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Det ruedeltida Finlancl igde ett par hundra adliga
sitesgirrdar, ett betydande antal i j;imfrirelse med det
I.ingt rikarc Svcligc. Siterierna hos oss var dock i val-
Iiga {all helt snri och de underlydande frilsehemmanen
cndast en liten br6.kde1 ar. frelsejorden i moderlandet.
Frilsestindet i Finland var. siledes tir.r.rligen manstarlit
nlen fattigt. Adelsminnen tjinstgjorde vanligen som
krigsbefdl e1ler som civila tjd.nstemdn, ocl.r en del av
iriren utgick som skattefril.ret fiir: deras jord.

Annu i biirjan av GLrstav Vasas regering utgjordc
friilsehemmanen hos oss endast en knapp procent av hela
antalet hemman i virt land, men under de lndltisa fej-
derna elter det nordiska sju6r'skrigets utbrott iihades
saterierna till ett halvt tusental och frdlsehernmanen till
mingdubbelt denna siffr'a. Den stora reduktionen lim-
nade antalet satesgirdar tin.rligen obeskuret, men f6r-
vandlade ungefdr hllften av dem till "berustade sdte-
rier'", som miste 6taga sig i det nirmaste lika stor skatte-
brjrda som vanlig bondejold. Frilsehemn.ranen minska-
des ti1l c:a r 8oo, och bida slagen av frilsejord var.
dirmed for all framtid fastlSst vid de girma normerna.

Under rToo-taiet och under det ftiljande seklet upp-
stod det i inlandet minga nya herrgirdar pe skattejord,
medan langs sydkusten flera stora brukspossessioner
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skapades undcr de fiir j:irr.rhantcr ingen lysandc koljulli-
tr1lc1na, som ytterligare fdrbettrades av en ind[stri\.:ii1-
1ig lagstiitning. Ett viktigt inslag i herrgildarna, betrali-
tade som produkter av stildssamhillet, utgjorde de tal-
rika officersbostillena, sou.r aniades i a1la delar av lan-

det och ningenstides blev pioniirel fiir en htigre bide
materiell och andlig odling.

Under' <1en gfstaviarska tiden steg spanntlilsprisen
under en ling fciljd av ir och lantbruket blev dirfor
mera lcinande rin fiirut. Fciljden blev att rainga civila
ilnbetsnin skal{ade sig lantgiLrdar, som de sk<itte vicl

sidan ay sin tjlnst. Ocksir detta innebar att jor:dbrukct

erho1l ett virde{u1lt tillskott av sliolad arbetskra{t, r,ar-

fiir lantbruksmetoderna btirjade fcirb:ittras. Ett utslag

av denna modefijreteelse var stiftandet av I(ongl. Finska
ITushillss:illskapet fu 1297, d,et f<irsta san.rfundet i sitt
slag i hela det svenska riliet och stiftat efter fdrebilder
i Danmark och England. Under alla skiften fii'blev dock

Finland i stort sett ett bondeland rrred den ojimfiirligt
strirsta rlelen av jorden i allnrogens besittning. I nutidelr
:iges endast 6 procent av all odlad jord av storgods,
d. v, s. egendomar n.red mera in roo hektar Sker.iord.

Inte heller det industriella genombrottet under nittonde
seklet har v61lat nigon stdr re fiirindring. Trilciridlings-
bolagen i.ger endast 8 procent av alla landets skogar,

medan motsvarancle procent i Sverige ir 36.

Tinlier vi pi. herrgirdamas geografiska f<irdclning i
landet, finner vi som natnrligt ir att cle flesta av clem

ligger i scidra Finland, d:ir klimatet och jordr.uir.ren it'
tj;inligast fiir det stiilre jordbruket. Undcr medeltideu
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lig de flesta siiterietna pi en smal kustbild mellarr rlc
nutitla stiderr.ra Nystad i vister och Lovisa i iistcr. On-
ridet var di 1i11 stiirsta delen bebott av en svensk all-
mogebefolkning, sorr under korstigstiden hade bosatt

sig pi den folkton.rt.ra kusten i Aboland och Nyland.
Tidigare hade landstr6ckan utnyttjats av inlands{in-
narna sorrr periodisk besdkt fingstmarli el1er s. k. eri-
rrark.

Ld.ngst i sydviist, r'nellan Abo och Nystad, gick den

fasta finska bosittningen inda ner till saltsjdn, och der:

fanns siledes ingen plats fiir svenska bondekolonister.
Lrtc desto rr-rindre ligger det er.r hel svirm av urgamla
adelsgirdal i denna tlakt, sor.r'r ibland kallas "FlerrgS.rds-

l.riirnet".

Om vi sijker en ftirklaring till denna egendomliga

fcireteelse, I<an man uppst:il1a antagandet att den svenska

statsmakten i ett tidigt skede ville trygga sitt vilde hir
genorrl inplantering av t:ittliggande adelsgirdar, som

sanuolikt igdc nigon fonu av fiirsvarsverk. En antydan

om arten av dessa befistningar iger vi i ett egenartat

spriLkbruk i det finska Aboland. Allmogen diir kallar
nlr:rligen kyrkornas klockstaplar hell-hastari, nigot sonr

kunde iiversittas ned hlock-hastal. Synbarligen har fin-
narna tidigast kint ordet kastari i betydelsen av frir-
svarstorll och sedan har de iiverfcirt bendn.rningen pi
klockstaplarna, di dessa kom i bluk. Pi en och annau

av de gamla gi.rdarna stir det kvar niedeltida rester av

suri gristensslott, solr kan anses sor.n efterfriljare tiil
liastalelna, I vanliga fall val boningshusen pi medel-
tidsgildarna tribyggda ; grinsmarksadeln liknade ocksi
i detta hinseende storbiinrlerr.ra i trakten.
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Fdrst Irin Gustav Vasas tid har vi nigot sa nar fyl-

liga uppgifter om herrgirdarnas byggnadssitt och in-
redning. Liksom kung G6stas l6nga regering i si n.r5.nga

andla stycken utgjorde en fortsettning av medeltidens
hushillning, si hade livsfolingen pi herrgirdarna
mycket starka rdtter i det fiirgingna, och detta i bidc
stort och smett.

Ett sd.teri pi r5oo-talet bestod liksom storbondegir-
den lingt fram i tiden av tvi byggnadskon.rplex, man-
gird och ladugird, uppfiirda pi ni.got avstind fr5.n var-
andra. IIusen lling trangirden var 1iga, nivertickta
parstugor av obilat, tjirbrunt timmer. Fdnsterdppning-
arna var 15.ga och breda och husporten inramades av
klaltiga dtirrgS.tar, sonr i blsLa fa1l utsirades n.ied pr6k
tiga sniderier. En svensk, som iir fiirtrogen med de

gamla girdarna pi Skansen, bcir tdnka pi den st6.t1iga

Alvrosgirden, som b;ittre in de flesta bevarade bygg-
nadsverk kan ge oss en vision av en finlindsk adelsgird
under Vasatiden, om ocksi anliggningstypen hlr ir
nordsvensk med endast ett girdstun.

Den 6ldre Vasatiden nledfiir hos oss tvi vdsentliga
framsteg: i st611et frir den iippna arih mittpi stuggolvet
med dess r6kfing i taket biirjar man mura hdrnstillda
spisar med en skorsten upp genom taket, och i stallet
frir pergament e11er djurhinnor satter man in helt smi
glasrutor i fcinstren i ett ndtverk av blyspriijsar. Aril-
stugan med dess sotgl6nsande tak och viggar omskapas
hirigenom till en sparrstuqa, som fortfarande saknar
mellantak. Ocksi sparrstugans tak och viggar krrnde
med tiden bli timligen mcirkhyllta av ilder och talg-
danksriik, men dcn var likvil gn dager raot arilstugan,
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Frln medeltiden hade mau irvt seden att till de stora
hdgtiderna och gistabuden "draga" stugans veggar och

tak med ljusa takdrdkter och firgstarka, vdvda eller
s6n.rmade bonader'. Sedcn upplevde en rili efterblontst-
ring under hela Vasatider.r, ja i borgcrliga krctsar ocksi
under karoiinsk tid. Man anvinde sour viggklidsel ling-
smala, iiver f6nstren uppsatta bonader i dubbelvivnads-
teltnik, som tillit en rik monstring av ytorna n.red stili-
serade motiv. I "korss6m" kunde nan sjd.lr'fa1let istad-
homrna ett lika glant r.ncinsterspel. I uiitten av rsoo-talet
korrr oclisi de gobelingartadc f lamshvii.vnaderna i bruk.
Dc ldnrpade sig v61 fiir figurfran.rstzillning, mer.r cli <le

blev si dyra i utfiiratdet nytt.jades dc mcst som "tav-
lor" pi de 15ga vriggfilten mellan fiinstren. LInder den

yngre Vasatiden blev de likvi,l var.rligare. Si hade frtt
Sigrid Konung Eriks Dotter pl Liulcsiala gi.rd en

mycker.rhet av hyenden och bdnkdynor i flamskv:ivnad.
I sin rika fatabur hade hon ocksi nagra "turkiska tape-
ter" och sidana fanns ocksi pi granngirdarna.

I trettioi.riga krigets slutskede intrd.ffade en verklig
stlcimkantring i r,5ra herrgirdars byggnadskultur. P5. de

pampigaste godsen som det Fleoingska Villnis och det

Creutzska Sarvlax fralrltri.der renissansid6n om symme-
trins allmakt redan i generalplanenr genom att dessa

gods bebyggdes med corps de logis och flyglar. Andla
stolgiLrdar niijde sig n.red att gcira g6rdstunen str;ingt
kvadiatiska. I bouingshusens planl6sning sl<edde lnnn
stcirre fiiriodringar. I std.llet fdr den brokiga n.ringfal-
den av srnirhtts kring tunet dvergick man till att bygga
endast en stor "herrebyggning" med plats f6r ett par
rymliga salar och hela sviter av rlrindre rum. De n.r5.1e-
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lisla uredcltida nar.nneu pi bostd.derna forsvinner. I stiillct
fdl borgstuga, frustuga, jungfrubur och nattstuga talar
rnan om kamrar ritt och sl:itt. Ocksi fasaderna giiras mcr
svn.uretriska zin frir.r och som takform biirjar man an_
vinda det hriga "holldndska,, taket eller clet svenska
siteritaket med dess la1lternin eller ,,italian,,. De endast
till hiigtiderna uppsatta boraderna ersittas sminingom
med viivda e11er milade tyg.tapetcr. Den dldre ,,nagel-

la.tr" irrredningerr ersettes nrcJ I)yrrbrla rrriibler, som
tili en bcirjan bestir av skip, stolar och bord i miirk ocl.r
tung tysk rendssans eller. bar.ock. Den representativa
grundtonen talar lil<a stark i den karolir.rska herr.girds
inteririren som i tidens driktskick och cereraonicisa livs_
fiiring i civrigt. Pi r.r.ringa sitcrier pibiirjar man upp-
fijrandet ay stetliga traslott, dir cien stora reduktionen
rred ens sitter spdr.r fcir alla sidana planer.

Den efterkatolir.rslia tiderr r.necl dess livliga sjiifart pzi
Viisterhar.et fir hos oss star.ka inslag av holld.nclsk och
engelsk inredningskonst med dess ansatser till moclern
ltomIort. Stilnyansen iivergAr i sin tur omdrkligt till
rokol<o, sorn hos oss innu anviinder ritt r.r.riirka fir.ger.
De ljusa och litta irteridrerna kommer eger.rtligen metl
den gustavianska epoken, de byggnadsskicket ocksi an_
passar sig efter de nya stilidealen med mansardtaket som
ledande takfolm uflder ett halvt seke1. Sedan kommer
rlen nyantika fasen med liga valmtak, tempelgavlar och
liolonnstillningar, hos oss som pi a1la andra hill i
lluropa. Empirestiler.r blir den mest spridda byggnads-
och inredningsstii, som nigonsin fiirekon.rmit hos oss, ty
clen gillas hdgt av aJla san.rhillsklasser., adel, bor.-
gare och biinder'. I en sntiiningom urvattnad Ionl lcver
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den lival till n.ritten av r8o)-talet, ja, pi boudgirdarna
till 7o-ta1et. Sedan gdr bide herremln och btinder fcir-

scik med de n1,a efterl<langsstilarna, som avl6ser var-
andra i snabb fiiljd.

En specialforskare, docerten E. Jutikkala, har gett

vir herrgildshnltu( ett mycket hedrande omdijme. Fin-
lands herrgiLrdar, siger har.r, ha vid sidan av vira priist-
girdar varit "cer.rtralhirdar fcir all andlig och materiell

odling i on.rnejden; ute i socknalt'ta ha de spritt kdnne-

dom ont uer utvecklade jordbruksn.retoder, med dem

som frirebild har den folkliga byggnads- och inrednings-

lronsten strd.vat mot nya mil - - -; i intim kontalrt
med socknarnas prasterskap ha deras [herrgirdarnas]
egare stillt sig i spetsen fiir allminnyttiga f6retag ellet'

lett sockenstaml.norna och cliir fiirt utvecklingen av {at-
tigvird och folkbildning framet, eller ocksi ha de genon.r

donationer gett det materiella underlaget ftir sidan verk-
samhet". Jutikkala fiil hir i frin.rsta run.rmet de ljusa
sidorna av herrgirdarnas sociala velksamhet i synfaltet.
Sjiilvfallet har det ocl<si funnits skuggsidol i en indi-
viduellt si vixlande fiifeteelse, men i stort sett kan herr-
gildalnas kulturfrirajande insats bejakas av en opartisk
historieskrivning.

,r

Ulon.r kust- och skiirgir <lsbrimet i Nyland och Abo-
lard omlattar vir svensltbygd hela landskapet Alalrd.
lldrtill kommer i Syd Ostcrbotten en trettion.rila kust-

reolsa av ett par mils djup. Fijrutsattring:rrna fiir upp-
odling iil mycl<ct olika i <1e skikla iandsdelarlra. Skiir-
gi.rden 6r iiverallt uton.r i det iistliga Aboland starkt
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bergbunden och odlingsflickarna diiljer sig iupplandade
vikslut och uttorkade kdrrmarker. De minga smi ida
Iarna i Nyland vidgar sig stillvis till rymliga slltter,
men lnestadels ligger de vidaste odlingsjordarna ld.ngre
uppat land, p5. den finska sidan om sprikgrd.nsen. Fasta
Aland, det forna "vattenlandet", genomkorsas av upp-
landade sund och fjdrdar, som i nutiden uppvisar stora
odlade ytor.

I dsterbotten iir kustbr:imet liksom i Nyland ett smi-
blutet land, men hcijdstrd.ckningarna d.r hir llgre. Till-
Iandningen har skett snabbare dn i scidra Finland p5.

grund av den starkale latdh6jningen och uppslamningen
i iarnas mynningsomriden. Vida "flador" (grunda fjir-
rlar) iivergir sakta men sd.kert till sumpiga stlandingar
och llngre fram genon.r torrldggning till bdrdiga hiivallar
och 5krar. Den mesta odlingsjorden i Osterbotten ligger
dock pS. Sdalarnas slittmarker, som ha torrlagts genom
sekelling kultur. Bebyggelsen har helst bitit sig fast vid
imynningarna, ddr de skilda byarna kunnat vixa ihop
med varandra, medan "i"skatan" (idalens <ivte del) i
sekler har fett vanta pe stadig bosittning. Dir har bcin-
derna endast birgat spridda skogsingar eller nyttjat
betet vid avligsna fdbodvallar eller "vister".

Bosettningen i medelstora byar n.red ett halvt tiotal
giLrdar i var och en har i ildre tid varit den ftirhirs-
)<ande, men i vistra Nyland och i skirgirden har stdll-
vis helt smi. byar f<irekommit. Eljest har fisket son.r

huvudniring gett upphov till verkliga storbyar med ett
eller ett par tiotal storahemnan i varje grannelag. Fiska-
ren behiiver irte pe samma sett som Skermannen bo nira
sin arbetsplats: han firdas dit med bet och pi de flesta
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hili har vattenlotterna eller "driktema" (av notdrekl)
viixlat mellan grannarna i en given ordning, sonr ofta
har varit urildrig. Varje granne har pi det sattet hait
lika ling vdg till sina vattenskiften. I Osterbotten, dar
stomhemmanen under seklens lopp har kluvits glng pii
geng, finns det fiskarbyar n.red upp till ett Attiotal b61r

der, som alla himtar en stor dei av sin rriring frit
sj iin.

Byarna i det nylindska kustlandet ligger vanligen i
idalarna. Ibland har de vuxit ut till tata radbyar, sorn

friljer ibrddden eller landsvigen iit. Om det nira isllt-
ten med dess i.kerflak ligger en grus6s eller en jlmrr
bergkulle, har nybyggarna gdrna lagt sina ton.rter d:ir fijr
att Ie fast och torr byggnadsgrund. l3ebyggelsekzirnan
har kallats "storbyl" i motsats ti1l de "backar'", dir ut-
llyttare efter storsltiitet pii rTsl,talet eller i nutide[
siagit sig ner. Det garula sl<iftet rev sa gott sorn aldrig
upp byama, meu nyskiftet har i st.illet o{ta gjort det, sli
att bygden hal fiLtt ett hcit nytt utseende, med de elr-

stalta gildar[a utplantcrade pi slatten. St:illvis stir de

gamla storbyarna dock si pass orubbade, aLt man kan
giira sig en biid av bylivet i den gamla goda tiden, som
visserligen inte gay negot stiirre virde i.t det sorn nrt
mera menas med allmd.n hygien. Dd.ren.rot kunde de tita
byklungorna skapa en hei.ntrevnad av eget slag, onr

ochsiL samboendet olta nog stdllde stola krav pi grant-
s:imjan. Ibland hijr man en utflyttad garnlnelnora tala
oru den triysel som holr miste, diL hon flyttade ut till
sin nya iioplats,

I ildre tid 1ig minga bondgirrdar in1<1d.n.rda p;i si.
tliinga ton'rter mellan grannarna, a1t det piverkade hela
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byggr.radssittet. Fdrr eller senale blev gerdstul]et l(rirg-
byggt, di r.nan helst {iirlade a1la hus till tomtgr';irserna.
GiLrdsplanens folm var d.ldst oregelbur.rden, men i en del
byar har en reglering skett, som skapat nagot si ar
r:itvinkliga gi.rdspla[er. Under. inf lytande av renassan-
serls krav pi. symmetri - tidigast frirverkligade pl herr-
girdarna i siidra Finland 

- bcirjade man tillimpa tan-
ken, att husen pe en tomt helst borde stillas "i vinkel"
mot varandra.

lnom varje lar.rdsdel var alln.rogens byggnadssitt rd.tt
likformigt, r-r-ran kunde med allt skil tala om ett bygg-
rads-rAicl, ellcr om "landcts sed" i byggnadsfrlgor. I
Nyland och Aboiand fijrekom den gi.rdstyp, sor11 mar i
Sverige har kallat gritisk, d. v. s. den lingstrickta girds-
planen innesluter d,ven ladugirden och lireatursfillan,
sonr skiljes fr-in mangirden genom ett std.ngsel. I Oster-
botten har n.ran vanligen byggt sina girdar enligt den
typ, sorrr har blivit kallad nordsvensk. Den lyrkantiga
girrdsplanen har orngivits ay man- och ladugirdshus
utan nigon skiljegiud. Nigon kreatursfilla har mau
inte IuIt pi girdstu[et, utan kreaturen har va1lligen
h6.llits i sommarfihus i byns utkant eller p:i aylegsna
fibcdvallar. Det fcirefaller som en orsak till denna ord-
ning vore clct fui;tiga sornmarklimatet i Osterbotten, sor:r

slulle gdra n:irheten tili djurhusen mycket besviirligar.e
rin pi sydkusten, diir son.rrnarluften lr tolr.

Nliingenstiides har det vuxit fram en fast ordning ltir
husens placering p:i tomten. Nirnrast byvlgen och jem-
sides rncd den ligger en bodlinga med en 6yerbyggd
port pi. erla sidan och stailet bortom porten. .Bonings-
huset, "bondstugun", ligger vinkelritt l.rot bodr-aden och
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mittemot den pa andra sidan on tunet ladugirdeu, be-

stirende av fdhus och foder'- el1er sveplada med en

port mellan de bfula husen. Girdsplanens fjdrde sida,

mittemot bodraden, upptas av en lillstuga och nigra
lider. En s6dan gird kunde vara alldeles titt kring-
byggd, och om det skulle uppsti nagra tomrum mellar
husen, fylldes de ut med ett manshogt plank. Di por-
tarna stAngdes till natten var en sidan gird en verklig
borg, som gav skydd mot "odjuren", vargarna, och Sven '

mot mdnskliga fridstijrare. Detta byggnadssitt ir gam-

malt i Osterbotten, redan i btirjan av r6oo-talet fann

Sveriges dldste {ornlorskare Buraeus sidana "inbyggda"
giLrdar i 'Iornedalen. De {innas savai pi. sverskt sorn

finsht omride, och man synes vara berettigad att se

deras uppkomst mot bakgrundell av de likartade tatur'-
och odlings16rhillandena.

Den kringbyggda girden gav gott vindskydd pi de

skoglosa isldtterna i osterbotten. Byggnadernas place-

ring kring tunet hade ocksi der.r ltirdelen att husbondet
och virdinnan hade si kort vig som miijligt frin farstu-
blon till bodarna och djurhusen. Dn nackdel var att
sntin kunde samlas i drivor pi glrdsplanen och att slid-
iiircr alltid var diligt i portgingen. En nyare tid bar

dock n.rest fdst sig vid skuggsidorna hos de inbyggda

giLrdarna och de stir nurlera kvar endast i de mest lion-

servativa bygderna.

Deu l<ringbyggda g:irden sammangir pi ett o{tirlikre-
ligi sdtt rned landskapet, den utg6r sjdlv en sluten kulle
pi sliitten. I)e lnnu hvarstiende girdarna ha i de ilesta

fall tinrrats i bciljan av rSoo-talet, pir cn titl di sarrt-

banclet rnecl den gamla alln.rogetraditioncn ijverallt var
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starkt. Biinderna i Osterbotterr reste som hus- och skepps-

rirrrmcrrrin rrrnl halvr ril<el och rnoLtog goda intrlrli
ociis:i i andra flejder, framfor allt av empirestilen mecl

tless 1ugr.u propot-tioner. Bondstugan byggdes dirfcir
lned symmetrisl€ fijnstergrupper och regelratta tal(-
lister, som vaclrert avslutade de tunga talten med deras

takved av stadiga grigLinsalrde sigbrlder. Bodarna vid
slallporten timrades n.red loft och svalging och var utatr

ger.rs:igelse bondg6rdens vackraste hus. Over det he1;r

vilacle en lugn indamilsenlighet och irlighet. Aldst var
gildarna helgli, senare begynte man riidfirga dem n.red

slanrfirg. Ftjnstcr- och d<irrfoder strilkos vita och likasir

listverken. Dcirrarna iiro ofta sn-ri konstverk, sotn erinra
om timmermansvandringarrta siider ut och om snide-

lierna pi segelfartygens akterspeglar och kajutor.
Den vanligasLe plaliformen f6r boningshuset var par-

stlrgan: ett l.rus med tvi sLora gavelrum och mellanlig-
gande farstu. Vardagsr.rmmet kallades vistar- eller

vistasstuga och linrummet i anrlra gaveln framsttlga.

Det saknade ofta eldstad och liunde siledes endast au

. vindas som gS.stabudsrun-r om sommaren. Diremelliur
var det klidkan.rmare och fcilridsrum, r.ned andra orcl

eu direkt efterfiiljare till den {ijrr'6dsbod, som i enkla

fcirl.rillanden intar framstugans p1ats. Inredningen var

str;ingt traditionsbunden necl sina tvi hogsingar: drirr-
siugen f6r girdens vuxna barn och ncijligen ftirefilt
liga tjinare saurt innersangen fijr liirrildrarna och smi-
barnen. Platsen mellan den v:ildiga ugnen med dess

iipplra spisel och innersiir.rgen heter stackogolvet (kofi-
golvet) och il kvinnornas slrskiida omride i stugan.
'Iidigare lcipte iir.rgb:inkar- l<ring viggarna, medan sto-
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larna var hiigst I5. Denna interiiir, med ytterligare negra

blomsterbemilade skip och :med " f d.ll1turu" (ftirl6tar) av

fdrgrika yllevdvnadel fiir hogseingarna, var i sitt slag

iika lugn som triiborgeu sjdlv till det yttre, allting var
ikta och san.rhdrigt med sj51va marken. Nu har moderni-

seringen miinstrat ut det mesta ocksi ur interi6ren utom

i nigla gammalnrodiga socknar, dlr man t. o. m. kan

fi se kvinnorna i vardagslag gi i firgrika sockendrik-
ter, en {cirmodligen ensamstirende relikt av gammalt

folkliv i de nordiska linderlra.
Sjalvfallet miste bondgirden noderniseras, den miste

gdras iindamilsenlig enligt nutidens krav, men de skiin-
hetsvirden, som gingna sliktled har uppnitt, borde inte
laolil6st hastas ilver bold. Fcir att ni dessa m61 har en

bostads{iirening biidats n.red Svensk Fitland son.} verli-
samhetsfdlt. Den kom likvil till under en bister tid, strax
fUre det stora kriget, och 6nnu har dess verksamhet inte

lrlnnat setta mirnga spir,

1. Ci arit l; notdls!.nskarnn t 7'7




