
Kolumntävlingen Argh? 2012 
 
Allmän kommentar 
 
Det är svårt att skriva en bra kolumn. Dels att välja ett ämne som engagerar en själv och samtidigt har någon 
form av allmänintresse och dels att skriva så att det språkliga hantverket fullt ut stöder de intentioner man har 
med sin kolumn. Tematiskt var bidragen i årets tävling varierande men som helhet bedömer juryn att det fanns 
en del brister i skrivteknik, språklig stilistik samt förmågan att lyfta fram ett allmänintresse ur den egna 
förargelsen. 
 
I årets kolumntävling utgick juryn från att det bidrag som placerar sig på första plats utan egentlig redigering 
skall kunna publiceras i någon av våra större finlandssvenska dagstidningar. Trots att textskörden som helhet 
var relativt diger så fanns det ingen bland deltagarna som utmärkte sig så starkt att kolumnen hade förtjänat en 
första plats. Därför har juryn valt att utse en text som placerar sig på stark andra plats, samt två texter som delar 
på tredje plats. 
 
Andra plats till Madeleine Wentjärvi, Mattlidens gymnasium, Esbo, för kolumnen Fångad i nätet 
 
Strukturellt en välfungerande helhet som kombinerar personliga reflektioner med ett aktuellt tema. Språkligt bra 
helhet med varierande rytm som också stiligt avslutas med att knyta ihop den inledande reflektionen. Texten 
innehåller de skrivtekniska finesser som krävs av en bra kolumn. Som helhet utmärker sig denna text bland alla 
bidrag som den som närmast samlar ihop de delar som ska finnas i en bra kolumn. Skribenten har uppenbara 
talanger för att bygga upp en fungerande helhet och förtjänar därför den bästa utmärkelsen, som i denna tävling 
blir en stark andra plats. 
 
Delad tredje plats till Frida Svarvar, Topeliusgymnasiet, Nykarleby, för kolumnen Jag längtar till något 
annat än det här 
 
Av samtliga bidrag det stilistiskt sett starkaste språkliga bidraget med en övertygande inledning som väcker 
läsarens intresse. Textens problem ligger i att ämnet förblir oklart. Med lite mer konkret förankring hade 
kolumnen kunnat vara en stark vinnarkandidat. Skribenten har uppenbara talanger för att skriva och förtjänar 
därför uppmuntran i form av en prenumeration på Språktidningen. 
 
 
Delad tredje plats till Jonas Forsbacka, Topeliusgymnasiet, Nykarleby, för kolumnen Rekryten 
 
En engagerad text kring ett ämne som lyckas fånga läsarens med konkreta resonemang. Bakom reflektionerna 
finns uppenbart starka känslor, som ofta är en nödvändighet då en bra kolumn föds. Språkligt sett lite ryckig 
men eftersom skribenten uppenbart är driven i ämnet förtjänar denna text  en delad tredje plats och en 
prenumeration på Språktidningen. 
 
 
Helsingfors 18.9.2012 
 
 
Jeanette Björkqvist     Joakim Bonns 
journalist      ombud 
Hufvudstadsbladet     Tidningen i skolan 
 
 
 


