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106 VASA TIDNING, SOM BERÖMLIGEN
SÖKER
Sauna “:0 22 30. V 1841

Vasa Tidning, som berörnligen söker göra utmärktare talanger bland
almogen kLinda af den större ailmanheten, och som silunda iifven först
fastade uppmiirksamheten pi den numera i Vasa bosatta kronometer
ftibrikanten SUrkelLi, har nyligen gjort en framstiiilning ui’ trenne andra
konsterfttrna mans lefverne och verksamhet. Tvenne af dem äro

o bröderne Olof Henric 1-lelander och Leander Helander frtn Ylivieska
kapell 1 Kalajoki. Arten af deras verksamhet förstår läsaren bäst, ±1
han fir veLi, ati dc aro mListare till dc bekanta Osterbottniska
maim-Ijustakarne. Men dc förftirdiga äfven arbeten, som fordra större
konsterfarenhet, sisom t. cx. instrumenter för landtmLiteriet, spanmåls
vigar för uppbördsmän o. s. v., och dessa arbetens stora noggranhet,
ja t. o. rn. »fulländning» vitsordas af V. Tidning. Bröderne äro utom
geibgjutare äfven smeder 1 jern, silfver och guld, stålstiekare, vagnma
kare, snjckare, svarfvare och urmakare. Dessas vederlike är den tredje,
Mahten Lassus från Vörå. Han är trädsnidare, stensli pa re, mölare och

20 förgyllare sami har synncriigast sysselsatt sig mcd sistnämnda Lvenne
yrken, i det han mölal och ornerat en mängd kyrkor i landet. Alla dessa
män äro tillika driftiga och dugliga jordbrukare. Tusenkonstnärskapet
är vai vanligen lika förderfligt för talangen, som föga indrägtigt. Men
det piägar vara en tilihörighet för alla autodidakter. Bristande under
visning hindrar dem ait i en enda gren i konstfärdighet linna tillfrcd
ställelse för sin manande åtrå. Dc sjelfva och konsten förlora derpö
ömsesidigt. Hvad kunde icke hafva blifvit af sådane män som dc
nämnda, om dc blifvit födda i Paris eller London stället för Ylivieska
och Vörö?
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107 BILDNJNGENS STÅNDFUNKTI FINLAND.
Salinti n:o 23 och 24 6. och 13. VI 1844
1. BILDNINGENS STÅNDPUNKT 1 FINLAND.

Mcd sann tacksamhet mot Red. för Helsingfors Tidningar gä vi ait
egna nögra ord åt det vigiiga föremal, »Finska Litteraturen och dess
framtid,» under hvilkcn titel sagde blad innehållit en serie af artiklar,

40 berömligt vittnande för Red—s goda vilja ait bjuda den läsande
allmänheten äfven på allvarligare ämnen. Skyldig artighet bjuder oss
likväl härvid utbedja oss en annan Tidnings benägna öfverseende.
emedan vårt uppträdande i saken strider mot denna för öfverträffttnde
»sakkännedom,» och »eftertanke» kända Tidnings uttryckliga förbud.
Ett skäl för södan miidhet tordc sagde Tidning linna i det tålamod,
hvarmcd allmänheten och vi afvaktat dess utlofvade bcvisning för
Finska iitteraturens goda framsteg under sistförflutna decennier. Evin
nerlig skada vore det, om denna bevisning skuile helt och hållet torka
in.

50 Emcllertid hafva Helsingfors Tidningar mcd oss erkänt samma
litteraturs fattigdom bde till omfång och innehåll. Samma blad har till
detta erkännande bifogat en mycket bevisande jemförelse mellan den
httcrära produktiviteten i Sverige och Finland. För väri landsabsoluta
undcrlägsenhet vittnar detta bevis tiiiiräckligt, då det ädagalägger, att
produktiviteten i Sverige förhäller sig till den i Finland som sjt och en


