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Fritera mera  
– med fullkorn
Fritera är kul. Och det behöver inte vara fullkomligt onyt-
tigt, speciellt inte om det slinker in lite fibrer i frityrsmeten.

I en del recept står ägg som ingrediens för en frityrdeg, 
men frågar du mig behöver du bara mjöl, kryddor och öl. 
Kryddorna och ölen anpassar jag till det som ska friteras, 
men mjölet är alltid fullkornsvetemjöl. Sist använde jag till 
exempel Corona (eftersom jag friterade sikfiléer till fiskta-
cos) och kryddade med koriander, spiskummin, cayennepep-
par, salt och citronskal.

Ingredienser. Till 1,75 dl mjöl använder jag en flaska öl (0,33 
l). Men det här beror också på mjölet man använder, så vispa 
i ölen lite i taget tills du har en jämn smet som du kan doppa 
det du ska fritera i. Men först: Torka det som ska friteras. Om 
degen inte fastnar har du för lös smet.  Överloppssmeten ska 
droppa (inte rinna som vatten) från fiskbiten.

Sedan är det viktigt med rätt temperatur på oljan – den ska 
vara mellan 160 och 175 grader. Har du inte en termometer 
som tål så hög värme kan du släppa ner en brödbit som test. 
Oljan är redo att friteras i när den direkt börjar bubbla runt 
brödbiten när du släppt ner den. När du sänker ner matbi-
ten med frityrsmet ska den först sjunka, sedan stiga till ytan 
och bubbla. Använd neutral olja som ryps eller solros med 
hög värmetålighet.

Redskap. Var noga med att ha ett lock nära för att vara på säk-
ra sidan ifall oljan mot förmodan börjar brinna. Kom ihåg: 
häll ALDRIG vatten på brinnande olja. Förutom ett lock behö-
ver du också en tång eller hålslev som tål hög värme. De hjäl-
per att sänka risken för stänk och tillåter extra olja att rinna 
bort innan du för över matbitarna på hushållspapper, där ex-
tra olja får sugas upp.

Efter friteringen. När du friterat färdigt låter du oljan svalna 
och silar den. Förvara den i en flaska eller burk och återan-
vänd. Du kan återanvända den så länge den inte luktar dåligt. 
Olja som du inte längre vill använda sorteras som farligt avfall.

Knaprigt, matigt och smakligt – här är tips på en kombo 
för en utsökt tacomiddag: tortillas, friterad sik, sik-ceviche, 
citronmajonnäs, mango- och avokadosallad med chili, gurk- 
och fänkålssallad och chiliketchup.

EBBA HÅKANS
Bloggar på mittismeten.blogg.hbl.fi

LÄSARBILDEN

 ■ Mars bjuder på ordentligt vinterväder och skidspåren kan 
hållas i åkbart skick på många håll i landet, som här utanför 
Sandviksvillan i Vasa. Så länge vi har nattfrost hålls skidspåren 
hårda och skidföret relativt bra, även om solen under varma 
dagar får snön att börja smälta och spåren att mjukna.  
FOTO: CHRISTIAN NYLUND

Har du sökt efter information på 
nätet om finlandssvenska författa-
re, konstnärer eller kulturhistoria 
utan att hitta något av värde eller in-
tresse? Antagligen, för vi finlands-
svenskar är dåliga på att gå in på Wi-
kipedia, världens största fria ency-
klopedi, för att skriva, korrigera el-
ler tillägga väsentlig information om 
saker som vi kan och vet.

Det här är en sak som it-företa-
garen och ingenjören Kaj Arnö har-
fäst allt större uppmärksamhet vid 
under de senaste tre åren.

– Jag måste citera Greta Thun-
berg på den här punkten, även om 
min målsättning inte är lika stor 
och viktig som hennes. Alltså: Nå-
gon måste göra det, och då tyckte jag 
att denna någon kunde vara jag. Det 
ligger nämligen i allas vårt intresse 
att den information som finns om 
det svenska i Finland på Wikipedia 
är korrekt, relevant och också över-
satt till andra centrala språk. Därför 
tog jag tag i saken och jobbar för att 
det svenska i Finland syns och finns 
på Wikipedia, förklarar Kaj Arnö sitt 
intresse för den fria encyklopedin.

Det hela fick sin början när Arnö 
ärvde två konstverk och ville läsa li-
te mera om konstnärerna Jon Oscar 
Esti och Marius af Schultén, men det 
fanns bara finska artiklar om dem på 
Wikipedia, inte en rad på svenska. 
Likadant är det med många andra 
finlandssvenska fenomen.

– Det är för mig helt obegripligt 
varför det svenska i Finland är så 
uselt presenterat på Wikipedia. Det 
här måste åtgärdas! Det behövs så-
väl frivilliga skribenter som experter 
inom olika områden som kan skriva 
artiklar om sitt specialområde på ar-
betstid. Men framför allt behövs det 
en avlönad koordinator som håller i 
trådarna och skriver svårare texter, 
säger Arnö.

Frivilligt räcker inte
Wikipedia bygger på frivilligarbe-
te, de som kan en sak är välkomna 
att skriva en artikel om ämnet, det 
må sen vara vetenskap, hantverk, 
konst, religion eller en viss orts his-
toria. Svenskarna i Sverige är jätte-
bra på det här, det finns över 3,7 mil-
joner artiklar skrivna på svenska i 
Wikipedia. Också de finskspråkiga 
är helt duktiga på att skriva och pu-
blicera, det finns nästan en halv mil-
jon finska artiklar i databasen. Men 
det finlandssvenska är försvinnande 
litet. Så sent som i somras fanns det 
inte många rader om skärgårdskom-
munen Nagu i Wikipedia.

– Jag har gjort Nagu till ett pilot-
projekt eftersom jag bor där då jag 
är i Finland och därför kan en del 
om den delen av världen. Vi har i 
höst kunnat bilda en arbetsgrupp i 
Nagu, tack vare ett stipendium från 
Sparbanksstiftelsen, och anställt An-
na Franzén som koordinator för en 

skrivarstuga med uppgift att skriva 
om Nagu, dess öar, sevärdheter och 
historia på Wikipedia. Resultatet är 
bra, nu finns det artiklar av hög kva-
litet om allt relevant i Nagu, med till-
hörande foton och källor. Och texter-
na är skrivna på ett sätt som Wikipe-
dia godkänner.

För även om Wikipedia är en gra-
tis och för alla öppen encyklopedi så 
är faktakontrollen hård. Här finns 
inte en ansvarig utgivare, utan alla 
ögonpar som ser artiklarna har rätt 
och skyldighet att korrigera felakti-
ga påståenden.

– Det finns många som aktivt föl-
jer med vad som skrivs på Wikipedia 
och alla som skapar sig ett användar-
id kan också prenumerera på ämnen 
som intresserar dem. Jag som följer 
med Nagu får ett pling i min dator så 
fort någon publicerar en artikel om 
orten. Jag uppskattar att det tar max 
10 minuter innan någon hittar ett all-
varligt fel i en kontroversiell Wikipe-
diaartikel och raderar det från data-
basen, säger Arnö.

Vill koda robotar
Kaj Arnö har också kodat en robot 
som följer med Nagusidorna, den 
räknar hur ofta de läses och till vil-
ka språk de översätts. Den ger ar-
betsgruppen värdefull information 
om vad som fungerar och vad som 
återstår att göras. Liknande robotar 
skulle Svenskfinland behöva flera av, 

”Det svenska 
i Finland  
syns dåligt  
på Wikipedia”
Wikipedia är världens femte mest be-
sökta webbtjänst, strax efter Google, 
Youtube och Facebook. Det är där folk 
hittar fakta om människor, orter och fe-
nomen. Men informationen om det 
svenska i Finland är bristfällig och  ibland 
obefintlig. Det kan vi alla ändra på.

 ■ Kaj Arnö är en finlandssvensk it-expert som bor och jobbar i 
München, men vistas regelbundet i skärgårdskommunen Nagu. Där 
har också Projekt Fredrika tagit fart, då orten tack vare ett pilotprojekt 
har fått uppdaterade sidor med riklig information på Wikipedia. Arnö 
följer intresserat med statistik över hur sidorna läses och översätts.  
FOTO: RICHARD NORDGREN
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Gerda Englund berättar  
om livet på Pellinge
Gerda Englund är en levande Pellingelegend. Mångsysslaren och 
energi knippet Gerda har levt ett händelserikt liv på Pellinge söder 
om Borgå. Gerda har många historier att berätta om skärgårdslivet 
i allmänhet och sitt livsverk Söderbyboden i synnerhet. På måndag 
kväll deltar hon i Borgå medborgarinstituts serie Människor och min-
nen där hon berättar om härliga människor som hon har mött. Det 
blir också anekdoter om hur hon gav datorförsäljaren svar på tal och 
glimtar ur Keth Strömdahls bok Världen enligt Gerda.

Föreläsningen hålls måndag den 18 mars klockan 17 i rum Ellipsen 
i Lyceiparkens skola på Biskopsgatan 3–7 A i Borgå. HBL 

 ■ Gerda Englund framför Söderbyboden. FOTO: BENITA AHLNÄS

FÖRELÄSNING

Marthorna pratar om cirkulär ekonomi
Vi är på väg mot ett cirkulärekonomiskt samhälle – men vad betyder 
det? Helsingfors Marthaförening ordnar i samarbete med Huvud-
stadsregionens Konsumenter en kväll kring temat cirkulär ekonomi 
måndagen den 18 mars. Gäster är Hanna Mattila och Laura Järvinen 
från Sitra som berättar om hållbar mat och bloggaren Julia Degerth 
(från bloggen Grön i Åbo) som pratar om Zero Waste och vilka fakto-
rer vi kan fundera på i vår vardag. De motiverar varför vi behöver ut-
vecklas mot ett cirkulärekonomiskt samhälle.

Föreläsningen börjar klockan 17.30 på Simonsgatan 12 A 5, men 
man bör anmäla sig i förväg via www.helsingforsmartha.fi. HBL 

Manifestum lyfter fram 
manskörsmusiken
I år firar den finländska manskörsmusiken sitt 200 jubileumsår och 
det uppmärksammar manskören Manifestum med två konserter un-
der veckoslutet. Rötterna till dagens manskörskultur har sin grogrund 
i Tyskland och Österrike, där männen i början av 1800-talet samlades i 
mindre grupper för att umgås och sjunga. Genom att besjunga naturen, 
jakten och friheten kunde man behandla nationalromantiska känslor. 
Till Finland kom samma koncept i slutet på 1800-talet. 

Manifestum presenterar unik manskörsmusik från Mellaneuropa 
på 1800-talet, i konserten ingår en del verk som knappast har sjung-
its i vårt land förut. Under konserten presenteras också nyare musik 
av Erik Berman och Leif Segerstam samt ett uruppförande av Lauri 
Mäntysaaris jaktfanfar för fyra valthorn.

Manifestum ger nu två konserter, den första i Borgå domkyrka klock-
an 19 i dag och den andra i Drumsö kyrka klockan 19 i morgon. Biljet-
terna kostar 25 euro och säljs vid dörren.  HBL 

MARTHALUNCH

Seniorerna bjuds på soppa med musik
Det serveras en musikalisk lunch i Hemvrån nästa vecka. Det är seni-
ornätverket som står bakom arrangemangen där Helsingforsmarthor-
na bjuder på soppa och Trio Psofon från Arbis spelar musik. 

Lunchen är avgiftsfri, men man bör anmäla sig i förväg kansliet@
helsingforsmartha.fi.

Lunchen dukas upp tisdagen den 19 mars klockan 12 i hemvrån hos 
Helsingfors svenska Marthaförening på Simonsgatan 12 A 5. Det finns 
hiss i huset, men från gatan är det några trappsteg upp till dörren. HBL 
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de skulle kodas att faktagranska och 
översätta relevant information om 
Svenskfinland i de olika språkver-
sionerna på Wikipedia. Till det be-
hövs pengar, för ingen människa har 
tid och möjlighet att på sin fritid sit-
ta och koda avancerade sökningar.

– Trots att Wikipedia bygger på 
att folk frivilligt skriver artiklar om 
olika ämnen har Naguprojektet lärt 
mig att det behövs en del pengar för 
att få relevanta artiklar skrivna av 

skrivkunniga personer. Man kan in-
te förvänta sig att folk i förvärvslivet 
har tid att på beställning publicera 
artiklar enbart av kärlek till konsten, 
för en viss typ av texter behövs det 
också honorar.

Många användare upplever att 
tröskeln för att skriva på Wikipedia 
är hög och det förstår Arnö myck-
et bra, så var det också för honom.

– Jag hittade ett stavfel i en artikel 
om ett ämne som jag kan och jag gick 

anonymt in och tog bort en extra bok-
stav. Det här var ett mycket litet in-
grepp, men det gav mig själv så myck-
et råg i ryggen att jag började våga gå 
in också i andra artiklar för att skri-
va eller korrigera. Nu hoppas jag att 
många andra i Svenskfinland också 
följer mitt exempel, säger Kaj Arnö.

PETRA MIETTINEN
029 080 1425,  
petra.miettinen@ksfmedia.fi

FAKTA

Projekt Fredrika
 ● Målsättningen med projektet 

är att förbättra innehållet om det 
svenska i Finland i Wikipedia, både 
till mängd och värde. Wikipedia är i 
dag den centrala källan till trovär-
dig information för de bildade mas-
sorna och att Svenskfinland inte 
syns på den digitala kartan gör att 
kunskapen om regionen och dess 
kultur urholkas och förflyktigas.

 ● Med hjälp av ett stipendium har 
Projekt Fredrika kunnat starta ett 
pilotprojekt i Nagu där en grupp 
ortsbor under Anna Franzéns led-
ning har skapat artiklar på Wikipe-
dia om orten med tillhörande foton 
och länkar till befintligt material på 
andra webbsidor. Nagu finns nu på 

kartan, presenterat med ett digert 
och korrekt material om såväl his-
toria och geografi som förbindelser 
och färjor.

 ● Att jobba med Wikipedia är inte 
speciellt svårt, men det kräver en 
lagom blandning av tid, it-kunska-
per och humaniora – för att utbilda 
goda textproducenter vill Projekt 
Fredrika ordna Arbis-kurser och 
teknisk utbildning för redan eta-
blerade skribenter.

 ● Man uppmuntrar finlands-
svenskar att förvandlas från konsu-
menter till producenter på Wikipe-
dia, med mottot: Ser du en lucka, 
fyll den!

 ● Användarna på Wikipedia söker 

mest information om personer, så 
en tanke är att först skriva svens-
ka artiklar om de finlandssvenskar 
som nu bara omnämns på finska 
och att fortsätta Nagu-projektet 
och skriva motsvarande artiklar om 
alla finlandssvenska orter och kom-
muner. 

 ● Arbetsgruppen vill förankra Fin-
land i västvärlden,  som en del av 
den skandinaviska och germanska 
kulturen och därmed förstärka den 
finlandssvenska självkänslan.

 ● Projektet har fått sitt namn ef-
ter Fredrika Bremer, som var en av 
de första svenska kvinnliga förfat-
tarna. Man valde namnet Fredrika 
dels för att lyfta fram kvinnor, dels 
för att det är lätt att stava rätt.


