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puolen päivän aikana. La m ma s k a ja kävi ruokola yhdellä vaaran
kukkulalla, jonka kupeella oli jyrkkä putous. Se mies, joka paimenti
näitä lampaita. oli nukkunut putouksen äpräällen. Se sama oli minun
vihamieheni. Minä herätin ja varoitin häntä: sillä hän olisi unissaan
liikkuisansa pikaisesti saattanut puota putouksen svyyleen.»

»AW minun poikaseni» — ulospuhkesi Isä iloisella mielellä, — »sinun
on Tinianti. sillä kunniallisin ja vanhurskain on se. joka vihamiehilleen
hyvää teke&»

67 YTTERLIGARE OM GEOGRAEISKA KARTE
VERKET.
Saima ira 1114.!!! /841

Sedan vi Fått del aF dc omciela dokumenter, hvilka i arseende å den
tillämnadc allmänna granskningen emaneral, äro vi LilIfälle att till
artikeln i föregcndc nummer lemna några uppiysningar och rätelser.

För det försLa niäsLe anmärkas, a tt dc uLgifna profka rtorna ieke äro
20 egentiiga Soeknekartor, hvilka sednare äro upprättade skala af 1 000

ain. pä 1 decimal tom, otan endast kartor öfver socknarne afkopierade
Från Häradskartorna, mcd 5 000 aln. på dcc. (uni. Dc förra äro af det
ommng, att dc knappt torde komma ait utgifvas. Dc sednare åter
innehälla i anseende till den mindre skalan inga cgoskiljaktiglietsgrän
se r.

Vidare är derföre afsigten mcd dc utgifna proftarLorna endast den
att Iemna alimänheten en Iedning till an anmärka, hvad som kartorna
saknas af alIt det, dcssa kartor synas bestämda aLL upptaga. S1 blir här
ingen fraga om räer, odlingar o. s. v.. utan blott oni namn pä byar,

30 hemman, vattudrag, om uppgifter på vägar, dessas och bostädernas
ungeftirliga läge. vattnens till och aflopp o. s. v., mcd ett ord:
anmärkningarne ske cfter den Iedning rcdan sjelfva proftartan lcmnar.
1 öl’rigt kan det väl icke förhindras, att ju ganska brokiga anmärkning
ar skola förekomma, men dessas värde torde redan af en närvarande
landtrnätarc, som sig till ledning har den egcntliga Soeknekartan, ngot
s när kunna bedörnas. Och hvad osäkert förekommer, km ännu
undcrkastas en särskild pröfning genom undersökningar pLi ort och
stä lIe.

Angåcndc den pipekade stora skilnaden i Lid för refningen af olika
31) byars egor kan väl mcd ntigot skäl anmärkas, att hvarje statistisk

uppgift, ju mer omfattande den är, desto mera måste lida aF den
osäkcrhet, som är följd aF nödvändigheten att blott cfterhand göra dc
För densamma erforderliga iakttagelser. En ifrän flera skilda kartor
sammandragen karta Fär väl sälunda det innehåll, alla dessa til Isamman
ega, men kan strängt taget aldrig afbilda det ifnigavarande landet,
stdant dess utseende varit vid någon enda tidpunkt. Ty detta förändras
oupphörligt genom odling, tillandningar o. s. v. Vi lenina derhän,
huruvida likväl icke en skilnad i refningsdaturn afungefär 130 r, sådan
den t. cx. på proftartan öfver Flelsinge soeken Förekommer. kan anses

50 vara alltför stor, för att gifva dc Mda refningarnes resultat plats pä
samma karta.

Kanske kunna dock äfvcn dessa olikheter i nägon mon jcmnas
genom anställande af geograriska refningar. En stor fördel, som redan
af andra Tidningar blifvit anmärkt, ega naturligtvis härvid dc land—
skap, i hvilka refning verkställts under en sednare tid och, sisom man
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har skäl att hoppas, mcd större noggrannhet Lin i fordnt tider.

68 ETY BESÖK PÄ RIGI.
Sujuu, ,co Ii och 12 11. mi? 21.1111813

Rigi Lir verldsktinnigt, ty Rigi flnnes i Schveitz och utsigten från dess
spets är den vidstricktaste i hela andet.

Jag hade tilibragt natten den lilla staden Zug längtande ali engång
hinna dessa snötiickta jettar, till hvilka jag mcd si varm itr skdat
redan i Schvaben, dit dc vid en Majrnorgons strålar bkinkte emot mig
i guid och purpur. Deras djerfva resning uppöfver moinen, mcd hvilka
man lLitt förvexlar dem, och den skimrande belysningen föra dem bori
i ett obestämdt Jerran, under det att dc hiir och der insprLingda mörka,
snöfria ftickarne bilda likasom framspringande plat&er, uppå hvilka
man tror sig lLitl kunna riikna hva rje röriigt förentil, om sdane der
skulie visa sig, och flytta bergen nUra till betraktaren. Del är, tror jag,
denna dubbelhet, detta så nära och så hingt borta, som gör deras 20

anblick så mysLisk. Den afviker också skenbart från alla optikens
regior — kanske är den derföre så fantastisk. Ungefär 10 12 Svenska
mils afstånd förökar icke litet del underbara.

Fastän ngot trött af föregåcnde dagars vandringar, emedan dessa
efler ett halft års hviia voro dc första, kastade jag renseln hurtigt på
ryggen, gick ännu en gng upp på huseLs platform, för att stärka mig
mcd anbiicken af den lockande bergverlden, och sedan vägen mot
Arth. En ung Tysk, jemte mig den enda gäst pi stället, hade summa väg
som jag, och vi hade snarl öfverenskommit om ett ogcneradt reskam
ratskap. — Han var en tapper fotgtngare, ehuru för tillfället 1 hvad man 30

kallar nägol tranga skor, hvilka jag före vär skilsmessa blott obetydligt
kunde utvidga. Vii r väg visade iii tel utmärk 1 vackert, men slingrade sig
behagligi fram Iångsåt Zugersjön öfverskuggad aC träd och aC dc berg.
vid hvilkas fot den var anlaggd. Det var en söndag, och folket rörde sig
putsadt till kyrkan 1 Zug samt, längre fram, ifrån den Arth. Här hade
drägten ännu intet uti ärkande, mcd undantag af en högstärkt hvit
hufvudbonad för dc gifia qvinnorna och en och annan Schäferhatt i
behaglig lutning fästad öfvcr flickornas långa fiätor. Hvem skulle tro
det? — dc pryddes af sidenband och konstgjorda blommor.

Arth ligger vid foten aF Rigi. Redan pä andra sidan om Zug Iåg det 40

grönklädda berget öppet för blicken, och äfven nära dess foL visade det
sig som en enda stor kalle. Vii r hag manade oss att sna rt fil skiida
verlden på dess södra sida, men rniddagssolen glödde hei, och vi
pröfvade rådligt aLt icke börja uppstigandet under inflytande af dess
striilar. Jag kände ännu svedan i niin högra arm sedan uårdagen, dåjag
tågat öfvcr Aibis och dii solstrålarne, som föllo vinkelräta mot
bergväggen, verkligcn brännde ända Liii olidlig sveda, så länge jag
envisades att bchiiila rocken på mig. Ailtderföre vände vi oss till
G olda u.

Goldau är — nej var en by, ty nu Rnnas p dess fordna rum tvenne 50

värdshus och en kyrka, och nära Goldau funnos tvenne andra byar,
Ober och Nieder Busingen, och ett stycke väg derifrån en ljerde,
Lovertz, af hvilken tie till fyra hus återstå. Och den dal öster om Rigi,
uti hvilken dessa byar liigo, som fordom var s leende af små men rika
trädgiirds och åkertäppor och af blornstersådda ängar, är nu en


