
Den finlandssvenska textsam-
lingen är placerad i Språkban-
ken vid Göteborgs universitet 
som en del av Korp-samling-
arna. Korp är ett konkordans-
verktyg för textsamlingar. 
Verktyget, som är utvecklat av 
Språkbanken vid Göteborgs 
universitet, finns tillgängligt 
via http://spraakbanken.gu.se. 
Just nu finns omkring 30 miljo-
ner ord i den finlandssvenska 
språkbanken. 

Språkbanken är en fram-
tidsinvestering som kom-
mer att tjäna forskningen i 
(finlands)svenska både inom 
och utanför Finland. Den 
förser författarna i projektet 
Svenskan i Finland – i dag och 
i går, med ett omfattande och 
gediget underlag för beskriv-
ningarna av finlandssvenska 
i skrift och finlandssvenska 
ur ett historiskt perspektiv. 
Ännu viktigare är att ge fors-
kare, språkvårdare och andra 
intresserade tillgång till fin-
landssvenska texter för fram-
tida studier av olika slag. 

Texterna i den finlandssven-
ska korpusen kodas så att det 
är möjligt att göra gramma-
tiska sökningar av olika slag, 
vilket ger helt andra ingångar 
i språket än sökning på enkla 
sökord. I takt med utveck-
lingen av språkteknologiska 
verktyg har datalingvistiken 

och språkvetenskapen gått 
framåt, och möjligheterna att 
lagra, bearbeta och analysera 
stora mängder text har ökat 
snabbt. I dag görs ingen seriös 
empirisk språkforskning utan 
språkteknologiska hjälpme-
del, och tillgången till stora 
textsamlingar är ett måste. 

Målet är att få till stånd en 
textsamling med minst 70 mil-
joner ord ur texter skrivna på 
svenska i Finland. Såväl mo-
derna som historiska texter 
från olika genrer ska ingå i 
banken. 

Det finlandssvenska materi-
alet består för tillfället av mate-
rial ur Astra Nova, Källan, Nya 
Argus, Meddelanden från Åbo 
Akademi, Svenskbygden, Hbl, 
JT, Vbl och av litteratur utgiven 
av Söderströms förlag och av 
Svenska litteratursällskapets 
förlag. 

Vad är en korpus? 
En korpus är en samling 

texter som används för språk- 
och litteratur-vetenskapliga 
studier. Det finns omfattande 
korpusar för ett stort antal 
språk. De största har ett om-
fång på flera hundra miljoner 
ord. Stora textmängder står i 
dag till forskarnas förfogande i 
maskinläsbar form och gör det 
möjligt att undersöka språk-
lig variation i tid och rum på 
ett sätt som tidigare inte varit 
möjligt. Flera (del)korpusar 
kan samlas i en språkbank, 
men en språkbank kan inne-
hålla också annat material än 
korpusar.

Matt 14:22-33, Matt 23:29-39
Och Herren svarade sitt folk: Jag skall ge er säd och vin och 
olja, så mycket ni behöver.
Joel 2:19
Om en broder eller syster är utan kläder och saknar mat för 
dagen, vad hjälper det då om någon av er säger: ”Gå i frid, 
håll er varma och ät er mätta”, men inte ger dem vad kroppen 
behöver?
Jak 2:15-16

lördag

träffsäkert
 Missionscafé. Tis-

dagen den 25 oktober klockan 
13 kommer långväga inbjudna 
gäster till missionscafeet 
i församlingshemmet. Alf 
Lönnquist medverkar också.

Kväll om vac-
cinering. Onsdagen den 26 
oktober klockan 18 till 20 är 
det nformation om vaccine-
ring i Optima, Trädgårdsgatan 
30. Medverkar gör Hanna 
Nohynek, specialforskare, 
ansvarig läkare för vaccina-

tionsskydd (THL), Rose-Ma-
rie Ölander, specialforskare 
(THL), Pia-Maria Sjöström, 
chefsläkare och Britt-Mari 
Bjon, allmänläkare och hvc-
läkare. Arrangör är social- 
och hälsovårdsverket.

Närståendeträff.
Närståendeträffarna i Folk-
hälsans regi fortsätter den 27 
oktober klockan 14 till 16. Vi 
träffas på Emeliehemmet till-
sammans med Monica Berg-
dahl. Denna gång medverkar 
Carina Blom, projektledare 
för Matlust, Folkhälsans För-
bund.

Över Karl XII:s hund
Israel Holmström
Pompe, kungens trogne dräng,
sov var natt i herrens säng.
Sist av år och resor trötter
led han av vid kungens fötter.
Mången stolt och fager mö
önskar sig som Pompe leva,
tusen hjältar eftersträva
att få så som Pompe dö.

dagboken
namnsdagar

1 I dag Anita, Anja, Anniina, Anitta, Anette, i morgon Severin,
Sören, Severi (enligt Sveriges almanacka i dag Marika, Marita, i 
morgon Severin, Sören).
1 Enligt den ortodoxa kalendern i dag Erkki, i morgon Jaakko.

tänkt

2

Finlandssvenskan
fick egen språkbank

”Priset för vår kärlek är sorgen” 

När Mary Andrén-Pada var fem 
år omkom hennes storebror i 
en olycka. För tolv år sedan för-
olyckades hennes första man. 
Och för knappt fyra år sedan höll 
hennes barnbarn på att drunkna 
men klarade sig som genom ett 
mirakel. 

– Livet är inte rättvist. Det är 
en föreställning som vi skapat. 
När min man förolyckades såg 
jag hur rädda och handfallna vi 
är och hur lite stöd som finns att 
tillgå då ödet drabbar en, säger 
Andrén-Pada. 

För några år sedan sade hon 
upp sig från sitt arbete som fö-
reståndare på ett åldringshem 
i Korsholm och började hand-
leda och föreläsa på deltid. Det 
Andrén-Pada vill förmedla är 
kunskap om sorg och redskap att 
handskas med en känsla som är 
bland de svåraste att jobba med. 

– Kärlek och sorg är två sidor 
av samma mynt. Vi sörjer varje 
förlust i livet. Allt från dödsfall till 
skilsmässor och förlorad hälsa el-
ler arbetsplats. Priset för vår kär-
lek är sorgen. Det är i möten med 
medmänniskor som gemenskap 
och värme uppstår. Men priset 
för att vara utan detta vore ännu 
högre. 

Sorg är med andra ord en helt 
naturlig känslomässig reaktion. 
Ändå har vi väldigt svårt att 
handskas med sorg. 

har vi ska-
pat en föreställning om att det 
är skamligt att visa känslor och 
att gråta offentligt. Det är tecken 
på svaghet. Därför väljer många 

att hålla sorgen inom sig och har 
svårt att förstå de känslotillstånd 
som sorg ger upphov till, som till 
exempel nedstämdhet, vanmakt, 
ilska, frustration och ett inte all-
tid rationellt tankesätt. 

– Då min man dog kände jag 
ilska mot mormor som nyligen 
fyllt hundra år. Hur kunde hon 
fortfarande leva medan min man 
var död? Min hjärna sade ju att 
hans död inte hade någonting 
med henne att göra, men ändå 
var jag arg. 

Föreställningen om att sorg 
inte ska finnas skapar också en 
kutym hos medmänniskor att 
försöka muntra upp den som går 
genom sorg. 

– Hur vanligt är det inte att en 
person som mist en närstående 
får höra att han eller hon har det 
bättre i himlen. Redan från små 
lär vi barnen att de inte ska vara 
ledsna. Om katten blivit över-
körd försöker föräldrarna vara 
uppmuntrande och säga att vi 
hämtar en ny från grannen. Där 
har det just fötts kattungar. Vi 
tror att vi kan ersätta förluster, 
men så är det inte. 

föreläsningar och i sin hand-
ledning tar Andrén-Pada avstamp 
i en sorgebearbetningsmetod som 
utarbetats av amerikanerna John 
W James och Russell Friedman. 
För tio år sedan kom metoden 
även till Sverige och Sorgeinsti-
tutet där Andrén-Pada fått sin 
handledarutbildning. 

Metoden går ut på att man 
rannsakar sig själva och finner 
större självkännedom. Därefter 
går man igenom alla de förluster 
som livet fört med sig. Eftersom 
bearbetning enligt den ameri-
kanska metoden handlar om 
kommunikation är det viktigt att 
den som gör en sorgbearbetning 
sätter ord på sina känslor. 

– Många undersökningar har 
visat att känslor som uttrycks 
och bekräftas avtar i intensitet 

medan känslor som ignoreras 
tilltar i styrka. 

Den första fasen i sorgebearbet-
ningsmetoden är att man väljer ut 
en relation som smärtar mest och 
skriver ett brev till den personen. 
Brevet innehåller en specifik dis-
position där man börjar med att 
be om ursäkt för saker man gjort 
eller inte fått sagt. Brevet läser 
man sedan upp för någon. 

Den andra fasen är förlåtelse. 
– Det är mycket svårt att för-

låta. Men man måste komma 
ihåg att förlåtelsen är viktig för 
det egna välbefinnandet. 

Den tredje fasen är övriga 
känslomässiga yttranden. 

– Det absolut viktigaste är att 
få ur sig känslorna. Därför läses 
brevet upp för till exempel hand-
ledaren. 

Avslutningsvis ska den som 
försöker bearbeta sin sorg ta far-
väl av den relation som smärtar 
mest. 

– Kommunikationskanalen 
måste avslutas. Om mobiltele-
fonsamtalet plötsligt bryts ringer 
åtminstone jag upp på nytt för att 
säga hej då till personen jag ta-
lade med. Samma sak gäller sor-
gen. Det behövs en avslutning. 
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 Österbot-
tens Tidning har också i år två 
lucior, en i Karlebynejden och 
en i Jakobstadsnejden. Luciorna 
med följen besöker daghem, 
sjukhus, boenden och åldrings-
hem. De medverkar också vid 
olika fester och samlingar.

Luciaföljet har ett tungt 
dagsprogram med många olika 
besök, men får samtidigt själv 
tillbaka mycket i form av kon-
takter och nya erfarenheter.

Lucia ska vara minst 16 år, 
ha god sångröst, gärna vana att 
uppträda och vara utåtriktad. 
Vill du bli årets lucia? Eller kän-
ner du någon som vore lämplig? 
Vidtala henne, sänd in foto, 
namn och kontaktuppgifter, te-
lefonnummer och e-postadress. 
Sänd också dina egna kontakt-
uppgifter och berätta varför 
du tycker att just din kandidat 
skulle passa för uppdraget.

Uppgifterna för karleby-
lucians del skickas till ÖT, 
PB 7, 67101 Karleby, och för 
jakobstadslucian till ÖT, PB 22, 
68601 Jakobstad. Märk kuvertet 
”Lucia 2011”. E-postadressen är 
dagbok@ot.fi. Sista anmälnings-
dag är torsdagen den 27 oktober 
klockan 12.

Lucia ordnas i samarbete med 
Lionsklubbarna på orten.

Timo Kaukonen, som fick svåra 
brännskador i VM i bastubad 
för två år sedan på sommaren, 
har återupptagit bastubadandet.
Kaukonen badar fyra gånger per 
vecka i en infraröd bastu som 
han har fått av företaget Sauna-
keskus i marknadsföringssyfte. 
Han anser att badandet är bra 
för hans stela ben.
Familjen Kaukonen planerar 
även att byta ut sin vardagsbastu 
till en infraröd bastu, eftersom 
hela familjen har fattat tycke för 
den nya tekniken. 

i korthet

Kontakta vårt annonskontor
på tfn 784 8802, fax 784 8882
e-mail: annonser@ot.fi
eller via webben: Annonsbutiken på www.ot.fi

På denna sida kan du annonsera om viktiga familjehändelser under 
följande rubriker:
Adopterade, bemärkelsedagar, dödsfall, döpta,
dagens hälsning, födda, förlovade, in memoriam,  
partnerskap, vigda och vigsel.

Annons med eller utan bild
max 35 spmm ..............................................15 

  max 75 spmm...............................................30 
  max 100 spmm ............................................60 

Pris inkl. 23% moms + faktureringsavgift 4,92

Familjeannonser i Österbottens Tidning

Dödsannonser, tack, in memoriam:
  vardagar 1,75/spmm + 23% moms
  söndagar 1,85/spmm + 23% moms

Faktureringsavgift 4,92 (inkl. 23% moms ) tillkommer.

TACK

Ett varmt Tack till alla som på 
olika sätt hedrat minnet av

vår älskade

Margareta Högland
och deltagit i vår djupa sorg. 
Tack för förböner och stöd 
under sjukdomstiden.

Anhöriga

Vår käre,
make, far och morfar

Bror Fritiof Ahlström
* 29.10.1923
† 14.10.2011

Älskad - saknad

Magda
Gun och Tapani
Susanne och Pekka

Gud märker när stegen är tunga
och trötta de älskades drag.
Han märker när krafterna sviker
och hjärtat slår mattare slag.
Då öppnar han kärleksfullt famnen
och låter dem somna i frid.

Tack Moffa för alla goda råd och förmaningar.

                                                               Hanna, Markus, Minna, Petter och Emma

Som vänlig inbjudan meddelas att jordfästningen äger rum
 i Johanneskapellet fredagen den 28 oktober kl. 15.00.

 Efteråt minnesstund i församlingscentret.

Min älskade make, 
vår kära pappa o. vaari

Mauri ”Vennu”
Veijalainen

   * 20.2.1946 Jakobstad
† 7.10.2011 Karleby

Älskad - saknad
Anja
Tommi o. Nina
     Annika o. Miiko
     Antti
Tiina o. Stefan
     Janne o. Sonja
Tiita o. Tommy
Släkt och vänner

Sait elää kesän kauniin viimeisen
ja nukkua syliin syksyiseen.
Ei untasi häiritse tuskat maan,
nyt rauhassa levätä saat.

Jordfästningen har ägt rum
den 21.10.2011.

Tack för varmt deltagande.

bemärkelsedagar

Firar endast
 med familjen.

Bruno Nykvist

FÖDDA

Lucas
Välkommen till världen !

30.9.2011 England
3490 g, 51 cm

Lyckliga föräldrar
Linda och Steven Hodgins

England

DAGENS HÄLSNING

Tack till ER ALLA
som kom ihåg oss under resan i 
Turkiet. Tack för förbön, samtal, 

meddelanden och hembesök.

Mona och Jukka med fam.

Anita & Runar
gratuleras på 50-åriga 
bröllopsdagen 22.10

av Ulla, Carola, Helena 
med familjer

DÖDA

www.ot.fi
Alltid
uppdaterad!


