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SPRÅK. Helene Schjerfbeck tala-
de knappt ett ord finska. Men när 
hennes liv nu blir film i regi av Ant-
ti J. Jokinen talar alla i filmen fin-
ska. Det har fått konstkritikern och 
författaren Pontus Kyander att i en 
debattartikel i Hufvudstadsbladet 
(23.10.2018) uppmana till bojkott av 
filmen.

(...)
Schjerfbeckfilmen är inte det enda 

exemplet på historieförfalskning på 
det kulturella området i Finland. Som 
tidningen Österbottningens ledar-
skribent Henrik Othman påpekar i en 
kommentar till Pontus Kyanders de-
battartikel gör regissören Timo Koi-
vusalo samma sak i sin film från 2003 
om Jean Sibelius. I filmen konversera-
de Sibelius med den finlandssvenska 
tonsättaren Martin Wegelius på fin-
ska. ”Det var visst inte ett ord svenska 
i hela filmen”, konstaterar Othman.

Ett tredje exempel är den komman-
de filmen om Maria Åkerblom, vil-
ket Klas Fransberg påpekar i en film-
blogg. 

(...)
Pontus Kyander skriver i debattar-

tikeln i Hbl att tyskarna inte längre 
talar bruten engelska i filmer om an-
dra världskriget, lika lite som Nord-
amerikas ursprungsbefolkning läng-
re säger ”ugh”. När den språkliga re-
alismen vinner mark internationellt 
väljer man i Schjerfbeckfilmen att 
framställa Finland som ett land med 
en allfinsk och homogen kultur. 

(...)
Finland och de finskspråkiga blir 

inte bättre och mer framgångsrika 
genom att osynliggöra det svenska i 
landet. Osynliggörande är en otäck 
härskarteknik och det är utmärkt att 
man på olika håll bland de svensk-
språkiga börjar protestera och be om 
hjälp utifrån. Och, om det krävs, till 
och med bojkotta.

Kerstin Österman
Ledare i Åland

HEM. Bostadslösheten är inte avskaf-
fad, men faktum är att Finland är det 
enda land i EU där bostadslösheten 
under de senaste åren har minskat. 
En enkel insikt har styrt arbetet de 
senaste tio åren.

Tidigare skulle bostadslösa med 
också andra problem göra sig för-
tjänta av bostaden. 

(...)
Nu är det tvärtom. Först måste man 

ha någonstans att bo, ett hem. Det är 
en förutsättning för att man ska kun-
na jobba och bli kvitt ett eventuellt 
missbruk. 

(...)
Man ger varje människa en chans 

och tanken är att alla behöver ett 
hem och vill ha ett ordnat liv. Alla är 
värda att få den möjligheten. Det är 
fint att se att arbetet ger resultat.

Till sin karaktär är bostadslöshe-
ten ändå ett sådant fenomen att det 
knappast upphör helt och hållet. Det 
uppstår nya situationer som leder till 
nya bostadslösa. En helt ny utmaning 
uppstår om landskapsreformen för-
verkligas. Då gäller det att skapa nya 
rutiner eftersom servicen flyttar till 
landskapen.

Susanna Ginman
Ledare i Hufvudstadsbladet

Heja, wiki-Nagu!
”ETT SPRÅKS status beror inte bara på hur 
många som talar det eller hur många böcker, 
filmer och tevekanaler som använder det, ut-
an även på hur väl det är representerat i digi-
tala medier och datorprogram.”

Så skriver fem svenska forskare i ”Svens-
ka språket i den digitala tidsåldern” (2012). 
Publikationen ingick i det EU-finansierade 
spetsforskningsnätverket META-NET:s serie 
om språkresurser och språkteknologi.

Svenskan har varit ett verkligt stort språk 
på nätet, ett av de tjugo största språken på 
hela internet 2006, enligt en brittisk studie. 
Detta  trots att svenska då var på ungefär 
85:e plats som språk i hela världen, då man 
beaktar vad folk har för modersmål.

DET SVENSKA språket har senare trillat ned-
åt på listan över världens språk (96:e störst 
år 2010). Det har också gått sex år sedan pu-
blikationen, men svenskans position på nätet 
är fortsättningsvis stark.

När publikationen gavs ut var svenska det 
elfte vanligaste språket på webbencyklope-
din Wikipedia – och under de två år som följ-
de ökade de svenska wikiartiklarnas antal 
med 150 procent. 

Flera svenska offentliga institutioner har 
haft samarbetsprojekt där de utbildat an-
ställda i hur de redigerar på Wikipedia.

HURRA FÖR SVENSKAN! Inte sant? Ja, i al-
la fall om vi tittar på det svenska språket, 
men om vi fokuserar på ”internetregionen” 
Svenskfinland, så verkar läget vara ett annat.

Vi kan ta avstamp i den diskussion som 
förts om hur det svenska språket är något av 
ett icke-språk då det spelas in filmer om his-
toriska personer. Det senaste fallet är filmen 
om Helene Schjerfbeck, som blir finsksprå-
kig på vita duken. 

Det här är inte första gången sådant sker. 
Det skedde också med Jean Sibelius i Timo 
Koivusalos film 2003. Ytterligare ett exem-
pel är filmbolaget Komeettas kommande 
film om väckelseledaren Maria Åkerblom (se 
också plocket till höger). Frågan är ändå om 
kritiken ska riktas mot regissörerna eller fi-
nansiärerna?

VI  KAN I ALLA FALL ta just dessa tre historis-
ka personer och titta på Wikipedia. Och ser 
man på: Helen Schjerfbeck, Jean Sibelius och 
Maria Åkerblom har mer omfattade Wikipe-
diasidor på finska än på svenska. 

De finska och engelska wikisidorna näm-
ner inte att Schjerfbecks modersmål var 
svenska. På den engelskspråkiga sidan finns 
bara en fotnot om ”Swedish-speaking Finns”.

Istället för att säga att Sibelius och Åker-
blom var svenskspråkiga, omskrivs det he-
la med formuleringar som ”hemmet var 
svenskspråkigt” (Sibelius) eller ”föddes i en 
svenskspråkig familj” (Åkerblom). Det låter 
mer som ett övergående tillstånd, inte som 
en beskrivning av en människans identitet. 

Vi kan testa det här: Kan vi skriva att Urho 
Kekkonen föddes i en finskspråkig familj?  

Nej. Det blir bara korkat.

VARFÖR ÄR DÅ Wikipedia viktigt? Om vi 
oroar oss för en film, som trots allt har en 
ganska begränsad räckvidd, borde vi oroa 
oss ännu mer för hur det svenska i Finland 
syns på nätet. Vi kan upprepa:

”Ett språks status beror (...) även på hur väl 
det är representerat i digitala medier och da-
torprogram.”

NÄR DET GÄLLER fakta och internet kan vi 
inte nonchalera Wikipedias roll då det gäl-
ler Svenskfinlands synlighet. Uppdaterade 
och utförliga wikisidor är i högsta grad rele-
vanta. Det hjälper inte att det svenska språ-
ket är enormt på nätet om Svenskfinland in-
te hänger med, särskilt då jättarna i allt stör-
re utsträckning börjar använda sig av just 
Wikipedia.

Ett exempel är Youtube, som har fler tit-
tare än alla andra medier i världen. Youtu-
be ska i fortsättningen komplettera det som 
laddas upp med fakta från andra källor, som 
just Wikipedia, berättade Youtubes vd Susan 
Wojcicki tidigare i år. Det handlar om att er-
bjuda faktakoll och bekämpa strunt.

Facebook meddelade å sin sida för ett är se-
dan att bolaget testar med att införa innehåll 
från Wikipedia i kampen mot nättroll och 
allsköns konspirationsteorier.

Det som finns på  Wikipedia får på så vis en 
ytterligare stärkt betydelse för hur många 
människor uppfattar sin omvärld. Och jo, de 
omtalade algoritmerna som styr vad folk får 
se förstår nog att koppla ihop också Schjerf-
beck, Sibelius och Åkerblom med relevan-
ta inlägg – vid behov översatt för mottaga-
ren. De knapphändiga uppgifterna om deras 
svenskspråkiga identitet försvinner lätt.

DET HÄR HANDLAR inte bara om dessa tre 
stora, utan om hela Svenskfinland. Det som 
inte går att finna på nätet blir marginalise-
rat. Vi kan uppdatera den slitna metaforen 
om den smältande isbiten i grogglaset: Där 
som det finska Finland surrar på med sin 
stora hårddisk finns det en risk att Svensk-
finland inte blir mer än en bortglömd min-
nespinne.

Därför är det viktigt att se betydelsen av det 
pionjärarbete som nu pågår i Nagu. Där har 
projekt Fredrika haft sin första skrivarstuga 
för att uppdatera och komplettera den loka-
la information som finns på Wikipedia (se si-
dan 4). Det här är ett arbete som borde stö-
das och utvidgas, så att det svenska i Finland 
noteras också på andra Wikipediaspråk. An-
nars finns risken att Svenskfinland förvand-
las till något som inte är mer än en osynlig 
myshörna på nätet. 

Det hjälper inte att 
det svenska språket 
är enormt på nätet om 
Svenskfinland inte 
hänger med.

Svenska och finska är verkligt stora språk på internet. Men hur är det med 
Svenskfinland på nätet? När man kollar in finska och engelska Wikipedia känns 
det nästan som om det svenska språket inte alls existerade.
30.10.2018

Stefan
Holmström
stefan.holmstrom@aumedia.fi
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Fyller Wikipedia med 
information om Nagu

När Kaj Arnö i Nagu sökte informa-
tion på Wikipedia om några tavlor 
som han ärvt av sina föräldrar märk-
te han att det inte fanns någon in-
formation på svenska om konstnä-
rerna Marius af Schultén och Jon 
Oscar Esti. 

– Det är ett allmänt problem. Det 
svenska syns inte på Wikipedia.

Som den handlingens man Arnö 
är bestämde han sig för att göra nå-
got åt saken.

MED SIG fick han Naguborna An-
na Franzén och Matilda Åberg. Till-
sammans startade de projekt Fred-
rika som i går hade sin första skri-
varstuga med uppdraget att kom-
plettera och uppdatera Wikipedias 
sidor om Nagu och sidor som har 

koppling till orten. Senare hoppas 
trion att projektet sprider sig till he-
la Svenskfinland för att på det sättet 
öka det svenska innehållet på sajten.

I DAG ÄR Nagutexterna för det mes-
ta korrekta, men informationen 
kan vara ofullständig eller inaktu-
ell. Som till exempel att landsvägs-
färjan Elektra inte finns med på bild, 
men nog Sterna. Och om vill man lä-
sa om Själö är den svenska texten 
hälften kortare än den finska, säger 
Franzén.

– Det mesta är i princip rätt, men 
man kan göra det så himla myck-
et bättre.

TILL DEN FÖRSTA träffen har Fran-
zén printat ut några sidor text med 
Nagukoppling och nu går deltagar-
na igenom texterna, korrigerar fel-
aktigheter och fyller i det som sak-
nas innan materialet publiceras. Och 
det är just det här med att få ut kor-
rekt information på Wikipedia som 
är ett av huvudsyftena med projekt 
Fredrika, säger Åberg.

– Det finns mycket material till pap-
pers som aldrig kommer längre än 
så. Det som publiceras är ingenting 
som vi hittar på utan allt baserar sig 
på dokumenterad fakta med käll-
hänvisningar. Det är intressant så 
mycket man lär sig.

PROJEKTET har hittills engagerat 
cirka 15 personer, men det finns 
plats för fler.  Alla behöver inte skri-
va faktatexter, utan kan bidra med 
korrekturläsning, översättning, bil-
der, tips och idéer. Tröskeln att delta 
ska vara låg, säger Franzén.

– Man kan vara med på det sätt 
man själv tycker passar. Och behö-
ver man teknisk hjälp med att publi-

cera sitt material eller gå in på Wiki-
pedia så hjälper vi till.

Projektet finansieras av Spar-
banksstiftelsen i Nagu.

Kim Lund
040-587 3759/kim.lund@aumedia.fi

Det som publice-
ras är ingenting 
som vi hittar  
på utan allt  
baserar sig på 
dokumenterad 
fakta med käll-
hänvisningar.

 »Skrivarstuga 
uppdaterar och 
kompletterar 
nätuppslagsverkets 
texter med anknyt-
ning till Nagu.

SKRIVARSTUGA. Kaj Arnö berättar om projekt Fredrika för Matilda Åberg och Charlotta Svahnström på första raden. Bakom dem Gustav Wick-
ström, Öjvind Björkman, Rune Franzén och Aaro Söderlund.

KIM LUND

INITIATIVTAGARE. Anna Fran-
zén, Matilda Åberg och Kaj Arnö 
vill sprida information om Nagu på 
svenska på Wikipedia.

KIM LUND

ÅBO. Under fredagsmorgonen, 
cirka klockan åtta, körde en 
man född på 1980-talet in i en 
bil bakifrån på Kristinegatan. 
Följden blev att den påkörda bi-
len kolliderade med en parke-
rad bil vid vägkanten. 

Mannen, som uppges ha varit 
trött och sjuk, körde en bil som 
ägs av Rysslands generalkon-
sulat i Åbo. Han ville till en bör-
jan inte berätta vem han var för 
polisen, men gick till sist med 
på att visa ett ID-kort som ut-
färdats av utrikesministeriet. 
Mannen jobbar på generalkon-
sulatet. 

Han gick heller inte med på 
att blåsa i alkomätaren, med 
hänvisning till sin diplomatis-
ka immunitet. Han ville inte sä-
ga något mer innan vicekon-
suln kom tilll platsen. Vicekon-
suln berättade när han var på 
plats att de inte brukar gå med 
på blåstest. 

Polisen utreder händelsen. 

Konsulatanställd 
krockade i Åbo – 
vägrade blåstest

SALO. Under fredagen var in-
brottstjuvar i farten på flera 
håll i Salo. Ett inbrott gjordes i 
Kiikala nordost om Salo centr-
um och två i Muurla norr om 
Bjärnå.

Inbrottet i Kiikala skedde i ett 
egnahemshus på Isohiidentie, 
där en person var hemma vid 
tidpunkten för inbrottet. Perso-
nen reagerade på buller i huset 
och upptäckte att två män bru-
tit sig in. De gav sig iväg då de 
märkte att de blivit upptäckta.

De två inbrotten i Muur-
la skedde på Tuohituntie och 
Bergvikintie, i egnahemshus 
där ingen var hemma. Inbrotts-
tjuven eller -tjuvarna hade ro-
tat igenom husen, men i nulä-
get finns det ingen information 
om stöldgodset.

Brotten undersöks under rub-
riceringen grov stöld. Polisen 
ber ögonvittnen att ta kontakt 
på telefonnumret 0295444800 
eller via e-post på adressen vi-
hje.turku.lounais-suomi@po-
liisi.fi. 

Tre hus  
i Salo offer för 
inbrottstjuvar

ÅBO. Den fyrtionde Ström-
mingsmarknaden avslutades 
på söndagen i Åbo och enligt ar-
rangörerna besökte 90 000 per-
soner marknaden.

Det är 10 000 färre än i fjol.
Det delvis soliga vädret och 

det faktum att det inte regnade 
bidrog till att kommersen för-
löpte väl, skriver Lounais-Su-
omen Kalatalouskeskus i ett 
pressmeddelande.

90 000 besökte 
Strömmings-
marknaden
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