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62 FINSK TIDSKRIFT.
Saima tim /0 7.1111834

Ifrån Vasa förljudes den lika sLillsamma som fägnande underrättelse,
att ifrån tryckeriet derstädes kommer att utgifvas en Tidskrift på
Finska språket »i 4 ä 6 häften årligen, hvartdera om 96 sidor i stor
l2:o». [nnehlIet lofvar blifva en öfversättning af den Svenska Tid
skriften »Läsning för Folket,» äfven mcd iakttagande deraf, att hvarje
häfte kommer att innehålla en religiös uppsats.

Orn sjel fva företaget är in tet annat än berömligt ati förmäla, och 0

skall Saima, så vidt på henne beror, medverka till skriftens spridande.
Men då enligt uppgift i Vasa Tidning ännu bloLL en afliandling Finnes
öR’ersatt ur »Läsning för folket», taga vi oss friheten hemställa,
huruvida denna skrifts innehåll verkligen bör tagas till mönster. 055
förekommer det, som skulle den mcd få undantag höra till det Iräkiga
slageL. Och detta duger lika litet för ailmogen som för den bildade
läsaren, dä beviset för en folkskrifts värde dereniot är, att den begärligL
läses afalla stånd och klasser. Sådane artiklar som Berzelii beskrifning
öfver Svenska joi-den, den citerade kloka F&irgubben o. s. v. äro väl af
intresse, och det är oss bekant, att äfven Maamiehen Ystävä linde för 20
afsigt att begagna dessa. Men icke ens H:r Bagges matematiska
uppsatser synas oss ega en form utöfver den vanliga för skolkompen
dier. Och ait denna Lir träkig lärer icke nekas. Ocksä har Läsning för
Foiket haft en obetydlig afsättning. Den Finska Tidskriftens utgifvare
erbjuder »till en början» eU honorarium af fem Rubel Silfv. å tryck ark
för insända uppsatser. Detta är visst en god sak. Men i vär tanke vore
det för Tidskriftens framgLing vigtigaste, att ät densamma förskaffa en
Redaktion, som eger nk för saken och nägon författarevana. Ty
skrifter för folket fordra, säsom vi ofvanföre antydt, ingen ringa talang.
Och om vär erfarenhet icke bedrager oss, sä är en potisk förmåga 30

detta hänseende den gynnsammaste. Derom vitnar åLminstone den
enda lyckade folkskrift, vi haft tillfälle att se, nemligen »Der Rheinische
Hausfreund,» utgifven af Hehel, den kända författaren till »Alleman
nische Gedichte.»
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DeLLa arbeLe, om hvars nitiska bedrifvande allmänheten redan genom
Tidningarne blifvit underrättad, har börjat mcd utgifvandet af tvenne
Socknekartor, enligt inskrifLen å sjelfva kartorna »upprättade fiYr ali
undeikasias al/niän granskning.» DeLLa uttryck bör väl icke tagas sä
strängt. TydligL synes vara, att karLorna inneMlla endast dc allmä nna
konturerna a f, hvad dc i sjelfva verket komma att frarnstäl la, samt att
deras ändamäl säledes är att blott begagnas för anLeckning af dc
upplysningar för Karteverkets fullständigheL, hvarje orts invänare
kunna lemna.

Men just i detta afseende torde likväl nägra svårigheter möta. Vid 50

allmänna sammankomster kunna väl upplysningar vinnas, huruvida
alla sjöar, träsk, åar, bäckar, holmar, samt vägar, byar, hemman och
lägenheter äro å Kartan upptagne, äfvensom om lägenheters och
vattudrags namn, dessa sednares till— och aflopp o. s. v. Men huru vilI
man vaI å profkartan beteckna dc sUunda uppgifna ställena, sä att


