kan ge oss svaret. Tills dess måste vi värna om samhällets svagaste när deras egen förmåga 

kringskärs och förminskas vare sig de vill det eller ej.  

       (RoR) 

 

 
VETENSKAP OCH TEKNIK 
 

JÄRNVÄGSBRO ÖVER FIRTH OF TAY 

 

Vi är mycket stolta över att som första tidning kunna 

rapportera att ingenjören Thomas Brouch fått i uppdrag att 

konstruera en järnvägsbro över Firth of Tay mellan 

städerna Dundee och Vormit i Skottland. Herr Brouch, 

bördig från Carlisle men som levt länge i Edinburgh, 

berättar att restiden nu kommer att förkortas avsevärt. 

 

 

 

 

 

Glädjande nyheter är att berggrunden ligger nära ytan, så 

de tegelbryggor som skall bära upp fackelverks konstruk-

tion kommer att stå stadigt utan att behöva pålas. En av de 

största svårigheterna som konstruktören ställts inför, är 

att denna bro måste tillåta passage av båtar till hamnen i 

Perth. Detta gör att en del av bron måste vara förhöjd. 

Starten för byggnationer uppges bli sommaren 1871. 

    (BJ) 

 

SPORT OCH HÄLSA 
 

ÖKAD HÄLSA GENOM KORREKT MATINTAG 

”Den store tuggaren” som han blivit känd som, Horace 

Fletcher har varit på besök i England och fascinerat 

medlemmarna i ett av Londons många kulinariska sällskap 

med sina forskningsrön och sin uppvisning av både styrka 

och uthållighet. Genom en personlig inbjudan fick 

undertecknad tillfälle att närvara vid denna sammankomst, 

och därigenom ta del av den omtalade metodens teori och 

bakgrund. 

För de läsare som inte är närmare bekant med herr 

Fletchers forskning om människans matvanor och 

födointag kan jag säga att han förespråkar vikten av att 

tugga maten ordentligt. Varje tugga skall tuggas minst 

trettiotvå gånger, eller 100 gånger i minuten. Herr 

Fletcher menar att även vätskor skall tuggas för att på så 

sätt blandas med saliven på ett riktigt sätt. Följer man bara 

detta enkla råd så kan även en frossare transformeras till 

en intelligent samhällsnyttig medborgare. Hur framgångs-

rikt rådet är framgår av den unge mannens egen 

utveckling från en tidigare betydligt mer omfångsrik 

kroppshydda inget försäkringsbolag ville kännas vid, till 

den numer betydligt smärtare kroppen som uppvisades. 

Efter sin föreläsning imponerade därutöver den blott 

tjugoårige mannen med en styrkeuppvisning som slog 

många äldre med häpnad.  

     (IP) 
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SAMHÄLLSFÖRÄNDRINGAR I ANTÅGANDE? 

ROB ROBINS OM DEN SENASTE TIDENS UTVECKLING 

 

Herr Brouch illustrerar tillsammans med två 

kollegor brons planerade konstruktion. 



ORDNINGSMAKTENS RAPPORT 
Genom kommissarie William Fallchester   

 

 

Mr. Jarvine anmälde vid middagstid under onsdagen sin 

terrier Jacksen försvunnen. Mr. Jarvine har utfäst en 

belöning a´ tjugo pund till den som hittar Jacksen eller har 

information som leder till att hunden kan återbördas till sin 

husse. Jacksen var vid försvinnandet klädd i kravatt. 

Under natten till lördagen utbröt ett allvarligare bråk på 

Lamb & Flag. Ynglingarna Mr. Swan och Mr. Hearthorn 

återfanns skyldiga till bråket, vilket enligt Mr. Swan 

utlöstes efter ett vad han vunnit och inte fått betalt för. 

Båda sattes i häkte under lördagen och söndagen innan de 

löstes mot borgen.  

Från redaktionens sida kan det emellertid inte underlåtas 

att uppmärksamma hur polismyndigheterna undgår att 

kommentera de rykten som sprider sig kring fröken 

Parkins förmodade död. Inte heller nämns något om att nu 

även unga fröken Adkins samt fröken Hannington 

rapporterats försvunna. Ingen vidare kunskap om deras 

vistelseort har framkommit vid pressläggning av detta 

nummer av The Citizen, och läsarna ombeds vara 

uppmärksamma och rapportera eventuella iakttagelser till 

myndigheterna även om de ännu inte ombett det. 

 

KOMMANDE EVENEMANG 

 
3 November, The Whistle: Sann patriot eller beklagans-

värd mor? De Stupade Sönernas Mödrar diskuterar 

tillvaron efter kriget. 

5 samt 19 November Fd St Pauls katedral: Utlämning av 

matpaket till de mest nödställda. Bidrag mottages tacksamt 

liksom volontärarbete.  

7 November, Royal Library: Mr Jasper Ellinwood föreläser 

om ”Ångmaskinen – Framtiden”. 

10 November, Naturafton med mingel. Se vidare 

information i utlysning på sidan 6. 

17 November, The Whistle: Svarta systrar. Fru Ruth 

Parker presenterar de svarta kvinnornas tillvaro i de 

Amerikanska staterna. 

30 November, The Whistle: ”Barnbegränsning som 

livräddare och patriotisk handling”, Doktor James O’Brien 

föreläser om barnbegränsningens möjligheter 

1 December: The kennel clubs utställning. Separat 

anmälning krävs. Se vidare information i klubbens 

utlysning på sidan 6. 

DEN SISTE CRANEBY 
EN FÖLJETONG FÖR THE CITIZEN AV LORD J. FITZROY 

DEL 2 

 

”Richard! Ni är tillbaka!” Min kära kusin var blekare och 

tunnare än senast jag sett henne, det fanns mörka skuggor 

under hennes ögon och en nervositet i hennes sätt. Jag 

hade svårt att dölja min förskräckelse över att se henne så 

förändrad, ty den kusin jag känt var rosenkindad, munter 

och fylld av klingande skratt. Det var knappt att jag kände 

igen denna spöklika gestalt som, med viss ansträngning, 

stod och stödde sig mot räcket på trappan. 

”Kära Flora, det är mitt nöje att få se er och Craneby Hall 

igen.” Hon log svagt åt mina ord och jag erbjöd henne min 

arm för att följa henne in i salongen. En ung man var redan 

där och han vände sig mot oss när vi kom in.  

"Ni har inte träffat min fästman, herr Linton, eller hur 

Richard?" Mannen log och sträckte ut handen i hälsning 

när Flora presenterade oss för varandra. Linton var en ung 

man så oanmärkningsvärd att jag nästan kände att jag 

glömde honom när han ej talade, men dagen fortgick i all 

trivsel och slutade med att jag fann mig halvsovande 

framför elden. 

 

Jag väcktes under natten av ett underligt ljud och en 

känsla av att allt inte stod rätt till. Jag steg upp ur fåtöljen 

där jag slumrat, smög mig bort till dörren och kikade ut. 

För ett ögonblick spärrade jag upp ögonen, ty ett spöke 

vandrade förbi.              (fortsättning följer) 

 

ASTROLOGISKA SPÅDOMAR 
Madame V. Poskjovskij 

Stenbocken:. Ni finner hopp där ni minst anat det, när det 

är som mörkast. 

Vattumannen: Sötsaker smakar bäst efter avhållsamhet 

Fiskarna: En större utgift visar sig snart vara värd de 

uppoffringar som krävs. 

Väduren: Lägg möda vid er korrespondens, någon saknar 

er närhet mer än ni tror. 

Oxen: Den närmaste tiden lämpar sig inte för arbete, 

använd den istället för att återknyta gamla kontakter. 

Tvillingarna: En man i er närhet kommer att gå bort och 

efterlämna ett oväntat besked. 

Kräftan: Att tala är lättare än att handla, vilket ni snart 

kommer att erfara. 

Lejonet: Ta er situation med ro, omständigheterna 

kommer att avklinga över tid. 

Jungfrun: Bär mannen ni väntar på brunt bör ni undvika 

honom. Inget gott kommer att ske denna dag. 

Vågen: Ni kan se framtiden an med tillförsikt. Tacka gärna 

ja till nya erbjudanden. 

Skorpionen: Någon vill engagera er i ett nytt projekt. 

Skytten: Nya bekantskaper skapar både glädje och kaos i 

tillvaron 
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I två år har jag slitit i mitt anletes 

svett för att försörja mig själv och 

mina små sedan maken gick och dog i 

kriget. Nu räcker lönen inte för mer 

än ett mål mat om dagen. Vad skall 

det nu bli av oss? Gör något, ni 

politiker, ni som har inflytande, innan 

vi svälter till döds!  

               Hungrig 

FOLKETS ORD 

Denna vecka har många insändare nått oss på redaktionen, och särskilt de timade 
festligheterna tycks ha väckt tankar och reaktioner hos läsarna. The Citizen 
lämnar som vanligt ordet fritt för folket, med förbehåll för redigering av ovårdat 

språkbruk, otillbörliga känsloyttringar och förtal.  

SVAR TILL ”MEMIS” 

Bäste Memis 

Det är inte utan att jag finner det 

nästan lustigt att läsa er insändare 

angående kvinnor och velocipeder i 

samma nummer av tidningen som 

beskriver Dhaomys fruktade krigar-

kvinnor, kvinnor som sägs sakna 

förmåga att både känna rädsla och 

smärta. Inte nog med dessa amazoner, 

i samma tidning nämns även Lady 

Redoak-Wiliams som utan problem 

reser runt i världen. Nog kan jag hålla 

med om att den traditionella 

kvinnodräkten är absurd, den är alltid 

absurd, den hindrar oss från att leva.  

Vi kvinnor är inte ömkliga och öm-

tåliga som små porslinsfiguriner. Vi är 

av kött och blod och tål minst lika 

mycket som någon man. Därför vill 

jag bevisa för dig vad en kvinna kan, 

herrn är välkommen till Skottland, 

eller så kan jag med resa. Ni kan 

komma med förslag, kappridning, 

skytte, fäktning eller för den delen, 

att ta sig fram via velociped. Så jag 

hoppas ni antar min inbjudan eller 

kanske utmaning, eller är ni kanske 

för rädd för att stå handfallen intill en 

kvinna som inte nöjer sig med att vara 

en prydnad?  

      Mrs Moira Bates 

UTLYSNING AV LÄRARTJÄNST 

Med anledning av det ökade antal 

obemedlade barn och ungdomar i The 

Patriotic Fathers inrättningars verk-

samhet ser sig stiftelsen nu nödgade 

att anställa ytterligare en lärare. 

Den sökande skall utan undantag vara 

av oklanderlig bakgrund, med ett gott 

uppförande och goda vanor. Tidigare 

undervisningserfarenhet ses som en 

merit, men är inte nödgat. Manliga 

sökanden kommer att ges företräde. 

Ansökan, med bifogat rekommen-

dationsbrev i tre kopior, skall vara 

inkommen till stiftelsens kansli, 12 

Distaff Ln, London, senast lunchtid 

den 12 November. 

 

THE KENNEL CLUB INBJUDER 

TILL UTSTÄLLNING 

THE KENNEL CLUBS ORDFÖRANDE ADAM 

WESTON, HAR NÖJET ATT BJUDA IN ALLA 

ENGLANDS HUNDÄGARE TILL DEN 

UTSTÄLLNING SOM KOMMER ATT HÅLLAS 

1-2 DECEMBER I LONDON. ALLA TIO 

RASGRUPPERNA KOMMER ATT FINNAS 

REPRESENTERADE NÄR ENGLANDS 

VACKRASTE OCH MEST RASTYPISKA HUND 

SKALL KORAS. 

ANMÄLAN SKICKAS TILL THE KENNEL 

CLUBS KONTOR DÄR DEN KOMMER ATT 

BEHANDLAS OCH OM ANMÄLAN FÖR 

HUNDEN GODKÄNNS KOMMER VI ATT 

SKICKA UT VIDARE INFORMATION TILL ER. 

I ANMÄLAN SKALL ÄGARENS NAMN OCH 

ADRESS FINNS MED, HUNDENS NAMN, RAS, 

KÖN, FÖDELSEDATUM, KÖN, TITLAR OCH 

CHAMPIONAT SAMT DESS FÖRÄLDRAR OCH 

UPPFÖDARE. 

THE KENNEL CLUB 

5 CLARGES STREET 

PICCADILLY 

LONDON 

INBJUDAN TILL 

NATURAFTON MED MINGEL 

DEN 10 NOVEMBER ANORDNAR VI EN 

BJUDNING I NATURENS TECKEN. VI 

KOMMER BJUDA IN FÖRELÄSARE OCH 

VETENSKAPSINTRESSERADE ATT PRATA 

OM SINA UPPTÄCKTER OCH FUNDERINGAR 

NÄR DET GÄLLER NATUREN OCH ALLT 

SOM LEVER I DEN. TILL DETTA BJUDS 

DET MIDDAG OCH TREVLIGT SAMKVÄM. 

KOM OCH NJUT AV KUNSKAPSFLÖDET 

OCH SÄLLSKAPET. 

TILLSTÄLLNINGEN BÖRJAR KL 16.00 MED 

EN NATURVANDRING I STADSMILJÖ. VI 

MÖTS UPP VID SLOTTET. ALLA ÄR 

VÄLKOMNA! 

BÄSTA HÄLSNINGAR  

DR. CHARELS HERRICK MED FAMILJ 

FY FÖR DET NYFIKNA FOLKET! 

Under en promenad för en tid sedan 

passerade undertecknad med en vän-

inna på besök ett kafé. Ett besök i 

lokalerna gav ett trevligt intryck och 

personalen tycktes mycket lyhörd. Vi 

slog oss ned och lät beställa in en 

lättare förtäring.  

Döm om vår förvåning när polisiära 

myndigheter stormade inrättningen, 

och än mer om att vi arresterades för 

otillbörligt uppförande. Utanför 

väntade stora massor av nyfikna 

människor som följde vårt bort-

eskorterande med stort intresse. Till 

er vill jag bara säga fy! Fy för er 

oförtäckta nyfikenhet! Fy för er 

ryktesspridning! Fy för ert vidriga 

förtal!   

           Ärbar kvinna 
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BRANDÖVNING ÖNSKAS 

Med tanke på de nyligen timade 

händelserna i Cardiff som krävde 

tusentals liv, finner jag det önskvärt 

med brandövningar för allmänhetens 

säkerhet. Finns det några planer på 

sådana, eller värderas våra liv inte 

tillräckligt högt? 

    Oroad medborgare 



BROTT ELLER SJUKDOM 

DEBATT KRING SODOMITERNAS HANDLINGAR 
(FORTS FRÅN S. 3) 

På sidan tre i denna tidning återges en insändare som kritiserar de 

kunskapsmässiga grunderna för det fattade beslutet att skärpa straffsatsen 

för sodomiter. The Citizen tar ingen ställning i denna fråga, utan inskärper 

endast att den dygdige medborgaren förlitar sig på våra myndigheters 

kunskap och att lagbrott aldrig kan försvaras. Däremot kan politiska beslut 

debatteras, och gör det lämpligen genom publika organ. Detta är 

bakgrunden till att texten återgivits, så att läsarna kan ta del av åsikten 

samt vad som legat till grund till den tillfrågade expertisens uttalanden i 

frågan. 

Från ett läkarvetenskapligt perspektiv visar det sig finnas ett visst stöd för 

insändarens åsikter. På kontinenten har framför allt tyska forskare fört fram 

tesen att de sodomitiska handlingarna är patologiska. Doktor James O’Brien 

understryker dock vid våra förfrågningar att de studier som genomförts och 

behandlingen av resultaten bör förstås lika mycket utifrån ett politiskt 

perspektiv som ett medicinskt. Personligen avstår han också från att ta 

ställning i frågan, med hänvisning till hur religiösa föreställningar påverkar 

saken långt mer än naturvetenskaplig kunskap. 

Detta för oss osökt vidare till en religionens man som önskar vara anonym 

med tanke på den numer utsatta positionen efter kyrkans särskiljande från 

staten. Fadern fördömer föga förvånande de omtalade handlingarna, men 

understryker hur det enligt hans mening inte rör sig om ett världsligt brott 

som går att sona genom böter eller fängelse. Han betraktar det snarare som 

en styggelse och synd mot den gudomliga skapelsen, vars straff också 

emottas av den högre makten i livet efter detta. 

I kontrast till den kyrkliga uttolkningen av de sodomitiska handlingarna och 

hur de skall tolkas och bemötas står Lord George Proby, advokat i 

straffrätt. Lord Proby kan inte nog understryka lagarnas betydelse för ett 

civiliserat samhälles fortlevad och för den allmänna ordningens bästa. I ett 

samhälle där individerna inte anpassar sig efter de antagna lagarna oavsett 

den personliga uppfattningen finns inte längre någon ordning menar 

advokaten. Det är inte heller den enskildes val att avgöra vilka lagar som 

skall följas, utan de tillsatta myndigheternas ansvar att fatta beslut om 

dessa och de straff som skall utmätas för dem som inte följder 

bestämmelserna. Ett brott är trots allt alltid ett brott, oavsett vilken 

bakgrunden eller orsaken är. En man som stjäl ett bröd för att mätta sin 

familj är ännu en tjuv och bör straffas för sin handling, även om vi kan hysa 

förståelse för hans bevekelsegrunder, avslutar Lord Proby sitt uttalande. 

Ingen av de tillfrågade experterna önskar göra några som helst paralleller 

mellan sodomiter och de lykantropiskt drabbade, trots att lagarna antogs 

vid samma tillfälle och trots insändarens paralleller mellan de båda som 

varandes en sjukdom. 

Med anledning av de känslor som de nya lagarna har fört fram hos flertalet 

läsare, både de som kommit till tals och andra, samt med anledning av den 

debatt som kan komma att följa på detta utspel har förslag på ett öppet 

forum för diskussion förts fram. Tillstånd för sammankomsten har dock i 

skrivande stund ännu inte godkänts av berörda myndigheter, vilka inte 

heller har givit besked om sin egen inblandning i en sådan afton. Vi på The 

Citizen hoppas dock att samtalet kan komma till stånd och lovar i detta fall 

att återkomma med mer information.  
 
 

 
 

                                                                                                      (DE) 

MEDARBETARE I DETTA NUMMER 
Alexander Sayes (Sayes) 

Alphonse Morcerf (AM) 

Bridget Jones (BJ) 

Irina Tobins (ITo) 

Isac Paulgate (IP) 

Kommissarie W. Fallchester 

Lady Elizabeth Redoak-Williams (LERW) 

Lady Gene (LGe) 

Madame V. Poskjovskij, sierska 

Rob Robins (RoR) 

Därutöver litterärt bidrag från Lord J. FitzRoy 

samt illustrationer av Keith Chilcott. 

The Citizen produceras och trycks i London 

under David Estons redaktörskap. 
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REDAKTÖREN HAR ORDET  
MED SIKTET PÅ FRAMTIDEN 

element. En tidnings 

syfte är att hålla läsarna informerade om 

vad som pågår i samhället och även att 

vara medborgarnas röst i den politiska 

debatten. Det finns inget tvivel om att 

denna för tillfället sprider sig i alla 

samhällets skikt. Tonen är dock inte alltid 

den mest genomtänkta, och individens rätt 

tycks allt oftare ställas framför samhällets 

bästa.  

 

Vår nation stod för inte länge sedan inför 

ett fullskaligt krig. Tidigare vänner och 

släktingar ställdes mot varandra vid 

skyttegravarnas mörker. När kriget nådde 

sitt slut lovade vi ”aldrig mer”. Aldrig mer 

krig, aldrig mer hunger och svält till följd 

av politiska ställningstaganden. Våra 

myndigheter strävar ännu efter dessa 

paroller. Det måsta vara vår övertygelse, 

trots att situationen just nu är hård och 

bister.  

 

The Citizen kommer även fortsättningsvis 

att rapportera om hur samhället utvecklar 

sig, utifrån vårt perspektiv som objektiv 

nyhetsförmedlare, men vi manar samtidigt 

till förståelse för det långsiktiga projektet 

våra myndigheter stakat ut för nationens 

och dess medborgares gagn. 

Att vara redaktör innebär 

många gånger att ställas 

inför ställningstaganden 

liksom situationer som 

kan vara både obehagliga 

och oroväckande. Detta 

nummer av The Citizen 

innehåller  flera  sådana 


