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denna förändring möta ett hinder endast i obenigenheten att frangå
det häfdvunna garnla och i svarigheten att göra det nyas företrLide för
aimogen begripligt. Lättast skall detta utan tvifvel ske, om på landet
bosatte ståndspersoner söka öfvertala si n1nga bland almogen till
förändringen, ait de kunna öfverlemna en häsi ati hLillas af gästgifva
ren eller niigon närboende året oni, då ufgiften till denne skall blifva
billigare än den, som nu ofta erlägges för en hLiIltur sender, och
hvilken i södra delen af landet vaniigen uppgr till 1 Rubel i silfver för
turen. Det är äfven klart, att andamålet läitast vinnes, om förändringen
p försök sker för ett år, emedan dess fördelar d kraftigasc skola 10
uppmana till fortsä ttning.

En anonym insändare har i en kort uppsats yrkat, ali afgiften till
skjutshållningsentreprenörerna borde erläggas af kronan, och sledes
almogen, hvilken genom underhåll af vägar o. s. v. äfven eljest sörjer
för resandes fortkomst, befrias från ali ensam utgöra nämnda tunga.
Detta yrkande innebär dock endust eli vaniigt förslag att taga pengarne
ur den ena flckan För att stoppa i den andra. Ty om äfven almogen
ensum bekosiar skjutshLUininuen, 5LX minskur della i intet hänseende
öfriga landets invänares tunga. ±1 dessas uiskylder väl användas till
betäckande afandra nödiga stutsutgifler. En annan sak vore vrkandet, 20
att Staten moi en viss vakansafgift Från dc skjutsskyldiges sida borde
ombesörja skjutshåliningen såsom lämpliuast synes; emedan siaismyn
digheterna säkrare än kommunernu kunde s1 inrätta denna, ali
kommunikationens lätthet derigenom verkligen befordrades. Men si
länge inga postdiligenser för resandes Fortskaffande kunna utan förlust
för postväsendet underhållas, torde ocks ingen tjenlig förändring i
sättet att fortskaffa resande kunna företagas. Mcd summa Insändare
anse vi dock. att skjutslegan ännu är aitför hg. och att genom dcss
förhöjande almogens tunga lämpligen kunde nedsättas, ±1 en sädan
Förhöjning måste medföra minskning i en enlreprenörs fordringar För 30

Litagandet af skjutshällningen.
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Vid det inskränkta utrymnie till Fritt vai, mnuahanda förhällanden 40

föreskrifva, hade Saima ort verksamheten för en reforrn inom landets
Tidninuspress till hufvudsakiig uppgift. Mun har Frän fiera Mli Mdc
enskiit och offentligen hört försäkras, ali verkiigen under sednare
hälften af det förflutmt äret något sträfvande till gagnelig verksamhet
hos Tidningarne röjdes. Det vore oblygt, om vi tillegnade deLla blad
nägon annan rörtjenst deraf, än den negaliva alI hafva fästai uppmärk—
samheten på Tidningsiitteraturens under en föijd af är iräkade siora
förfaii. Hvad som positivt Framirädt säsom viitnesbörd för ädlare
sträfvanden, det bör tilan alI inskränkning tillräknas den vaknade
kärleken till det fosterlandska, del djupt kända behoFvet af en nationci 50

bildning och en nationallitleratur. Vi säga icke. aLI denna Fosterliindska
anda är ett verk af giirdagen. Den har redan iänge lefvat och näns af
dc utmärkta män, hvilka vändt sin kraftFulia Mg till Finska sprket
och dess litteratur. Men alit, hvad moni anden rörer sig, niäste
offentligen uttalas för att vinna medvetande om sig såsom nägot
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allmLinigUhlande och förnuftigt. Och ali tiet förfluina årel jusI häruti,
uti ali uttala och bringa till alimän 1 medvetande tien längtan till en
nationel bildning, hvilken förut utgjort bIoIL eli aggregal ui’ individers
håg och slrLifvanden, detta kun icke förnekas.

Men pi det korta försöket ali verka för ngot bäitre, Un ait bioti
smeka häglöslieten mcd en läsning, sam endasi Ijenut aH döda cli
ögonblick ui’ dennas lefnadslröila liilvaro. har äter följt ett nog
märkbart domningsiillslånd. Vittnar detta om den andas försluppning
eiler borivikande. hvilken För eli ögonblick gaf lii’ äfven ät Tidnings

II) litteraturen? Ingalunda. Mänga tecken pä andra håll bevisa Unnu, aLI
den oförninskad fortlefver och icke eli overksamt liE Huru skulle det
ens numera för nkgon af vära läsare vara en hemlighet, alI yttre, ui’
Tidningarne och deras redaktioner oberoende omsLändigheLer vällal
den lelargi, i hvilken Tidningspressen ålcr hotar ali försjunka. Fiäri
Iigger äfven förklaringen, hvarföre väri blad sLi heli och häilet frängått
sin uppgift, i det vi lemnat ali kritik öfver Tidningslitteraturen ä sida.
Ty hvarje slag vore nuniera en misshandling, utöfvad mot en i rjettrar
bunden.

Af skäl. dem vtir uppsats skall utveckla, och för alI icke läta summa
20 förebråelse Paita pä Saima för den tid, di hon sirängi anföil ett par af

landets Tidningar, vilje vi här nämna migra ord om denna polemik och
om tiden för densamma. Vi erinre ±1 först, ali sä länge åtminsione alli,
hvad den ailmänna bildningen, hvad alimänna undervisningen, under
visningsverken tilan unnantag och den inhemska litteraturen Lilihörer,
stär öppet för offentlig diskussion, sä flnnes ännu del väsendtligasle
vilkor uppfyldt för möjlighelen af en duglig periodisk press. Skulle
deremot en kritik öfver den inhemska bildningens närvarande skick,
öfver lärometoder vid undervisningsverken, skulle en diskussion, som
afser reformer sä väl i den förra som 1 dc sednare, skulle till och mcd

30 bokkritiken blifva underkastad andra band, än dem sanningens heliga
räti kräfver, då inser hvar och en kiit, alI alh skriftställeri och
publicistens isynnerhet blir en förnedrande handlering, emedan del då
icke skulle kunna idkas ulan hyckleri eller också nedsjunka tuli elI
kärnlöst och förderfvunde salongssladder. Men då vi bestraffade
landels Tidningslilleratur för dess uselhet, skedde del i den fusta
öfvertygeise, aLI ali 1, hvad naiionens biidning rörer, kunde göras till
föremU för en nationei litteratur. Under denna förutsäiining har Saima
isynnerhel gissiat ivenne blad, Helsingfors Tidningar och Borgä Tid
ning.

30 Den Tidning. Sain i iundet räknat störsia anlal läsare, var Helsing
fors Tidningar. Della förhäliande villnar redan, ali nägon Ialang
uppenbarat sig i dess rediuerande. Talangen flnnes der ockst enligt vär
äsigt i dubbelL hänseende. Redan vala afen lektyr. som ftiller den stora
hopen på läppen, erfordrar lalang. 1-1. T. hufva bevisat sig styrasaf en
sädan genom vala och ordnandei af nyheter för dagen. genom ali
vidaje lemna eli aftryck ui’ dagpraiets kritik öfver vitterhet, leater,
musik och ailmänna iuslbarheter, och genom en noveilitteratur, som
ännu enäng afmälar summa piatta alldagslif 1 kretsar ulan högre
bildning. utan iniresse för bildningens angelägenheter. Talangen i

51) sistnämnda hänseende besnir i fränvaron af hvarje försök till idea—
lisering. ty huru skulle en sädan platihet kunna idealiseras. men äfven
uti en icke vaniig förmäga af pikanta ordlekar och liknelser samt
framföralit stor liflighet i den eljest inneMllslösa dialogen. Denna
förmäga är den andra väsendiliga taiang, hvarom biadet bär viIme. Vi
vilja, för ali ickc vara oräilvisa, här förbigäende nämna om tilivaron
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i EI. T. af ännu en tredje tulang, den potisku, till hvars uppskattande
vi snart torde få en särskild, samlad anledning.

Målningen utftiller icke Fördelaktigt, om dcii betruktus och bedörnes
ur synpunkten ui’ dc i’ordringar, man är bcrättigad utt göra pa eu lands
mest Lista blad. Tyvärr Fordrar sanningen, att vi den ännu närmare
utpeka några lyten. Hade EI. T. varit eu blad För dc tankiösa, jemtc
flcra andra För den tiinkande delen ui’ alimänheten, sä hude detsamma
haft Fuil räit ati mcd tystnad Förbigäs. Men dess ui’ Förhäilandena
bevittnade karakter att varu lundets »erkändt första» talade om en sä
Fördcri’vad och i’örslappud sma k hos ailmänheten, att tystnad här hade
varit iikgiltighet För den ulimiinna biidningen.

Att menniskan öFvcrhufvud helst sysselsätter sig mcd dci, som
närmast rörcr henne sjeiF, sådant iir lika nutuniigi som rättmätigt. Mcn
det goda dervid är, ait mensklighetens högsta angelägenheter ännu
närmare röra mcnniskan sjclF, än hennes cgna smä bestyr och hvar
dagsomsorger. Vi halla nu ingalunda förc, utt en litteratur, som endast
sysselsättcr sig mcd dessa sednarc, förmär vinna Förcträdet i allmänhe
tens smak frum för den, som gjort till sitt föremäl tul väcka och nära
intrcsset för dc förra. Men della sistnämnda urbctc erfordrur en sä
myckct ädlare håg och högre Förmägu, ati dc icke läit Finnas förenade 20

i en grad, hvilkcn kunde gifva framgång ät bemödandet. Deremot är
det vidu lätture ait åtcrgifva, hvad som dagligcn hörcs och ses, likusom
allmänhctcn Fattar en dylik atbiidning utan ali ansträngning. Atcrges
dock det platta lika piait, som det i afldagslii’vet Företer sig, sä kan
äfven den räaste publik lcdsna dcrvid; men i’ramträdcr det i den der
pikanta formen, sä är behuget dervid dubbeit. Man inträder di en
säilskapsk rcts, der man utan vidure Finner sig hemmastadd, och njuter
likväl ui’ variationcns behag. Det smickrar dessutom mängdens Lank
löshct ait i författa ren Riina en ny uppiuga ui’ dess cgct jag. Mera
bildning i’ordrar det att Finna njutning i en idealiserad i’ramställning af 30

hvardagslii’vet, en meni vidgad bhck för att mcd hurnonistcn kunna le
och gräta öfver dcras cländighet, djupare häg för ali ui’ bäda artcr att
mäla hvardagslii’vet höjas och Förädias. Till en sadan storartad upp
futtning uf det lilla haFva no EI. T. icke röjt nägot sträi’vandc. För den
tänkande upphör väl ocksä den pikanta i’ramställningcn snart att ega
bchag, cmedan ord utan tankar äro honom vämjelig i’öda, och För den,
som 11-1. T:s till stcrcotyp blii’na mantr igcnkänni imitationen ui’ Jules
Junin och hans Svenska ci’tcraparc, förgär det an snabbare. Mängden
ui’ läsare kun dcremot uthärda dermed Ii ka vii, som en äk ta Fil isterci
kcl i dccennicr kun linna sig munirad af utt ega en fäne till daglig 40

FörI ustclsc.
Till det förderfliga i en sadan verksamhct hai’va 1-1. T. ännu lugt det

orädet ali stundom bedömande omförmälu vigtigare inhcmska ange
lägenheter. Detta har verkat lika i’örderfligt, cmedan dcrvid mcd i’
unnantag vurit fttstade förtjustu exklarnationcr, fostcr, vi vilje ickc säga
uf hyckleri, men ui’ inskränktu äsigier, eller kanske ännu rättare ui’
bristande insigt i ullmännu ärender. Till och mcd vid det cndu
oskatibara goda sednaste tid uppenbarat, vid det yngrc slägtets värma
för Finskt spräk och litteratur, har bludct haFt cndasi varningar För
öi’verdrift och halfvu gäckericr att mcddcla. Mä för öfrigt det lofordus, 50

som loi’ordas kun och bör; hvud än nitet mä säga, äfven värt blad,
ehuru icke utmärkt för panegyriker, har villigt erkäni det goda, som
föreFinnes, kunske stundom till och mcd tagil i’örhoppningar för
verklighet. Men der loford icke kun, och tadel icke får ega rum, der är
bättre tiga än tala. Mcd onödig martyrskup är icke hellen sanningen
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beijenad; men Linnu mindre mcd rogifvande osanning.
Dal denna uppsals vuxii till eli siörre ornCing än ali kunna ega piais

i cii nummer, bör kanske här angifvas det andra hufvudskälei, hvarföre
vii denna lidpunki uppirädi mcd en uttörligure kritik öIver Ei. T. än
ntigonsin tiliförene. Vi erkänne dt, hvud särskildi 1-1. T. angå, ali vi
nägon ikl hyst den Förhoppning, ali den iulang, sam i biadet arbeai pä
ali förnöias och borislösas, kunde vändus ät nagot bäiire. Ocksä önska
vi, ali denna kritik må unses röra endasi bludeisaniecedcntia, icke det
närvarande. Men likasom väri blads lortsaitu polemik moi dc ivenne

10 ofvannärnnda Tidningarne rnindre afseit det jernförelsevis likgiltiga, ali
den ena eller andra af dessa skullc räiia och förbätira sin iendenscr,
utan det alimännare och nödvändigare ali nedsäiia dessa tendenser i
allmänheiens ögon och väcka behofvci uf värdigaie och ädlare, likasä
är ofvansiående kritik icke egnad ali korrigera II. T. tilan ali i exempel
framsiällu, hvad uf ui’ ali Tidningsliiieraiur 1 landei skall och mäste
blifva under ogynnsamu ytire förhtilianden. Och hvad man än mä säga
om den periodiska pressens missbruk, den är Iikväl i nLirvarande stund
nödvändig i hvarje iand, som gör anspråk pä delakiighet i Europeisk
bildning. Värdet ui’ en duglig periodisk press är i Finland ännu större

20 än i dc flesta öfriga Europas länder. Ty den inhemska litteraLuren kan
ännu knappi nog räknas till dc cxsistcrandes anial. Mänga förhällan
den verka afven till dci förhandenvarandes ringa intiytande pä den
allmänna bildningen. Det flnnes sälunda här intei medel ali ersätta
Tidningslitieraiuren, iniet annat ait bringa bildningens iniressen till
ials. Hvad Tidningspressen under den noggranna konirol, densamma
är underkasiud, kan bryta, della är jemföreisevis nägoi sä ringa, sä
betydelselöst, aLI del föga förtjenar upprnärksamhet Klarligen bör
hvar och en, som känner landeis Förhäilanden, Folkets ari och det
allmänna Länkesäitei, inse, ali endasi vansinnet här kunde ens syfta LIII

30 det mäl. hvariill en del af den periodisku pressen i andra länder
sLundom sträfvat, och än mer öfveriygad bör han vara, ait en sädan
syfining i Finland skulle sakna hvarjc äi’ven den minsta sympati hos
allmänheien. Under en siigande yiire välstånd har landet länge njuiii
af den för deisamma ovana Fredens väigerningar. 1 hvarje Lorpares koja
kan hvem helsi, som vill deL, höra bcläienheten föra ordei vid
jemförelsen mellan fordom och nu. Men jusi dessa en långvarig freds
frukier böra uigöra en krafiig upprnaning aLI mcd desto siörre ifver
siräfva äfven efter bildningens. Hisiorien viiinar nogsamt, ali bäda icke
alliid sammanfallii. Genom sjelfva dci ytire väiständei verkar fleden

40 Pörslappande pä folkcns undiiga krafier, och undlig sömn har ickc
sällan varit den förras föijesiugare. Och mä mun icke 00, ali god scd
kan bestä uian veiande, ehuru det sednare säsom bioii historisk
kunskap kun flnnus uiun den förra. Menniskoatndcn är icke en sådan
iiudeiad tunnu, der den enu hälften skulle kunna bcbos af goda uppsait,
och den and ra vara tom, eI)er fyflas af [ukk t velande. Kärleken LiR dci
rätta kan icke flnnas skild frän kärleken till sanning. FäfängL skall man
derföre bygga folkens Iycka pä belälenheten 1 dci materiela, ehuru
erfarenheten visar, aH missbeiätenheten Först dä våldsamt utbryter, när
andligi förderf äfven vällai förtryck och elände. Sann bildning, denna

50 är den enda säkra grundvalen; iy eli lefvande andligt in Lressc lärer och
har Iän hela nailoner och tidehvarf ali bära äfven dc största Iekamliga
uppoffringar. Och bildningen mäste. säsom det materiela välsiändet,
och mcd icke ningare ansträngning än detta, en nation tiilkämpa sig
sjelf. Vilkoren för dess vinnande äro desamma som för det materiela
välsiändeis: en fni uiveckhng af individens förmäga, sä länge dennas



TII)NINGSLI FrFRATURENS NÅRVARANI)I. SKICK. 529

strLifvanden icke göra intring på sarnhillets alirniinna.
Vi iorde cke behöfva försiikra, ait det nyss sagda icke hiir har en

plats för aLI försvara viiri blad elier påminna om dc af en småsinnad
harrn diktcrade denunciationer, för hvilka deL varit ett föremål. Ega
dess årgngar icke inom sig en vittnesbörd derföre, att det fört
bildningens talan, st vore hvaije försvar lika onödigt, som om nimnda
vittnesbörd verkiigen föreflnnes.

‘z:o 28>
Ii.
Tiilgång till insända artiklar afstörre intresse iin den nirvarande hafva
föranledt oss ati fördröja fortsLitLningen deraf. Vi öfvergå nu utan
vidare förord till en lika beskaffad upplysning öfver detta blads
polemik mot Borgå Tidning, som den vi förut lemnat i afseende å
Helsingfors Tidningar.

Detta sistnämnda blad, om af förutseende elier af förkärlek för sLilla
ro, visade vid Saimas uppträdande mycken undfalienhet för dess
åsigter och yrkanden. leke sii Horgå Tidning, som utrustad mot en
orubblig sjellbelåtenhet trodde sig i förMilande till Saima kunna spela
samma rol, hvari den i förhåilande LIII Flelsingfors Morgonblad så
hinge onipst fåLt upptrada. Biadets förtjenster äro Iän uppräknade. 20
Ntgon besInd pian, någon tendens, något ntil att sträfva LIII har det
aidrig visat sig ega. Af Redaktionens hand innehtUler det dock för
hvarje årgång någon utförligare uppsats angående ailmänna undervis
ningen eiler inom den bekanta historiska forskningens i det lilla område
elier rörande landets statistik. Vi neka ingalunda, att häribland före
kommit etL och annat af förtjenst. Likaså har bladet nu och då mtt

mottaga insända uppsatser af värde 1 nämnda och likartade ämnen.
Men hvad den saknat i pian, det har 13. T. sökt ersLitta genom den mest
brokiga spaitfyllnad af biografler och notiser öfver alla länders obe
kanta sLora tuLin och qvinnor, af statistiska och historiska kuriosa, af 30

under och mirakel frn alla jorden vrår, af qvicka och platta anekdoter
m. m. Mcd eLt ord: ingen skall kunna neka, att 8. T. till det mesLa
innehållit blotL och bar spaltfylinad, sammanpiockad troligen ur dc
många och dyra utiändska jurnaler, hvilka Red. bekosLat sig, och om
hvilka bladet nu och d så bevekande talat inför sina prenumeranter.
Oss veterligen har det deremot aldrig sökL ur dessa kiillor uLieta ngot
för samtidens poliLiska, religiösa eller vetenskapiiga sträfvanden he
Leeknande — om man unnantager dc rcgeibundna rapporterna ur ett par
Ryska jurna 1cr. Flufvudsaken har, såsom sagdL, varit en spaltfyllnad st
brokig och tanklös som möjligt. 40

Redan denna ari af lektyr är icke mindre förderflig och förslappan
dc, Lin det lösa societetspiadder, hvilkeL vi tadlat hos FI:fors Tidningar.
Den läsare, som gjort försök — och dc fiesta torde hafva gjort det — att
genomgi en anekdotsamling, någon »Läsning till Tidsfördrif» eller en
rnängd bcriittande artiklar i ett konversaLionslexikon, veL hvad detLa
villi säga. Han har erfttrit den slapphet och däsighet. som Iägger sig
öfver sinnet eftcr en sådan läsning. Och den, hvars hela bokiiga vetande

en sädan iäsning beror, känner nogsamL, huru oförmögen han är att
följa en framställning, som fordrar eftertanke, som icke blott bör läsas
utan begripas. Redan en sådan beskaflnhet hos B. T. skulle i ali 50

handeise fordrat att tillbörligen halistämpias och utpekas; tuen andra
omständigheter tilikommo, som gjordc detta till pligt för hvar och en,
hvilken önskade främja uppkomsLen afen dugiigare Tidningslitteratur.

Genom dcn spridning, Borgäbiadet ssom Stiftstidning egde, och
genom den polimik, det en kng tid bortät förde, hade det vunnit ett
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visst anseende, hvilket understöddes aC den vaidigiiet förutomnLimnda
dugiigare urLikiar spridde öfver det hela. 13. T. hade nerniigen en stark
sida i fråga oiii data. och den uppträdde hari vaniigen såsom anmör
kare. Eri uth5llande käliande om det Iikgiltigaste fakium, dc obetyd
ligaste ord och uttryck hedradesaf biadet sjelft mcd namn och
värdighet af diskussion. Isynnerhet var [ d. Helsingfors Morgonblad
ömtåligt nog att vid dylika faIl inlåta sig i svarom5l och gaf B. T.
upprepade tilifällen ali pS den vägen stärka siti anseende hos den stora
ailmänhelen. Flärafföddes sm5ningom den storniodigliei och verkiigen

10 FörblulYande belåtenhei, hvarmed 8. T. tbrklurade i. cx. Borgå Gvm
nasium för ungerurligen jemngodt mcd dc Preussiska och Iandets
Tidningsliueratur — dess tbrkiimpar och sjelfva 13. T. naturligtvis i
FÖFSLa rummet — för jemngod mcd utiandeis o. s. v. H:fors Tidningars
optimism var en nervös dame’s obehag vid hvarje tadel, men B. T.
kunde ge sig hin 1 våld, ali sakernas skick var förträfiligt.

Till en sådan stämma lyssnar den lugnet och hvilan diskande
mängden mcd öppen mun och vidt sperrade öron. Niir nu en sä
sammanraffsad Iäsning, sam den B. T. erbjudit. uppiräder mcd det
erkända anspråket aLi motsvara, hvad en duglig Tidningspress bör och

20 kan presLera, när eli sådant blad bäde genom sitt alidagiiga innehäil
Förderfvat den läsande ailmänhetens smak och mcd en oblygt orubblig
belåienhet söker öt’vcrtyga samma ailmänhet, att detta är såsom sig
bör, ali man ingenstädes veriden har eller i deLla Iand kan hafva det
bäitre, då vore stillatigande detsamma som medgifvande, och hvar och
en, som skullc läna sig dertiil, hade mcd detsamma gjort försia steget
aLi beträdu summa förderfliga bana.

Anförda skdl beräitigade 8. T. ali blifva etL synnerligi föremål för
Saimas bearbetande Genom blödig anspråkslöshct voro 1-1. T. i sjelfva
verket svärare ait anfalla. Vi gjorde derföre början mcd det försinämn—

jo da biadet. 1-lvad Saimas polemik i afseende 5 allmänheiens öfveriygelse
uträtiat, deröfver äro vi verkiigen urstdndsaite att kunna afgöra. Men
i afseende p5 metoden för anfallet torde vi, om den ärade Itisaren tror
sig veta, huru man lättasi kan inverka p5 hans öfvertygelse, sannings
enligi få försäkra: aLL han, läsaren i ailmänhet, efter den mesi solklara
och vältaligaste bcvisning säger: »det är räit,» »det är sanni och vai
sagdt», »vä ra Tidningar äro icke, hvad dc böra van»> — och derpå tager
han sig den sedvanliga luren och läser Tidningarne. sädane dc varit och
£1 ro, mcd summa a ptit och mcd summa uppbyggelse som förr. Summa
högtärade läsare behagade s5ledes linna, aLi vi anse förestäende

40 resonnemang, äfven om han skulle behaga erkänna dess rigtighet, vara
för ftämjandei af en dugligare Tidningsiitieraiur heli och hållet
borikastadi.

Deremot är det Faktiskt, ali 8. T. sä utvidgai sin Redaktionsper
sonal, ari den vordna Red. numera ieke deltager i biadets redigerande,
hvilket dessutom enligi dennes egen försäkran, alllid utgjort en bisak,
utan blott skrifver i bladet. Vi missiaga oss kunske, men del synes dock
sä, som vore äfven För Redaktionen af 1-1. Tidningar, sam man säger,
»Das Handwerk verleidet.» Det förra biadet har efier ilera preliminära
förklaringar afgifvit den sluiförklaring. aLi det icke vidare gär in p5

50 nägon diskussion mcd Saima, hvarvid det heIt och hSllei förgäiii. ail
det aldng gäti in derpä. Del sednare åtcr har olyckligtvis följi B. T. i
spären uti konservativ rigining. tilläggande Saima alla möjiiga desiruk
nya iendenser och epiieier, nIls dci slutligen äppet förklarai henne För
en inkarnation af hin onde (Se 1-1. T. N:o 21 sp. 3L Och sä mycket vi
afsädane saker Förstä. iro vi ati numera mcl steg pä den vägen Siersiär
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alI taga.
Skulle deremol Ii. T. eller 1-1. T. förmöda, tul Saima ikasti utspe(at

sin sisla trumf, s försikra vi. att della är eli misstag. Dc omständig
heter. vii böijan af denna artikel (N:o 24) piipekat, förbjuda oss dock,
alI yttra ntigoi alliför htirdt omdöme om dc btida bladens närvarande
beskaffcnhet. Ty dc kunna no mcd sken af sanning försäkra, alI bästa
vilja inlet förmär mot omständighctcrnas lvång. liian alI i della
hänseende stira granniagenheten, torde vi dock stisom en gällande
opinion f’å anse. ali 8. Tidninus uividgade Redaktion, oaktadl dcss
berömlka sträfvande ali fylla biadet mcd originalartikiar, Iikväl mmd— 10

re tlllfredsstaller alimänheten än den meni uteslutande mcd lanad
spahfyflnad Irakterande vordna Redaktionen. Vi sku]Ie iro, atl della
ickc ensaml beror aI’ läsarenas försmak För den sednare. För alI ersälla
den och iyckas omstämma smaken fordras någol mera än bIotI den
goda viUan. [1. Tidningar titer harva pti cii obegripligt sätl lålit
Morgonbladet öfverflygla sig oli sjclfva Bildgiitorna, och synes oss
della vara belecknande nog för bladets nuvarande stndpunkt.

Fnin dessa sorgliga betraktelser vända vi oss till en Linnu mcra
ncdsltiende sida ui’ Tidningslilteraturens närvarande sk ick. Vi tala om
Morgonbadet och Kanava. 1 bådas spaitcr visa r sig, såsom vi ofla ha fi 20
glädjen erkänna, det beröml igasle slräfvande alI Iemna al mLinhcten en
solid läsning och ali vända dess håg till fiiderneslandeis angelägenheter.
Kanava har upptriidi mcd mycken talang; och isynnerhet Morgonbla
tiet synes harva ait befalla öfvcr goda och ungdoniliga krafter. Skola no
dessa blad — och kanske fr Saima äfven ställa sig p deras linje —

sidanc dc nu uppträda förmä alI gifva allmänheten deltagande för de
ailmänna fostcrländska ärenden. dc behandla, och upprätthålla en
Tidningsliteratur för dc tänkande i landet mol öfriga blads förderfvan
dc inflytande? Vi vilja häröfver intel afgöra Men säkert synes del oss,
alI abslrakla teoretiska aihandlingar af huru storl värde som helst, om 30

dc ofiare förekomma, icke äro egnade för den blandade ki’ets af läsare.
för hvilken en Tidning skrifves. Teorier och grundsatser blifva För
mänuden Loma ord, om dc ieke framlräda endasi för sin tillämpning.
Denna mtiste aila hänföra SiQ till det vaI bekanta och handripIiga. till
dc giFna alldagliga förhaillanden, hvilka lLisarcn lefver. Fivarje fr&iga,
som inFör den större läsande almänhetcn afbandlas, bör derföre vara
af praktisk arI, hafva förhaillanden, för hvilka denna redan på förhand
är inlresserad, till föremål, och leorien framslai endast såsom skal för en
reform i dcssa och För deras ändamailsenliga utveckling. 1-läraf kommer
äfven, alI elI kriliskl och polemiski förftjrande i Tidningslitteraturen 41)

bäsi lyckas att fängsla uppniärksamheten och undcrhålla intrcssel. Och
en diskussion kan bioll sålunda uppstai; ly dispyten endasl öfver leoricn
betra ktar a Ilmänheten mcd likgillighct, cmcdan den a ldrig Iän sig falla
teoricns inflytande på praklikcn. Många sinnen kunna af knitiken
förbiltras. Meri en saidan förbillning är redan oftast en förkänsla af
sanningcns nilytande, en protcsl af egoismen mol den bältre och pä
skäl stödda öfvertygelsen, hvilken snart lemnar rum för denna. Och
öfterhufvud vittnar ifvern. alI dock saken. hvarom fräga är, blifvit
föremail för läsarens efientanke. Vi bekanna denföre öppel. ali vi hellrc
önska värI blad upprelade läsare. än mcd bladet beltiina och för saken 51)

likiltiga. Dc förra ega dock elI inlresse. dc sednare intet.
Men hän, i fraiga om den nämnda praktiska niglningen hos Tidnings

litteraturen, beror publicisten just af dessa yltre förhaillanden. vi
ofvanföre päpekat. Vi vilie i en följande nummen bifoga naigra
hithörande anniärkningar.
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Fiär vilje vi ännu särskildt anmärka en par omsiändigheter, hvilka
uti icke ringa mon bidraga att göra Tidningsliitcraturen i landet svag
och p sätt och vis sammanhangslös. Vid det inskränkta valet afämnen
För Tidningarnes behandling är den ringu inhemska litteraturen ett nog
vigtigt förenuil För diskussionen, mindre genom dess eget innehåll Un
genom dc anmärkningar, hvaije litterär produki kan föranleda. Det
har dock blifvit sed, aLi med verkiig heisshunger i korthet expediera
hvarje skriFi, så snart den lemnat pressen, likasom skulle skriftens
FramgUng det minste bero aF den knapphandiga innehällsFörteckning

10 eller dc varsarna, skonsama, omotivenide och intetsägande orndömen,
en sådan anmälan vanligen inneMiler. För Författare och Förläggare är
dti vör tanke annonsen pö biadens sista spult, tryclct mcd större stilar
än öFriga bokannonser, vida Förmonligare än dessa halftritiker. Inne
hällsförteckningen befriar redan en star del af allmänlieten, som i den
tycker sig ega alIL, hvad den behöfver, hän alh begär ait läsa boken.
Anmälarens )>tycke» För eller mot är äter en ftillkomligt likgiltig sak, sä
1Unie dessa tycken icke genom förut bevisad smak och sakkännedom
vunnit helst nägon auktoritet, är lika likgiltigt, som det är obehörigt
och inbillski ati olTeniligen yttra det. Vi giömma härvid 8. Tidnings

20 taFatta och H—fors Tidningars lösliga Förmenanden, men anmärka
särskildt mm Morgonbladet en oFta lika slapphändt FörFarande,
Bladets utrymme. likasom dess publik Förbjuda vai en utFörlig veten
skaplig kriLik. Men eLi ytLrande 1 dc ämnen, en ifrågavarande skrift
rörer, hvartiil M. 8. äFven stundom skridit, skulle vi anse för vida
gagneligare än anmälanden aF anFördt siag. liviika Liii iniet gagna, inen
vai Förslösa ri/Ijället till nägot ord 1 sinom tid.

Vi yrka härpå ännu af det skäl, attett sädant ord kunde giFva en god
vilja nägot att Fästa sig vid och en eljest saknad anledning att
diskussionsvis vidare utveckia det en gäng till tals bragta ämnet. Ty för

30 det andra är det ett väsendtligt Fel, hvariiil, vi erkänne det, Saima icke
mindre gjort sig skyldig. att hvarje blad agerar si utan alli summan
hang mcd dc öFriga. Den ena frågan upptages, betastas och siäppes
cftcr den andra. otan att alimänheten hinner mcd något deltagande
ifista sig vid en enda. Detta bhr vai en nödvändigliet jusi derföre, ati det
ena biadet så Förnämt ignorerar det andras görande och lätande. Mcd
något meni tålamod och större håg att tränga till hotten mcd hvarje sak
skulle dock en sädan nödvändighct kunna aflagsnas. Fivad som kan till
diskussion upptagas. är ali händeise till omFänget sä inskränkt, att det
aFven För resp. Redaktioner vore en ovärderlig vinning, om arbetet i

40 deras spalter syFtade mera ät djupct Un till en mängsidig bredd.
liuruvida icke skyidighet och ett rätt Förstädt intrcsse skulie fbrbinda
Tidningsprcssen att säsom gemensam sak anse tilibakavisandet aF
hvarje moraliskt nedsattande anftill, vilje vi icke vidiyFtigare söka
utreda. ernedan det kunde synas. säsom skulle endast cgcn önitälighet
hafva förmfltt oss att härp eda uppmä rksamhetcn.

218 VJND, 5DM F’4 R HÄN TILL NORD
50 Jonka/;auwn Ii. 1845

Vind, som ftir hän till nord,
Flelsning bär till älskad jordl
Ser du der eLi siiFradt hår,
Och en dämpad suck dig när.


