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kolumntävlingen argh? vill få 
skribenter att tycka till

Den första Argh?-tävlingen ordnades år 2012. Denna antologi 
vill således uppmärksamma tävlingens första tio år och blicka 

tillbaka till starten, göra nedslag i hur tävlingen utvecklats 
under åren och minnas de kolumner och de skribenter som 

förtjänstfullt nått ända till prispallen.

text: maria dahlin och christoffer wärn
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Du läser just nu antologin 
”Men JAG tycker...”, en an-
tologi vars namn syftar på att 
kolumntävlingen Argh? vill ge 
studerande på andra stadiet en 
möjlighet att tycka till, föra 
fram sin åsikt och göra sin röst 
hörd. Fast meningen varit att 
få studerande att ryta till så har 
tävlingen också fått ge utrym-
me för skribenter som inte 
tycker om att ta så mycket plats, 
som kanske säger ”Men JAG 
tycker att man inte ska behö-
va tycka så himla mycket hela 
tiden”, som kanske inte vill ha 
någon stor plats i rampljuset.  

I den här antologin kan du läsa 
prisbelönta kolumner samt in-
tervjuer med tidigare deltagare. 

Här finner du även intervjuer 
med lärare som arbetat med 
kolumnen i sina klassrum, tan-
kar från jurymedlemmar och 
projektledare, både med tillba-
kablickar och siktet inställt på 
framtiden. Du som läser denna 
antologi kommer också äntligen 
att få svar på frågan ”Vad heter 
tävlingen, egentligen?”. 

hur det började 
Det hela började alltså år 2012. 
Svenska kulturfonden tog 
kontakt med Svenska moders-
målslärarföreningen i Finland 
rf (SMLF) eftersom de önskade 
starta en skrivtävling för fin-
landssvenska ungdomar. Bak-
grunden var att Kulturfonden 

redan tidigare tillsammans med 
Suomen ruotsinopettajat (SRO) 
hade instiftat ”Abitävlingen” 
för finskspråkiga abiturienter. 
Katarina von Numers-Ekman 
var med när det hela startade. 

- Svenska kulturfonden kallade 
till ett möte och jag var med 
där i egenskap av styrelsemed-
lem i SMLF. Under det här 
mötet bestämdes att tävlings-
genren skulle vara kolumn, då 
den har en lagom längd, ger 
utrymme för en personlig stil 
och är en opinionstext där man 
kan väva in egna erfarenheter, 
berättar von Numers-Ekman. 

Från början riktade sig Argh? 
till gymnasiets andra årskurs, 
men år 2015 öppnade tävlingen 
upp för alla årskurser i gymna-
siet och inom yrkesutbildningen.  

Idag är cirkeln på ett sätt sluten 
i och med att Katarina von 
Numers-Ekman arbetar som 
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ombudsman i utbildningstea-
met vid Svenska kulturfonden 
och är den som har uppdraget 
att hålla kontakt med SMLF 
angående tävlingen. Hon är 
den som organiserar prisut-
delningen från Kulturfondens 
sida, samt sköter kontakten 
till pressen när pristagarna ska 
offentliggöras.  

kulturfonden och smlf i 
tätt samarbete 

Det har hela tiden varit Kultur-
fonden som finansierat tävling-
en och ordnat den i samarbete 
med SMLF. Föreningen har 
ordnat det praktiska med att 
marknadsföra tävlingen, upp-
datera inspirationsmaterialet, 
samla in bidragen och utse en 
jury.  

- Kulturfonden ordnade först 
flera år i rad prisutdelningen 
på sitt kansli i Helsingfors, 
men så småningom flyttade 
man prisutdelningen till bok-
mässan i Helsingfors för att ge 
pristagarna mera synlighet. De 
finlandssvenska lokaltidningar-
na har ofta också publicerat de 
vinnande bidragen, säger von 
Numers-Ekman. 

I början låg ansvaret för täv-
lingen på styrelsen för SMLF, 
men i samband med att prisut-
delningen flyttade till bokmäs-
san utsågs en projektledare för 
tävlingen. Den första projektle-
daren var Annette Kronholm, 
numera ordförande för SMLF 
samt projektledare för Skrivan-
de skola. På s. 72 kan du läsa 
hennes tankar om vikten av 

att ha en läsare. Våren 2020 tog 
Rolf Blauberg över uppdraget 
som projektledare. Läs mera om 
projektledarens tankar kring täv-
lingen på s. 80. 

argh, argh? eller argh!? 

Under arbetet med denna an-
tologi har det blivit uppenbart 
att knappt någon har haft på 
klart vad tävlingen riktigt heter. 
Varianterna har varit nästintill 
oändliga: Argh? Argh, ARGH, 
Argh?! Argh!? Argh! För att 
nämna några.  

En central person som var 
med och utarbetade detaljerna 
kring tävlingen var journalis-
ten Magnus Londen (läs hans 
tankar om varför tävlingen 
behövs, på s. 78). Det var han 
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som utarbetade det första inspi-
rationsmaterialet med tips och 
råd om hur man skriver en bra 
kolumn. Delar av det han skrev 
då ingår fortfarande i det mate-
rial som studerande och lärare 
kan använda sig av i samband 
med kolumnskrivandet.  

Katarina von Numers-Ekman 
minns att namnet var Londens 
idé.  

- Det är ett utrop som ger 
uttryck för ilska och som ofta 
används i serietidningar. Vitsen 
var att namnet skulle uppma-
na tävlingsdeltagarna att vara 
kritiska och utgå från starka 
egna känslor och upplevelser, 
minns von Numers-Ekman.  

Såväl Katarina von Numers- 
Ekman som tidigare SMLF-ord-
förande Pamela Granskog och 
nuvarande ordförande Annette 
Kronholm, är osäkra på hur det 
ursprungliga sättet att skriva 
namnet var, men att det finns 
med ett frågetecken verkar det 
dock inte råda någon tvekan 
om. 

- Vitsen med frågetecknet var 
att signalera att det är viktigt 
att vara nyanserad och se saker 
ur olika synvinklar i en kolumn, 
berättar von Numers-Ekman. 

Dessutom hör ett epitet till 
namnet – en skrivartävling för 
dig som har något på hjärtat. 

Eller ska det vara ”skrivtävling”? 
Eller ”kolumntävling”? Ja, du 
märker. Namnet har gett upphov 
till en hel del huvudbry. 

I och med denna antologi kan 
vi slå fast – det du just nu läser 
är en antologi över Argh? En 
kolumntävling för dig som har 
något på hjärtat.
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samhällskritik, livsvisdomar och  
berörande erfarenheter 

text: katarina von numers-ekman, 
ombudsman i utbildningsteamet på Svenska kulturfonden



13

För tio år sedan jobbade jag som mo-
dersmålslärare och var aktiv i SMLF. 
Och jag minns att det kändes fint att 
få sitta runt mötesbordet med några 
kolleger och personalen på Svenska 
kulturfonden och spåna kring en ny 
skrivartävling för studerande på andra 
stadiet.  

Hur vi kom fram till att tävlingen 
skulle rikta in sig på kolumnen som 
genre minns jag inte längre. Men jag 
vet att jag tyckte det var en bra idé – 
och det gör jag fortfarande.  

Kolumnen är en tacksam genre på 
många sätt. Formatet är tillräckligt 
kort för att inte kännas övermäktigt 
och gör det möjligt för skribenten att 
avgränsa sitt ämne och vara specifik. 
Samtidigt kan också livets stora frågor 
få plats i en kolumn. Kolumnen är en 
opinionstext, men den tillåter skriben-
ten att gestalta egna erfarenheter och 
uttrycka sig personligt, till och med 
litterärt. Så trots att den är en krävan-
de genre passar den unga skribenter 
perfekt. 

För tio år sedan hade jag förstås ingen 
aning om att jag i dag skulle jobba på 
Kulturfonden och få betrakta kolumn-
tävlingen Argh? från den synvinkeln. 
Men nu förstår jag varför det långsik-
tiga samarbetet med SMLF kring täv-
lingen är så viktigt för Kulturfonden.  

Vårt ändamål är att främja och stödja 
utbildning, kultur, konst, vetenskap 
och forskning samt samhällsservice 
som gynnar det svenska i Finland. 
Och vad kunde väl vara ett bättre 
sätt att göra det på än att uppmuntra 
svensk- och tvåspråkiga unga att sätta 
ord på sina tankar om den tid och det 
samhälle vi lever i? 

Det är fantastiskt att SMLF nu ger 
ut denna antologi med prisbelönta 
kolumner. Vilken chans för läsaren 
att lyssna till unga röster och ta del 
av samhällskritik, livsvisdomar och 
berörande erfarenheter från de senaste 
tio åren!
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för högt ställda kvalitetskrav?
Kan det stämma, tänkte jag, då mejlet kom. Att det har 
gått tio år sedan vi för första gången satte oss ner för att 
bedöma bidrag i Argh?. Det intygades att det verkligen 
är så och därför, sades det, skulle det sitta fint med en 
kolumn som på något sätt syr ihop det decennium som 
denna tävling nu överlevt. 

Och då understryker jag överlevt. 

För särskilt under de första åren fanns det några frågor 
som regelbundet återkom: Varför kommer det så få bi-

drag? Är kolumnen som genre 
för svår för de unga? Borde 

tävlingen byta skepnad? Eller 
ska vi bara lägga ner? 

Den där första hösten 2012 
satt jag tillsammans med 
jurykollegan och Tidning-
en i skolans representant 

(numera rektorn) Joakim 
Bonns vid ett cafébord 

i Helsingfors. 
Framför oss 

hade vi tio-
talet bidrag 

som kommit in och vi var röran-
de överens: Inget av dem håller 
den standard vi anser att den här 
tävlingen måste hålla och därför, 
ansåg vi, kan vi inte dela ut ett 
första pris. Arrangören lyssnade, 
godtog argumenten och så inleddes 
tävlingens historia med att det bara 
delades ut andra och tredje pris. 

Ett par år senare fylldes juryn på 
med en representant för moders-
målslärarna: Pamela Lindebäck 
från Svenska normallyceum. 
Minnet sviker kring huruvida 
hon sa det rent ut, eller om vi bara 
gissade oss till orsaken: Bonns och 
Björkqvist ställde ribban för högt 
och verkade förhålla sig lite för 
kritiskt till de ungas texter. Därför 
behövdes det någon som har bättre 
insikter i den nivå den här tävling-
ens målgrupp i regel rör sig på. 

Men den första tremannajuryn var 
lika ense om vem som förtjänar att 

text: jeanette björkqvist
jurymedlem 2012–2022 
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belönas och den enigheten varade 
under hela den sammansättningens 
tid. För de vinnande bidragen bru-
kar sticka ut, pocka på uppmärk-
samhet, ibland lysa sällsynt starkt i 
mängden. 

Senare har juryn ändrat skepnad 
några gånger. Lärarna representeras 
sedan några år av Petter Wallenius 
(Grundskolan Norsen) och har nu-
mera också en författarrepresentant 
– tidigare Johanna Holmström, 
från 2022 Alfred Backa. 

Kanhända att diskussionen kring 
de potentiella bidragen de senaste 
åren varit mer omfattande eftersom 
de blivit allt fler, men särskilt kom-
plicerat har det aldrig blivit. 

Vinnarna brukar sticka ut. En del 
av dem har varit så starka att de sit-
ter kvar i minnet många år senare. 

Längs med åren finns det tematik 
som återkommer, trots att genera-
tionerna byts ut. 

Klimatångest i olika former, exis-
tentiella frågor, utanförskap i olika 

skepnader, unga kvinnors upplevel-
ser av utseendekrav och sexism – 
och så en slags övergripande känsla 
av den press och de överväldigande 
förväntningar unga upplever att 
omvärlden ställer på dem – för-
väntningar som leder till att de 
tidvis går på knäna i sina försök att 
bemöta dem. 

 Juryn har för vana att varje år 
skriva både personliga omdömen 
om pristagarna och samtidigt en 
allmän reflektion kring helheten. 
Under coronaundantaget ökade 
andelen texter som uttryckte svåra 
känslor så pass att juryn (Walle-
nius, Holmström, Björkqvist) för 
första gången valde att lyfta fram 
den oro vi upplevde: 

”… ur de bidrag som behandlade den 
press unga upplever på olika plan i 
livet kunde juryn skönja ett oroväck-
ande illamående som vi som samhälle 
bör vara uppmärksamma på.” 

Jag tror ingen i dag längre tvivlar 
på om den här tävlingen behövs. 
Det gör den. 

Dels ger den de oerhört begåvade 
unga skribenterna en möjlighet att 
testa sitt uttryck. Dels ger den oss 
som samhälle en ovärderlig insyn 
i vad som rör sig i den här genera-
tionens inre och erbjuder en viktig 
eftertanke till envar som innehar 
en maktposition med möjlighet att 
påverka. 

Alla unga är inte trötta. Men 
många är det. 

 … Jag tröttnar. Jag är bara en 
människa, precis som alla andra. En 
liten människa som vill så mycket, 
kan så mycket, men är så trött. Det är 
som att jag fastnat i en melankolisk 
melodi, där instrumenten ljuder till 
långsam sång. Till slut blir sången 
också trött. Trött att höra på, trött att 
skriva, trött att läsa. Precis som jag. 

Från: ”Jag är trött”, Emma-Lotta 
Oravas (Lovisa gymnasium), första 
pris år 2016.
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fångad i nätet
andrapristagaren 2012 • madeleine wentjärvi

48 taggade foton. En snabb titt på min facebookprofil 
visar att det finns precis så många bilder av mig. Hur 
många andra som ligger gömda någonstans ute i cyber-
rymden vågar jag inte ens gissa. Klassfoton, profilbilder, 
resebilder – men framför allt festbilder. Oskyldiga fo-
tografier där jag glatt poserar med någon kompis, även 
om en flaskhals eller en cigarettstump då och då kan 
skymta i bakgrunden. 

Under söndagskvällarnas slösurfande är det närmast en 
standardprocedur att snabbt kolla in vad den lilla röda 
rutan på datorskärmen har att erbjuda den här veckan, 
för att metodiskt gå igenom varje bild. Remove tag. Re-
move tag. Remove tag. Och för varje mindre smickran-
de bild förstår jag mer och mer hur jobbigt det måste 
vara för Britney Spears eller Lady Gaga att ständigt ha 
paparazzifotografernas kameror uppkörda i ansiktet. 

Men vad innebär egentligen en bild på Internet? Bland 
vännerna är det kanske ett bevis på att du haft en kul 
helg, men vilken betydelse har just den här bilden om 
några år? Och tänk om fel person får se den. Spontant 
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tänker jag att ”fel person” kanske hade varit en 
förälder – som kanske inte alltid är lika stolt över 
sitt barns bravader. Men om man tänker längre 
fram i tiden än så? 

Det som ungdomarna inte tänker på är att bil-
derna faktiskt inte försvinner från Internet när 
de väl är uppladdade på Facebook. Att vem som 
helst kan ladda ner dem, sprida dem, och använ-
da dem till precis vad som helst. Att din blivande 
arbetsgivare kanske inte är lika imponerad av 
videon där du sveper tio shots, som dina vänner 
var för fem år sedan när videon togs. 

På senare tid har det skrivits mycket om just de 
fallen – arbetsgivare som googlar de arbetssökan-
de, och anställda som blivit avskedade på grund 
av sina statusuppdateringar. Surt, kan tyckas, då 
det man gör privat trots allt borde få hållas just 
privat. Sanningen är kanske ändå närmast den, 
att det inte existerar något privatliv på Internet. 

Trots att jag hittills känt mig rätt säker med mina 
48 taggade foton, känner jag att det kanske är 
dags för en uppdatering – Privacy settings. Sha-
ring on Facebook. Friends only.
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Varför ville du vara med i kolumntävlingen? 
Vi hade som skoluppgift att skriva en kolumn och blev tipsade av 
vår lärare om tävlingen. Jag och en kompis bestämde oss för att testa 
lyckan och skicka in kolumnen vi skrivit för skolarbetet. 

 

Vilken roll har skrivandet haft för dig efter tävlingen? 
Jag har alltid gillat att både skriva och läsa, dessvärre har jag inte 
skrivit så mycket som jag önskar i vuxen ålder. Men än finns det tid. 

 
Vad har du för kommentarer om din egen kolumn idag? 
Håller du med dig själv fortfarande? 
Min text handlar mycket om sociala medier, något som självklart 
förändrats extremt mycket på tio år. Vissa aspekter känns därmed 
inte lika aktuella längre medan andra passar in även idag. 

madeleine wentjärvi



madeleine wentjärvi
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skrivandet har varit självklart
Jonas Forsbacka från Nykarleby fick delat tredje pris första året 
som kolumntävlingen ordnades, år 2012. Han gick i Topelius-
gymnasiet och ingick i ett gäng som tyckte mycket om lektio-
nerna i modersmål och litteratur. En stor orsak till det var den 

väldigt engagerade läraren Annette ”Netti” Kronholm.

- Det fanns en mycket god stämning bland 
mina vänner och det var inget konstigt med 
att vi satsade på en text och att vi ville delta 
i en skrivartävling. När jag tänker tillbaka 
var det bara naturligt, jag kände mig som en 
skrivande människa och det spelade inte så 
stor roll om det var en kolumn eller något 
annat jag skrev, minns Forsbacka. 

Överlag minns han att gymnasiestudierna i 
modersmål i stort gick ut på att få bättre koll 
på olika genrer.  

- Inte visste vi vad en kolumn var och det 
kanske var ett generellt problem om inget 

text: maria dahlin

jonas forsbacka
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första pris kunde delas ut i täv-
lingen. Jag tror att vi inte hade läst 
dagstidningar tillräckligt mycket 
för att begripa vad det var för 
skillnad på de olika texttyperna, 
men i gymnasiet tragglade vi det 
här mycket och det var en enorm 
mognadsprocess för mig, säger 
Forsbacka. 

Han delade tredje priset med sin 
goda vän och klasskamrat Frida 
Svarvar, som idag arbetar inom 
förlagsbranschen, och han minns 
att de tillsammans med läraren 
Netti fick ta tåget till Helsingfors 
en tidig morgon för att motta sina 
priser på Kulturfondens kansli. 
Priset han fick var en box med 
dikter samt en penal fylld med 
pennor. 

- Jag tyckte om att skriva essäer 
i alla realämnen, så det var inte 
bara inom modersmålsämnet som 
jag fick utlopp för min skrivar-
glädje. I den åldern hade jag inget 
direkt mål med mitt skrivande 
och läsande och visste inte att 
skrivandet skulle bli mitt yrke, 
berättar han. 

Efter studenten flyttade Forsbacka 
år 2014 till Helsingfors för att 
studera journalistik vid Svenska 
social- och kommunalhögskolan, 
i folkmun kallad Soc&kom. Efter 
det har han också studerat genus-
vetenskap i Lund, Sverige, men är 
nu tillbaka i Helsingfors där han 
arbetar som kulturjournalist vid 
Hufvudstadsbladet.  

- Mellan kandidat- och magisters-
examen arbetade jag också en tid 
som programledare på Yle X3M, 
berättar Forsbacka.  

skrivandet har alltid funnits 
med 
När Jonas Forsbacka tänker tillba-
ka på skrivandet under uppväxten 
konstaterar han att det varken var 
viktigt eller oviktigt för honom, 
men alltid självklart.  

- Jag var inte den som skrev 
dagbok eller andra texter på min 
fritid, för att få utlopp för min 
kreativitet. Jag vaknade också sent 
med läsningen, minns han. 

Både under studietiden och nu se-
nare i arbetslivet har det varit och 
blivit mycket skrivande. Många 
skrivuppgifter har han tagit sig an 
med på gränsen till för stort allvar, 
påstår han, och tror att det är ge-
nom detta han fått utlopp för sitt 
behov av att få formulera sig. 

- Även under tiden då jag arbe-
tade på radio var det frågan om 
mycket skrivande, då i form av 
manus. Men jag skulle inte kalla 
mig en skönlitterär skribent, jag 
har till exempel aldrig skrivit 
berättelser eller poesi på fritiden. 
Det är helt enkelt inte jag, även 
om jag kanske skulle vilja vara 
en sådan skribent, sammanfattar 
Forsbacka. 
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formuleringsglädje och 
självsäkerhet 
Jonas Forsbackas kolumn hand-
lade om värnplikten. I efterhand 
tror han att han fick bearbeta 
sina känslor inför att snart vara 
tvungen att rycka in och han var 
glad att få göra det på skoltid 
och i textform. Han säger sig 
sakna den skribent han var i 
gymnasieåldern i den bemärkel-
sen att han hade en självsäker-
het och en ohämmad passion 
när han skulle skriva något, vil-
ket är något som gradvis avtagit 
med åren.  

- Det var på något vis självklart 
att jag skulle ha en åsikt i en viss 
fråga. Det jag skrev var gan-
ska svartvitt och radikalt, men 
samtidigt, jag hade just upptäckt 
en åsikt och vill driva den till 
100 %. Idag kan jag tycka att det 
är lite pinsamt och naivt, men 
samtidigt utmärker det en bra 
kolumn, säger han. 

Han läser än idag gärna sådana 
kolumner, där skribenten driver 
sin tes fullt ut, oberoende om 

han håller med hen i sak eller 
inte. Då blir det intressant och 
underhållande. 

- Enligt mig kännetecknas också 
en bra kolumn av formulerings-
glädje och att man märker att 
här är någon som tycker om 
att leka med orden, säger Fors-
backa.  

Han säger sig känna lika delar 
glädje och skam över de texter 
han producerade under gymna-
sietiden, men känner sig sam-
tidigt stolt över att han vågade 
delta i kolumntävlingen med en 
av sina texter.  

- Jag är osäker på om jag skul-
le våga vara med idag och jag 
tycker det är riktigt modigt att 
så många unga vågar göra det. 
Vi behöver en större offentlig 
debatt i Svenskfinland, där spe-
ciellt unga får tänka högt kring 
saker, tror Forsbacka. 

det är aldrig för sent 

Jonas Forsbacka kan ångra att 
han inte läste mer som ung. 

- Jag har hört många säga att 
du blir en bra skribent om du 
läser mycket. Jag har svårt att 
sätta fingret på vad läsandet och 
skrivandet ger mig, men det är 
bara något jag tycker mycket 
om, säger han. 

När Forsbacka skriver känner 
han sig delaktig i vad som pågår 
runtomkring i samhället. Han 
påpekar att man inte behöver 
arbeta på en tidning för att upp-
nå det, utan läsning gör också 
att man blir en del av något. 

- I min ungdom hade jag svårt 
att komma igång med läsning-
en, men jag läste gärna om 
böcker. Jag tittade bland annat 
på tv-programmet Babel där 
författare berättade om sina 
böcker. Nu som vuxen är jag en 
läsare och det är aldrig för sent 
att bli det. Det som är viktigt 
är att läsningen blir ens egen, 
summerar Forsbacka.
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Gilla om du vill rädda sälarna! 

Den unga människan som sitter framför sin 
skärm är egentligen en eldsjäl längst inne i 
hjärtat. Hade hon levt fyrtio år tidigare så 
hade hon skrikit på gatorna med plakat i 
handen. Hon skulle krävt, kämpat, kastat sig 
huvudstupa in i sina ideal. Men nu lever hon 
under millennium nummer tre – hon har Fa-
cebook och hon har en gillaknapp. Där stan-
nar engagemanget, och hon går vidare med 
förnöjsamhet över sin goda gärning. Gatorna 
är tomma. 

Detta är bilden av min generation – bilden av 
mig – som målas upp. Apati och bortskämd-
het. Vi har tappat ord som aktivism, politisk 
förändring och kämparanda från våra ord-
böcker. Vi har gillaknappar i stället. De enda 
ideal vi kan skriva under är bara de vagaste 
och mest tandlösa. Vi är skönhetsmisser som 
önskar oss världsfred. Vi är individualister 

ut i fingerspetsarna, och har svårt att tänka i 
mönster eller strukturer. Det är till och med 
lite jobbigt att följa med i nyheterna. Vi är helt 
enkelt okej med att inte tycka så mycket. Vi 
bara gillar. 

Jag känner mig dödligt förolämpad detta 
porträtt. 

Det är inte bara äldre som dömer ut min 
generation på detta vis. Vi brukar vara ganska 
pigga på att erkänna det själva. Jag kan bara 
inte skriva under det, inte när jag lever bland 
mina riktiga jämnåriga, de som inte är halm-
gubbar i någons halvgenomtänkta ojanden. 

Visst, jag ser definitivt apati bland mina 
jämnåriga. Precis som du gjorde när du gick 
i skola, du som gjorde det för fyrtio år sedan. 
Det kommer förmodligen våra efterkomman-
de också göra. Jag ser också arméer av nyfikna, 
engagerade, passionerade unga människor. 

tro på de unga – vi tror på oss själva
vinnarbidraget 2013 • annina claesson
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Folk som bryr sig djupt om världen och 
som vill stå först i ledet för att förändra den. 
Folk som ser, förstår och kan acceptera mer 
än någon generation före dem någonsin har 
gjort – och som är redo att kasta ut varje arv 
som begränsar och skadar oss. Kön, etnicitet, 
klass, sexualitet – vår generation är fylld av 
människor smarta nog att förstå hur förtryck 
har fungerat i det förflutna och modiga nog 
att börja skriva om regelverket på ett bättre 
sätt. Dessutom har vi gott om människor som 
vet hur den där gillaknappen ska användas. 
Tänk på arabvåren! 

Jag vill skicka signaler om falskt alarm till alla 
som varnar för att vi inte bryr oss. Jag hoppas 
att vårt samhälle styrs av människor som för-
står lika bra som vi att ungdomens dåraktiga 
idealism är den bästa resursen vi har. Vi har 
inte hunnit förstå att förändring är omöjligt 
och därför är det lättare för oss att genomföra 
den. 

Oroa er inte. Vi räddar sälarna. Vi tar hand 
om det här. Ett klick i taget.
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sociala medier, yttrandefrihet  
och journalistsäkerhet
2013 gick Annina Claesson i Mattlidens gymnasium. 
Skrivande, framför allt journalistiskt skrivande med 
ett budskap, hade redan då fångat hennes intresse och 
hon valde att delta i kolumntävlingen. Deltagandet bar 
frukt, och med kolumnen ”Tro på de unga – vi tror på 
oss själva” utsågs hon till vinnare.

Idag har skrivandet fortfarande 
en stor roll i Annina Claessons 
liv. Hon arbetar bland annat 
som frilansjournalist, även om 
hon själv kallar sig för skribent 
snarare än journalist. Nuför-
tiden bor hon i Paris, där hon 
forskar i mediesäkerhet och 
yttrandefrihet. När hon deltog i 
kolumntävlingen var det på in-
rådan av sin modersmålslärare. 

- Jag skrev en del redan då, 
framför allt i mindre magasin 
för olika organisationer jag var 
aktiv i, berättar Claesson. Jag 
skrev också en del fiktivt och 
naturligtvis sådant som var rela-
terat till skolan. En kolumntäv-
ling var något som intresserade 
helt enkelt, fortsätter hon.  

Att skriva en ställningstagande 
text om aktivism föll sig ganska 
naturligt för Claesson, eftersom 

hon var aktiv i feministiska 
organisationer. Skrivintresset 
begränsande sig ändå inte en-
bart till ställningstagande texter, 
utan Claesson berättar att hon 
tyckte om att skriva många 
olika typer av texter. 

Att hon hade vunnit fick hon 
veta av sin modersmålslärare. 
Claesson uttrycker också en 
stor tacksamhet för sin moders-
målslärare och berättar att hon 

text: christoffer wärn
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alltid uppmuntrade studerande 
att delta i den här typens täv-
lingar. De hade också en lärar-
ledd skrivarcirkel i gymnasiet 
något som Claesson upplevde 
värdefullt.  

- Det var en glad dag, säger 
Claesson och ler stort. Jag kom-
mer speciellt ihåg när kolumnen 
publicerades i HBL, eftersom 
det var första gången jag fick en 
text publicerad någonstans. 

Från prisutdelningen kommer 
Claesson ihåg att det kändes 
peppande då de ansvariga för 
tävlingen ville veta vad hon har 
för planer i fortsättningen och 
berättade om möjligheter att få 
stipendier för att uppmuntra till 
fortsatt skrivande. Förstapris i 
tävlingen var ännu då en resa 
till en valfri nordisk huvudstad, 
och i Claessons fall föll valet 
på Reykjavik (denna resa har 
hon också skrivit om i Arena 
2/2014). 

skrivandet fortsätter 
Efter tävlingen har skrivandet 
fortsatt att ha en central roll i 
Claessons liv. Hon beskriver 
det som att skrivandet på ett 
eller annat sätt är vad hon ser 
som det viktigaste och som ger 
mycket tillfredsställelse i livet.  

- Skrivandet leder till olika 
typer av aktiviteter och olika ty-
per av skrivande, menar Claes-
son. Den tydligaste kopplingen 

till kolumntävlingen är att jag 
har fortsatt som frilansare, och 
jag har definitivt skrivit många 
opinionsartiklar. Att kunna 
uttrycka en åsikt på 800 ord 
eller mindre är en färdighet jag 
har fått utveckla vidare och haft 
nytta av.  

Claesson skriver också fortfa-
rande fiktiva texter, och för till-
fället är det noveller det handlar 
om. Allt detta skrivande upple-
ver hon att hon har haft nytta av 
också inom akademiska diskur-
ser. För tillfället är hon inne på 
forskarbanan och intresserar sig 
för frågor om mediesäkerhet, 
journalistsäkerhet och yttrande-
frihet.   

- Skrivandet är väldigt centralt 
för mig, men det tar sig ut-
tryck på väldigt olika sätt, säger 
Claesson.  

I rollen som journalist har Annina Claesson själv blivit utsatt för 
liknande onlinetrakasserier som hon också undersöker.
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Efter gymnasiet studerade 
Claesson statsvetenskap (poli-
tics) i Skottland. I samband med 
studierna hade hon ett utbytesår 
i Paris, och hon återvände dit 
för att avlägga magisterexamen 
i mänskliga rättigheter, där hon 
fokuserade på digitala rättig-
heter och yttrandefrihetsfrå-
gor.  Däremellan hade hon ett 
mellanår då hon tillbringade ett 
halvår i Washington DC och ett 
halvår i Tokyo som praktikant.  

- Det året var väldigt viktigt för 
mig, berättar Claesson. Jag hade 
praktikplats på en tankesmedja 
i Washington DC, men under 
den tiden började jag snarare 
intressera mig för allt annat som 
händer i staden och jag började 
frilansa ordentligt då.  

Claesson märkte att folk intres-
serade sig mycket för ameri-
kansk politik, och vid den här 
tiden gällde det nomineringar 
till Högsta domstolen och mel-
lanårsval. Hon fick en del ar-
tiklar publicerade i Huffington 
Post, vilket hjälpte henne att få 
ännu fler uppdrag. Tidigare har 
hon också arbetat som copywri-

ter och skrivit olika, enligt hen-
ne själv dumma, listartiklar och 
efter mellanåret i Washington 
DC och Tokyo bestämde hon 
sig för att hon vill skriva sådant 
som hon faktiskt står för. 

- Jag har försökt kombinera 
mina olika intressen och det 
var via det jag kom in mera på 
forskarspåret om de frågor jag 
tidigare frilansade om, berättar 
Claesson.  

Under tiden i Washington DC 
fick hon nämligen uppleva vad 
som kan hända journalister på 
sociala medier.  

- Jag skrev om nomineringarna 
till Högsta domstolen, och det 
var en kandidat som var ankla-
gad för sexuella övergrepp. Att 
jag skrev om detta ledde till att 
jag själv fick påhopp på Twitter 
av Trumps anhängare, berät-
tar Claesson. Det var väldigt 
obehagligt, men jag var väldigt 
fundersam över hur det här 
fungerar. Jag hade typ 150 Twit-
terföljare och var inte etablerad 
på något sätt, men ändå händer 
det.  

Detta gjorde att Claesson intres-
serade sig för hur organiserade 
dessa människor är och hur den 
här typen av trakasserier fung-
erar. För Claessons del gav det 
också upphov till ett akademiskt 
intresse för detta fenomen. Vid 
tidpunkten för intervjun är hon 
på gång med en artikel för en 
akademisk journal, och hon har 
undersökt just onlinetrakasse-
rier mot journalister. Claesson 
berättar också att hon i samar-
bete med Unesco undersöker 
trender inom medievärlden 
och hot mot journalister samt 
dokumenterar journalister som 
blir dödade runt om i världen. 
Den senaste tiden har det varit 
mest arbete med att dokumen-
tera journalister som har dödats 
i Ukraina.  

- Jag har också planer på att 
doktorera, berättar Claesson.  

var sker opinionsbildningen? 
Att läsa en text man själv har 
skrivit som tonåring kan vara 
obehagligt, säger Claesson och 
skrattar. Hon tycker själv att det 
hon skrev om unga människors 
aktivism online och politiska 
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diskussioner på nätet behandla-
des lite trivialiserat i texten. 

- Vi lever i en annan värld idag, 
säger Claesson. Kolumnen är 
kanske inte den mest aktuella.   
Idag gör vi inte på samma sätt 
skillnad på vad som är ”onli-
nepolitik” och vad som sker 
offline. Jag tror att vi förstår att 
det är en och samma sak.  

Claesson vidareutvecklar detta 
och säger att vi idag använder 
olika kanaler för att föra poli-
tiska diskussioner, och dessa 
kanaler har olika förutsättning-
ar. Detta är viktigt att prata om 
tycker hon, men hon framhäver 
också att det inte är mindre 
verkligt bara för att det sker på 
nätet.  

- Yngre generationer, också de 
som är yngre än jag, är mycket 
mer politiskt aktiva än tidi-
gare, menar Claesson. Vi har 
nog också gått igenom en stor 
världsomställning gällande 
hur vi ser på sociala medier 
och opinion, framför allt efter 
arabiska våren och andra stora 
rörelser, och jag tror att vi alla 

har förlorat lite optimism när 
det kommer till den här sortens 
plattformars möjlighet till posi-
tiv förändring.  

Claesson lyfter fram problema-
tiken med att de stora sociala 
medieplattformarna är företag 
som drivs av privata intressen, 
och ändå förs och styrs den 
offentliga debatten där. Med allt 
detta i åtanke konstaterar hon 
att hon inte skulle skriva om 
temat på samma sätt om hon 
deltog i kolumntävlingen idag.  

vikten av att läsa och 
skriva 

Skrivandet har med andra ord 
haft en väldigt central roll i 
Claessons liv, under en lång tid. 
Hon lyfter fram vikten av att 
både läsa och skriva på olika 
sätt, för att utveckla färdigheter 
vi behöver i dagens samhälle.  

- Det kan handla om allt från 
att du deltar i kolumntävlingar 
eller skriver fiktiva texter, till 
att du själv pitchar texter och 
frilansar, säger Claesson. Att du 
engagerar dig på djupet med 

olika texter, det hjälper dig att 
utveckla ditt eget tänkande och 
hjälper dig att förstå vad du 
riktigt tycker.  

Det är färdigheter som man blir 
bättre på och som man behö-
ver öva på, genom att läsa och 
skriva, fortsätter Claesson. I 
dagens värld omges vi av korta 
texter och olika slags innehåll 
som försöker påverka oss på 
olika sätt.  

- Det är viktigare än någonsin 
att kunna ifrågasätta den infor-
mation vi möter, säger Claes-
son. Gå på djupet i olika typer 
av texter och texter av olika 
längder. Om vi förstår hur en 
text som övertygar oss fungerar, 
kan vi lättare navigera i det in-
formationslandskap vi befinner 
oss i.
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andrapristagaren 2014 • bille sirén

ta av de rika och  
ta av de fattiga

Robin Hood stiger in i riksdagens plenisal. Han möts fort av beskedet 
att ledamöterna diskuterar barnbidrag, en nedskärning som väckt stor 

uppståndelse bland folket. Robin Hood är förvånad. 

Han kommer i det närmaste från kontinenten. Det ekonomiska trång-
målet drabbar Tyskland precis lika mycket vet han, men ändå väljer 

man att höja barnbidraget. Höja. Medan man i Finland tycker sig vara 
tvungen att fingra på det för första gången i historien. Politikerna står 
på rad inför pressens kameror, de dunkar varandra i ryggen, styvt jobb 

säger de. 

Samtidigt meddelar Paavo Arhinmäkis Vänsterförbund att de tackar 
för sig i regeringen. Statsminister Jyrki Katainen tycker det är synd 

att partiet inte är kapabelt att fatta beslut, och att det inte vore möjligt 
att styra ett land med sådana partier. Faktum är att Vänsterförbundet 
gjort det enda rätta och tagit avstånd till nedskärningen i barnbidrag, 
till skillnad från ett annat så kallat arbetarparti, vars partiordförande 

är en av dem som dunkas i ryggen. Styvt jobb. 
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”It ś a man ś world” sade någon, med hänvisning till kvinno-
förtrycket. Däremot frågade ingen barnen vad de tycker om att 
familjen inte köper nya par skridskor nästa vinter. Lätt är det 
att ignorera den del av befolkningen som inte har en blekaste 

aning om vad ekonomi eller politik är för något.  

Det är inte fråga om att barnfamiljerna inte skulle få mat på 
bordet. 7 procent i månaden är inte 70. Det är fråga om en 

princip. Det är fråga om en ynkryggarnas kutym att inte för-
passa barn på sjumila skolvägar och koncentrera elever i massi-
va klasser, utan nu också skära ner på det finansiella understö-

det. 

Kronan på verket är att alla behandlas lika. I praktiken bety-
der det att rikemansbarnen har en skojig glasspeng att se fram 
emot när 18-årsdagen står för dörren. Det betyder likväl att 
den ensamma förälderns barn på 18-årsdagen frågar sig vad 

som hände med deras barnbidrag. Inte fick vi några nya skrid-
skor. Inte bjöd mamma oss på några lyxmiddagar. Inte åkte vi 
på jordenruntresa var gång vi hade ledigt från skolan. Nej, för 

de pengarna åt vi upp. 

I detta land tar vi av de rika och de fattiga. Vi ger pengarna åt 
framtiden, vi tar oss ur en skuldspiral. Det är dåliga tider. 

Allt det här mottar Robin Hood med förtvivlan. I Finland har 
hans moral sett sina ljusaste dagar.

Bille Sirén  
är en ensammammas mellersta barn som gärna hade spelat ischockey
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idag är andrapristagaren och 
jurymedlemmen kollegor 

Då kolumntävlingen gick av stapeln för tredje gången, år 2014, 
utsågs ingen vinnare. Juryn, som bestod av journalisten Jea-
nette Björkqvist och Joakim Bonns, ombud för ”Tidningen 
i skolan”, skrev i sitt utlåtande: ”Problemet är inte så mycket 
språket, som i de flesta fall håller en rimlig nivå, utan att hant-
verket och greppet som krävs för att texten ska kunna kallas 
kolumn saknas i alltför många bidrag. Flera av texterna kunde 
fungera som insändare eller ställningstaganden, men de mäter 
inte upp till den nivå som krävs i en bra kolumn.” Av bland an-
nat de ovannämnda orsakerna utsågs endast en andrapristagare, 
en tredjepristagare och ett hedersomnämnande.

Andra pris tilldelades Bille 
Sirén från Lovisa gymnasium, 
för kolumnen ”Ta av de rika 
och ta av de fattiga”. Motive-
ringen till priset lyder: ”Grep-
pet i texten är intressant och 
inleds med en aktiv infallsvin-
kel. Skribenten lyckas på ett 
fyndigt sätt ta ställning i ett ak-
tuellt tema om barnfamiljernas 
inkomster och på slutet blir 
det klart att det finns en högst 
personlig förankring i detta. 

Språket håller en god nivå, och 
bakom texten finns ett äkta 
engagemang för de barnfamil-
jer som är mindre bemedlade 
och som är de som hamnar i 
fötterna på regeringens ekono-
miska politik och dyra hobby-
er, som varit ett centralt tema i 
offentligheten de senaste åren.” 

Efter gymnasiet studerade 
Bille Sirén journalistik och 
idéhistoria under tre år, vid 

Södertörns högskola i Sverige. 
Idag arbetar Sirén själv som 
journalist på Hufvudstads-
bladet och jurymedlemmen 
Jeanette Björkqvist är nu hans 
kollega. 

- Jag är lite sur på Jeanette än 
idag för att jag inte fick det 
där eftertraktade första priset, 
skrattar Sirén, som hade sett 
en resa till Reykjavik för sitt 
inre. 

text: maria dahlin

bille sirén
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bille sirén

drivs av känslan av orättvisa 

Han är än idag nöjd över sin pris-
belönta kolumn. Han minns att 
det var många tårar som fälldes 
under arbetat med texten och när 
han läser igenom den under vårt 
samtal kommer han till slutsatsen 
att det är en av de bättre texterna 
han skrev i den här åldern. 

- Jag tror att kraften som drev mig 
att skriva den här kolumnen var 
känslan av orättvisa och att det 
som sker drabbar människor som 
inte borde drabbas. Den känslan 
brukar jag fortfarande ha när jag 
till exempel skriver krönikor i 
mitt arbete, att känslan av orättvi-
sa ger mig en helt annan glöd.  

Sirén tror inte att det var obligato-
riskt att delta i kolumntävlingen, 
men att skriva kolumn ingick i en 
kurs under gymnasiets andra år.  

- Jag ville nog delta i tävlingen 
oberoende om det var obligato-
riskt eller inte, säger Sirén. 

Han minns att de skrev ett första 
utkast som sedan fick den klas-
siska ”röda pennan”-responsen. 
Därefter fick de bearbeta sina 
texter och de som vill lämna in 
sina bidrag fick extra skrivhand-
ledning av läraren.  

Under gymnasietiden skrev han 
också filmrecensioner för den 
numera nedlagda dagstidning-
en i Lovisa, Östra Nyland, och 
skrivandet var en stor del av hans 
privatliv då.  

- Jag gick ut gymnasiet med en 
känsla av att det jag skriver upp-
skattas, berättar Sirén.  

att skriva för att överleva 

Skrivandet har alltid haft en djup 
innebörd för Bille Sirén. 

- Jag tänker mycket på skrivan-
det i sig, som hantverk och som 
konst. Tidigare har skrivandet va-
rit som en kär vän för mig, något 
att luta mig mot när jag känner att 
ingen annan skulle förstå, berättar 
han. 

Hemma har han massor med an-
teckningsböcker, där sida upp och 
sida ner består av starka känslor 
han inte visste vad han skulle göra 
med. 

- Det var osammanhängande tex-
ter, inte tänkt att någonsin läsas av 
någon, texter som bara flödade ur 
mig. Då tänkte jag inte på skri-
vandet i sig som något speciellt, 

utan det var som en börda som 
kunde falla från mina axlar ner i 
boken eller häftet, förklarar Sirén. 

Idag är skrivandet både en hobby 
och hans levebröd, men det är 
också något han gör för att över-
leva.  

- Sedan liten har det varit en 
tillflykt och en trygg plats, både 
att läsa böcker och att skriva själv. 
Det ställer inga krav, säger han. 

Bille Sirén uppmuntrar alla unga 
att söka efter sitt eget sätt att ut-
trycka sig på. 

- Det kanske är kontraproduktivt 
i det här sammanhanget, men att 
skriva behöver inte vara det rätta 
uttryckssättet för alla. För mig är 
det skrivandet som ger mig ett 
inre lugn. Tvinga inte dig själv att 
bli en bra skribent, skrivandet ska 
vara en glädje och inte ett tvång, 
säger han avslutningsvis.
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människorna därborta
Det skrovliga berget känns varmt under mina barfota fötter och en svag 

vind smeker sakta min kind. Här är allting så stilla, ingenting händer 
alls. En fågel glider förbi och i det nästan spegelblanka vattnet lämnar 
solen svaga glitterstrimmor. Det är helt tyst. Och mitt i denna stillhet 
tänker jag: Där borta faller bomber och krossar människor, hus och 

drömmar. Ljudet måste vara öronbedövande. 

Imorgon är det skola som vanligt. Jag har en hel del skolarbete som mås-
te göras, bland annat uppsatser och en bokrapport som måste skrivas. 
Min bänkgranne kommer som vanligt att gnälla på vår tråkiga lärare 

och efter ett par timmar kommer det bli korvstroganoff till lunch. 

vinnarbidraget 2015 • michaela thalén
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På rasten kommer det skvallras om treor-
nas kärleksbekymmer, lärarnas privatliv 
och om rika föräldrar. Vi kommer att sitta 
i grupp, skratta, äta godis och fundera på 
framtiden. Men jag kan inte hjälpa att jag 
tänker på att barnen där borta inte kom-
mer kunna gå till skolan imorgon. De 
kommer istället att fly för sina liv, sätta sig 
i trånga flyktingbåtar och kanske aldrig 
återvända till sin skola igen, aldrig åter-
se sina skolkamrater. Deras ofärdiga och 
uppskjutna skoluppsatser kommer aldrig 
att bli färdiga. 

Efter skolan kommer jag att stiga på bus-
sen, lyssna på musik och sedan promenera 
hem till huset där jag bor. Jag kommer 
antagligen äta en halvstressig middag med 
min familj för att sedan snabbt åka vidare 
på träning. I bilen frågar mamma säkert 
hur min skoldag varit och jag svarar väl 
som vanligt att den var helt okej. Kanske 
småpratar vi resten av resan dit och efter 
en timme kommer hon och hämtar mig 
igen. Men människorna där borta kanske 
aldrig återser sin familj. Pappor tvingas 
kriga för att försvara sitt land, far- och 
morföräldrar stannar kvar medan mam-
mor och barn skickas iväg till främmande 
länder i hopp om en bättre framtid. 

Snart har de kanske inte ens någonting att 
återvända till. 

Men här står jag fortfarande vid havet och 
tittar på hur vattenytan lätt krusar sig. 
Fortfarande är det helt tyst när det slår mig 
att detta vatten delar jag med människ-
orna där borta. I samma kalla vatten jag 
nu doppar fingrarna i faller människor ur 
flyktingbåtar och drunknar. Samma vind 
som så mjukt smeker min kind har blåst 
på tomma gator i områden där människor 
inte längre kan bo. Samma sol som glittrar 
så vackert lyser också över slagfält där män 
skjuter desperat omkring sig och i samma 
luft som jag andas in drar någon sitt sista 
andetag. En av människorna där borta 
hade kunnat vara jag. 

Vi bor på den här jorden tillsammans och 
vi är så mycket närmare varandra än vad vi 
tror. Religion, utseende och språk kanske 
skiljer oss åt, men det finns så mycket som 
förenar oss. 

Låt oss hjälpa varandra.
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Varför ville du vara med i kolumntävlingen?  

Det börjar bli många år sedan jag skrev mitt bidrag nu, men 
jag minns att jag först inte hade tänkt vara med. Sedan fick jag 
ett plötsligt infall, jag kände väldigt starkt att jag måste skriva 
om vad som hände i världen. Jag skrev kolumnen i ett svep 
och skickade in den väldigt spontant. 

michaela thalén
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michaela thalén

Vilken roll har skrivandet haft för dig efter tävlingen?  
Som ung läkare skriver jag journaltexter flera timmar om dagen och 
finner stor tillfredsställelse i att göra kortfattade sammanfattningar 
av komplexa situationer. Det medicinska språket öppnar upp en helt 
ny värld! För utomstående kan medicinskt fackspråk verka torrt, men 
faktum är att det kan vara oerhört målande. Jag önskar att jag hade tid 
att skriva skönlitterärt på fritiden, men jag skriver gärna dikter när jag 
har varit med om någonting omvälvande. 

Vad har du för kommentarer om din egen kolumn idag? 
Håller du med dig själv fortfarande? 
Det känns alltid lite genant att läsa gamla texter man gjort, men jag 
minns kolumnen med glädje och stolthet. Dåvarande talmannen på 
Åland inledde sin mandatperiod med att citera mig i sitt tal, det kändes 
väldigt stort då. Bidraget skrevs under flyktingkrisen 2015, men känns 
tyvärr lika relevant idag. Jag har andra referensramar nu, men håller 
fortfarande med mig själv: Låt oss hjälpa varandra.
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Jag är trött. Jag är trött på att varje morgon 
försova mig en timme och trött på att rusa. 
Jag är trött på den obekväma tröjan jag klär 
på mig och trött på de urlakade jeansen jag 
tvingar över mina trötta lår. Jag är trött på 
att varje morgon vara tvungen att hälsa på 
den jobbiga granntanten då hon står och 
vattnar sina blommor. De ser också trötta ut.

Jag är trött på skola, trött på läxor och lek-
tioner. Jag är trött på att inte vara bra, trött 
på att inte räcka till. Jag är trött på att vistas 
på platser där den gråa cementen dämpar 
stämningen och trött på att åka på asfaltens 
ojämna yta och känna hur bilen guppar i 
groparna.

Jag är trött på att vara trött. Är så trött att 
det trötta i mig tröttnat. Jag är trött på att 
vara tvungen att spela lycklig och nöjd. Jag 
är fan inte lycklig och nöjd! Jag är trött. Lika 
urlakad som mina jeans. Urtvättad. Urtrött.

Jag är trött på att se på mig själv. Trött på 
mitt tunna hår, mitt runda ansikte och min 

oformade kropp som blir antastad av gub-
barnas blickar då jag går på dessa gator. Blir 
de inte trötta på att titta?

Jag är trött på allt negativt, dåligt och orätt-
vist. Trött på att läsa om krig. Bomber som 
smäller i öst och väst. Jag är trött på att oroa 
mig om framtiden. Trött på att vara rädd 
och osäker som haren jag bländar med bilens 
långljus om natten. Vänster, höger, center? 
Vilken ska den välja? Haren tröttnar säkert 
också.

Precis som jag. Jag tröttnar. Jag är bara en 
människa, precis som alla andra. En liten 
människa som vill så mycket, kan så mycket, 
men är så trött. Det är som att jag fastnat 
i en melankolisk melodi, där instrumenten 
ljuder till långsam sång. Till slut blir sången 
också trött. Trött att höra på, trött att skriva, 
trött att läsa. Precis som jag.

jag är trött
vinnarbidraget 2016 • emma-lotta orava
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Varför ville du vara med i kolumntävlingen? 
Jag deltog i kolumntävlingen först och främst för att min modersmåls-
lärare övertalade mig. Så ett stort tack till Ann-Christine Kosonen för 
det! Jag har alltid tyckt om att skriva, speciellt egna texter och hade 
just föregående år varit med och startat en ny lokaltidning i min hem-
kommun Lovisa (tidningen Nya Östis). Därmed kändes det ganska 
naturligt att skriva kolumn, jag hade intresse för journalistik överlag 
och fick lära mig att skriva kolumn. En annan orsak varför jag till slut 
anmälde mig till tävlingen och skickade in min kolumn var att jag var 
så nöjd med texten. Orden kom till mig en eftermiddag efter skolan, 
då jag var väldigt trött. Jag skrev ner alla mina tankar och 30 minuter 
senare var kolumnen klar. Jag skickade in den direkt efter. 

 
Vilken roll har skrivandet haft för dig efter tävlingen? 
Som sagt har skrivandet alltid haft en stor roll i mitt liv, men nog gav 
vinsten i tävlingen en extra boost i självförtroendet! Jag brukar skämta 
om att det är en av de få sakerna som jag faktiskt tycker jag har lov att 
skryta om. Efter tävlingen, även efter att jag flyttade bort från Lovisa 
och slutade jobba för tidningen, har jag fått chans att skriva kolumn. 
Skrivandet har utvecklats och mest skriver jag nuförtiden sångtext och 
poesi. Jag har gått skola för låtskrivning (singer-songwriter) här i 
Helsingfors där jag nu bor, och har efter det fortsatt att nu och då 
skriva på fritiden. Tyvärr har pandemin för mig, som för många 
andra, satt stopp i hjulen och ibland kvävt all inspiration men 
månne det inte också ska lätta. Det bästa är ju också att dessa 
känslor och tankar så är alltid bäst att skriva ner och plöts-
ligt har man skrivit en hel sång eller kolumn. 
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Vad har du för kommentarer om din egen kolumn 
idag? Håller du med dig själv fortfarande? 

Det här är en intressant fråga! Jag har alltid med jämna mel-
lanrum, speciellt varje gång det har gått ett år sedan prisutdel-
ningen och Facebook påminner mig om minnet, läst igenom 
kolumnen och den har alltid väckt lite olika tankar i mig. ”Jag 
är trött” har en väldigt speciell plats i mitt hjärta bland alla 
texter jag någonsin har skrivit. Som sagt rann texten ur mig på 
en gång, det var lite som en explosion av massor med ångest, 
depression, oro och frustration. Känslor som jag hade haft i 
mig redan en längre tid, och jag uppskattar faktiskt hur jag har 
förmedlat det i kolumnen. Jag tycker texten för med sig sin 
läsare genom tankarna och har en rytm som förmedlar stäm-
ningen. 

Samtidigt som jag fortfarande uppskattar kolumnen och är 
stolt över mig själv, jag menar det är ju en bra text som 18-åri-
ga jag har skrivit, så väcker texten idag också negativa känslor. 
Mest känner jag lite ”cringe” för en del av kolumnen, där jag 
skriver om att jag är trött på att läsa och höra om krig och 
bomber i öst och väst. Idag, och redan en längre tid, känns det 
som att jag kanske skulle ha kunnat formulera saken på ett 
annat sätt, eller totalt lämna bort det och istället sett hur privi-
legierad jag är då jag klagade om att det inte är trevligt att läsa 
nyheter om t.ex. krig, då jag faktiskt inte har något att klaga 

på alls för jag lever långt från den realiteten och kan vara 
tacksam för det. Fast nu igen så är det skrämmande hur 
aktuella dessa tankar är med tanke på vad som sker här 
riktigt nära oss också för tillfället.

emma-lotta orava
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När jag känner mig riktigt patriotisk gräver 
jag fram min Saku Koivu-matchtröja.Det 
är en billigare variant av en spelskjorta från 
90-talet, tillverkad i det där sträva materialet 
som ingen verkar ha något bra namn på. Den 
är numera en självklar del av mitt hockeytit-
tande; de där få tillfällen då även jag helhjär-
tat hänger mig åt patriotismen och låter mig 
uppslukas av masshysterin kring det finska 
landslaget. 

I övrigt har jag alltid haft svårt för den, patri-
otismen. Den där villkorslösa kärleken till ens 
land som jag aldrig lyckats begripa och som så 
ofta riskerar att spåra ur. I just det avseendet 
är jag kanske inte en så typisk finländare.

Att vi i det här landet inte alltid har särskilt 
mycket till övers för andra människor är ju 
inget nytt; det personliga utrymme som följt 
med detta har jag rentav alltid sett som en stor 

hundraåringen och  
solidariteten som försvann

vinnarbidraget 2017 • lukas lundin
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fördel med att bo här. Men i takt med att vin-
darna börjat blåsa allt kallare i Europa känns det 
som om detta utrymme och denna sunda skepsis 
gentemot andra människor i många fall bytts ut 
till en renodlad antipati gentemot allt och alla 
som är annorlunda. Må det sen vara flyktingar, 
finlandssvenskar eller bara folk med en annan 
religion eller politisk åsikt.

Vad hände med den finska solidariteten? Vad 
hände med “kaveria ei jätetä”, krigsveteranernas 
välkända devis om att aldrig överge en kam-
rat som vi så gärna citerat även då vi i perioder 
dragit oss in i våra egna skal. Den känns allt mer 
urvattnad och selektiv.

Det beundransvärda med devisen har ju all-
tid varit att kaveri inte syftat på någon enskild 
person eller grupp; din kaveri kan vara i stort sett 
vem som helst. Tyvärr verkar en allt större grupp 
glömt bort detta och istället skissat upp en mall 
för hur man måste vara för att räknas. Ideal-ka-
verin. Det är sådant som polariserar och skapar 
motsättningar, vilket är det sista vi behöver då vi 
firar hundra år som självständig nation.

I mitt fall är det till exempel det där med språ-
ket; vissa anser bevisligen inte att jag är en kaveri 
enbart på grund av det. Faktum är ändå att jag i 
grund och botten inte skiljer mig så mycket från 

den stereotypa bilden av finländaren. Jag gillar 
inte att visa alltför stora känslor och behöver en 
del tid för mig själv. Däremot gillar jag bastu, 
hårdrock och att vara utomhus. Och trots allt 
så kan jag inte låta bli att känna ett litet styng 
av stolthet då någon talar om Finland i positi-
va ordalag; givetvis visar jag det inte utåt utan 
nickar istället och ler lite försynt. För det finns 
fortfarande så mycket med det här landet som jag 
älskar. Utrymmet, såväl det rent fysiska som det 
personliga. Den sociala tryggheten. Långa, ljusa 
sommarnätter.

Och någon gång i början av maj gräver jag troget 
fram min Saku Koivu-tröja ur skåpet. Den är 
gammal och full av minnen, fläckig och en aning 
för stor. Den är inte helt bekväm och luktar lite 
surt, men likväl återkommer jag till den varje år. 
På så sätt är den en perfekt metafor för landet 
den ska representera.
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Varför ville du vara med i kolumntävlingen? 

Jag har alltid haft starka åsikter och ett stort intresse för att skriva. Kolumnen som uttryckssätt 
har därför alltid känts naturlig. Redan innan kolumntävlingen hade jag hunnit medverka som 
sporadisk kolumnist i Arbetarbladet och fått en bra känsla för formatet. När modersmålslärare 
Mikaela [Hemmälin] i Ekenäs uppmanade mig att delta var det inget snack om saken. 
 
Vilken roll har skrivandet haft för dig efter tävlingen? 
 

En helt avgörande roll, skulle jag faktiskt säga. Under åren som har gått har skrivandet blivit 
en naturlig del av mitt liv. Bland annat har jag hunnit med en kort men enormt givande sejour 
som vikarierande chefredaktör på just Arbetarbladet. För tillfället försörjer jag mig som fri-
lansjournalist – vid sidan om studier i svenska, dit jag också drevs av mitt intresse för språk och 
texter. 
 
Vad har du för kommentarer om din egen kolumn idag? Håller du med dig 
själv fortfarande? 
 

Jag undviker överlag att skriva ogenomtänkta saker i affekt – sånt finns det mer än tillräckligt 
av idag. Av alla åsiktstexter jag har skrivit är det ändå få jag har satt så mycket tid på som min 
kolumn i Argh?. Kanske är det därför jag fortfarande håller med mig själv, stycke för stycke. 
Mer solidaritet är precis vad världen behöver, framför allt i tider som dessa. Sen har ju inte 
hockeyintresset minskat heller...



lukas lundin
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att jämföra blommor med månsken
vinnarbidraget 2018 • erica neuman

En eftermiddag kom 10-åriga jag hem från skolan i tårar och slängde mig i soffan, 
med huvudet gömt i den mjuka, vita kudden. Mamma blev tvungen att trösta mig, 

när jag snörvlade och grät så att ögonen blev alldeles röda och fula. Orsaken var en-
kel. Jag tyckte inte att jag var lika fin som de andra flickorna i skolan. De var smalare 
än jag, vilket automatiskt betydde att de var vackrare. De var dessutom självsäkra och 

öppna, något som jag inte var. När jag som 18-åring blickar bakåt är det sorgligt att 
jag kände sådan sorg, i en ålder när allt borde vara roligt och bekymmerslöst. Jag var 

trots allt bra på mitt eget sätt. 
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Att alla människor är olika är något jag 
har fått höra många gånger under min 
uppväxt. Jag uppskattar olika typer av 
människor i min närhet och tycker det 
är bra att de har sina egna talanger och 
unika drag. En del är morgontrötta, en del 
högljudda. Någon är spontan. En är musi-
kalisk medan en annan är konstnärlig. Det 
vore trots allt tråkigt om alla vore kopior 
av varandra. Trots att jag innerst inne vet 
att ingen är som den andra, kan jag ibland 
inte låta bli att jämföra mig med andra 
runt omkring mig. Det här är något som 
jag vet att jag inte är ensam om att göra. 
Tvivlande tankar som smyger sig allt när-
mare, hotar från alla håll och till sist har 
självkänslan rasat till botten. En önskan 
om att vara lika rolig, snygg, trevlig eller 
duktig som någon i ens närhet är inte ett 
recept för god mental hälsa eller välmåen-
de för den delen. 

Att jämföra sig med andra är frustrerande, 
att fixera sig på sina brister istället för att 
fokusera på det som är bra hos en själv. 
Idealet att vara smal är något som fortfa-
rande hänger över mitt huvud. Tanken om 
att bli lite, bara lite smalare, har många 

gånger hindrat mig från att våga vara 
bekväm som jag är. Nu får det vara nog. 
Min mage behöver inte vara lika platt som 
skådespelarens i tv-rutan för att jag ska 
vara bra. 

Det är inte hälsosamt att jämföra sig med 
andra, inte heller rimligt. Blommor är hur 
vackra som helst, alla i olika färger och 
former, några stora, några små. En del 
blommar längre, en del bara under en viss 
period. Men månsken är också vackert. 
Månljuset som speglar sig i den mörka 
vattenytan och som får allting att glittra, 
allt medan vågorna får månens reflektion 
i havet att gunga, sakta. Blommor och 
månsken är vackra på sitt sätt, men omöj-
liga att jämföra sinsemellan. Och det är väl 
det som är poängen? Trots att jag ibland 
har dagar då jag önskar det var möjligt, så 
vet jag att jag inte kan vara någon annan 
än mig själv. Jag ska inte vara någon annan 
än mig själv.
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Varför ville du vara med i kolumntävlingen? 
Kolumnen föddes egentligen under en kurs som jag gick i gymnasiet. Alla skrev ner 
vad som gjorde dem arga eller irriterade, vilket resulterade i ett långt och känslo-
laddat dokument. Sen skulle vi skriva kolumn utav det här. Jag valde att fokusera på 
den här känslan som jag hade gått runt och burit på under en längre tid. Det var en 
känsla som jag försökt skaka av mig i flera år, en känsla som jag tror att många an-
dra också känner igen. Känslan av att inte riktigt vara nöjd med sig själv. Jag var helt 
enkelt trött och kände att jag behövde få utlopp för alla de gånger som den känslan 
hade hindrat mig. Där föddes min kolumn. Vi som gick den här kursen uppmunt-
rades att delta i kolumntävlingen så det var inget som jag tänkte desto mera på. Jag 
tyckte att det lät spännande att delta, men jag sov lugnt eftersom jag inte trodde att 
min kolumn skulle uppmärksammas.  

Vilken roll har skrivandet haft för dig efter tävlingen? 

Jag tror tävlingen gjorde mig mer säker i mitt skrivande. Efter tävlingen har skri-
vandet däremot varit mer akademiskt, då jag fortsatte mina studier på universi-
tetsnivå. Under min utbildning har vi mest skrivit rapporter, vilket i sig är en egen 
genre. Vid sidan av studierna har det inte blivit så mycket skrivande som jag hade 
önskat, då inspirationen ibland är svår att fånga. Någon liten berättelse har det blivit 
här och där, men det är sånt som jag skriver för mig själv. Skrivandet har nog alltid 
varit ett sätt för mig att bearbeta känslor och händelser och det kommer antagligen 
att fortsätta vara det även i framtiden.  
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Vad har du för kommentarer om 
din egen kolumn idag? Håller du 
med dig själv fortfarande? 
När jag läser min kolumn igen så känns 
det ganska overkligt. Kolumnen är väldigt 
personlig och ibland kan jag inte förstå att 
jag faktiskt vågade prata så öppet om mina 
djupaste känslor. Det är nog något av det 
modigaste jag har gjort. Kolumnen har en 
speciell plats i mitt hjärta, då den fungerar 
som en påminnelse om hur långt jag har 
kommit sedan den där dagen då jag var tio 
år. Kolumnen gav mig en otrolig resa till 
Island, det är faktiskt den bästa resan jag 
varit på. Kolumnen tvingade mig att stiga 
ut ur min trygga lilla bubbla och det har 
hjälpt mig utvecklas som människa. Jag är 
väldigt tacksam för den möjligheten!

erica neuman
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du ser ju inte utländsk ut 
vinnarbidraget 2019 • fredrik shaw

Jag är vit. Det är där likheterna med finländaren tar slut. 

Jag har ett annat modersmål, annat hemland, andra matvanor och annorlunda 
värderingar. Jag kan inte relatera till någonting som hände mina finska vänner 
före jag fyllde åtta år. 

Men jag är vit. 

Jag ser hur rasistiska kommentarer kastas mot mina klasskamrater, fastän de 
har bott i Finland hela sitt liv. Deras föräldrar har respektabla yrken, de beter 
sig inte annorlunda. Men ändå är de inte riktigt som alla andra. 

 
De är inte vita. 

Före den här kolumnen skrevs 14 maj har det skett 105 masskjutningar i USA 
under 2019. Det innebär att på fyra av fem dagar sker det en masskjutning. 
Varför antar vi inte då att alla amerikaner är terrorister? 

De är vita. 
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En mörkhyad man går i butiken. Han heter Samba, 
jobbar som sjukskötare och tycker om att se på fot-
boll. Han har inte gjort något fel. Plötsligt så har alla 
handen på väskan. De drar flickvännen närmare. De 
stirrar misstänksamt på honom. De är rädda. Det tar 
en tid för honom att förstå varför. 

Han skulle gärna vara vit. 

En invandrare blir inte kallad till några arbetsintervjuer 
för att han har ett utländskt namn. Medan när jag 
berättar mitt efternamn till någon som ser på fotboll 
så påpekar de ofta att jag delar efternamn med en 
fotbollsspelare. Vi skrattar kort. Tur att jag inte heter 
Amir. 

En gång diskuterade jag med en vän om hur lite jag 
borde passa in i normen. Diskussionen hann knappt 
börja innan han sade: “Men du ser ju inte utländskt 
ut!” Förstås! Den självklara förklaringen. Första 
intryck är viktiga och det första intrycket någon får 
är hur man ser ut. Man kan byta kläder och färga 
håret, men hudfärgen är det svårt att bli av med. På 
några sekunder kan vilken våldtäktsman, pedofil eller 
terrorist som helst anses vara ofarlig för att han är en 
av oss. I samma sekunder kan en omtänksam läkare, 
en genialisk forskare eller en snäll lärare stämplas som 
utlänning och farlig för att hen är annorlunda. 

Tur att jag är vit.
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Varför ville du vara med i kolumntävlingen?
Det var först och främst min modersmålslärare som övertygade 
mig att gå med i tävlingen. Jag tyckte också att det skulle vara en 
bra möjlighet att få uppmärksamhet till min kolumn. 
 
Vilken roll har skrivandet haft för dig efter tävlingen? 
Sedan tävlingen har skrivandet haft en mindre roll för mig. Jag 
började studera teoretisk fysik, där skrivandet inte har så stor roll. 
Jag har ändå försökt läsa mycket och uppskattar de färdigheter i 
skrivandet som jag fått under gymnasietiden. 
 
Vad har du för kommentarer om din egen kolumn idag? 
Håller du med dig själv fortfarande?  
Det är alltid svårt att kommentera ens eget arbete, men när jag lä-
ser kolumnen idag håller jag helt med. Efter att ha bott utomlands 
i ett år så är det ännu tydligare hur kolumnens tema är ett stort 
och seriöst problem i Finland.  



fredrik shaw
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tystlåten i tyckandets tid
vinnarbidraget 2020 • emma nordström

Att vara en vilsen ung människa i ett 
snabbt växlande samhälle är svårt. 
Att dessutom vara snäll och tyst i 
ett samhälle där åsikter och extro-
verta drag är det nobla är en kamp 
för sig. Lukten av underläge. Idag 
förväntas vi unga vara fyllda med 
åsikter. Vi ska tycka till om allting. 
För mig är det här ett krig. Att vara 
konflikträdd i vårt samhälle är en 
ständig flykt från åsikter. Det är en 
oavbruten cirkel av att vara andra till 
lags och undvika all uppståndelse. 
Det är ett liv av att hålla mun. Hur 
ska jag kunna skriva en åsiktstext då 
det här har varit mitt liv i 18 år?

Ibland känner jag mig som Ninni 
i Tove Janssons bok Det osynliga 
barnet (1962), omringad av flera 
gestalter av hårdkokta och rättfram-
ma Lilla My, medan jag själv väljer 

att inte synas. Kanske är det inte ett 
val. Kanske har jag också burit på 
tyngden av en kall och spydig person 
som med tiden tvingat mig till den 
här osynligheten. Den där kompisen 
som alltid trampar på mig, är det 
hon? Jag har inte sagt ifrån på tio år. 
Det är bäst så. Ingen uppståndelse. 
Allt är lugnt.

För att inte ge upp min kamp behö-
ver jag en Muminmamma. Jag söker 
mig till den trygga, lugna rösten som 
ger stöd då en storm av högljudda 
åsikter rubbar min varsamma tillva-
ro. Muminmamman får mig, precis 
som hon får Ninni, att synas. Hon 
låter mig tala till punkt då lilla My 
avbryter mig. Hon är den som får 
den starkaste rösten att tystna så att 
den allra svagaste kan höras. En dag 
kommer Muminmammorna i mitt 
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liv lugnt och tillmötesgående att krossa det 
samhälle som hyllar de extroverta och högljud-
da. Hon kommer att ge oss tystlåtna en röst, 
en plats.

Jag säger inte att åsikter är fel, debatter och 
nytänk är vad som för världen framåt. Jag är 
bara trött. Trött på modersmålslärare som 
ständigt och jämt ska dra i oss och tvinga oss 
att skriva våra åsikter. På kompisen som ger 
oss onda blickar när vi uttrycker oss. På att 
aldrig få avsluta sin mening. Jag saknar respek-
ten för yttrandefrihet och rätten att tiga om en 
så vill.

Det är svårt att säga sin åsikt utan att skapa 
en konflikt. Ännu svårare är det om luften 
redan är tjock av ord från människor som är 
överlägsna. Underläge doftar inte gott. För oss 
konflikträdda stinker platsen längst ner. Men 
jag som snäll och tyst borde prova på att följa 
lilla Mys ord: “Du får aldrig ett eget ansikte 
innan du vågar slåss”. För vem vet, plötsligt har 
jag skrivit en åsiktstext utan att jag märker det.
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”mina moddelärare har 
inspirerat mig”

Emma Nordström från Nykarleby vann kolumntävlingen år 
2020. Nu studerar hon vid Åbo Akademi i Åbo med siktet 

inställt på att bli modersmålslärare.

Att skriva har alltid varit något som Emma 
Nordström tyckt om att göra. Som yngre 
skrev hon dagbok och olika historier.  

- Jag har skrivit början på många böcker som 
jag trodde att jag skulle publicera, berättar 
hon skrattande. 

I skolan var modersmål föga överraskande 
hennes favoritämne.  

- Det bästa jag visste under gymnasietiden 
var att skriva skrivkompetens. Skrivandet har 
minsann haft en central roll, berättar Nord-
ström. 

Idag skriver hon inte lika mycket på sin fritid. 
Hon tror att tröskeln för att skriva berättelser 
är högre idag än den var när hon var yngre. 

- Jag är mera självkritisk nu och jag tycker om 
att få en viss ram för vad jag ska skriva. Att 
sedan leka med språket inom den ramen är 
det jag tycker mera om idag. 

”inte min grej” ledde till vinst 

Kolumntävlingen ingick i en kurs i gymnasiet. 
De började med ett gemensamt dokument 
där alla studerande fick skriva in vad just de 
stör sig på i samhället. 

text: maria dahlin
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- Utgående ifrån det här doku-
mentet skrev vi sedan andra tex-
ter och fortsatte processen. Till 
slut utmynnade det i en kolumn, 
minns Emma Nordström. 

När hon fick höra att de skulle 
skriva kolumn var hennes första 
tanke ”oj nej, det här är inte min 
grej”. 

- Vi skulle alla skicka in våra 
kolumner till tävlingen. Vi fick 
bearbeta våra texter i mindre 
grupper och fick också hand-
ledning av vår lärare Annette 
”Netti” Kronholm. 

Uppenbarligen var kolumnskri-
vandet ändå Nordströms grej och 
hon belönades med första pris 
i tävlingen under coronahösten 
2020. Dessvärre snuvades hon 
aningen på vinsten och prisut-
delningen, då varken en resa 
till en nordisk huvudstad eller 

en prisutdelning på Helsingfors 
bokmässa gick att arrangera just 
då. 

- Vinnarna presenterades i en 
video som Svenska kulturfonden 
publicerade och Österbottens 
tidning gjorde en intervju med 
mig. Jag ser ännu framemot att få 
åka på min resa, som jag önskar 
att ska gå till Reykjavik, berättar 
Nordström. 

Ämnet i Emma Nordströms ko-
lumn ”Tystlåten i tyckandets tid” 
är fortfarande aktuellt i hennes 
liv.  

- Jag känner fortfarande igen 
mig själv i texten och jag vet 
varför jag skrev den. Samtidigt, 
efteråt har jag funderat mycket 
på vad jag skrev och jag försöker 
medvetet öva på att ta mera plats 
idag. Till exempel försöker jag 
utsätta mig för situationer där jag 

tvingas prata inför folk jag inte 
känner. 

vill ge inspiration och upp-
muntran vidare 

Emma Nordströms huvudämne 
vid Åbo Akademi är svenska och 
i planerna finns att också läsa lit-
teraturvetenskap och pedagogik. 
Hennes dröm och förhoppning 
är att få arbeta som modersmåls-
lärare. 

- Jag är intresserad av böcker och 
skrivande och när jag tänker på 
arbetsmöjligheter är modersmå-
lärare det självklara valet. Dess-
utom har jag haft så väldigt bra 
moddelärare under min skoltid, jag 
vill gärna bli som dem och ”betala 
tillbaka”, säger Nordström. 
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Hon vill gärna bli en lika bra förebild för 
sina kommande elever som hennes mo-
dersmålslärare varit för henne. 

- De har varit så inspirerande och upp-
muntrande. Att ha sådana lärare är oer-
hört viktigt, förtydligar Nordström. 

Hon poängterar att samhället byggs upp 
på att vi ska kunna läsa och skriva idag 
mer än någonsin och därför vill hon vara 
med och lära framtida generationer var-
för det löns att läsa och skriva. 

- Vi är omringade av texter hela tiden, 
inte bara skrivna sådana utan också mul-
timodala texter och vi behöver alla förstå 
hur man bygger upp texter och förstå 
deras innehåll, oberoende yrkesval. 

Som blivande lärare vill hon att hennes 
elever ska finna läsglädje och att de ska 
få använda sin fantasi och uttrycka sin 
kreativitet i skrivandet. 

- Böcker och läsning är speciellt nära 
mitt eget hjärta och det hoppas jag kunna 
ge vidare. Jag tror det är viktigt att alla 
hittar det som de själva tycker om att läsa 
och att ingen tvingas läsa tjocka böcker 
om ämnen de inte är intresserade av.  

Från egen skoltid minns hon att det 
kändes tryggt att lärarna gav tydliga 
modeller och konkreta exempel. När till 
exempel tidningsgenrer behandlades fick 
alla en egen tidning där de fick marke-
ra med olika färger, vad som var fakta 
och vad som var skribentens egna 
åsikter. Flera liknande didaktis-
ka principer säger hon att hon 
vill bära med sig in i sin 
egen karriär som moders-
målslärare.

emma nordström
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flugsnappare i motljus
vinnarbidraget 2021 • henrika brink

Luna satte sig ned på en sten. Hennes vita 
drake Lux kom fram till henne och lade 
sig ned i gräset invid stenen. De njöt båda 
två av att kunna ta en paus från allt annat 
och bara njuta av sommardagen en stund.
I utkanten av gläntan växte det hasselbus-
kar, vars blad lyste smaragdgröna då solen 
sken igenom dem. På en gren satt det en 
svartvit flugsnappare och stirrade miss-
tänksamt på en hackspett, som skuttade
uppför stammen på en asp. Flugsnapparen 
satt mellan Luna och solen, och en ljus 
rand lyste längs konturen av dess fjäder-
dräkt.

Den här berättelsen skulle jag gärna 
fortsätta på, men med mitt fullspäckade 
schema och alla inlämningsuppgifter som 
vill bli gjorda är det nog inte möjligt. Kan 
jag inte skriva den som ett skolarbete
då? Nej, för vi ska aldrig skriva fiktiva 
berättelser i de obligatoriska kurserna. Gå 
MO10 då, ”skapande svenska.” Nej, i den 
får man bara fortsätta på noveller, har jag 
hört, författa en biografi om sin kompis

och skriva dikter. Ingen egen berättelse, 
med andra ord.

Jag har under min snart tvååriga gymna-
sietid konstaterat att jag hatar att skriva 
texter i moddan. Alltid ska det vara en 
recension av något, en analys av något an-
nat, en läskompetens om något tredje eller 
en skrivkompetens om något fjärde tema 
jag inte bryr mig ett skvatt om.

Förberedelse inför fortsatta studier och 
arbetsliv, jovisst ... Men allvarligt talat: 
Vem, förutom möjligtvis litteraturveta-
re, bryr sig om vilka versmått Runeberg 
använt sig av i sina dikter och varför?

I gymnasiet handlar allt bara om att 
analysera eller kommentera något. Böcker, 
dikter, artiklar, den pågående samhällsde-
batten. Efter fem kurser modersmål och 
en del kurser finska och engelska med lik-
nande uppgifter börjar man tröttna på det.
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Ta den här kolumnen som exempel: 
En obligatorisk uppgift om man 
inte absolut vill skriva en dubbelt så 
lång skrivkompetens istället. Valet är 
enkelt,eller hur? Så här kan jag skriva 
om vad jag tycker om skrivkompe-
tenser, och det är väl ändå kul?

Kan diskuteras. Jag vill skriva fiktiva 
berättelser, inte ge uttryck för min 
frustration genom en kolumn. På 
högstadiet var det minsann bättre; 
där fick vi i början av sjuan skriva en 
kort berättelse på ett par sidor, sedan 
en hel miniroman och så på nian en 
novell. Den var förstås inte lika trev-
lig som miniromanen, men bättre än 
en skrivkompetens i alla fall. Alla
gånger.

Vore det faktiskt för mycket begärt 
att få skriva bara en liten, liten, liten 
berättelse i moddan? Antagligen, 
med tanke på att jag fortfarande sit-
ter här och svänger ihop en kolumn. 

Det jag dock skulle vilja veta är 
varför man inte får öva på att skriva 
fiktivt i gymnasiet. Varför betonas 
analys och argumentation?

Fiktiva texter är så enormt mycket 
mångsidigare. Man kan indirekt kri-
tisera något, förmedla en känsla eller 
helt enkelt skriva något vackert eller 
underhållande. I ett samhälle som 
vårt, där det mesta är hektiskt och 
stressande, skulle det kanske behövas 
mer skönlitterärt skrivande. Skrivan-
de, inte läsande.

Då jag skriver något fiktivt, eller 
redan bara funderar på en idé till en 
berättelse, känner jag mig mera som
mig själv. Jag får skriva så som jag 
vill, utan krav på struktur eller till-
räckliga motiveringar. Jag kan glöm-
ma allt omkring mig. Allt utom det 
vackra.

Därför anser jag att det borde skrivas 
lika mycket fiktiva som analyse-
rande eller argumenterande texter 
i gymnasiet. För att slappna av och 
njuta ibland. Kanske upptäcka att 
något alldagligt också kan vara något 
mycket vackert. Ungefär som en 
flugsnappare i motljus.
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Varför ville du vara med i kolumntävlingen? 
I en moddakurs skulle vi skriva en kolumn i stället för en skrivkompetens. 
Vår lärare tipsade oss om Argh? och uppmuntrade oss att skicka in ett 
bidrag. Eftersom jag ändå var tvungen att skriva en kolumn under kursen, 
tyckte jag att jag lika bra kunde skicka in den till tävlingen, man förlorar ju 
inget på att delta. Men min kolumn blev lite längre än den tillåtna tecken-
mängden, så jag trodde inte att den skulle godkännas och antog att inget 
skulle hända. När jag sedan fick veta att jag vunnit, trodde jag först att 
någon skämtade med mig. 

 

Vilken roll har skrivandet haft för dig efter tävlingen? 
Skrivandet har alltid haft en betydande roll för mig. Jag har sedan barns-
ben tyckt om att hitta på historier, men de har med tiden blivit lite 
längre och mångsidigare. Att skriva ner egna berättelser är för mig ett 
sätt att vara kreativ och för en kort stund försvinna in i en annan värld, 
vilket jag tycker att är både avstressande och roligt. Enda problemet 
är att jag får nya idéer till berättelser innan jag hunnit skriva rent de 
tidigare, så jag har för tillfället en hög med idéer som väntar på 
sin tur att bli nerskrivna.  

Efter tävlingen har det varit likadant gällande mina 
berättelser, men efter att jag fick beskedet om att jag 
vunnit Argh?, har jag kanske fått lite mer mod att 
skriva. Argumenterande texter är dock inte den 
genre jag önskar bli känd inom, men min fram-
gång i Argh? fick mig att inse att min dröm om 
att en dag bli en (åtminstone av somliga) känd 
författare kanske inte är helt utom räckhåll. 

henrika brink
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henrika brink

Vad har du för kommentarer om din egen kolumn? Håller du 
med dig själv fortfarande? 
Jag bokstavligt talat svängde ihop min kolumn hemma på kanske en tim-
me, eftersom jag hade ont om tid att skriva den hemma och skulle missa 
moddalektionen dagen därpå. Men med tanke på hur snabbt jag skrev 
kolumnen, tycker jag att den är väldigt bra. Argumenten håller i alla fall 
tillräckligt bra, tonen är lagom aggressiv, det finns lite humor och det inle-
dande fiktiva ”textsjoket” blev lyckat. Jag är med andra ord riktigt nöjd med 
min kolumn. Vad gäller titeln hade jag länge haft lust att använda den i en 
uppsats, och den råkade passa bäst till min kolumn. 

Då jag läser kolumnen idag håller jag ganska långt med mig själv fortfaran-
de, men några punkter har jag fått en lite annan syn på. Jag hatar fortfa-
rande att analysera texter, men jag har faktiskt hittat en moddakurs där jag 
fick skriva (nästan) vad jag ville. Det var Katedralskolans ganska nya, egna 
kurs ”Att skriva manus”. Jag skrev manuset till årets Kattanmusikal och fick 
ganska fritt välja vad jag skrev om. Det som jag dock behövde ta i beaktan-
de var att alla som ville vara med när vi satte upp musikalen skulle ha en 
roll, hela musikalen inte fick ta mer än en timme totalt och möjligheten att 
förverkliga specialeffekter var ganska begränsad. Men kul var det i alla fall. 

Jag håller fortfarande med mig själv om att man borde skriva mer fiktivt, 
men sedan jag skrev kolumnen har jag läst många bra böcker och konstate-
rat att även läsande behövs för att man själv ska kunna skriva bra texter. Då 
man läser andra författares verk kan man bli inspirerad, få egna idéer eller 
helt enkelt inse hur otroligt varierande men ändå bra berättelser det går att 
skriva.
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det händer igen
vinnarbidraget 2022 • sofia parland

Jag vågar inte läsa morgontidningen.
Jag vågar inte be kvällsböner.

Jag borde följa med nyheterna, jag vet, att 
isolera sig är ju inte bra, man kan ju inte 
leva i sin egna fantasivärld heller. Men jag 
kan inte.

Istället tappar jag bort mig själv någon-
stans bland Havshagens betongstrukturer.
Den banala brutalismen reser sig som en 
knytnäve över det illaluktande havet, den 
kastar ingen skugga, jag lämnar inga spår, 
för makten är av asfalt, och himlen är en 
vägg av ljus.
Det är evig vinter, här i Helsingfors. Det 
finns sprickor och vattenskador i min fan-
tasivärld – mitt hjärta brister i Berghäll, 
jag gråter i treans spårvagn.

Trots det, driven av något jag aldrig för-
stått mig på, petar jag ut bitarna av mig 
själv ur skår i spårvagnens gummigolv. Jag 
plockar upp och sätter ihop dem, torkar 
bort mascara med ärmen, andas ut, andas 
in, påminner mig själv att jag är en bort-
skämd finne, vad har jag för rätt att tycka 
synd om mig själv.

Du är så nihilistisk, det är ditt problem, 
säger min deprimerade vän i telefonen. 
Skämtar du? Det är ju det bästa med mig, 
svarar jag.
Om du var som jag, kanske du inte skulle 
vara deprimerad. Men det säger jag inte.
Istället försöker jag trösta oss. Jag säger: i 
alla fall, ju sämre tider, desto bättre fester. 
Men det låter bara sorgligt. Och sedan 
blir det tyst igen.
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Alla mina vänner väntar på sommaren.
Jag bjuder min vän från Vasa till Helsing-
fors. Men hon vill bara till St Petersburg. 
Hennes babushka dog i corona under 
2020, gravsten måste köpas, lägenhet 
måste tömmas. Men hon kan bli fast bak-
om järnridån utan förvarning. Det är för 
riskabelt. Hon är avskuren.
Babushkan får bli utan gravsten.
Jag vill också åka till St Petersburg. 

Mina böcker är kvar där. Welsh och 
Skugge ligger i den lilla dammiga kar-
tonglådan jag lämnat kvar, så de kunde 
välkomna mig hem, så jag alltid skulle ha 
något att återvända till. Även om det bara 
är två slitna pocketböcker.
Jag tror jag lämnade kvar en bit av mig 
själv i kartongkådan bakom järnridån.
Eller så bara hoppas jag det.
Kanske en bit av mig är borta för evigt.

Jag finner mig själv bland Havshagens 
betongstrukturer.

Överväldigad står jag mitt i de tomma 
parkeringshallarna.
Avskuren – men inte ensam.
För nu är svaret på frågan hur mår du bara 
ett ord: kriget. Sedan tystnad, så ändlöst 
sorgsna ögon, och en överenskommelse 
att försöka tala om något annat. Men allt 
vi säger handlar om kriget i alla fall. Eller 
talar vi egentligen om sorgen runt kriget?

Sedan när det har slutat regna ska vi gå på 
picknick. Jag vet ett fint hörn i parken där 
vi kan låtsas att vi är lyckliga en stund. 
Sedan när allt det här är över ska jag visa 
dig mina favoritställen i St Petersburg, 
precis så som de är i mina minnen. Jag 
älskar dig, snälla fortsätt hoppas att det 
blir sommar snart.

För vad finns det ens att säga om själva 
kriget?
Det här fick aldrig ske. Det händer igen.
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sofia parland
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Varför ville du vara med i kolumntävlingen?  

Min svenskalärare föreslog att de som ville kunde delta i en kolumn-
tävling. Jag tyckte genast att det var intressant och skrev ihop ett 
bidrag.  

Vilken roll har skrivandet haft för dig i ditt liv?  
Jag har hela mitt liv varit intresserad av litteratur i olika former, och 
av att skriva.   

Hur tror du ditt skrivande kommer att se ut i framtiden?  
Jag vill gärna fortsätta arbeta som skribent även i framtiden, för mig 
är skrivandet en passion.
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skrivandet börjar i 
en läsare

text: annette kronholm
• 

skrivpedagog och modersmålslärare, f.d. projektledare för ”Argh?” och numera 

ordförande i Svenska modersmålslärarföreningen i Finland 

Som modersmålslärare möter jag 
skrivande unga människor. Jag ser ofta 
tecken på bristande självkänsla i för-
hållande till det egna skrivandet. Att 
det känns futtigt och betydelselöst, att 
det knappast är av intresse för någon 
annan. Självkritikens gift är förödande, 
inte bara för ungas skriviver.  

Jag var kanske tolv när jag deltog i 
en skrivtävling som tidningen EOS 
arrangerade. Priset bestod av att tre 
pristagare fick åka ner till huvudstaden 
och träffa Tove Jansson. Som jag skrev. 
Jag minns inte vad men jag kommer 
ihåg känslan av tillfredsställelse. Jag 
var helt övertygad om att vara en av de 
tre som fick äran att träffa den stora 
författaren.  
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De Argh-pristagare som medverkar 
i den här antologin har alla skrivit. 
De har lämnat in ett bidrag till täv-
lingen. De har också vunnit ett pris, 
en jury har valt att premiera deras 
texter. Av pristagarnas berättelser 
om hur det gick med skrivandet, 
så kan vi se att många fortsatt med 
språket och orden, med skrivandet i 
olika sammanhang. Både professio-
nellt men också av hjärtats lust.  

Skrivandet kan börja i skolan men 
alls inte för alla. Speciellt minns jag 
en av mina studerande som trilska-
des och spjärnade emot inför mo-
dersmålsundervisningens skrivupp-
gifter. Hen gjorde ständigt uppror 
mot skrivnormer, accepterade inte 
studentexamens genrekonventioner 
och skrivramar. Hen verkade strunta 
i mina betygsättningar och den re-
spons jag gav i skrivuppgifterna. En 
dag fick jag ett texthäfte i handen. 
“Du kan ju läsa de här om du vill. 
Säga vad du tycker.” Jag fick bli den 
första läsaren av dikter som betyd-
de något för hen. Och de var bra, 
mycket bra. Men de platsade inte 
skolskrivandet, i studentexamen.  

Skrivandet kan börja på många olika 
sätt. I låtskrivande, i en blogg, i en 
novell på datorn, genom att gå en 
skrivkurs, eller i något så enkelt som 
förälskelsens oändlighetschattar i 
natten. Skrivandet börjar trots allt 
i ett ärende, i ett behov av att säga 
något och säga det på ett sätt som 
finns kvar efter att tanken är for-
mulerad. Orden står kvar, de löper 
genom tid och rum. Vi kan fortfa-
rande leva Sapfos passion, vi kan 
förstå mer av människans grymhet 
i Aleksejivitjs dokumentärromaner, 
vi läser mannen inifrån tack vare 
Knausgårds egen kamp. Och i den 
här antologin får vi ett tidsdoku-
ment över att vara ung och ha något 
på hjärtat i början av 2000-talet.  

Förr eller senare behöver det egna 
skrivandet ändå en läsare. Den 
läsaren kan vara en lärare, en kom-
pis, en förälder. Läsaren kan också 
vara ett husdjur, att läsa egen text 
för hunden i sängen är ingen dum 
idé. Texten får prövas och landa 
någonstans, innan den delas med en 
större publik. Att få en läsare, att 

se hur den egna texten landar i 
någon annan kan vara en stor 
och omvälvande upplevelse. Att 
vinna en tävling är en sådan plats 
där den egna texten plötsligt blir 
exponerad och får läsare utanför 
den egna kontrollen. Den belys-
ningen kan i retrospektiv rentav 
vara en tröskelhändelse för ett 
skrivande liv.  

Jag fick aldrig åka till Hel-
singfors. Avundsjuk och något 
missmodig läste jag senare 
reportaget i EOS, beundrade 
gruppfotot med pristagarna och 
Tove Jansson i mitten. Men jag 
skrev, det var huvudsaken. Den 
texten är en i mitt pärlband av 
texter som tagit mig hit till den 
här texten. Skriv för att du har 
något att säga. Allt annat kvit-
tar. Skriv. Hitta din läsare. Där 
börjar skrivandet.
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I Ekenäs gymnasium arbetar Mikaela Hemmälin sedan 
snart 20 år tillbaka, och Leona Böckerman, sedan tre 
år tillbaka. Kolumntävlingen Argh? har funnits med i 

Hemmälins undervisning sedan tävlingen fick sin början 
år 2012. En del pristagare genom åren har kommit just 

från Ekenäs gymnasium.

I Ekenäs gymnasium går ca 
60 studerande per årskurs. 
Att skriva kolumn ingår i en 
av kurserna, som de stude-
rande går under sitt andra 
studieår. 

- Att delta i kolumntävling-
en har inte var obligatoriskt, 
men vi har uppmuntrat till 
det, berättar Mikaela Hem-
mälin. 

Leona Böckerman berättar 
att hon arbetat mycket med 
kolumnen detta läsår. Först 
har de studerande fått läsa 
olika kolumner som Böcker-
man tyckt varit bra, för att ge 
dem en bild av hur en kolumn 
kan se ut och främst hurdant 
språket kan se ut. 

- Jag tycker kolumnen har 
passat bra in i kursen Mo 5, 
där vi behandlar litteratur-

historia och skribenter som 
på något vis tagit ställning 
i samhället. Jag har försökt 
göra en åsnebrygga där så att 
de studerande sedan själva 
får ta ställning genom sitt 
kolumnskrivande, berättar 
Böckerman. 

Hon menar att den passar fint 
in när de studerande är runt 
18 år gamla, då det finns en 
hel del som engagerar dem. I 

text: maria dahlin

en tävling med  
gott rykte
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år har flertalet kolumner till 
exempel behandlat bränsle-
priserna. 

- Det här är en av de roligaste 
skrivuppgifterna också för 
mig som lärare, det ger en bra 
inblick i vad de studerande 
tycker är viktigt just nu, säger 
Böckerman. 

Mikaela Hemmälin berät-
tar att de har tagit in några 
tidigare Argh?-pristagare som 
inspiratörer, för att visa för de 
studerande att det kan löna 
sig att vara med i tävlingen. 

- Att visa upp skrivande före-
bilder har gett inspiration och 
de studerande har insett att 
det faktiskt är möjligt att jag 
med min text kan ha något 
att komma med, säger Hem-
mälin. 

modelltexter och att 
starta skrivprocessen 
muntligt 

När Leona Böckerman har 
arbetat med kolumnen har 
hon försökt visa varierande 
modelltexter för sina stude-
rande. 

- För många kan det kännas 
svårt att skriva en kolumn i 
början för det finns de som 
tänker att den måste vara 
politisk. Men när vi öppnat 
upp vad en kolumn riktigt är 
för något, att den egentligen 
kan handla om vad som helst 
som du kan ha en åsikt om, 
brukar det gå lättare, berättar 
Böckerman. 

Hon menar att de studerande 
brukar vara snabba att kom-
ma igång när de väl valt vad 
kolumnen ska handla om. 

- Det är sällan de drabbas 
av skrivkramp när det gäller 
kolumnskrivandet, vilket kan 
vara ett problem för en del 
när det gäller läs- och skriv-
kompetensuppgifter, säger 
Böckerman. 

Om det ändå finns någon 
som har svårt att välja ämne 
brukar de använda sig av någ-
ra kort med diskussionsfrågor, 
så att de studerande muntligt 
får komma igång med sin 
skrivprocess. 

- Skrivandet behöver inte 
vara uteslutande ”jag och mitt 
dokument” utan det kan vara 
bra att starta från ett bredare 
perspektiv, menar Böcker-
man. 

Sedan får de studerande skri-
va i lugn och ro. Den vanli-
gaste frågan är enligt Böcker-
man ”finns det nått finare ord 
för det här?”. 

- Jag brukar säga att det 
behöver inte alltid vara så 
fina ord, utan att det mera 
handlar om tempot i texten 
och formuleringar överlag, 
förtydligar Böckerman. 

De som vill vara med i täv-
lingen erbjuds sedan en extra 
stödtimme för att diskutera 
kolumnen. Då tittar de mes-
tadels på inledning, rubriken 
och språket, men lärarna går 
inte in och petar för mycket. 
Den insända kolumnen ska 
få vara den studerandes egna 
text. 
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Mikaela Hemmälin påpekar 
också att de som lärare inte 
serverar ett kolumnämne åt 
någon av de studerande, utan 
att det är viktigt att välja ett 
ämne som engagerar just den 
enskilda studerande.  

- De kolumner som har kla-
rat sig bra har varit sådana 
med en egen stark röst, där 
det är tydligt att skribenten 
vill säga något, exemplifierar 
Hemmälin. 

kämpigt att skriva längre 
texter 
- Jag tror att man generellt 
skrev mera förr. Om jag går 
till mig själv så hade jag ett 
eget friskrivningshäfte där 
hemma, men min känsla 
är att det här mer och mer 
faller bort. Däremot skriver 
de unga förstås mycket på 
sociala medier, vilket är ett 
annat slags skrivande, säger 
Mikaela Hemmälin. 

Hon lyfter också fram att hon 
tror att de unga idag är bättre 
på att analysera i och med 

att det är mycket analytiskt 
skrivande i skolan idag. 

- Vi märker också att det är 
många som kämpar med att 
få ihop en lång text. De är 
vana att skriva mycket, men 
de skriver kort. Även duk-
tiga skribenter kämpar med 
längden, förklarar Leona 
Böckerman. 

Hon förtydligar ändå att det 
är viktigt att det är just det 
här som de studerande får öva 
i gymnasiet, för förmågan 
att få ihop en längre text är 
något de behöver behärska. 

läraren som skrivande 
förebild 
Leona Böckerman tycker 
själv om att skriva kreativt 
och lyfter ibland in sina egna 
texter i klassrummet för att 
visa hur det kan se ut. 

- När vi arbetar med kortare 
skrivuppgifter brukar jag för-
söka skriva en modell. Jag har 
också diskuterat vikten av att 
vara van att skriva och vad jag 
har för nytta av det, och tagit 
mig själv och min sambo som 
exempel. För mig är det inga 
problem att snabbt skriva ett 
mail, men min sambo kan 
sitta många minuter och fun-
dera på hur han ska formulera 
sig. Det tar mycket arbetstid 
om man inte har språkvanan. 

Mikaela Hemmälin skriver 
blogg. Den brukar de stude-
rande känna till och rektorn 
för Ekenäs gymnasium bru-
kar länka till hennes inlägg 
på skolans hemsida. 

- Att åtminstone nu som då 
skriva på bloggen känns bra, 
men på grund av tidsbrist blir 
det inte lika ofta som jag skul-
le önska, säger Hemmälin. 
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kolumntävlingen har 
gott rykte 
Mikaela Hemmälin och Leo-
na Böckerman tycker att det 
är viktigt att de studerande 
ser att det löns att delta i en 
skrivtävling. 

- Jag tycker det är väldigt 
roligt att det har satsats på 
kolumntävlingen, både gäl-
lande att prissummorna vuxit 
och att prisutdelningen flyttat 
till Bokmässan, säger Hem-
mälin. 

Tidningen Västra Nyland har 
också lyft upp de prista-

gare som kommit 

från Ekenäs gymnasium, 
vilket ytterligare bidragit till 
att det känns stort att vinna 
tävlingen. Leona Böckerman 
fyller också i att redan deras 
ettor ser fram emot kolumn-
tävlingen, för den har ett gott 
rykte. 

- Några förstaårets stude-
rande frågade när det ska bli 
deras tur att skriva kolumnen. 
Vi informerade dem om att 
de får skriva när som helst, 
men att vi tillsammans väljer 
att göra det under det andra 
gymnasieåret. Det är väldigt 
roligt att se denna skriviver, 
säger Böckerman. 

Mikaela Hemmälin och Leona Böckerman arbetar 
som modersmålslärare vid Ekenäs gymnasium.

Hon påpekar att de stude-
rande skriver många texter 
i många ämnen, men den 
här kolumnen lägger de ner 
mycket tid och hjärta i. 

- När årets gäng satte sig 
ner och skrev sina kolumner 
var det knäpptyst. Jag hade 
precis berättat vilka pris-
summor man kunde vara 
med och tävla om. Det skulle 
vara roligt att kunna dingla 
med 2000 € framför dem in-
för varje skrivuppgift, avslutar 
Böckerman skrattande.
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0m vi tystnar 
Vi vet inte. Vi känner 

inte till. Vi följer 
inte med. 

Varför inte? 

Vi är opolitiska. 

Många frågar sig hur 
det är möjligt att så många 

ryska medborgare tyst eller 
högljutt stöder/accepterar 
det ryska anfallskriget, 
ursäkta specialoperationen, 
i Ukraina. 

Analyserna har duggat 
tätt på sociala medier: 

De är hjärntvättade av rysk tv-propaganda! 
De är galna! De kan inte tänka själva! 

Jag har själv (rätt länge sedan) bott kortare 
tider i Ryssland och jag har rest extensivt i 
landet. Jag, liksom de flesta andra, trodde 
inte att en invasion av Ukraina kunde ske. 

Men det skedde. Tillsvidare, det är augusti 
2022 när jag skriver detta, har ingen omfat-
tande rysk folkresning skett. 

Hur är det möjligt? 

När jag snubblar över en intervju med den 
ryska sociologen Boris Karalitskij i det 
amerikanska vänstermagasinet Jacobin ges en 
”förklaring”. Liknande tankegångar har vi 
sett ända sedan pansarvagnarna rullade över 
gränsen, men det är alltid intressant att ta 
del av analyser inifrån det ryska samhället: 

”Ryssar är inte överhuvudtaget intresserade 
av politik. Hela spektrumet av politiska åsik-
ter - inklusive både lojalister och opposition, 
oavsett om de är vänster eller fascistiska, 
liberala eller konservativa - representerar 
kanske 15–20 procent av befolkningen, 
förmodligen mindre än 10 procent. Resten är 
helt opolitiska.” 

Det här har förstås sina historiska förkla-
ringar. Av tradition har det gått dåligt om 
man engagerat sig. Och som sociologen 

text: magnus londen
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konstaterar har man i Ryssland 
vant sig vid att det som räknas 
är att man själv, ens familj och 
ens vänner har det bra. Där 
är lojaliteten, vi kan rentav 
kalla det solidariteten, närmast 
gränslös. 

Men att bry sig om samhälls-
frågor? Nej, vi är opolitiska. 

För tio år sedan var jag med 
och startade den årliga ko-
lumntävlingen Argh? för fin-
landssvenska studerande på 
andra stadiet. När jag läser de 
vinnande bidragen får jag tårar 
i ögonen. Så mycket åsikter! Så 
bra formulerade! Så spot on! 

Att få argument man inte själv 
tänkt på levererade rakt i fejset 
är det mest tillfredsställande 
som finns. Ett samhälle där det 
går att diskutera, där det går att 
lyssna är ett samhälle som mår 
bättre. 

Men ett sådant samhälle är 
ingen självklarhet. Anna-Lena 
Laurén skriver (Hbl 9.5.2022) 
om en annan rysk sociolog, 
Aleksej Rosjtjin. I intervjun 
konstaterar Rosjtjin att man i 

Ryssland instinktivt förhåller 
sig skeptisk till makthavarna. 
Men de flesta går inte ut på 
gatan och protesterar för då 
”betraktas man som en naiv 
dumskalle”. 

Allting grundar sig i att det 
under Sovjettiden skapades 
uppfattningen om att en en-
skild människa aldrig kan 
påverka samhället. Enligt 
Rosjtjin leder det här till att 
många förhåller sig till makt-
havare på samma sätt som till 
dåligt väder: Det är inget vi 
kan påverka! 

Jag blir tokig när jag hör detta 
argument. Samhället är ju 
vi, du och jag och alla andra. 
Vi får de makthavare som vi 
själva väljer. Det går att påver-
ka. Visst kan det låta aningen 
naivt, men det är också helt 
sant. Om naivitet betyder sam-
hällsengagemang segrar det när 
som helst över motsatsen. 

För motsatsen är cynism. Den 
där samhällscynismen som 
leder till att en president kan 
starta ett krig – och komma 
undan med det. 

Precis där finns också orsaken 
till varför åsiktsyttringar, som 
till exempel en kolumn, är så 
viktiga. Att föra fram en åsikt. 
Att argumentera för den. Att 
lyfta fram saker som andra 
kanske inte tänkt på. Det är 
där förändring och förbättring 
börjar. Vägen till förändring 
kan vara lång och krokig och 
kanske det visar sig att man 
hade delvis rätt eller delvis fel. 
Antagligen måste man kom-
promissa på vägen. Än sen? 

Så länge man skriver, disku-
terar, lyssnar, funderar och 
engagerar sig hålls demokratin 
vid liv. Men om vi tystnar, om 
demokratin tynar bort, då vis-
kar vi till varandra: Äh, vi vet 
inte. Vi bryr oss inte. 

Vi är inte politiska.
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en tävling för dem med  
något på hjärtat

Min högsta önskan som lärare i modersmål 
och litteratur är att mina studerande ska 
hitta sin egen röst och upptäcka att det de 
säger är viktigt, att just deras ord har makt 
att förändra, förbättra och förvandla. Jag 
drömmer om att de ska våga skriva om allt 

som är lätt och svårt, glatt 
och sorgligt. Jag vill att de 
hittar sammanhang där de 
med hjälp av sina texter 
kan ifrågasätta normer 
och traditioner, skapa 
inkluderande strukturer 

och känna att de kan 
förändra värl-

den. Om 
detta ska 

lyckas behöver de studerande åtmins-
tone ibland få känna att de skriver för 
en riktig publik, det vill säga för någon 
annan än bara mig. Någonstans här blir 
en skrivtävling som kolumntävlingen 
Argh? både relevant och viktig. 

Som projektledare för kolumntävling-
en har jag ibland reflekterat över hur 
fint det är att vi kan erbjuda lärare och 
studerande på andra stadiet i Svensk-
finland ett sammanhang som ger unga 
skribenter och deras skrivande legitimi-
tet. Något sådant fanns inte då jag själv 
gick i gymnasiet och det märktes. Den 
tilltänkta publiken bestod åtminstone i 
mitt fall oftast av läraren, senare kanske 

text: rolf blauberg 
modersmålslärare, läromedelsförfattare och projektledare  

för kolumntävlingen Argh?
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någon på studentexamens-
nämnden. Trots skickliga peda-
goger som både uppmuntrade 
och utmanade var den övergri-
pande känslan att texterna inte 
var på riktigt. 

I kolumntävlingen Argh? skri-
ver ungdomarna för en riktigt 
publik, i första hand en jury 
som består av professionella 
språkbrukare och skribenter, i 
andra hand för dem som läser 
prisbelönta bidrag då de pub-
liceras i lokaltidningar och på 
Kulturfondens webbplats. Våra 
jurymedlemmar är författare, 
journalister, lärare, historiker 
och komiker. De är människor 
som på olika sätt behöver 
språket i sina dagliga liv, som 
når fram och bygger en bättre 
värld med hjälp av det. Våra 
pristagare utses av människor 
som själva är förebilder som 
skribenter och språkbrukare. 
Det är en stor styrka och något 
som skänker såväl tävlingen 
som de ungas skrivande trovär-
dighet och legitimitet. 

Jag tror att en tävling som 
Argh? är särskilt viktig i en 
värld som ser ut som den vi har 
idag. I en tid som känneteck-
nas av ett ständigt, snabbt och 
outsinligt informationsflöde 
och en kultur som ofta belönar 
dem med enkla och kvicka svar, 
är människor som förmår dra i 
handbromsen, stanna upp och 
ifrågasätta oumbärliga. Värl-
den kommer alltid att behöva 
skribenter som är skickliga, 
analytiska och empatiska. För-
modligen blir dessa skribenter 
allt viktigare ju lättare det blir 
för vem som helst att uttrycka 
sig offentligt. 

Under tio år av Argh? har 
flera i dag etablerade skriben-
ter tagit några av sina första 
vacklande steg genom att 
delta i och ibland till och med 
vinna tävlingen. En del av dem 
figurerar i den här antologin. 
Det är naturligtvis omöjligt att 
veta om kolumntävlingen har 
bidragit till att forma dem som 

skribenter, men säkert är att 
utvecklingen knappast har tagit 
skada av deltagandet. Därför 
är jag övertygad om att en av 
Argh?:s viktigaste uppgifter nu 
och i framtiden är att ge ung-
domar en orsak och en möjlig-
het att skriva “riktiga” texter.  

Vårt samhälle kommer alltid 
att behöva människor som kan 
och vågar klä individuella och 
kollektiva upplevelser i ord. 
Starka röster som tror på att 
det de säger har makt att för-
ändra, förbättra och förvandla, 
som klarar av att analysera, 
reflektera och förklara, är 
viktiga inte minst då vi bygger 
en framtid som är bättre än 
vår samtid. Kanske kommer 
några av dessa människor att 
ta sina första steg som skriben-
ter genom att delta i framtida 
upplagor av kolumntävlingen 
och försiktigt viska “Argh? Jag 
har något på hjärtat”.
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2012: 
Tävlingen ordnas första gången och riktar sig till gym-
nasietvåorna. 

1:a plats: – 

2:a plats: Madeleine Wentjärvi (Mattlidens gymnasium) 

3:e plats: Frida Svarvar (Topeliusgymnasiet) och Jonas 
Forsbacka (Topeliusgymnasiet) 

Jury: Jeanette Björkqvist och Joakim Bonns 

Namn: Argh? – en skrivartävling för dig som har något på 
hjärtat 

2013:  
1:a plats: Annina Claesson (Mattlidens gymnasium) 

2:a plats: – 

3:e plats: – 

Hedersomnämnande: Sebastian Holm, Frida Olin och 
Rebecka Häggblom 

Jury: Jeanette Björkqvist och Joakim Bonns 

Namn: Argh? – en skrivartävling för dig som har något på 
hjärtat 

2014: 
1:a plats: – 

2:a plats: Bille Sirén (Lovisa gymnasium) 

3:e plats: Johanna Lundström (Ekenäs gymnasium) 

Hedersomnämnande: Alfred Eriksson (Karis-Billnäs 
gymnasium) 

Jury: Jeanette Björkqvist och Joakim Bonns 

Namn: Aargh – en skrivtävling för dig som har något på 
hjärtat 

2015: 
Tävlingen öppnas upp för alla årskurser i gymnasiet och 
på andra stadiet. 

1:a plats: Michaela Thalén (Ålands lyceum) 

2:a plats: Evelina Lindell (Topeliusgymnasiet) 

3:e plats: Emma Andersson (Topeliusgymnasiet) 

Hedersomnämnande: Theresa Forssell (Tölö gymnasium) 

Jury: Jeanette Björkqvist, Pamela Lindebäck och Joakim 
Bonns  

Namn: Argh! – en skrivtävling för dig som har något på 
hjärtat 
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2016: 
Annette ”Netti” Kronholm blir projektledare. Pris-
utdelningen sker för första gången under Helsingfors 
bokmässa. 

1:a plats: Emma-Lotta Orava (Lovisa gymnasium) 

2:a plats: Aurora Holm (Topeliusgymnasiet) 

3:e plats: Joar Cederberg (Jakobstads gymnasium) 

Hedersomnämnande: – 

Jury: Jeanette Björkqvist, Pamela Lindebäck och Joa-
kim Bonns 

Namn: Argh! – en skrivtävling för dig som har något på 
hjärtat 

2017: 
1:a plats: Lukas Lundin (Ekenäs gymnasium) 

2:a plats: Max Kopra (Ekenäs gymnasium) 

3:e plats: Selina Yrttiaho (Närpes gymnasium) och 
Jacob Hagman (Pedersöre gymnasium) 

Hedersomnämnande: – 

Jury: Jeanette Björkqvist, Pamela Lindebäck och Joa-
kim Bonns 

Namn: Argh? – en skrivartävling för dig som har något på 
hjärtat 

2018: 
1:a plats: Erica Neuman (Topeliusgymnasiet) 

2:a plats: Heidi Rönnblad (Ekenäs gymnasium) 

3:e plats: Kajsa Österback (Korsholms gymnasium) 

Hedersomnämnande: – 

Jury: Jeanette Björkqvist, Johanna Holmström och 
Petter Wallenius 

Namn: Argh? – en skrivartävling för dig som har något på 
hjärtat 

2019: 
1:a plats: Fredrik Shaw (Ekenäs gymnasium) 

2:a plats: Elin Laihorinne (Pedersöre gymnasium) 

3:e plats: Fanny Lindholm (Borgå gymnasium) 

Hedersomnämnande: Alfred Backlund (Topeliusgym-
nasiet) 

Jury: Jeanette Björkqvist, Johanna Holmström och 
Petter Wallenius 

Namn: Argh? – en kolumntävling för dig som har något på 
hjärtat 
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2020: 
Rolf ”Rofa” Blauberg blir projektledare. 

1:a plats: Emma Nordström (Topeliusgymnasiet) 

2:a plats: Amanda Nygren (Katedralskolan i Åbo) 

3:e plats: Linn Lundell (Katedralskolan i Åbo) 

Hedersomnämnande: Jennifer Sik (Topeliusgymnasiet) 

Jury: Jeanette Björkqvist, Johanna Holmström och 
Petter Wallenius 

Namn: Argh? – en kolumntävling för dig som har något på 
hjärtat 

2021: 
1:a plats: Henrika Brink (Katedralskolan i Åbo) 

2:a plats: Linn Sønnerstad (Gymnasiet Lärkan) 

3:e plats: Valia Sadiq (Ekenäs gymnasium) 

Hedersomnämnande: Katarina Johansson (Katedralsko-
lan i Åbo) 

Jury: Jeanette Björkqvist, Johanna Holmström och 
Petter Wallenius 

Namn: Argh? – en skrivartävling för dig som har något på 
hjärtat 

2022 
1:a plats: Sofia Parland (Mattlidens gymnasium) 

2:a plats: Tilda Cederberg (Vasa övningsskolas gymna-
sium) 

3:e plats: Amélie Davidsson (Katedralskolan i Åbo) 

Hedersomnämnande: Alja Besic (Närpes Gymnasium) 

Jury: Jeanette Björkqvist, Petter Wallenius och Alfred 
Backa 

Namn: Argh? – en kolumntävling för dig som har något på 
hjärtat



förlagor för illustrationerna

Maria Dahlin och Christoffer Wärn: privat

Katarina Von Numers-Ekman: Eva Persson

Jeanette Björkqvist: Mitro Härkönen

Madeleine Wentjärvi: privat

Jonas Forsbacka: privat

Annina Claesson: privat

Bille Sirén: Karl Vilhjálmsson

Michaela Thalén: Gustav Örneholm

Emma-Lotta Orava: Janina Pitkänen

Lukas Lundin: Sandra Lundin

Erica Neuman: privat

Fredrik Shaw: privat

Emma Nordström: Linus Lindholm

Henrika Brink: Wilhelmina Lindroos

Sofia Parland: privat

Annette Kronholm: Minnéa Mattbäck/Wahlberg Media

Mikaela Hemmälin och Leona Böckerman: Ida Andberg

Magnus Londen: Helen Korpak

Rolf Blauberg: privat

amanda helling



Kolumntävlingen Argh? instiftades år 2012 och riktar sig till 
alla studerande på andra stadiet i Svenskfinland. Tävlingen 

är ett samarbete mellan Svenska modersmålslärarföreningen i 
Finland rf och Svenska kulturfonden. Det här är en antologi 
över de tio år som gått, där vi blickar tillbaka till starten, gör 
nedslag i hur tävlingen utvecklats under åren och minns de 

kolumner och de skribenter som förtjänstfullt nådde ända till 
prispallen. Här finner du även intervjuer med lärare som arbetat 
med kolumnen i sina klassrum, tankar från jurymedlemmar och 

projektledare, både med tillbakablickar och siktet inställt på 
framtiden. Du som läser denna antologi kommer också äntligen 

att få svar på frågan ”Vad heter tävlingen, egentligen?”.


