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AFDELNINGAR: 

I. 

1. förklädd till resande konstnär försöker en främmande spion 
taga reda på landets planer. 

2. Zigenarmusik. 
3. Zidra dansar. 
4. Löjtnant Sergel Ipanoff. 
5. Spionen. 

6. Zigenarflickan värfvas som medhjälparinna. 
7. Kartorna studeras. 
8. Penningens makt. 
9. Ett afsiktligt möte. 

10. Arbetet börjar, 
11. Ett hemligt möte inom fästningen. 
12. Skiltvakten. 
13. Stegen räknas. 
14. På fästningsvallarne. 

Il. 

15. I löjtnantens rum. 
16. Kommendanten. 
17. 14 dagars kasernsförbud. 
18. Bortvisad. 
19. Hos spionen. 
20. · Värdefulla upplysningar. 
21. Penningens makt. 
22. Den för hvilken ingen väg är spärrad 
23. En äfventyrlig vandring. 
24. På post. 
25. Ett spännande ögonblick. 
26. Hos löjtnanten. 
27. En kn:ickning på dörren. 
28. Dold bakom draperiet. 
29. Inne i fästn ingen. 
30. Öfverraskad. 
31. I kommendantens rum. 
32. Zidra lyckas tillängna sig papperen .. 

111. 

33. Åter i löjtnantens rum 
34. Kommendanten upptäcker stölden. 
35. Löjtnanten och Zidra. 
36. Han finner papperen. 



37. Hon bckfi 11 ncr ;1llt för 110116111. 
38. •fädernesland. Hvad dr J:idem~t.nil7• 
39. E11 dotter al • folket u1a11 llldernesland-. 
40. Hon lyclrns 1mcllm 111nrn. 
41. Ko1111ncndantcn a111rfiffar papperen hos löjtnanien. 
42. f fötldart•. 
43. • l<:unrl\tcr. l' iidcrncslandcls homlighcl !ir riidda1J. . 
.\4. Dömd lill dcgraclcri11g och n1 keb11scri11g, 
.t5. Undcrrillclscn om domen kommer till zigcnartlls!rCl. 
46. I'~ var. för all rlldda den älskade. 
111. F.11 sisla h~ls11i11f! fr~n ka1111·aler1H. 
48. •l<arnrntcr, kfv<: l.i clcrncslamll'l, l.iigg 1111. Oc fyr>. 
.\9. För sent. 

Flickan utan i ädernesland 
En episod från B11lkonktlget. 

Mi!Jlllkl dr•ni~ I 3 aktor al URBAN G,\O, 

11" ~ 

I hufvudrollcn ASTA N IELSEN. 

Person, er: 
Gen&1al Czupow, fthtnlngskom mondanl. 
L&Jtnant Sor1ol I panoll. 
Spionen. 
ZlDRA. zi1on1reka , . At1ft1. l\'lcl• <'ll • 

f.n episod flin llalknnl<T!gCl killar Urbnn Oad detto •ill nr• trcokt..Srn· 
111a, 1:11 episod. c1ued11u t-j h~ns up1>uift ' 'ar att dram1u1sc.r:t ttl 'kfucllt N11111c, 
som un~cr 1•cekotnl r~•t hel~ vArldcua 11pp1t1Nrkflnm~ct pl •IK, utan dM nr all 
dlklarell mhll I stJldcu• vlld11 h1111111cl, mldt 'lilnncl krigets •8kor lörstod all 
fr4nist:tll• •Il bild al tvA1111e mfinn1'kon; trnglaka öd<. 

1\ c.11.A sidan fi tlr d'n "utt i.t• 1igcnarfHc•111 SQm ki nipar ett hlrd 1i1rld 
•••ll•n sin kutk k ml l~Jtntllltn <>c:h k>rk kcn till 11C•K•"1<. Och <Om mOl5•l
~c:n 1111 ht uue t\ISr den unge krignrcn, so111 htl re• ii11 att rOrJ'~d:L sin !tl$kndc 
nr de Mrdn krti:• l•K•rr" 1Atcr sig clOn111» llll •<l<gmderlng och döden sont lr.rr"
datt. 1\1cd blollat. hrösl al.Ar d1an l11rn1 Jödcn frAn de hOlandt gtvll.rsplJ)Orua, 
ett skarpt •Oc . fyr•. en d11ndrandc 1:.tv1 oc:h med ett •letvc lo•tcrt.1ndet• f1Ucr 
tun, med allt ur son•nll• •in klrlck, 

jNNEHÅLL1 

Akl I. 

Spionen. 
Det ilr orostider, krigslagan vllntns blilva li nd l hvarje 

minut, s11ioner svilrma och planerna uppsnappas och t<omma i 
d:igcn. Hur, dl!rotn knn ma11 ej i krlgsn1inistel'iet glfva. sval'. 

PA sitt holcllrum sitter en man djupt nerböjd ölver ·en del 
ritningar och kartor, som han studerar med stor ifvcr. t.fanncn 
ar klädd som en rcs.inde konstnilr, men han är dock ej sa, en 
lrilmma11dc stat har sftndl honom för atl söka tag:n reda pli ~riins
fästninll'ens baslione1· och verk och udcrsllkn hvar ett anlalf lfit· 
tnst skulle kunna gör~s. Den lilla grllndlistningen hnr länge varit 
en nagel i ögat, den m5stc ta17,11s. 

DA hör han plc1tsligt utnnlllr i den nårli!"(fJntld\: skogen 
sprittande zl11cnarn1usik. Det hnr kommit ett silllslrn1> ,i igennre till 
orten och flcrc af stadens officera re äro nere och ~skåda inll'csc· 
rndc zigenarncs dans. 

Spio11m kommer ner •>ch blaudar sig i sltllskar>et. Den 
vnckras.tc nv alla zincncrskor11111 elen sknlmskn Zidrn, är iust 1q>pc 
och d:\nsM. Öfllccrnrnc ~c mod beundran den grace den nngit 
llickan nlvccklar, isynncrhct en nr dem, den unr.c löjtnant Scrr,el 
lpanorr lir alldc:les förtrollad ar hennes dans. I lon slutar och ttl 
regn af slan tnr Jmg la 11cr i lt~nm•s ln111b111'iu. 



LöJtnallten och Zldra. 

dc11 st1·1in~c kom111cndn11lcn som lörv~11ad ser sin _ mest nlh!lln~ 
officer kommn till~n111111nn< med e11 i11?enerska: 1-örnrRad l!xa1 
hnn upp honom och löj(nanlcn miste 1 stram r.1r akt höra chefens 
vredgade ord. • 

Uppe i chefens 111111 for ts!Ues uppstr.'lckni111len. Men lö1t
nante11 år dock nlh!llc11 ni kommendllttlen och det h.cln in~kr.1n
ker sig till , l•I da~ars k33~mlllrbud. Men de~ lilla Z1dr,i blir ttlnn 
vidare förvisad lrdn lffstn1ngen. Hfolccnde lnmnar hon kommc11-
dnnlcn. 

Och väl kommen utanför fä&tnihgsområdel sky11dar 11011 sig 
till spionen. LX1111c vantar henne otålilll och dA han ldr hOra 
att hon hnr viktiga 1111derråltelser meå sig, hlir han tnycktl 1tlnd. 

Uppe rid hans rum meddelar hon honom 1111 111H hvnd hon 
l1örl och sett, 011stlon cller ,bn!llion u11ptcqknas1 •-kn11011crnns nntnl 
upfll(lfves cx:h tilvcr h~l11 fiistr1h1gcn kan hon för 1!0110111 Sllal't 
fr:unlli /!gn ' C!I r1JllHlffndig l1nrt11, , , 

~en lin1111 lnttn~ dock n~gra v1lcl1aa punkter innn11 hnn ka n 
<lnse si t1 vc•rk fMrdigt Kilnclc hon ej skalln honom dessa. Av
böjande sfrlicker hon ut am1~rna; hon vill ej nltra t!nrrn~ löl· 
l öjhm1ten. I le11ncs v~nskap hll denne har t)lvcrgiltt ltll kiirlck, 
-därför kan eller VIII hon ej vidare lull föllja saken. 

Dock, spionen vd rAd, han vet hur han skall vinna henne 

PA tu man hand, Fresletskan. 

• 

.. 

I löjtnnnt~ns rum. 

ocll n~g • • tjocka ~rdclbnntar gOr snart n$ylr~d vcrlcn11. /.ldrrt 
ka:t ej mulsf;\ pcnninscen~ mnkt, nu en j(fog v~ll hon vnr• 1:1J~k 
mol den iilsknde, 111c11 dcnnil )!ln1t skall ocks.1 var.1 dm ••~la. 
Spionen ler för sig sjalv, allt ll~r ju etter berakmng. Om nAs:ra 
dagar kunde h;t11 Alcr v.u.1 hemma i sitt land och mottni:a ;in 
belöning. . 

I sitt rum •iller löjtnanten och längtar eflcr dc11 111111a lhc
kan. Hnn fAr ej se hcunc under elen n5rmaste tiden, ly I'' sitt 
nun iir hnn nu dömd all slnmtil nllgrn dngnr. OoC'k 111p11ns 
hnn snart f~ se henne Iller. Och hans llnHkan sl<ullc ock,.i 
inom .k?rl upplyllns. • • . _ . " . 

Z1drn Nr 1ln c11 1~lln1~ pa vng hll faslnmgc11 och lörs1lcltgt 
smyrrnndc l)•CkllH hou 111ulJ:!S llcu besvärlige skild1vnk lc! 1. 11011 
UJl lJll~r l()jtn11ntr 11s 1'11111 1>cl1 11t:111ftlr knackar hou r111slkhHI pil t11· 
lnn, 1'11111 l)l11111r1r Och lär se l1e11 11e s11111l dr11ge1· henne til l ~lg u1111c 
i r11111rnd c11 viu·n1 ky•S 11\ölns deras lfippar. 

O.'\ störas de 11IÖl>li1rl f(tno111 en l<na(:lcning pff clllrrcn. 
I lastii:t döljc1 hnn ll c1111c b:i~om drnpcriel för lilnst rcl och en kam• 
rftt inhfidcr. J)c srnu >i1r b.lcln i del bredvidliggande. n1111111c1 och 
nu up1lrinncr I dcr~, hJ5rnn tanken att begn.l!ua Sil( av lillfAllct 
f1ir nit lilllol1'.ikrn sig 11lnnerna. 

l'ör.;ik tikt smyge1 ho11 sil! ut ur rummet och trelvnr sig fram 

Plt1 ner11a oröftas. 



, Du har a:vlkh ditt fadcroo$hind,, 

i den lfoj!n 111tlrkn l.l~t111111f.'gÖng~n 11tan att träff,, 11,1go11. Dft hör 
hon steg som 11iirm.1 •lg mer och mer och hastigt döljer hon >il? 
lukom ett 11h1>rilug. l>cl fir ej er\ minut 11\r tidigt ty Oj(Ot1hllckct 
dtcrAt Jlilr kommc11d~11kn lörbi och 'ta.nuJr 11å.11rn ögunbhck 11\r nit 
tiindn en cig,,rr. 

Det 3r 11n11ra ös:onblick ur <ilvcrhängandt• farn. Ourk; l1i111 lo1·t· 
s.fäer 11tnn alt 111.lrlrn he1111c 'i11 viig och lör nAgm ögonblick ar hon 
r•\ddad. 

Och 11 11 lrn11 hon uf)Qlliudmdt smyga sig in I k11111111cui.l:H1kni. 
rum. J>~r I !'Il ~kn 1' ligg11 llu fttl'rttltl:t p~p1)crc11. 11011 lvcl<a~ liryln 
upp sk~rcl och 11agr;1 111ln11tcr cllcl'lll ilro lim1llJ1,hcte1'11a i he1111cK 
Hg<1, 

Sky11c10.,mt il<11 hun llllll11kt1 till löjlnt1nlc11s r11111, där hon 
gömmer sli! I)~ $an111111 sllHlc som l\lrul. l'j ann r I 1111111 tt löjl11.111-
te11 nlir.r.1 llgonbl lek rll111 I v:irit 111<· o;:h s5kt henne. 

~ 

Akt 3, 

C::n lörrlidares död. 
l.öjtnnnlcn har ~nwlkrtid <nllit <X.'h 1>rntnt en stund med 

•in \'ii11. \ 1d cll hJJl11llc h,1r 11.111 dock ~;uil ul• och •ttl rnn 
Zid1.t fnnn< kvnr, dock ul1u1 au ll1111n ett spl11 al hcnn<· 

$11nrt r.·I• u111clle1tlll vM111e11 rich ha n blir 1·ns111 n. ll.l M'I' 
han till 'In fö1v.\11i 111~ l.ld1a lrfidn fmm l>11ko111 clm1wrld. l;n 
m:ss1,111 kc :,1 ·1tec 111111, ~kulle hon miijllgc11 v:ir:i uh' I thl)lf)I\ :u111n1cs 
n1c111Jc11. 111111 lrfii.trtr Jrcnnr , hvnr hon vr1rll1 mt•n hon J)A,l/\J :1(( 
hon slfill pn sr1nun.1 plins hcln lld~n. Llll. lllllcr Lll 1 )1\l) l)~ I ned 
l" ' l{olfw t. 1 l :r~t lut bil)rt· h1111 sig t1Q1' oeh 11 ppt.111:e1· dci, 1111111111. 
Till sin lwsl1irl11111u ll 111uw lrn11 det v(lrn 1•ikll!tu pliulllc 111 t!(Oeml1• 
fä~lnlng~ 1, Nu lol"ta1· hr111 hv:u'fllr hon ko111111il. I lon llr c11 
.spinn och h,111 hru cnll.1•1 vnrll c11 l~kboll 1 llcmtc~ h~ncllor 

Men hon k.11111"1 • Il hu11 ii lsimr den unge offirrrru, 11ch hon 
b<!r hunrn n 11111 fc)rlakbc 1\t.-11 han ~er lorrbrnrnd" pil henne. 

Ou har w1k11 dill hi<.lcrnc~l.111d . "''igt·r han lill hcnm• l'~de1 
lltsfond" l>l'~rnr hon fr.lg.uuk, . 1.idcm~>land 11v.1d ar l~dcrnc>lnnd? 

l.iiunnnt lp;molf har ~lönH att han äl~ka<.lc en kvmnn al 
lolkrl ulnn t:\dcri1rsland• 

l).1 hiir~s ner~ lr.1n ka~erngården nåi:rn •kilrp:t hurn~ignnlcr. 
Del blå'll'! .11nr111 ud1 llljt11n11te11 lör..tår, n11 stllldcn ilr 11111n1ick1 
Och sll lllrMll~r det ~is: ocks~. konnncndnntc'n hnd~ kommit lin 
pli sill 111111 1wh finner c1"1 sk&pel \':1rn öppcl, etc vildir,nstc lrnnd 
linl(arim hurln. Ögo11 hhckllgcn ger h.111 order till slntl11i11g. 

I • 

f>öo1U tUI dogrndol'ine och dGc.Jcn, 

Löjlnnnlcn h<'flnnc1· sig nu i ;y1111erlil{ct1 ~vilr ~it1111tio11 
llastigt tllls:ig~r hnn Zidrn ntt fly och. uem1111 liinst1 ct lyckas hc111 
undko111111n . :>oldatcrnn hal\•a emellertid m:irkl henne och en hel~· 
j;1kt begynner. 1'10N alt kulorna hvissta om llro11c11 rft henne 
lyckas !l•m. ko11111111 nndnn till ziP.cnnrliigrrt, dfir 111n11 grnnsl be' 
rcdc·r sig 11ll 111111hrntl. 

. Men 111i;,~1anknrna falla pil li)jtnante11. Mn11 lmclr j11 sett al l 
lhckan kom lrfo hnns 111m och dfi kommendnnlt·n l11tri1dcr ll1111cr 
h.an hos liijlnnntcn de l61·svunnn pappere11. Rn•nndc v4mlcr ha n 
sig mol hono111 och slung11 r honom u1tlcl •filrröclacc• I :in~lktcl. 

Och 111161' dc 11 11p1,.tiilldn nl1iterskå1· .. 11 hfäcr kommt•ndnnlcn 
d l bl, diirl hnn "J>r1111111nr dem nh var11 trognn sill f'oslcrlnml. 
•Dess hr 111 llghct 11· 11 11 räddad, 111c11 fön U<1111·c11 sk11ll l1nlvn sli t 
sirnrr.. 
_ Vid p,'rll ! 1S~n h:ll' bev11k11i11t:t11 skilrpts. J\\nn vl~~1c .111 en 
l~nnodnd s1111111 1·11clc1n dn1?cn skulle lö1sl1k11 1.1g.1 sil! llf1•1·r lil l 
he11dc11. Och .!nycl<et nktlgt, ."~t par kav:illcristcr 1"" 11 .m11 en dn~r 
tu 111:111 •0111 sokcr lly. Oc v1s1t~ra honom rich d& 111a11 hos ho· 
nom linncr rn tM 'iklil!n l'ilflpCr lörc:s han f,t1wc11 llll in&l11in1•cn 
d:ir hn11 1111dcrkastn> cll kort lörhör. ' ' 

Men. en par dngar dii1eJler sammnnlriider krigsr~Ucn l<k nit 
nlkunnn s111 dom 1 111~let mot löjtnanten. Dennr stnr hlck och 
tyst lrn111for de l*lte klinarnc, viss 0111 all hans dom ej kan hhl1•.1 
mer Jn en. 

Men hnn \'.1r ock~ vurd sitt strnll. tlnn hade jn lfill•lnnir,t 
,;atl losh·rln11dcl$ planer r~ 5flCI. Vore hnn viil värd nll lcfva? Uta;I 
clt ord till försvar. htlr h;111 domcn:degr.tdering och nrkcb11sc1i11J(. 
ttl par knmmh!r 1•1iv11 111 ho110111 cp:llcllcnrn, ~om rn simpe l S<Jld:11 
skn ll hn11 dö e11 llic·rftt1:1rrs död. 

Men 11 ml1·n·;ill<'IM•11 0111 Llclla do111slu[ 11ftr Mvc11 zi1•~11al'lllg
rct och Zidrn Mr till sin lölhkriicl<~l sc hö1•u d\'I lldc s11i11 vH nlnr 
hrm11es ill•lrnd1•. 111l1 lvillnu skyndar hon mol lilt:tnh1gc11. !\lrnll 
hon v!i l hlnnn lm1n? 

L)ngc11 h:u· inll111tll, l11 nc 1>!t rn.1ningso111r~dcl h(lrc~ [ra111pcl 
af 111nrschcrn11cle l,"UJlptr. t:n liten nldcfn ir.g solc.l:1kr ko111111 cr lrn111 
med en lö1111c 11111tt cmrllan 'if.'. Del är den unge löjt11:1nt lpa· 
11011, 50111 llU sknll med <i(t hl b(ita röt Sill k!irlck 

Vid l!tMningsnmren 11ore~ halt. Det \'ar har han för>tn 
glnf{cn s.~g henne som Il~ c·n g~nj! blev hans lil• ,liirsta lycka 
och 1i.1 Mrnrnn gåns? stör>la olyckn. Hrar stiga upp i hn11s o1,on 
duck, !rnn vill vii.a ;lit l~3n 00111 inan g~r i döden. • ' 

EU pn1 ka111rntcr 1111 honom halva bel:lf cilvcr truppen, O<'h 
d~ båda nm1 1 dlla Mmnrnnhnnget med hnns broll, En vann lrnnd-



trydmlng och modigt ställer han sig vid mttrcn med händcnt(t. 
korsl~gll~ ötvcr bröstet. Utan att hans ögon lö11bi11das ser han 
döden· blinka mot sig ur de. mot. ho11om riktade gcvllrsplporna. 

Och under tiden ltnr Zldra allt _mer påskyndat sin f~rd. 
flon 1thr lilstnih~cn, och lycka~ lrllngfi sig genom vnktcn. 

Mr.11 soltlalm111 iiro ror/an 11ppstiillt!a, 1(0111111a11doordaf ljuder 
sk11r11t acll ~ydlip,t: Färdif(fl - l.li!(!f 011 - 01: fyr! Sko/fe11 .w11älln 
otll lriijfad 111itlf i llrilsl11t fq//N dt11 111111e /(ljtmwle11 11ed dllil 

Oil i det$11nnna kom mei· en kvmna framstörtande, Det är 
Zitlra, den unga zlg~nei:slrnn, sont sl\IMes ·köm för sent lö~ att 
rlidda sin !llskaM. Ulo11L sls:r 41 föt!vlllan kas1m· hon Sil! öfve1· 
h:u1s lik, nlcn dct1 unge ollicercns kamr;itcr komma frittn och · lyfta 
upp henne. De igcnkÄnnn i henne den ~oJn lockat \tcnts ka1wat 
fr~n sin plikl1 Qch rncllQn §Ol(lat~rn~s led föres h9n f~ngcn In i 
rästni111.{<:t11 eller en ·sista hlic!< på s i11 älskades lil<. 

t'aderneslandet sj~lft har hämrrn:ts. 

) 


	fil203
	fil204
	fil205
	fil206
	fil207
	fil208

