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Ifrån Vasa förljudes den lika sLillsamma som fignande underriittelse,
att ifrån tryckeriet derstLides kommer alI utgifvas en Tidskrift på
Finska språket »i 4 6 hLiften trligen. hvalrtdera om 96 sidor i stor
12:o». Innehållet Iofvar blifva en öfversättning af den Svenska Tid
skriften »Liisning för Folket,» äfven mcd iakttagande deraf, ali hvarje
hafte kommer ali innehlla en religiös uppsats.

Om sjelfva företaget är intet annat än berömligt aLI förmiila, och 10

skall Saima, så vidt pä henne beror, medverka till skrifiens spridande.
Men då enligt uppgift i Vasa Tidning ännu blott en afliandling flnnes
öfversatt ur »Läsning för folket», taga vi oss friheten hcmställa,
huruvida denna skrifts innehåll verkiigen bör tagas till mönster. Oss
förekomnier det, som skulle den mcd f1 undantag höra till det tråkiga
slaget. Och della duger lika litet för allmogen som för den biidade
läsaren. d beviset för en folkskrifis värde dcrernot är, aH den begärligt
läses af alla sttnd och klasser. Sådane artiklar som Berzelii beskrifning
öfver Svenska jorden. den citerade kloka Rirgubben o. s. v. äro väl af
intresse. och det är oss bekant, att äfven Muamiehen Ystävi hade för 21)
afsigt ati begagna dessa, Men icke ens H:r Bagges matematiska
uppsatser synas oss ega en form utöfver den vanliga för skolkompen
dier. Och aIt denna är tråkig lärer icke nekas. Också har Läsning för
Folket haft en obetydlig afsättning. Den Finska Tidskriftens utgifvare
erbjuder »till en början» eli honorarium af fem Rubel Silfv. å tryck ark
för insända uppsatser. Della är visst en god sak. Men i vår tanke vore
det för Tidskriftens framgang vigtigaste. aLI it densamma förskaffa en
Redaktion, som eger nit för saken och ngon författarevana. Ty
skrifter för folket fordra, såsom vi ofvanföre antvdL. ingen ringa Lalang.
Och om vair erfarenhei icke bedrager oss. si är en poiisk förmåga 1 30
della hänseende den gynnsammaste. Derom vitnar åtminstonc den
enda lyckade folkskrift. vi haft tillfälle att se, nemiigen »Der Rhcinische
Flausfreund,» utgifven af Hehc/, den kända författaren till »Allernan
nische Gedichte.»
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Della arbete. om hvars nitiska bedrifvande allmänheten redan genom
Tidningarne blifvit underrättad, har börjat med utgifvandet af tvcnne
Socknekartor. enligt inskriften sjelfva kartorna »upprättade jir cl!!
Ii,UIt’rkastaS a/hnän granskniig.» DeLla uttrvck bör vä 1 icke tagaLs 5:1

strängt. Tyd ligt svnes vara, alI ka rtorna innehiilla endast de a Ilmänna
konturerna af. hvud dc 1 sjelfva verket komma alI fra mställa. samt alI
deras ändamil siledes är alI bloti beagnas för anteckning af dc
upplysningar för Karteverkeis fullsländighel. hvarje orts invinare
kunna lemna.

Men jusi i deLLa afseende torde likväl nagra sviirighe[er möta, Vid 50

alimänna sammankomster kunna vaI upplysningar vinnas, huruvida
alla sjöar, träsk, aiar, bäckar, holma r. sam t vLigar, bya r, hemman och
lägenheter äro i Kartan upptagne, äfvensom om lägenheters och
vattudrags namn, dessa sednares till— och aflopp o. s. v. Men hilru vilI
man vaI ii proftarta n beieckna dc sälunda uppgi fna siä 1 lena, så alI
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misstag icke ske vid alTattandet ui’ tie på dessa uppiysn igar grtindade
k arto ?

Dc nu utgifna socken ka rtorna upplysa L. cx., aLi en miingd byanamn
icke äro 1 Jordeboken upplagna. S Rnnaså Flelsingcsockens karla 23
byanam n. hvil ka icke aro upptagna i Jordeboken. Än mer maste detta
vara förMlla ndet mcd hcmmancn A f dessa, i Hclsingcsocken 223 till
unta let, igen flnnas no Sock nekartan 170 Lomlcr och endast 23 namn.
Dc öfriga Uro ickc heller upptagna i den åtlZ3ljandc geografiska
besk rifn ingen. Redan benUmningcn af dc 147 obena mnda tomterna

10 måstc vid en uIlmin sammankomst blifva ylterst svar. Men hvar vilja
vai deltagarene 1 densamma placcra dc öfriga 53 hcmmanens bostäder?

Och om ä fvcn tiet Ui sk u lie lyckas dem; huru kun väl en sadan
församling gifva nagot bcsked för lägei ui’ alla nya odlingar pCi dc orLer,

hvilka jordrefningcn försiggåLi i äldre iider. Boxbacka bys egor i
Helsinge Lex . angifver Beskrifningen vara refvade 1702. Nu borde ju
vai vid granskningen ali den aker och ang uppgifvas, som under loppet
af snart halfiannal århundrade tillkommit på denna bys mark. Ait alit
della icke kun utmärkas på den till granskning framstäl Ida kartan, som
icke ens upplager nigra byaner, mycket mindre antyder dc vid

20 refningcn förhandenvarandc odlingar, synes icke ta rfva nägoi bevis.
Det försiäs också lait, ali en sådan granskning fuilkorniigi skuile
moisvara en ny rcfning.

1 mer eller mindre grad ålerkomma dessa summa svårigheLer i
afsecnde å vägar, vailudrag o. s. v. Del synes icke ens kunna undvikas,
atl ju dc lägenheler, rcl’ningsinsirumcnlet uppiager, mäslc förvexlas
mcd andra, hvilka granska rene gifvit summa namn. Och för alla nya
bcnamningar kan plalsen sökas i hvarje af kartans fyra hörn ali icke
iala om den noggranna bestämningen af dc skiida iagcnhciernas
omftng och gränsor.

30 Oss viii del derföre synas, som om för allmänhetens granskning
redan skullc erfordras sä noggranna och fuiifärdiga profkartor som
möjligt. Ty då kunde vai hända, ali byamännen under en häriili
skick lig landlmatares iedning vore 1 siånd ali angifva, hvad som
kartan ar felaktigl uLsalI eller kanske heli och hä heI saknas, utan ali
derföre mcd nägon noggranhei kunna pä kartan ratia del oriktiga eller
beteckna del bristande.

Vi ha fva ansell nyttigl att 1 ali anspniksiöshet framställu dessa
förfrågningar, hvilka grunda sig pä en sakkunnig mans oss benäget
meddelade anmarkningar. Ty del i sanning storarlade och koslsamma

40 företaget omfattas ui’ alimänheten mcd slörsta intresse, och säkcrt är,
aIL mängen skall flnnas, som mcd ali ifver egnar sig åt den päbjudna
granskningen. Men vi hafva frän Rera håll höri beiankhgheter frams
tahlas, vi Ltnande oni dessa för saken inlresserades ringa hopp att k unna
iyckas i en sädan granskning, dä enligi deras förmenande afvcn den
bäsLa vilja härvid kan äsladkomma meni oreda an uppiysning. Det
vore no högst gagneiigt, ali allmLinhelen genom en diskussion i ämnet
upplystes om dc Lillgöianden, man af dess granskning kun lioppas, och
om rätta sällel att vid denna gä tiiliväga. Vi uppmana dcrföre landeis
geodeter, som i ämnet ega insigi, ali yt ira sig öfver här framsLhida

50 Lvi Ivel, hvilka kanske bero ui’ nägoi missiag oiii gransk ningens syfiemäi
och utsiräckning.


