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mmqt och ödsligt brnsade höststormarne kring den lilla lots-
stngan längt nte i skären, Den lag pä en kal ndde och rnndt
omkrinss säg man endast watten fanit »ägra sinä klippiga holmar
hllr och där. Det war altsör längt nte, för att björkar och an-
dra löfträn sknlle fniinit migou trefnad, endast glesa tallar och
nägon krokig albnske syntes till pä stränderna. Det war sälnnda
icke ungon wacker plats, som lotsstngan hade, men när det stora
hafwet stinidom nndcr sonimaren lag spegclblankt och ett stolt
skcpp med sinn hwita scgel lnngsamt gled fram pä den lngna
i;tan, war äfwen här mycket wackert. Dä stormen äter for fram
öfiner wägorna och jngade npp ftnni, sä att det rök under staf-
wen, tykte Ewert Eriksson, lotsen, att det war riktigt roligt att
taga ett nappakag med dem. Han war en modig och., wacker
knrl, med tjokt mörkt hnr och stora swarta ögon: „swarta soin
wattxet en höftnatt" sade folket. Äien hnr knnde de wara annat,
dä han hade intet att se pä mer än den stormiga sjön, ti; stugan
lag knapt ett stenkast fran stranden och gafwelfönstret wette
dit »t. At landsidan war där icke häller mycket att fe, en hög
bärgl'raitt neli nedanför den en litcn gnngstig, foin förde till en
annan liten stnga ännn lngre och torftignre än lotskuian. Vräck-
lig och ganimal war den, fom bodde där, en fattig fjömans-
enkä, lnoars enda fon i fin tnr ylöjbe hafwet.

Kfwen lotse» war eiuaiu, ti; Hans gamla föräldrar hade
reda» i itdgtb tir mätit döda. och han hade icke gift sig, till stor
untaan ftr folket i byartte uppät landet. De tykte, att „Ewert
lotfm") f out han kallades, war en iinderlig man, men noo, kunde
MllN lita pä »0110111 alltid och en tiofast miiit i nödens tid war
han ocf)å; det rnav bttca Hans stora swarta ögon, soin berattade,
att det icke wore roligt hafwa lionom till fiende.

Hans arbotc föttttOttt lotfaubct umr att sissa och det gjorde
I;mi ifrigt, lfynnerhet wär och höst, im hau ljabc en gosse, fran



uarmaste by till fi» hjälp. U»der wi»ter» och sommartide» k»öt
ha» »ät och tillwärkade alleha»da fiskredskap, men om jord-
bruk drydde ha» sig ej. Te smä äkerlappar»e, som Hans far i
iingre är hasat upp mellan ste»arne, lägo »u alldeles wa»war-
dade. Ewert Eriksson tog hällre o»t höste» si» latta slup och
seglade inät, tils ha» nädde be förinögna bo»bgärbar»e, hwilkas
lwrbiga fält frobabes ä»ba neb till stra»ber»a. Där tillbutte
ha» sig niot peil»i»gar eller saltab strönnning, hwad ha» tu»be
behöfwa i säd och potatis. Ar efter är kom och for ha» sä och
folket kä»de honom alla sä wal, flickorna tukte ocksä, att han war
«n bra stätlig karl, »ien han säg i»te ät dem e»gäng och syntes
aldrig fara i giftastankar. En e»da fans det ända, som wiste,
hur det säg ut i lotsens i»nersta hjärtelammare och de»»a e»da
war Gullra»da husbonde»s yngsta dotter Klara, e» wacker sex-
lon ärs flicka, med har sä br»»t som ljungen i skoge» och ögo»
klara soin himmeten en sonunardag. Ho» pä honom sä
mängen stund och aldrig war ho» glaoare än när ho» säg Ewert
Erikssrnis bät lagga till wid stra»dbrngga». För inge» »mn»iska
talade ho» ä»dä om sinä tantar, uta» gömde dem sä tnst, tils
den dagen da lotsen sknlle säga ut, hwad soi» läg ho»oni pä
hjärtat, ty det wiste hon att han skulle göra.

Tet war e» solig wärdag, han koni ige» med förlig wi»d
i slupens hwita fegel och de» gängen habe ha» ett owauligt
«raide; ha» gick raka wäge» till Gullranda husbonde» själf
«ch bcgärde ho»o»l deil wackra .Ulani till hustru.

Faber» ftob stsom stligen af blivten öfwer en säba» bjärf-
het «ch mille knapt rätt förstä, hwad lotsen sade, men, da dcnne
för andra gängen upprepade jin begätan, tillade hau hotaiidc:
„Dm inte husbonden ger mig de», som jng wi!l hafwa, till hustni,
fä feglar jag omkull pä hcmwägeil och det blii er skuld". Nonden
blef skramd, tn han war en fredliss ma» och mille i»gal»»da
hafwa e» medmmmishlL död pä silt fa»>wete och det wiste ha»,
att hwäd lotsc» e»gä»g lofwat, det skulle ha» ockfä halla. Säle-
des besiöt ha» sig da med detfamma och gaf ho»oin siicka» i
G»ds namn. Det war fa ineb Ewert Eriksson, att hwad ha»
riktigt pä allwar mille, det fick ha» alltid; ha» mar sä »lärkwär-
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bigt stark i be» wäge» att i»gen k»»be rnotftå Ijonom, me»abe
(>)»llra»ba rjiiöbonben, »är ha» senare talabe oin be»»a hä»belse.

Mot .Ulara eusam wisabe lolse» sig boct aldrig strä»g eller
hårb och bet war för he»»e e» bar»slig gläbje att se, h»r» går»a
ha» tyktes ge efter för heimes ö»st»i»gar, me» so»i ho» war
e» förstå»big flicka, täakte Klara också, att bet nog kunbe wara
frmnDcleö till mstta, o»t ho» habe makt öfwer Ho»o»i, fast hoir
albrig lät ho»om märkä bet.

Äliöso»»»artibe» skulle brollooet stä och e» fagrare bnib
a» .Ulara på fa»s icke på »ulswiba tratter, Weckörna
fiinit sag »ia» aitsoin oftast lotsens slup roib brngga» och albrig
habe »ni» sett Ewert Eriksso» sä glab och pratsa», som »är ha»
stob l»tab mot wafstole», bar Klaras flitiga ha»ber flogo i» tråb
efter tråb till bntbiitfturet.

Tibigt pn bröllopsdagens morgo» ffimbabc lotseu »eb till
fin båt, som ha» kwälleii funtt klädt ined hägg- och björk-
funstar, frän niasttoupc» ä»da »cb till relinge». Eli brokig
flagga fladdrade ufwer seglet och pä akterstäfiuen lästes »am»ct
„.Ulara" i ftora fnrnvtii bofstäfiocr; bct mav nuineva bätcnS namit.
Nllgtti rafla årtag förbe l;o»o»i ut fra» stra»be», seban fylbe
minben be »»tiuättabe seglen och på blanka sommarwågor for
ben lycklige br»bg»»»»e» att hautta si» unga bnib. Stolt som
ell k»»g slltt ha» bar ioib styrct i fiiia blåa kläder och blaal hatt
på hufwubet, »og b»gbc ha» att se på för bijabenö ftickor. Dä
ha» ka»i fram till G»llra»ba, ko»»»o wä»»er och beka»ta ho-
»o>» till rnöteö ä»ba »eb till ftranben; uupe wib garbc» war
allting Näbt meb björklöf och ninja björkar och [tora fuippor »ieb
gtebelina forenbfommot Ijängbe öfiuer börrav och fötifter. Klnra
fatt ouicllcrtib färdigkliibb i farst»ka»»»are», ha» habe fwart klåb-
niiia, »ieb röbt fidenbillte, som ha»gbe i långa a»bar »eb till
fiillon; pfl luifunibet bar ho» e» myrtenkronä och e» stor blo»l-
--stttlrawl, be|<3iitom e» si» spetsslöja, soi» brnbsäta» loackert fast
»ieb tum förgnloa »älnr. Fästniailnens gäfma, be» tjocka
Mdledjan, war liabab flere hwarf o»i haise», e» röb ros wid
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bröstet och hwita handskar fulländade brndskruden, i hwilken
Klara war sä „wacker som en dag" sade alla.

Det war ett präktigt bröllop med mat och dryck af alla
slag, twä dagar ä rad dansades det och raskast bland alla swängde
lotsen oin med sin wackra brud. Pä tredje dagen toa man slutli-
gen afsked; brudswennerna hade brudgummen owetande, äter kladt
slupen med blommor och blad, sä att den nastan säg ut som en
löfsal och stora syrenkwistar hängde ända ned i wattnet frän är-
tullarne och stnret. 9in kom det granna brudföljet ned till stran-
den. I spetsen gingo spelmannen och gnedo pä fiulerna en hurtig
marsch, sedän följde lotsen och ungmor hand i hand, och efter
dem slägt och manner bäde män och kwinnor.

Klam hade i dag en röd kattunsklädning ined hwitt för-
kläde och hwit muslinsduk yä hufwndet, hon säg ut som en ny-
utslagen äppleblomma och när hon satte sin fot pä bättoften,
skallade ett högt „hurra" frän de unga karlarne i sällskapet.
De tykte alla att Ewert Eriksson nu for bort med den wackraste
flicka de wiste. Lotsen swängde sin dlanka hatt till afsted, „far-
wäl, farwäl," ropadcs det bäde frän stranden och slupen, sedän
gungade denna bort med sin dyrbara last twä Inckliga unga
människor.

Winden war god och frainät gick det sä att mattnet bru-
sade mot kölen och nu först war loisen riktigt Incflig, tn han
sait wid styrct i sin egen goda bät, med Klara wid sin sida; han
smäskrattade och sag pä henne och hon log mot honom tillbaka,
fastän nägra tärar skymde hennes tlara dlick.

Den lilla lotsftugau ute i ffären blef ett paradis för dessa
inm, som rooro sä ilöjda tillsammans, endast någoit gåug uuder
soinmare» foro de hein till Gullranda pä en dag eller par, eljes
lämnllde lolfen stugan blott för att fföta fitt tjrfe. Da fatt
Klam eiifain heininä, slitigt fufsianbe roib spinnrocken och troget
späjande ut »wt sjön för att fe efter slupens hwita segcf; inen

wid fisket följde hon alltid sin mau och tog raskt uti, fast hon
säg klen nt. Sä giiigo de wackra soininardagarne förbi och hösten
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bövjabe fmåningom nåvma fig, men annn knnbe fjön mången bag
ligga lngn och blank fom en fpegel.

Cftare an nnbev fonnnaven uiåste nn lotfen nt till f jos
och nav han wav bovta, kunbe Klara iblanb kanna fig en fmnla
öfroevgifroen, hon fom raavit man wib bet vövliga lifwet på Gull-
vanba. Stunbom tog hon bå fin ftickftvnmpa i hanben och gick
ntmeb ben lilla gångftigen nnbev bavget till ben anbva ftngan,
för att få pvata bovt någon timme meb ben wånliga gamla
«nkan. Holmfkan wav få fpvåkfam och glab, ehnvu hon fatt
bäv enfam och fattig åv eftev åv i ben bväckliga kojan, men hon
habe lävt „att låta fig noja" meb WnbS våb och wilja och bäv-
för wav hon alltib nöjb och tålig, Det kävafte, hon habe att tala
om, wav fonen, fom wav en fåban stolt och wackev gosfe; iblanb
{om bet ockfå bvef fvån honom, fom Rlava mafte läfa om och
om igen för gnmman och bå hait någongång fom hem på
liiågra weckor, wav ben gamla glab fom ett bavn. „Klas gosfen
min, wav jn bava på tvettonbe åvet, näv han fövst fov hem-
ifvån", bvnkabe hon fåga, „han wav alltib få fnåll wib
och bva på alt wis och nn äv han hela tjngntwå åv och en få
bnglig fjöinan, fabe gamla kapten i Vvowiken."

Klava hbvbe meb beltagaxbe pä bet fom gnrnman bevättabe,
■rncn albvig kirnbe hon fovstå, hlivu någon nmninfka stob ut meb
att lefwa åvatal, fkilb ifvåii ben mau höll kävast i roävlbenjnäv
Jjoii få fultit en timme ellev pav hos ben gamla, på kistan nn-
bev fönftvet, tog Silata favwål och wanbvabe hemåt igen. Däv
habe hon likwäl ej stovt att göva, bava att taga ihop näten,
kova in fina troå för och ge litet mat ät kätten, fom alltib
iåg på stenen fvamföv ftngbövven och roäntabe på henne; ben
iimv fom ett fallfkap i cnfmichctcn, tnkte hon och nav hon oin kwål-
lavne fatte fig på backfluttningen för att fe utat fjön få länge bet
■faiiö en ffywt af bagev, bvnkabe gvållen hoppa npp i henneö famn.

MiiM» gång bvöjbe lotfen troå eller tre bagai- bovta, en
lång tib fov beit smn fatt allcna och uwntabe och nät biåfteu bä
nnbev bc mövfnanbc mittcvim tjntanbc hwen fövbi beit enöliga
flngan, fov en v»öni»g igenont Ijcnneö tvopp och nicb tdvar t

öglmtn bab hon ( Suib fov fin nian, fig fjätf och alla mänitiffov; bet
gaf henne alltib Ingn och trygghet äter. 3inåningom luanbe hon
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sig likwäl mid detta ensamma lif och sedän kom det äter tider,
när lotsen alltid war hemma och dä glömde Klara alla de stun-
der hon känt sig sorgsen och orolig.

Det war en owanligt wacker dag i början af oktober, fo-
ten sten pä de glila löfwen och himmeten war blä som oin sommaren.
Lotsen hade nu i flere meckor warit hemma och redan slagit upp
sin nätbindning i wäntan pä wintern, men denna dag skulle
nter föra honom bort frän den lugna stngan, den warma brasan
i spiseln och Hans flitiga nnga hustrn, som war hoiwm sä inner-
ligen kär. Frampä eftermiddagen syntes en liten skeppsjulle styra
kosan mot stranden nedanför lotsstngan; den roddes af trenne
fjömän och när de nätt land hoppade en afdem ur bäten och
kom med rasta steg uppät backen. Han tyktes wara en ung
tarl, läng och prndlig i blä kawaj med sydwäst pä hufwudet och
blickade frimodigt omkring sig.

lotsen säg ut fönftrcr, men knapt hade han sett
ett ögonblick pä mamien, innan han ntropade: „Sä att
Holmen nu är hemma igen, nn skall wäl mor Hans, fä stora
ögon". „Det tänker jag med", sade Klara, som stigit upp frän
sorinnrocken för att öfwen betrakta den främmande. Snart
hade den unga mannen emellertid hunnit fram till stngan och
trädde hurtigt in genom diirren: „Goddag granne", hälsade
han gladt, „hnr star det till, äh bra kan jag tanka efter dn har
tnipit dig en sadan wacker tös, morjens madam".

Han wnr sä llistig och frispräkig, attKlara iute kuude lato
dli att skratta, dä hon hälsade pä honom, men lotsen sag met>
c»s ut soin ett swart äskmolil och wände sig buttert mot fönst-
ret. Klas Holmen, den glnbc sjömannen tyktes dock ej märkä
nägot sädant, utan fortfar att prata pä sitt frimodiga sätt; bland
annat berättnde han äfwcn, att han nU fätt tillätelse att hälsa pä
sin gamla mor, medan fartnget, som han reste mcd, lastaoe wit>
en säg i grannskapet. Karlaine där nere i bäten, mille nu ha
lotsen med till ett annat skepp, som ocksä läg förtdjdt bakom
närmaste udde, han hade bara passat pä att siippa i land met>
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bem. Teba» ttlaå futtit e» stimb och pratat, tog ha» fnr-
wäl och begaf sig, hwifsla»be e» muttet sjönmuswisa, pä
wäg till si» ganiln nwrs stuga, Åiotfcn äter brog pä sig si»
regnrock och berebbe sig för ben lä»ga sjöfnrben, nie» glab säg
ha» i»te ut, bet habe ingen kunnat pästä, Klara känbe sig
sä ängslig till mobö, hon nasta» grät, när ma»»en skulle bort
igen och menabe, att be sista weckorna warit sä fribfulla och goba;
lotse» blef bä glab ige», bab henne torka sinä tärar och lof-
wabe lomma fnart ige».

Ha» höll ockfä fitt löfte, Tibe» »»ber ha»s bortawnra mt.

habe boek icke warit hälfte» sn läng soi» eljes, berättabe .Ulara,
unr ha» koin hem? .Nlas Holnien habe luudit he»»e till gra»»-
stnga», bär be haft bäbe win och kaffe och ha» war e» riktigt glab
gosfc, fom ku»be berätta »iä»ga lustiga och »uirkioärbiga historier..

„Tro i»te -för mnckc-t pä Hans prat", fwarabe lotfe» kori,
»av ho» talabe härom och frä» be» bage» blef ha» likfom e»
si»ula sträfware niot he»»e ä» fbrr.

.Ulara Fätibe bct likwäl icke, ti; ho» war alltib glab, bara
he»»es »ia» i»ar beinrna, befs»to»i war bär »»niern icke öbsligt
feba» .UlaS liontfotiimit, tykte lion; ha» toi» ofta Ned till bent
och pratabe litet „fkoj", fom ha» fabe, mcb lotfe» och ha»s nnga,
wackra h»stru. Ia ha» koin altför ofta, tykte Ewert Eriksfo»,
f o»» ej fimbc liba, alt »ägo» fäg litet blibare pä ha»s .sUara;
baglige» tänftc ha» bnrpä och blef alt bitlrare i sitt si»»e,
nie» de» »»ge fjömnnncnö resbag war ö»»» intc konune».

E» dag hade Ewert warit itpp tili närmaftc bu i »ngot
ärcixbe och fom tiUbofo. glabcire tili »iob3 ii» pä lii»gc; »är ha»
da »iinimbe sig ftugnnj hörbe ha» plötsCigt prat och ffvatt och
fåg (jcnom grnnarimö glesa twistar Mara siä i ftitgböiTOi ifrigt
ftmrspdibmoe nicb Klas ftolmcii, fom sta»»at »libt pä gmigfti=
gcii mcb sitt metfpö öfnicr aveln. Baba ioovo »mcfet glaba
ocl) tnftcö Hllftua roligt tillsamuia»?, mc» lotfe» det ihop tänbcrna
af wrebe och säg möift pä bcm. .v>iärtat lag tnngt fom e» fte»
i bröjtct pä lioiiom, t» »» mcnabe ha», brpbbc Kliwll sig icke
Mtta o»t lio»o»i, ilta» bara orn bc» ftyktige f jomannen, för
ntt ha» war glab och Fnnbo ppctta sju ftugor sulia rneb struut.

Ha» »oiste icke, oin ha» ffiillc ftmiim, bär ha» war, eller
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ge»ast gn fram; det se»are gjorde ha» likwäl, me» j»st san: ha»
fom, lyfte Klas pä hatte» och wandrade »edat strande», Klara
däremot koin gladt hälsande ut till wägen. Han säg knapt

pä henne och halsade kart, annat klinde han ej göra, fast ha»
nviste Hunt fönindrad och bekymrad Klara skulle wara.

„Klas Holmen har en fwar siende", sade Klara »agra da-
gar därefter.

„Har ha»?" frägade lotsen nch for häftiqt upp.
„Ia sä är det", swarade ho», „det har komniit en a»na»

ijöma» het» till by», som sista söndags ströt och talade osannin-
Har uppe hos »ämdenia»s, sä det war en skam att höra pa.
Klas steg dä frain och tog modet af hononi e» smula, men sä
fick ha» sig ocksä e» owä» för det taget och sag har maniat
ho»om".

„T» är fasligt mä» o»i Klas", sade lotsen hänfullt.
„I»te alls mer ä» om dig" swarade ho» skratta»de och

tog ha»s ord soni ett skämt, »ie» lotse» hade »og »ie»at allwar.
Tide» för sjöma»»e»s wistelse pä landbacke» skulle emellertid
siiart wara sl»t och »är ha» e»gä»g war borta, wille lotse»
tala öppet uied Klara; ho» war ä»dä bara barnet och skulle
»ug lata säga sig, da skulle alt blifwa godt ige», tä»kte ha».
Ha» war »u äfwe» själf »lycket henuna och Klas mest i In;»,
det war ocksä e» tröst.

)iowember mä»ad war kall och k»le» säsom oftast är
Kallet; i eil del wikar lag reda» e» tun» isskorpa, me» lring
lotfcnö stuga gick sjön ä»»u öppe». SDet war «tanga tankar,
sonl hwirslade oni i Eivert Erikssons husw»d dessa weckor och

■en as de tungfta war de», att Klas Holmens fartyg k»»de
blifwa infvuset nnd säge» och sjönm»»e» säl»»da tiuniigc» att
sta,ma heininä hela de» länga wi»ter» öswer.

Silava säg wäl, att he»»es ma» war betrykt, nie» som ho»
ittgfn orsak wiste, tä»kte ho»: „Det gär wäl öfwer ige», blott
»m» läter ho»oi» wara i fccb". Flitig war ho» som ett di,
och alltid nöjb. Sä satt ho» äswe» sju»ga»de wio siil rock e»
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kall nowember eftermiddag; det war gaivfta mörkt rcdan, men
en ljns strimma mcllan molnen tydde pä, att mänen fnavt fkulle
gä upp. Häudelfewis föll hennes blick genom fönstret ut pä
de>: gväa fjön nedanför och hon wavfeblef dä, att en bät lade
till wid stvanden. Äiannen war uppe i byn för att köpa räg,
iet war illa nog, ty han sick wifst »n bud om att fara ut och
lotfa, trodde >Uara. Hon hade ockfä rätt, menade karlarne, fom
trädde in; det war just det fartnget, där Klas hade plats,
fom fkulle lotfas ut fvän ftävgärden, men, da de hörde att lotfen
.gätt uppät landet, fade de fig äinna gä honom till mutes
ett stycke.

Klara fatt helt tyst och allwarfam, fedan mäntien ftundat
,bort, hon hade ej mer lust att fjnnga, nu fedan hon wiste, att
mannen igen mäfte läinna henne pä flere dagar för att fara ut pä
ien stormiga fjon, Klas fkulle ju oclfä refa, fä war där en borta,
fom stnndom haft ett gladt ord för henne.

I stugan war det nu fnll fkmnning, men ute inste mänen
tlart: Klara tände eld i fpifeln, att mannen skulle hafwa warmt,
»är han kom hein, fedan stod hon där och makade om medstickorna,
da brädftande steg hordes där nte och nägon häftigt rykte upp
korren.

Filfst trodde hon det war lotfen, fom kom, men fedan fäg
.1)011, att det war Klas Holinen, fom blek och darrande stod fvam-
för henne. „I Gnds nainn, hwad har händt kara Klas?" frä-
gade hon förfkräkt, „du är fä dlcck foni ett lif".

,Hag är ocksä dudenä ma», oin du icke hjälper mig Klara",
jiuarodc fjöniannen ängestfnllt, „jag stall tala oin för dig det,
soin fkedde just för en liten stund fedan, Mnnes dvi Silfiuer,
den där inatvusen, fom furde dnd uppe i byn och foni jag knggade?"

„Ia jag inino »og, han blef nrifSt din owan dä Klas?"
„\\a bct blef han och cu ftijijig Earl är (jan; toe gånger

Ijar jag fett, Ijnr Ijan luvat pä Mig» meit i kwäll tänkte han nog
taga mitt lif, för ha» läg i bakhäll för mtg »ära wägnl med
plstlllen i hand. Just fom jag koin förbi, for en knla tcitt
ioid orat pä mig, uicu lräffade c.j; Nllfwer lom dä fvain och
stulle sljuta engäng tili niot haisen, dä ficf jag fast i Hans hand
■oå) ivved pistolen ur dm".
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„Tet war rysligt", sade Klara och tnäpte ihop sinä händer.
„la, men annu har jag inte berättat det, wärsta", swarade

Klas med darrande läppar, „fer du Klara, just dä jag fick pisto-
len ur Hans hand, fmälde fkottet af' rakt mot Silfwer fjälf
och där läg han som en sten bredwid enrisbusken".

„Gud i himmelen", utropade den stackars Klara och mera,

föll än satte sig pä bänken wid spiseln, „hwad stär nu att göra?"'
„Intet mer än att jag, fa fort ske kan, lagar mig ut till

skeppet, som ligger segelfärdigt bakom udden", swarade sjöman-
uen. Mngm har sett mig i dag tillsammans med Silfwer och är
jag i god tid ombord, sä är alt godt och wäl".

Klara berättade nu om karlarne, som gätt nopat bun för
att föka lotfen och bad honom wänta pä dem, men det wille
Klas iitte göra.

„De kuuna dröja där ända tils i morgon", menade han
„och stannar jag här, skall du fa se de komma öfwer mig för
Silfwers skull, därför att alla wiste, att wi woro owänner.,

Äten nnd den bögste Guden, jag äi ej skyldig till den uöliitgens
död och har inte lust att för Hans skull komma fast; du maste
ro mig öfwer till fartyget Klara, det är ju wnckert munsken och
du är ej rädd af dig. För mor fkall du tala om alltsammans
sedän, nu springer jag bara hem och tar mitt lilla skrin och sä-
ger farwäl mcd detsamma-, mor wet nog af, att jag skall bort
i twäll".

Klara säg betänksam ut: „Kau du iute wänta pa karlarne
och Ewert", sade hon äter; „om jag nu ror big dit öfwer, sä
kllnna de komina, niedan jag är borta och det wore riktigt
illa det".

„De fä nog söka loisen", swarade Klas, „jag räkade l)cmom.
i middagg och han sade, att han ämnade sig ända upp till stor-
moösen efter widekwistar, soin skiille behöfwas till nagot nät,
eller hwad det war. Fartyget ligger inte längt, oin du har nä-
got hjärta för en inedmänniskas nöb, fa ro mig öfwer för Guds
barmhertighets skull".

„9)iå sto da", sade Klara, „om du styndar big, sä hinnei
jag kanski tillbaka, siirrän Ewert foinmer".

Den uitge fjömctnnen hastade bort, under tibeit patog.
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.ttlara en warm tröja od) knöt en röb yllebuk om hufwubet.
Efter nägra ininuter war .Uine tillbaka meb ett litet fkrin nnber
arinen od) bäba twä gingo neb tili stranben. Tet war ett
mycket wackert månsten od) fjön lag fpegellugit; bakom übben
ftjnteä tnbligt inasterna af bet stora steppet, bet knnbe knapt
räcka mer an tjngo minnter att ro bit nt och tillbaka igeu,
tänkte .Ulara, när be satte sig i en litcn lätt ekstock od) labe ut
fran lanb.

Snart woro be längt borta, »ien nppe wib stngan syntes
i betsaniina en läng, inörkklnbb kari, bct war lotien. Han
habe ntan ntt rata någon af be ntsänba niatroserna, wanbrat
hanat od) foiniiiit förbi fönstret just innan Silava uch Klas
Holinen begåfwo sig bort; bct war Ijnst inne t stngan genom
clbon, soin brann i spiseln, så att han tnbligt kunbe se, hnr be
stobo bär och spräkabe isrigt ineb hwaranbra. Han bles bä na-
sian såsoin tokig af swartsjnka, loreb sinä hänber od) bet ihop
tänberna så att bet knakabe i bcnt; ntan att röra sig blef han
stäenbe pn sainina ställe, men när be koninw ut för att gä tili
stranben, gick han bort i sknggan så att ingenbera märkte honoin.
Jyörft bå båtcn war nte fråit laiib, gick han fdforn iiämbt srnin
«d) äppiiabe ftiigbörrai, men bet war meb bobsångest i hjär-
tat; ti) i siii blinba oro trobbe han un bara att Klara sarit
bort ineb fflaä Holinen fiir alltib. Inte en minut täntte han
på, hurn otrolig en fnban tanke war, ntan bär stob han od> säg
pä elben od) slog sig för pannan, soin oin han ej wetat tili sig.

I betfanrma kommo ernettettib inatrofenia od> 1001:0 glcibct
«tt äiibtligeii txä ffa på lotfeii. Ingen tib ioni - ntt förlora. (Jtuert

Eriksson hann bävför blott ftädn elbeu, taga på sig sinä rcöklä-
ber od) folja meb be twä fräiiuiiaiibc. Stiigubörren läfte han
noga fast, men tog ej npcfclu meb sig, ntan stack bcn bakoin
bövvtröffclu såsoin bc alitib brnkabe, bå hnset mav tomt.

lit tiU bct för aiifar liggnn.be fadugct, funbc nimi komina
pci tiuäiiiie olifa mägiu, antingcn geiioui ett sinalt od) gnmbt
smib, ettet öfiuov bat öppiia fjärbeii förbi übbcii. Mlltrysema
nu'b fin bjupgäcnbe fölbåt, luågabc sig icke in i fuitbet, utau
libllo «PP mot nbbcii; Silava åUv, join habe blott en litcn cfftodf,
tog bcn fortarc uiägcii gcnom fiiubct od) fälnnba kom bct sig,
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att de twä bätarne icke möttes. Lugn och nöjd, fedan hon fetv
>Uas wäl ombord pä fkeppet och tagit emot Hans tackfägelfe för
barmhertighetsmärket, rodde Klara tillbaka; men hwem kan mäla
hennes ängslan, när hon fann dörren ftängd och elden fläkt och
däraf märkte att lotfen under hennes fränwara kömmit och reft
bort äfwen.

Nu förebrädde hon fig bittert, att hon rott ut till fkeppet,
ty hennes man war alltid wan, att hon war hemma och tog af-
fted af Ijonorn; det war fwärt, att de nu ftildes pä detta fatt,
man kuude ju aldrig weta, om ntcrn rätades igen och fä kunde
Ewert tro, att hon fprang i dyarne och roade fig utan att fnga
till ät honom.

Alt detta och mycket mer tänkte den stackars Klara, där
hon fnlt allena i stugan och undcr den länga, mörka höstnatten
kuude hon icke fofwa af bara oro och ängslan.

Dagen därpa gick hon till Holmens gamla mor och Made-
on: det, fom Klas bedt henne fäga; äfwen berättade hon, huru
ledfamt hon hade det, da hon ej fick räkä fin man innan han
for. (Uinuman tröftade henne dä pa alt wis och litet nöjdare-
ätenuände Klara till det ensliga hemmet, där arbetet war hennes
cnda glädje.

Lotsttl drojde owanligt länge dorta dcnna gäng, fä att deu
unga hustruu redai: började blifwa orolig, men en dag, da hon
warit för att gifioa färei: deras aftonkost och kom in tillbaka, fatt
fienneS man alldeles som om han aldrig warit dorta, pa siir
wanliga plats wld fönftret.

„Godafton Ewert", hälsade hon gladt, „Gud ware tack och
lof att du nu ändtligen ar hemma igen".

„Det lär du bry dig litet om", smarade hai: härdt och
säg mörkt pä henne.

„Hunl sä?" frägade Klara förundrad, „dn met ju huru
nöjb zag alltid är, bara du ar hemma".

„Cck) det skulle jag tro oin big, en hustru, forn springer bort
frän hus och hem med en främnmiidc ung karl".

„liinort, hur kan du talct pa det sättet", sade Klara för-
skräkt, „Klas har uog bcrättat, huru alt gick till, det met jag^
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bet war bara så illa, att jag ej han» tillbaka, i»»a» bn reste,
men bet har jag NU snttit och sörjt öswer änba seban bess".

„Den som mill, mä höra på Klas Holmens lögner och>
bina meb, jaa. är icke ben mamien, bet ma bn weta och sager bn ett
orb till och gbr big ostylbig, så tör jag big på börren, bet mä
ioara »att eller bag".

Klara bles wycket strämb, ti) sä onb habe lotsen iinnu
albriss ioarit; men som hon nn sbrstob, hwarsor han war bet
och wiste, hurn orätt Ijan habe, trostabe hon sig meb sitt rena
jannoete och tänkte, att, om han fick wara litet i ro, sknlle hon
nog så tillbaka sin garnla inaki öswer honom.

Hon teg bärsör stilla, börjabe laga till kwallswarben ockj;
sysslabe som om alt warit som wanligt. „I morgon blir
alt bra igen", tänkte hon om kwällen, men slere bagar gingo
om och lotseii sbrbles lika mbrk och tnft. Det bles Klllva slnt-
ligen altsiir swårt och slntlige» srågabe hon wänligt, om be »n
alltid stnlle mara så omannet: i sitt eget hein, be som woro man
och hnstrn och loswat insör Gnb att älskn hionranbra, „Det
löftot hai jttg inte swikit", sade hon trohjärtabt, „bn ka» lita
oä mig Emert"

Men nu lirot lotscnS wrebe ut i orb, soin ajorbe .sUaraS
tinbet hwitare än suon, soin föll bänite; alt, soin fjan tänkt och'
tilnlt siä i toogat och loeckor, koin nn srarn och Inoab än Klarll
sllde till sitt sörswar, stob hau sast ioib sitt, De rnåste »n skil-
jaö, sade hllN tili flut, \)an ffiille siira henne tillbaka till Gull-
ranba; oin hon mille cller inte, så stnlle alla så se att han,
(Sraett icke war att leka meb.

Hau war hård sain en sten, Hans olnckliga mifStanfar (jabe-
»asia,i nibbat Hans förstilnd, ti, sn kav höll ha» iUavci att min-
sta tanko på, att hon nnmero icke lwydde sig om Ijonoin, kuin
loisen, sa stavk ha» war, att darra soin ett lof i hoststormen.
SQet mar nu engång sa, att (JiiUTt Eriksson icke war lik Nllgon
annan hwltrlen i gläbje eller i sorg.

Dtzt toox tunga wedov, fom mau och t)uBtru nu genom-
tefbe. Lotsen tllllldl fiillan och äfioen KIINM iuar mest tyst> ty>
lion hlldl »n lärt sig, att hcnncö maft öfiucv mainien war f(ut
och att orb tjiinabe tili ingenting.
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Hon wiste fjälf, att ho» aldrig gjort honom »ägo» orätt
och det war e» stor tröst för he»»e; tiden, tänkte hon, kunde ä»»u
möjligen förändra ha»s tantar och om sä stedde, stulle hou wara
deil färsta att räcka honom handen till försoning.

Det hade »u blifwit winter och en strang winter ä»dä;
ise» läg reda» i deceniber rundtointring lotsstuga» och snö»
täkte nlarken i fin hwita swepnmg. Klara suckade och tytte att
ocksä heunes fröjd här pä jorde» läg i likstrud. Ho» hade aldrig
kunnat tro, att lifwet i denna wärlde» stulle wara sä tungt, som
det blifnnt för henne.

Lotfen hade ännu icke Hällit sitt löfte och fört henne hem
till Gullranda, men smäningom uppstod i Klaras eget hjärta
den tanken att nägon läglig dag begifwa sig till föräldrarne och
bedja dem tala godt för henne hos mannen. Kanste stulle far,
som war en sä fredlig och bra karl, kuuna ställa alt till rätta,
tänkte ho» och bad sä iirnerligt war Herre 01» hjalp och biftänd.

Tide» hade nu gätt sä att julhalge» stod för dörren; själfwa
julaftonen tlädde lotsen pä sig halgdagskläder och sade, att han
stulle gä upp till bn».

~Du fommer wäl hem pä kwälleil ändä?" menade Klara.
„Det liir inte ffc", swarabe hau duttert.
~ftan du läiuull mig ensam pä själfwaste julaftoue»", sade

Klara grätande, „säg uu audä hälst ett wäuligt ord iu»a» du gnr!"
Han war ndlln wid dörren och stulle just gä, nu mimde

ha» sig blott oni och säg pä he»»e, me» inte ett ord kou: öf-
wer ha»s läppar.

Det war härdt tykte den unga Ijiiötrnit och grät en stund
fakta rneb förklädet ufwer hufwudet, seda» steg hon upp, lade
nndan spiiiiirocken och började städa stugan till hälgen. Dll
alt war i oidning, stod ho» länge och säg ut genorn fö»stret. Det
to», för he»»e, att ho» just i dag stulle begifwa sig hein till

efter ho» i lllla fall war ensam; tidigt följa»de jul-
dagsmorgo» Itrnbe ju far seda» stjutsa hmm hein ige» och tala
•med Eiuert pä sainina gäng.
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Det war middagstide» när Klara längsaint nxmbrade ned-
•för backen till stranden och widare ut pä ifen; hinnnelen war
hanska nnilcn, men lufle» blid och frän de tirnga »wlnen föll
en och annan snöflinga tyst och lätt. iUara war litet owiss,
hwillen kasa Ijoii borde taga for att komma fortast frnni. Hon
gick raskt och tänkte hela tiden, huru hon bäst fkiille tunna frani-
sialla sitt arende för fadern, sä att han icke förargades pä
lotsen. Talnnda wärkte hon ej, huru fnön nu full tätare och
tätare; sninningoni hade den fylt hwarje fpär till wäg och ännu
föll den oafbrutet. Slutligen började det äfwen bläfa och dä
först fag Silava, att hon war ute i riktigt swärt wäder. 3iu war det
tansie tlotast att wända om hein icjcn, tänkte hon, under hälgen
lunde ju wädret äter blifwa waclrare. Hon färsökte gä lika
rakt tillbaka forn hon gätt frainät, men detta war ingen lätt
sat, ty hwart hon an gick, fyntes endast snö, alt annat war
insiuept i dinnna och niörker. Alt tröttare blefwo hennes steg
i de djllpa drifworna och flutligen förniädde hon ej wandra wi-
imre, ntan fntte sig ned och stödde hufwudet niot handen, Icke
läiikle hon pä, att hon, om hon dröjde där, skulle begrafwas
i fnön och i den tilltagande nattkölden förfrnfa fina lemmav;
Ijoii fatt där helt stilla pä en stor drifwa och tykte, att den
inörka hiininelen plötsligt öppnade sig öfwer lienne. Tärinne war
>det inärtwärdigt ljnst och härligt, hon säg niackra änglar i hwita
kläder, soin sjöngo ljnfliga sänger och sä koin hon nied ens ihäg,
alt det max julafton. Tänk hwilken glädje i hiininelen, nu
kunde hon alldelea tydligt höra änglarnea julhälsning klinga,
ända ned till sig:

„Nra ware Gub i hiijden, frid pä jurden, mäinn-
skorna e» god wilja".

Hon lniipte ihop sma händer och ropade gladt: „2(mcii,
\k altfi". Sedän kände ho» sig muckct trött, ugoiieu folio ihop
uch ho» soniuade djupt och lugnt, där ho» sait pä brifuniii, längt
ikilb frin alla iimuniifov. Hevrens öga, som ser äfwen i det för-
dolda, walade dock öfwer bciina enfarnrna och beredde hernie en
härlig juldagsuiovgon i sitt himinelska rike.
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Lotsen hade emellertid ssere timmar »»ankat omkring uppe
i drrn; han hade ocksä försökt att dränka den sorg, som ha» sä
länge burit pä, i ett glas ined nägra kamrater. Men som han
aldrig warit wän af starka waror, sta»»ade han inte länge dland
de andra, »ta» wände inistä» mot sin wilja om till hemmet.

Klaras sista ord brände sä nnderligt pä Hans hjärta, han kunde
ju gä hem och wara e» smula försoiilig ändä pä jlilkwällen.

Det kom plötsligt en sadan oro öfwer honom och han
gick som om nägon jagat honom framför sig, men när han kom
till stugan, säg han med föru»dran att dörren war läst och att
ingen eld brann i spiseln. Hos gamla Holmska» rcrnr Klara
icke, ty där hade ocksä warit inörkt, när ha» gick förbi och nu
föll i:atte» pä och snöyran slog mot ansigtet. Hivar kunde Klara
wara, ja hwar? Ha» gick i» i st»gan och säg, hur alt war
städadt och sllygt; alt stod pä sin wanliga plats, »ien Klara
fans icke. Han sprang ut i nwrkret, ropade och skrek, uteit sick
intet swar; han stapplade öfwer stnbbar och stenar, föll omklill
och koin »pp pä fötterna igen.

Det war e» fbrskräcklig julnatt. Ilta» rast och ro ströf-
wade lotse» omrnng ända tils det smäningom dagades i öster
och »är morganc» sent omsider kom, fann ha» Klara tätt ioid>
stranden, me» stelfnise» och död.

Sole» strälade sä klart pä juldage» soni oi» de» melat
saga „Hela wärlde» fröjdas Herra»," >»e» i lotsens hjärta war
det mörkt fäfom de» fwartnste wi»ter»att. Inge» tär koni i
Hans öga och i»tet lj»d öfwer Hans stela läppar, da ha» tog
de» liflösa kroppen, ha»s ege» uiiga, wackra hnstr», och bar de»
in i stugan.

Hai, lade ben döda pä sängen, nftog sörsigtigt hennes
röda hllfiuilddllk och börjadc gnida de stelilade lemmcmie; det war
likwäl ett fifängt arbele, lifiuet kom icke tillbaka, me» »är ho»
nu läg där sä blek och stilla, säg ho» sä förklarad och lycklig
ut, att ma» tydlige» k»»de se, att ho» ko»»»it till e» cwig frid.
Lotse» förstod det, ha» stod lä»ge orörlig och säg pä ljernie och
nied enfl förstod ha» ocksä, att detta oskyldiga a»sigte speglade ett
rent, oskuldsfritt hjärta; Klara war offnldig till alla hcmö »»ss-
tantar, ho» hade aldrig gjort hoiwin »ägo» orätt, nie» ha»
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däremot hade, blott för en förflugen tanke, warit grnm och hnrd
mot henne, mer än fom kunde utsägas.

Ängerns allra bittraste kwal ofwerföllo hononi nu, fä att
han kastade sig ned bredwid den döda och mred sig som en mask
i stoftet. Sä dlef han i stere timmar, men sedän reste han
sig upp, tog mössan pä hlifwudet och begaf sig skyndsamt bort.
Det syntes nll pä honom att han fattat ett beflut och fä war
det äfwen. Han gick till pastorn i församlingen och berättade
utförligt alt som händt och huru det warit mellan honom och
Klara hela hösten; till sist yttrade han: „Tror herr pastorn, att
jag kan fä lida warldsligt straff, lif för lif, heter det ju och
jag är wisst orsaken till hennes död?"

Pastorn säg länge pä honom med allwarliga blickar. Slutli-
sade han: „Stackars wän, jag ser att du nu gärna skulle lida
till kroppen för att däfwa sjnlens kwal, men nägot warldsligt
straff kan du ej fä; mä Gud i himmelen styrka dig att bära
ditt eget famwetes dom, fä wisst som Han förläter för Kristns'
skull, en ängrande fniibcire.

Med hufwndet böjdt inot jorden och lutande som om nägon
kastat en tung börda pä honom, tog lotsen farwäl af pastorn
och gick bort säsoin en man, soin wet att solen inte mer har
nägot sken for honom.

Under de följande ären blef den ulyölige lutsen stydd och
hatad af alla inännistor, emedail folket enwist pästod, att han
tagit lifwet af fin hustru. Smäningmn började nmn dock att
tillita tänna inedlidande med honom, dä man betraktade Hans
dleka, afinagrade anfigte och det grähwita häret; han säg ut
soin en älblig gubbe och mängen tänkte att Hans forg war större
och bittrare iin nngon nmnniska kunde förstä.

Enscun satt lotsen nr efter fa i stn ensliga stuga, demo
si»a sistiint uch hördc, huru ftonnen 0111 HNftm for hwiuande
föibi. Sä satt hai: ockjä en miirk noweinbernatt, dä han
genom ftIMNM tykte sig l>öra en klagande männifforust. Han
lyssnabe en ftunb för att dli riktigt säker pä sm sak, och sti)n-
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dade sedän ut; natten war wisserligen djup, men dä och da bröt
sig ett swagt mänsken genom molnen och lotsen säg därwid att en
bät sträfwade och stridde mot wägorna, fom mildt rusade upp
kring klippgrunden nedanför lotsstngan.

Människor woro i sjönud, det förstod han genast, de hade
ropat pä hjälp och fastän han war ensam, wille han dock
ästad för att hjälpa dem, om han kunde. Det war ej lätt
att i en sadan storm som deirna skjuta en bät frän land
ut i det skummande wattnet, men lotsen war stark som en jätte.
Snart satt han wid ärorna och rodde raskt, tils han trodde sig
wara närä de nödstälde; han hwisslade och ropade „hallo" och
nägon swarade med ett swagt rop „hjälp".

~lag kommer", ropade lotsen äter, ty han hade nu wid
en swag ljusning ofwanifrän fett att den främmande baten
blifiuit oinknllwräkt och att twanne perfoner Hollo sig upoe pa
kölen. Nu war han dem helt närä och med ett kraftigt njck
lnckades det honom att halla bäten stilla ett ögonblick och pä
samina gäng kasta ut ett rep ät de twä karlarne.

Den eue af dem knöt repet om lifwet pa sig och lotsens
jättestyrka lnckades siutligen draga honom uvp i bäten; nu skulle
han kasta repet till den andre olycklige, men i detsamma gled
denne med ett hjärtskärande rop ned i wattnet.

2otfen betäntte sig icke liitige, han kastade rock och storstöf-
lar ifrän sig och hoppade öfwer relingen. Som han war god
siiiimcire, koin han just lagoni för att fä fatt i den drunknande,
när han första gängen kom npu öfwer nrnttemjicrn och hällande
karien som li)ckligtwis war liten och Ilen irnbcr annon,
jinunabe lotsen mödosamt tillbaka till fin slup, som den andre

räddade med swllgll armar försötte sora emot hoiioni. Det far-
ligaste ögonblicket war, da den räddade och lotsm skulle ar-
beta sig in ufwer bätkanten., Ewert Erikssons krafter woro
uttömda, Hans bröst arbetade häftigt och det war nastan med
eil fista ansträngning, hai, lyfte den afswimmado karien öfwer
relingen. Den andre sjömannen, som bistätt att fa kamraten in i
slupen, räkte nu ut handen för att äfwen hjälpa lotsen in, men
i detsamma koin en wäldig stormil och förde honoin längt ut i
det skummande wattnet.
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„310 mot land, jag reder mig nog", ropade hau genoin
miirkret, det war det sista orb, någou männistä hdrde hoiwm saga.
Tlxpeii med siu maktlosa besättuiug drefs efter flere timmar i
land; de hoppades att lotsen roärfligen kunnat rädda jig, men
sä war ej fallet; sjön hade gett honom en djnp graf pä sin
botten, sä att ej ens Hans kropp flöt upp pä stranden. Folket
nienade att Gud warit milb, fom lätit honom stnta sitt tnnga
lif; nu hade han ro och hwar och en siickade ett tyst Gnd ware
Hans själ nädig, nar de koinmo ihäg den döde, men pastorn tänkte
pä lotscns ord „lif för lif". Det hade han nu fätt ge.

Mängll är hafwa förgätt sedän dess och säsom det händer
här i lisiuct, hade glömskan oösä suart liredt sitt täckelse öfmer
det förftutna. Nu war det fn foiii mindes den gamla historien
oin lotsen och Hans irnga wackra hustru.

Lotsen och hans hustru.





Berättelse
afgifven af Direktionen för föreningen , .Svenska

Folkskolans Yänner" tili föreningens
årsmöte den 9 juni 1883.

Insigten om den svenska bildningens betydelse för foster-
I Lets framtid såväl som for dess forntid och öuskan att göra
iifven landets svenska allmoge i högre grad iin tillfdrene delaktig
af denna bildning framkallade hos ett antal för saken varmt
intresserade personer tanken att sammansluta alla viinner af den
faderneärfdo kulturen tili en förening, som, under det dess än-
damål betecknande nainnet „Svenska Folkskolans Viinner," skulle
bafva lill uppgift att i Iranista rununet vitrka för inrilttande af
folkskolor i de svenska konnnuner, dilr sådana ilnnu saknades,
och förökande af deras antal, där de förut beflntliga visat sig
icke lylla behofvet, men iifven i öfrigt strälfva att bibringa all-
mogeri en riktig uppfattning af upplysningens vilrde och göra
bildiiingsbehofvet hos dcnsamma inera lefvande, hvilket mäl före-
ningen skulle siika appnå dels genom utgifvande och spridande
af folkskrifter och tidningar för folket, dels genom att befriimja
inrälia,,,!,' af Iblkbibliotek, hållande af populilra föredrag och
andra dylika medel.

Den inbjudning, som i antydt syfte utfärdades af herranie
O. .1. Axrhenius, Georg Asp, F. E. Conradi, G-. Cygnseus, G-.
V. Eklund, G. Q-. Estlander, !•'. \V. Fredriksson, A." O. Freu-
denthal, Wilh. Grefberg, .!. A. Hagelstam, B. E. Holinerus,
.1. Julin, A. Juselius, E. Keto, T. Neovius, A. Svedberg,
A. W. Wahren, G-. Wallgren och V. Öhberg, omfattades af
landets svenska befolkning med del lifligaste deltagande, såsom
framgår daraf att dfl föreningeu, för hvilken emellertid stadgar
blifvil uppgjorda ooh den 80 mars 1882 af Kejserliga Senaten
faststälda, den ,'! påföljande juai sammanträdde tili sitt första
konstituerande möte, hade rcdan ioke mindre an 2.034 personer
Inträdl i föreningen. IJnder årets lopp bar medlemmarnes antal
yttermera ökats ooh Utgör för niirvarande 2,521, diirat' i

Nyland 1,402LIJ LCUIU !.!''_

Viistin Finland med Åland .!7,'i



Österbotten 443
Öfriga Finland och utlandet 301.
Bland dessa äro 63 ständiga medlemmar, som en gång

för alla tili föreningen inbetalt en afgift af 100 mark, 2,267
betala årligen under den tid desamma tillliöra föreningen 5 mark
och återstående 101 medlemmar erlftgga en årsafgift af 2 mark.

V&rden af föreningens augelägenheter har handhafts af
dess direktion, tili ledamöter livari vid föreningens konstituerande
möte utsågos professorerne G. Asp o cli A. O. Freudenthal samt
doktorerne W. Grefberg. Friherre AI. W. af Schulten och
M. G. Schybergson, äfvensom tili suppleanter med. lie. L. V. Fager-
lund och doktor E. F. Eancken. I stället för den sistnämder
som från orten aftiytat, har sedermera invalts hofrättsansknltan-
ten Cli. Nylander. Tili värkställande direktör har direktionen
inom sig utsett di' Grefljerg.

Sekreterarebefattningen Los föreningen har handhafts af
di' A. Lille intill utgången ai sistlidna år och därefter af un-
derteckiuul. Kassörsgöromålen åter hafva anförtrotts åt herr
J. H. Sjöliolm.

För att granska dh-ektionens förvaltning af fiirenmgens:
tiUg&ngär under det första räkenskaps- och redovisuingsåret, som
sainmaiitallor med kahiultTaivt, liatVii af föreningen blifvit ntsedde-
kamrerarene A. Jsuisch och H. Serenius samt tili suppleant
revisorn J. G. Henriksson. Och får direktionen aran liiujemte
tili föreningen öfverlämna revisorernes öfver berörda granskning
afgifna berättelse.

Tili de vigtigaste länkarne i föreningens organisation höra
dess ombudsiniin, livilka bafva sig anförtrodt att utom lmfvud-
staden bevaka och befrämja föreningens intressen. Utom det
maktpåliggande värfvet att ombesörja nppbörden af medleinsaf-
gifterna och insHnda desamma tili föreningens kassör, åligger
det ombudsmäniien att hos allnianbeten sprida intresse för före-
nmgen, att söka vinna åt densamina nya rnedleimnar. att tili
ledaniöterne utdela föreningens skrifter ni. m. Då ombndsmanna-
befattningen icke iir föranad med någon aflöning, är det en så
mycket mera glädjande företeelse och vittnar om det
föreningens sträfvanden yäkt, att föreningen för närvarande Bger
nitiske ombndsmiin icke blott i landets samtliga städer utan ock
i 72 landskomnnmcr där svensk befolkning iinnes, eller tillsammans
123 orabudsmän, bland livilka flere tillhörande allmogeklassen..

I öfverensstämmelse med det program, föreningen för sig'
uppstält, har dess v&rksamhet under det tilliindalupna redogörelse-
året omfattat fömamligast beviljande af uiulerstöd åt folkskolorr
inrättande af folkbibliotek samt utgifvande af folkskrifter. Enär
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föreningen dook saknat tillräcklig utredning om folkbildningens
ocli bildningsbebofVets ståndpnnkt i de Bärskildä landsdelarne,-
har föreningen» räfksamhet Bjälffallet icke kunnat blifva så vid-
strakt »om, i händolse den kunnat gmnda sig på en säker kiin-
aedom om nyssnttmda förhållanden. För att emellertid fraindeles
erhålla en sadan ledtråd bar direktionen tili föreningens samtliga
ombudsmän aflåtit ett cirkular med anhållan att låmna direktio-
nen appgift på, Inuuviila inom resp. kommuner flnnes något
allmilnt lånebibliotek, antalet af böeker därstädes sanit bibliote-
kariens namu och boningsort; hnrnvida därstädes finnas folk-
Bkolor och bvar dessa aro belägna, antalet gosskolor, flickskolor
och ambnlatoriska Bkolor, antalet elever och harn i skolåldern,.
lärarenes och lärarinnornas namu och adress; hvilka tidningar,.
soin företrädesvis liisas af allmogen och särskildt huru stor sprid-
oing ..Kolkvämieir ftger iinnu ko,uinunen samt om några befo-
gade anmärkningar emot densamma försports; hnrnvida inom
kommunen linnaa lotsplatser och om dessa aro försedda med
bibliotek; befolkningens storlek inom kommunen, antalet svenskar
och antalel Qnnar samt. Blutligen appgift på ördföfandens i sven-
ska folkskoledirektionen namn och hemvist. Dä svar på ofvan-
stående frågor fråh en del ombudsmän iinnu icke ingått, har en,
Bammanställning af de lämnade nppgifterha tilsvidare ej kunnat
äga niin.

Beträffande först folkskolor, så hafva anderstöd af före-
ningens tillgängar bevirjats en lägre folkskola i Pärnå socken
LOO mark arligen onder fem år framåt, den i Mörskom sockens
kyrkoby af enskilde personer inrättade högre svenska folkskolan
800 mark arligen onder bre ars tid, riiknadt frän laseårst 1882
—1886) äfvensom för onderhållet af en andra svensk folkskola
i Loju söoken etl årligt bidrag af 200 mark för en tid af fem
är. Sistnämdn «kola har dook ieke iinnu kömmit tili Btånd.

Tili inkii|) af läroböcker for folkskolor, afsedda att såsom
resp, skolcirs ci;viulinu öfverlilmnas at. modellöse elever tili be-
gagnande, hafvo anslagits, åt folkskolan i Gammelstaden 25 mark,
at folkskolan i Mariehamn (il mark, sanit at folkskolorna i
ffärk ri och Dagsmark byar af Lappfjärd socken äfvenledes
26 mark, atom ersättning för böckernas inbindning,

.l;iiii\. :il för inrattande af folkbibliotek har föreningen värit
i tillfttlle att utöfva en gagnelig viirksamhet. I sådant afsoen.de
hafVa atgifvite fötyande onderstöd: för ntvidgandet af fölkbiblio-
tekel i Lappo by af Brändö socken på Åland "."> mark, för in-
rättande af etl folkbibliotek i Gammelstaden likaledea 75 mark
samt dela för inrättande af nya dela för ökandet af redan före-
Bntlign folkbibliotek i förjande svenska kommuner i Österbotten,
namligen:
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Munsala 20 mark
Gainlakarleby landsförsamling 20 „

Mustasaari 20 ~

Vörå 20 „

Öfvermark 20
„

Oravais 20 „

Korsnäs 20 „

Pedersöre 25
Pörtom 25 „

Kveflaks 25 „

Kronoby .25 „

Lappfjärd 25 „

Narpea 30 „Narpea
NederretQ 45 „

Purino 45
Sideby 45 „

Larsmo 45 „

Petalaks 45 „

Replot 45 „

Esse 45
Jeppo 45 „

Teerijärvi 85 „

Summa 740 mark
Dessutom bar ett särksildt unilerstöd af 120 mark anslagits

tili inrättande af ett folkbibliotek i Oxkangar by af Vörå socken.
Da utom de bidrag, soin Svenska Folkskolans Vänuer

lii nmat for folkbiblioteken i ofvamippriiknade österbottniska kom-
nmner, för samma ändamål vid ett af ett antal österbottniske
stndenter fdranstaltadt lotteri i Vasa intlutit 1,939 mark 18
penni samt jiimviil riere af näuide kommuner därtill bidragit
nied större eller mindre belopp, bar en icke oansenlig grundplåt
tili folkbibliotek i niirade konnmmer erballits. Tili de anskaf-
fade böokernas inbindning bar toreningen bidragit nied en sum-
ma af 400 mark.

Genoin foreningens åtgärd hafva äfven tili tvänne lotsplat-
ser, niimligen Xyhamn och lvobbaklintar på Åland anskaffats
boksamlingar, hvartill anviindts en summa af (50 mark utom er-
sättning för böekernas inbindning.

Tili foreningens uppgift hör vidare att utgifva allniiint bil-
dande läsning i form at folkskrifter och tidnitujar för folket samt
att viirka toi- desammas spridande. I förstnäiuda hänseende
bar föreningen arbetat dels geiiom de skrifter föreningen själf
■utgifvit dels genom understödjande af tidningen „Folkvännen,"
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som för innevaraöde &r af föreningen erhållit en subvention af
800 mark.

Af föreningena egna skrifter hafva tvilnne nnder året nt-
kemmit och tili föreningena medlemmar utdelata, den ena inne-
hållande en lefnadsteckuing öfver Presidenten James Garfield,
den andra åter behandlande emigrationen.

llvanlei-a skrilren har trykts i en upplaga af 5,000 exemplar.
För ;iil på ett viiiksamt. siltt befordra spridningen af så-

viil föreningena egna skrifter som annan af föreningen för sädant
Hndamål LnkÖpt god och billig folklitteratur, har föreningen an-
tagil trenne kolportörer, hvilka nnder instnndande sommar skola
filrdas genom de svenska bygderna inoin Nyland, Vilstra Finland
med Åland och Österbotten.

Bland medel, hvarigenom föreningen siikt avbeta för folk-
bildningena sakj må slutligen nämnas de understöd, xom ansla-
f/its för resor genom ofvannämda landskap i syfte att genom fö-
redrag och samtal göra befolkningen förtrogen med föreningen
och dess sträfvanden samt aålnnda söka framkalla ea ökad
insigt af folkskolans betydelse.

Vältaliga bevia på den villvilja, som kömmit föreningen
tili del, ntgöra de gåfvor, hvarmed föreningen blifvit ihågkommen.
I friimsfa rmnmet biir bland ilessa nilmnas den storartade dona-
tion ai 5000 mark, som föreningen iätt emottaga af herr kommer-
seWidct H. Borgström. För att på ett varaktigt sältt vid donatio-
nen fasta gifvarens minne, har direktionen beslutit att medlen
Bkola förvaltaa Båsom en särskild fond, benämd ~Henrik Boi-g-
-atröma fond," däraf endast den årliga rilntan, nien icke någon
del af sjtllfva kapitalet, finge för föreningena syftemål diaponeras.
Af föreningen ..h','!, lain,le, - har tili Svenska Folkskolans Vilnner
fÖrärats en Bumma af 235 mark att anvandas Båsom understöd
Rtr en möjligen blifvande svensk folkskola i Mörskom kyrkoby.
Båsom iiiv.in nämta, har föreningen redan blifvit i tillfalle att
uppfylla denna gifvarenea afsigt. En Btörre samling af böcker,
tidningar oön tidskrifter har föreningen fått emottaga af en gif-
vare, som önskal förblifva okftnd, och afstiftelsen .. Lars Hjärtas
minne" bar genom dess sekreternre fru profcssorskan A. Retzius
tili föreningen öfverlämnata ett antal af dc p;i stiftelsens fdrlag
atgifnn skrifterna. Dessutoin har tili föreningen influtit ett icke
obetydb'gl belopp i frivilliga bidrag, som af föreningena medlem-
mar erlagta ntöfver de arlign afgifterna.

Föreningena kontanta tillgängar utgjorde den 1 januarid. å.
Kassabehåilning 1,233: 62.
Insatt a löpande rakning . . . 11,000:11.000:
11. Borgströma fond 5,000:

Summa 17,233: 02.
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Dessutom ntestodo medlemsafgifter och tecknade frivilliga
bidrag tili ett belopp af 3,416 mark 16 penni.

Föreningens utgifter intill samina tid utgjorde:
Organisationskostnader ....1,562: 87.
Utbetalda understöd 1,077: 60.
Afiöningar 1,541: 66.
Inköp af böckcr 345: 02.
Diverse omkostnader .... 396: 55.

Summa 5,523: 70.
Då nnder innevarande ar kan beräknas komma att inflyta

nti medlemsafgifter omkiing 0,500 mnik. äger föreningen således
tili sin disposition nnder berörda tid en summa af inemot 27,000
mark; dock far enligt direktionens förenänida beslut af de utaf
konnnerseradet Borgström donerade 5,000 mark endast den in-
flytande räntan tagas i anspråk för fdreningens behof.

Innan direktionen nedlägger sitt mandat, anhåller direk-
tionen slutligen att fä uttrycka sin tacksamhet for det värksamma
understöd, som kömmit direktionen vid dess arbete tili del i
främsta rummet från fdreningens ombndsmäns sida, af hvilkas
hängifvenhet för sin sak framgången af fdreningens sträfvanden
i Bä väsentlig grad är beroende men äfven af särskilda andra
for den svenska folkbildningens höjande varmt intresserade med-
borgare. Helsingfors, den 8 juni 1883.

AVilh. Grefberg.
M. U. Schybergsou. M. W. af Sclmlten-

Alfred Xorrniin..
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Berättelse
afgifven af Direktionen för föreningen ~Svenska

Folkskolans Yänner" tili föreningens
årsmöte den 7 juni 1884.

Då föreningen den 3 juni 1882 sammanträdde tili sitt
liirsta konstit nerande möte, hade redan 2,034 personer intriidt i
lensamma. Och under loppet af fSreningens första värksamhetsår

hade detta antal ökats tili 2,521. Och hafva medlemmarnes
auta!, oaktadt fleres afgång genom döden eller tillfdljd af bort-
flyttniog, »»der »» tili Ilnda gångna år ytterligare stigit, så att
Rfreningena medlemmar for närvarande utgöra 2,739. Af dein
ilro bosatta

i Nylandi Nyland 1,484,
i vilstra Finland och Åland . . . ' 891,
i Österbotten 470,
i tffriga Finland och utlandet .

.
. 394.

Af ilrssa iiro stiindiga medlemmar af fdreningen 01, hvilka
en gång för alla tili foreningens kassa inbetalt 100 mark. Det

Imi la antalet, eller 2,411 af medlemmanie betala årligen 5
mark ellet derntöfver »»der den tid de tillhöra föreningen, och
iliiT lialva förbundit si<r att erlägga årligen 2 mark. I Nyland
lialVa mcdlciniiiarncs antal under nn tili ilnda giingna år ökats
mcd <S2, i \ ii-n a Finland och på Åland med 10, i Österbotten
mcd 27 och i öfriga Finland samt ntlandet med 93 nya nied-
lemmar.

JämfÖr mau åter, livad medlemsantalet betritffar, de skilda
kommnnerna med hvarandra, kommer fritmst Helsingfors med
611, dilrnitst Borgå Btad mcd 131, så Åbo med 122, därpå

mcd 101, Tammerfors och Kristinestad med 09 o. s. v.
medlemmar. Att medlemsantalet å några orter är stort nog,
licvisa dessa siffror, men att det åter ;i andra orter tai en god
ftirhöjliing, Bea åter af följande: Esbo' rilknar 8 medlemmar Ki-
mito 7, I'argas 2, Nilrpes 8, Pederstfre 1 o. s. v. Och ser det
ut, suin mu medlemsantalet skulle bero på oinbudsniännens nit
inoin sinä resp. kommuner.

Vården of angclUgenheter hår under det gång-



na året värit stadgarne likmätigt, anförtrodd åt en dh'ektion,
tili hvars ledamöter, på årsmötet den 9 juni 1883 utsågos hrr
doktorerne W. Grefberg och friherre M. "VV. af Schulten samt
professorerne A. O. Freudenthal, G. Asp och M. G. Schyberg-
son och tili desses suppleanter medicine licentiaten V. Fagerlund
och juris utriusqve kandidaten A. Lille.

Direktionen har tili sin ordförande utsett doktor W. Gref-
berg, och som föreningens seki-eterare har fungerat vice härads-
höfding A. Xorrmen, och föreningens kassa-angelägenheter hafva
fortfarande handhafts af kassör J. H. Sjöholm.

På senaste årsinöte utsågos tili att granska direktionens
förvaltning af föreningens tillgångar under det andra räkenskaps-
och redovisnings-året, som sammanfaller med kalenderåret 1883
lirr. kamrerarne A. Jaenisch och J. G. Henriksson. Och får-
direktionen, sedän desse fullgjort sitt uppdrag, tili föreningen
öfverlämna deras öfver nämda gianskning afgifna berättelse.

Föreningens ombudsmän, af hvilkas intresse och nit för
föreningens sträfvanden framgången af hennes värksamhet i så
hög grad är beroende, hafva jämväl under det gåugna året ökats,
sn att deras antal nuniera utgör 132 och föreningen sålunda har
glädjen att räkna hennes sträfvanden främjande män i ej mindre
Un 119 af landets såväl stads- som landskommuner.

Föreningens värksamhet har under det år, soin förlupit
sedän senaste årsberättelse afgafs, värit, i öfverensstämmelse
med hennes progi-am, hufvudsakligen riktad på främjandet af
folkskolors och folkbiblioteks inrättande i landets af svensk be-
folkning bebodda komnnmer samt på utgifvandet af folkskrifter.
Slutligcn hafva under senaste somiuar personer värit utsända med
uuderstöd af föreningen tili landets svenska bygder, dels för att
genom föredrag och samtal göra befolkningen fdrtrogen med och
intresserad för föreningens strälYanden, dels för att utkolportera
föreningens skrifter, hvarförutom äfven af andra personer i dessa
bvgder hållna föredrag vunnit föreningens uppmuntran.

Följande uuderstöd åt folkskolor hafva säluuda under året
beviljats af föreningens tillgångar:

Tili uuderstöd åt den nyinrättade högre folkskolan i Tee-
rijärvi socken för en tid af tre år framåt, räknadt från senaste
läseårs början, 300 mark för det första ock 200 mark under
de två senare åren; för upprätthållandet af högre folkskolan i
Malaks socken ett årligt anslag af 300 maik for en tid af tre
år framåt och räknadt från nasta läseårs början; tili upprätt-
hållandet af en tillämnad högre folkskola i Yårdö församling på
Åland ett arligt uuderstöd af 300 mark för tre år framåt.
räknadt från den tidpunkt skolans värksamhet vidtager. Dess-
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iitom ma tflläggas, att Direktionen beslutit ersiltta alla utgifter,
nm vore förenade mcd de besvilr, hvilka tili senaten inläinnats

rnot den besliitna mdragningen af folkskola» i Portoin koininnn.
För folkbiblioteka inrilttande i följande kommaner hafva

onder del gångna året beviljats tili här antecknade belopp: åt
Xykarlcby huidskoiiiiiiun 25 mark såsorn tillskott tili de af
österbottnißke stndenter hopbragta medlen för inriittandet af
folkbibliotek dllrstildcs; 75 mark såsorn anslag tili uppköp af lärap-
liga böcker tili folkbiblioteket i Lumparland på Åland; 100 mark
för inrättande afetl bildiotek för de svenska eleveraa vid Riihimäki
jttrnvägsstations folkskola; 40 mark tili etthibliotek å Boniarssunds
lotsplats på Åland; •_'o(i mark för uppköpande af läinpliga böcker
tili folkbibliotek i en livar af följande nyliindska kommuner,
nämligen östersnndom, Inga, Pyttis, Karis, Liljendal, Bromarf,.
Degerby, Kelsinge och Strömfors, eller tillsamman 1,600 mark,
(Örutom de tili böckemas inbindning erforderliga medlen; äfven
tili Liito, Vatskär och Orrengrunds lotsplatser skulle mindre
bibliotek öfversändas, sedän direktionen fått appgift på personer,.
villiga att emottaga och vårda de samina. 200 mark af förenin-
gens medel hafva vidare anslagits tili folkbiblioteket i Sjundeå,
hvarjftmte at skoppsbiblioteksföreningen i Borgå beviljats 100'
mark samt 10 exemplar af hvarje af föreningen utgifven skrift.
Tili oinrädet för denna föreningens vilrksamhet hör vidare, att
af dii i föreningens ftgo beftntliga bokförrådet föräringar gjorts
tili biblioteket i Gkunmal Svenskhy i Sydryssland samt tili folk-
Bkolorna i Eärkmeri ooh Dagsmarks byar af Lappfjllrds socken.
Vidare har föreningen anskaffat tili lllsesalen å Fiskars bruk i
rujo tidnlngarha ..Svensk folktidning," ~Allehanda för folket,"-
.. Kaniiljjoiinialen" och tidskriften „Lilsning för folket" jilinte
föreningens egna skrifter; och slutligen har föreningen skiinkt
ö exemplar ai' hvarje af hennes hittils ntkomna skrifter tili bib-
lioteken vid medicinska, kirnrgiska och syfilitiska afdelningarna
vid hufvudstadens kliniker.

Uhder året hafva följande hllften af föreningens skrifter
uiuilviis: det 3:dje i ordningen, inneliallamle originaluppsatsen.
„En byhisliiiic," hvars författarc erhållit ett arvolle af 150 mark;-
del l:de häftel af föreningens skrifter, soin bar titeln „TJr Fin-
landa historie" och innehöll de i bökhandeln slutsålda häftena
I samt •'!—<> af ..Teunibililiotek, utgifvit af Nylllndingar," sedän
de i deni ingående oppsätsema af sinä fÖrfattare å nyo granskats
ooh delvis omarbetat»; s:te häftel af ioreniiiirens skrifter innehöll
originalber&ttelsen ..skuhl ooh lorsoning" samt hcrättelsen „Hårdt
pröfvad," öfversatl från danskari; för den förres författande be—
Btamdes ett arvode af LOQ mark och för den senares öfversätt-
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ning eu ersättning af 50 mark: det G:te häftet af föreningens
skrifter, som redan lagts under priissen innehåller originalupp-
satsen „Om kopporna och vaksinationen" samt den från danskan
öfversatta berättelsen „Prästens fosterdotter". I detta samman-
hang må änuu nämnas att ytterligare tvänne uppsatser, „Oin
runorna" och „Herodes den store", antagits tili utgifning samt
utkomma i tryck inom detta år, samt att åtskilliga andra in-
lämoade uppsatser blifvit granskade. Hit hör äfven det under
året fattade beslutet, att föreningen skulle söka åstadkomma en
samling af Bångbara visor, för att tryckas och spridas bland
landets svenska allmoge, för hvilken samlings värkställande en
silrskild person vidtalats.

Slutligen hade föreningen för ett nedsatt pris af 1,000
mark af bokhandlaren G. V. Edlund tillhandlat sig ett större
antal af „Pennibibliotek ntgifvet af Nyländingai- " samt andra sinärre
folkskrifter. Tili främjandet af folkskrifters utgifvande hör äfven
det rundliga understödet af 1,500 mark,' som för innevarande år
beviljats tidningen

Hvad liallandet af lättfattliga föredrag beträffar, bar
föreningens sträfvan åt detta båll under senaste sommar, främjats
af tre personer, soin, en bvar ined uuderstöd från sällskapet
genomrest de svenska bygderna, näinligen student G. A. Åberg
i Nyland, student J. Dablbo i Österbottens söder oin Vasa ocb
hofrättsanskoltanten Cb. Nylander i dess norr orn Vasa belägna
del, öfver bvilka resor enhvar tili direktionen afgifvit sin rese-
bcriittelse. Hr. G. A. Åberg hade darunder hallit 30 föredrag
i 20 nyländska köniniuner. Hr. Ch. Nylander hade under sin
färd genomrest alla svenska koininuner norr oin Vasa och för-
nftmligast gänom sanital och personligt umgänge värkat för före-
ningens syften. För sinä intryck samt erhållna uppgifter har
lian redogjordt i reseberättelseu, tili hvilken vi liänvisa. Hr
1 lahlbo hade under sin resa besökt alla svenska kommuner i
Bydösterbotten och darunder hallit 14 föredrag, hvilka besökts
af ända tili 300 personer. Vid hvarje föredrags slut hade mau
dryftal frågor om folkskolors betydelse och nödvändighet. Vi
h&nvisa för öfrigt tili reseberättelseu.

Desse föreningens stipendiater hade jäinväl tili uppgift att
uppmaua allmogeu tili inträde i föreningen, och Lade sålimda
Jiirvärfvats: i Nyland 22 medlennnar, soin betala 5 mark årsaf-
gift, ocli 2-4 soin betala 2 inark, ocli i Sydösterbotten saf det
förra och Baf det senare slaget, eller inalles 50 nya medlem-
iikii'. Hvad hållandet af folkliga föredrag i öfrigt beträffar, bar
fdreningen, på gnuid af en gjord anhållan om sådana fdredrags
hållande i Borgå trakten, iugått tili nyländska studentafdeluin-
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gen med skrifvelae, hvari föreningen utfäst aig, att i form af
arvoden för hvarje föredrag godtgöra dem bland nämda afdel-
ninga medlemmar, aom vore Imgadc att halla sådana å ofvan
nämda ort, Denna åtgärd ledde därhän, att filosofie kandidaten
E. Öhrnberg, höraammande appmaningen, hallit 9 föredrag i
Borgå stad.

Sasina föreningens kolportörer nnder senaste sommar hade
värit i värksamhet: i Nyland, seminaristen vid Nykarleby semi-
narinm Kr. .1. Vihlman; inom västra Finland jämte Åland semi-
naidaten Oskar Jansson och i Öatcrbotten seminaristen Mårten
Vestatröm båda från först nilmda seminarium, hvilka tre tili
denna befattning antagita sedän de inlämnat föreakrifven borgea-
förbindelae. Hr Vihlman luule föraålt skrifter for 278 mark
ii.") pinni, hr .lansson för 08 mark 00 penni och lir Vestström
för 101 mark 56 penni

För instnndande Bommar hafva tili föreningens stipendiater
efter gjorda anaökningar antagits: filosofie kandidaten J. E. Vef-
var, soin tilldelats ett understöd af 300 mark för föredrags
hällande ocli föreningens akriftera kolporterande i Egentliga Fin-
landa svenska kommuner och på Åland, samt filosofie magister
P. Nordmann, Born akulle, för främjandet af föreningens syften,
företago en vandring i Nylands kuataocknar.

I aammankang härmed ma nämnas, att aåsom uttryckligt
vilkor vid bortgifvandet af föreningena understöd blifvit filst en
redogörelse för den värksamhet nnderstödet afsett, hvilken år-
Ligen, s,i Lange det samina, åtnjutes, tili föreningena direktion
bör ingifvas.

Föreningen har nnder åivt ihågkommits med en gåfva af
108 mark, atgörande behålluingen afenden2l sistlidne marsihuf-
yudstadena Bocietetshus tillatäld maskerad, hvilken gåfva fiireningen
med tacksamhet emottagit af bestyrelsen för nämda maskerad.

Föreningena kassaställning utvisar vid slutet af senaste re-
dogörelseår följande

lukollisin 1 : -v»,: -/ti.Ständiga ledamotsafgifter 1,300:
Frivilliga bidrag 250:
lista ;nvis medlemsafgifter ....1,!)80:
2:dra „ „

....7,587: 50.
B:dje

„
.... 175:

4:de .. r .... 00:
s:te ..

....
">."):

QpplnpnaTrftntor 408: 48.
I'..'li:illiiiiiir Iran 1882 12,233:62.

Summa 24,049: 60.
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Utgifter: Smf yu.
Bokkontot 1,832: 32.
Understöd 3,350: 50.
Omkostnader 85'.): 22.
Aflöningar , 2,250:

Summa 8,292: 04.
Altså ilger fdreningen en behållning tili 1884 niS/nf 15,757:

56. Och då därtill kommer kommerserådet H. Borgströms fond
SJnf 5,000: utgjorde fbreningens kontauta tillgångar d. 1 juu.
d. år &mf 20,757: 56.

En stor och välgörande iuvärkan på direktionens åtgärder
hafva föreningens lirr ombudsmän, blott genom hvilkas tili di-
rektionen insända talrika. med nit ocli kärlek gjorda uppgifter
om forliallandona i deras resp. ort-er det blifvit lienne möjligt att
något värka i fdreningens tjänst, hvarför direktionen ber att tili
siöi ia frainbära sin tacksamhet tili dem och hoppas, att de äf-
ven framgent med samma nit och intresse som hittils ville uu-
derstöda direktionen och fdreniugen i deras sträfvan att befordra
folkskolväsendet och höja bildningen bland Fiulands svenska be-
folluiing.

Wilh. Grefberg.

M. W. Schybergson.
tfeorg Asp.

31. W. af Schnlteii.

F. J. Vdbåch
t. f. sefcreterare.
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