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Pärmbild:  Maria Lindh

Upplever du att du vill gå in för mera 
naturkosmetik gör du klokt i att börja 
med en produkt som du använder i 
stora mängder och som är avsedd att 
stanna kvar på kroppen länge; kanske 
din kroppslotion? Ett bra, hälsosamt, 
miljövänligt samt förmånligt alternativ 
till torra fötter, ben och hela krop-
pen är en kallpressad vegetarisk olja 
som t.ex. mandel-, oliv- eller inhemsk 
rypsolja. Läs på burken, oljan ska vara 
kallpressad, ej kokt för att kunna ab-
sorberas lättare.
 
Källa: Marthaförbundet, 110 tips för 
en hållbar livstil

Miljötips
Rynkfritt med rypsolja

KF:s årsmöte
Kamratföreningen vid Helsingfors Arbis håller sitt stadgeenliga årsmöte  
den 10 mars 2011 kl. 18.00. Platsen meddelas senare på anslagstavlan i Arbis.  
Ärenden enligt § 7 behandlas. Välkommen!

Styrelsen
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Möbel- 
tapetsering 

Det har för mig varit mer eller mindre ointressant, 
för att inte säga omöjligt, att lära mig något prak-
tiskt utom matlagning, som jag redan kan. När min 
svägerska därför i somras föreslog att vi skulle gå en 
intensivkurs i möbeltapetsering i december var jag 
lätt tveksam, men tänkte att jag skulle vara lojal mot 
henne och ställa upp. Så jag anmälde mig i augusti 
och glömde bort det under höstens lopp. 

När december närmade sig insåg jag plötsligt att 
jag måste förbereda mig för kursen. Jag gick in på 
webben för att se efter vad jag behövde skaffa mig 
för att kunna delta och insåg att det inte var sär-
skilt mycket mera än det tyg svärmors två gamla 
stolar behövde. Resten skulle jag kunna få köpa av 
kursledaren. Jag beställde tyget, den ena stolen fick 
paketbilsskjuts till Arbis bökiga, nojsiga och ganska 
ofräscha slöjdsal. Dagen D kom, d.v.s. den första 
måndagen av kursens fem kvällar med kurstid från 
kl. 17.00 till 21.00. I ett huj var veckan slut och ar-
betet med stolen bara halvfärdigt.

Vad har jag lärt mig av en tjugotimmars kurs i 
möbeltapetsering? 

Efter att ha använt 1½ kväll till att sprätta bort 
det gamla tyget, dra ut över 400 spikar och nub-
bar och bli översållad av damm från gammalt hö 
och tagel, inser jag att sådant här arbete kräver tid, 
mängder av tid. Och tålamod. Det har varit mycket 
hälsosamt att få lära mig det.

Lärarens pedagogiska förmåga är minst lika viktig 
som när man studerar språk eller något annat teo-
retiskt ämne. Men eftersom varje möbel som skall 
kläs om är olik de andra, måste läraren verkligen 
ge enskild undervisning: tre minuter här, tio minu-
ter där, ett sådant stygn här och en sådan knut där, 
alltid med uppmaningen till var och en att göra själv 

för att lära sig. För varje kväll som gick blev kommu-
nikationen mellan kursdeltagarna också viktigare: 
vilket verktyg skall jag använda till det här arbets-
skedet, vet du hur man skall göra det här, hur fick 
du det där att bli så där slätt och fint? På kort tid 
uppstod en glad och otvungen stämning i gruppen, 
hjälpsamheten fanns där så tydligt. Jag inser nu att 
den sociala aspekten på en kurs på Arbis är ännu 
viktigare än jag visste från förut. För de finsksprå-
kiga kursdeltagarna fungerade kursen dessutom som 
språklektioner i svenska, t.o.m. så att vi diskuterade 
enskilda ords och termers betydelse. 

Jag börjar också inse varför det är så dyrt att låta 
klä om en möbel. Tänk vilken mängd tid som går åt 
och vilken sakkunskap som krävs! Tänk hur mycket 
pengar var och en av kursdeltagarna har kunnat 
spara genom att delta i kursen och utföra arbetet 
själv. Tänk hur klokt det är att reparera gammalt i 
stället för att köpa nytt. Det är fint att hantverkets 
status överlag ökar i samhället.

Dessutom inser jag att vi behöver en bättre och 
mera ändamålsenlig slöjdsal. Det hör till det vikti-
gaste när huset förhoppningsvis om några år skall 
genomgå en grundläggande reparation.

Vad händer med stolen då? Jo, jag har redan börjat 
på en kurs som pågår under hela vårterminen en 
kväll i veckan. Jag måste ju lära mig hela proceduren 
ordentligt från början till slut. Vem vill sitta på en 
halvlagad stol? Dessutom måste jag ju försöka fixa 
till den andra stolen.

Gunborg Gayer
rektor

Ledaren avviker från bladets övergripande tema p.g.a. att 
huvudredaktören hade glömt att informera rektorn om 
temat. (Red. anm.)
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Vad äter man i 

          Afrika?
För någon kan ett  mål bestå 
av en ordentlig stek (herrpor-
tion 400 g, damportion 200 g!), 
för någon annan betyder det 
en tallrik majsgröt med sås på 
ma lda  j o rdnöt t e r  och  pum-
pablad och för  en tredje  ny-
fångad fisk med grönsaker, allt 
beroende på vem du är,  hur 
du  ha r  de t  o ch  va r  du  bo r.

Afrika är en enorm kontinent, 
som rymmer fler kulturer, tradi-
tioner, folk, vegetation och kli-
mat än vi ens anar. Hundratals 
år innan det som vi idag kall-
lar globalisering har araberna, 
europeerna och asiaterna, som 
kommit i kontakt med olika de-
lar av Afrika i egenskap av han-
delsmän, s lavar,  upptäcktsre-
sande osv. hämtat med sig olika 
grödor och matvanor, och på så 
sätt bidragit till att forma det 
afrikanska köket. Också grödor 
från den amerikanska kontinen-
ten introducerades snart efter 
att europeerna hittade till Nya 
världen. T.ex. majs som idag äts 
av miljoner afrikaner som bas-
föda, importerades av portugi-

serna från kolonierna i Amerika.
Araberna har influerat spe-

ciellt det swahiliska köket på 
Afrikas östkust genom att in-
troducera bl.a. kryddor. Idag 
är  kardemumma, vani l j ,  nej -
lika, kanel och muskot, för att 
nämna några, viktiga exportva-
ror för den lilla ön Sansibar. På 
Sansibar bor ättlingar till perser 
och fenicier, portugiser, ban-
tustammar, indier, araber och 
slavar från olika delar av Afri-
ka. Där kan man bli bjuden på 
en underbar curry av nyfångad 
fisk i tjock kokosmjölk, smak-
satt  med lokalt  odlade kryd-
dor. Till frukost eller efterrätt 
kan man njuta  av  söta  f ruk-
ter, såsom mango, papaya och 
ananas  som fått  mogna i  so-
len. Närmat i allra högsta grad!

Det idag trendiga Cape Ma-
lay-köket i  Sydafr ika har ut-
vecklats av matkulturerna som 
slavarna förde med s ig.  Mel-
lan 1658 och 1808 importe-
rades 63 000 s lavar t i l l  Kap-
stadsregionen, de f lesta från 
Ös t a f r i k a ,  Madaga sk a r,  In -

dien och Indonesien.  Offici-
ellt avskaffades slaveriet 1838, 
men matkulturen lever vidare. 

I länderna söder om Sahara 
består basfödan till en stor del 
av hirs, sorgum, ris och majs 
och maniok (kassava), som ofta 
kokas till en fast gröt. Tillsam-
mans med gröten serveras en 
eller f lera såser (eller grytor) 
som t i l l r ed s  av  b l adg rönsa -
ker, både odlade och vilda, to-
mat, lök, linser och bönor. Kött 
i  s törre  mängder äts  av dem 
som har råd, men vanligen an-
vänds små mängder kött när-
mast som smaksättning. Grön-
saker som kål ,  lök och ol ika 
sorters pumpor hittar man idag 
i nästan alla delar av världen. 
Så också i olika delar av Afrika. 

I stället för gröt serverar man 
en syrlig pannkaka, injera, till-
redd av sädesslaget teff i Etio-
pien. Även om den ser ut som 
grått skumgummi är den god 
och smakar lite som vårt sur-
bröd. Såserna kallas wot och 
va r i e r a r  f r ån  mycke t  s t a rk t 
kryddade kött- och grönsaks-

Mia Hansson
Vad undervisar du i? Matlagning
Hur länge har du jobbat på Arbis? Började hösten 2010. 
Vad gör du när du inte undervisar på Arbis? Undervisar på andra arbisar, 
drar kurser och hantverkar.
Vad har du för fritidsintressen? Körsång, trädgårdsskötsel, matlagning!
Vad är din favoritmat? Det finns så mycket gott här i världen, men indone-
sisk curry står ganska högt i kurs.
Beskriv dig själv med tre adjektiv! Nyfiken, impulsiv, sommarmänniska!

T i m L ä r a r P o r t r ä t t
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KOLUMNEN

Moa Thors 
biträdande rektor 

såser till okryddade milda varianter. 
Den kännspaka starka kryddbland-
ningen heter berberri och består av 
mycket chili och en rad olika kryd-
dor,  såsom kanel ,  kardemumma, 
peppar och ingefära. Den mest be-
römda såsen är doro wot och är en 
rätt tillredd av flera kilogram lök, 
mycket smör(!) en höna och kokta 
ägg. Grytan är smaksatt med ber-
berri och tillredningen tar flera tim-
mar.  Den serveras vid al la  speci-
ella tillfällen. Då det är fest hänger 
man dessutom upp en hel nyslaktad 
och flådd ko i vardagsrummet eller 
på gården. Åt gästerna delar man 
ut speciella knivar så att de kan ta 
för sig av den del av nötkreaturet 
de vill smaka på. Köttet äts som så-
dant eller doppas i kryddsåsen awazi.

I vissa delar av Afrika är det tabu 
bland urbefolkningen att äta rov-
djur, t.ex. krokodil. Däremot ser-
veras krokodil som en exotisk de-
l ikatess  t i l l  utlänningar och vita 
afrikaner. Krokodil är til l  konsis-
tensen och smaken någonting av en 
blandning av höna och fisk. I bl.a. 
Sambia är stekta larver och fritera-
de termiter en delikatess. I Burkina 
Faso äter man råtta, masajerna liv-
när sig på blod och mjölk och kring 
Karibadammen mellan Sambia och 
Zimbabwe äter man friterad små-
fisk. Kosten är alltså ganska varierad.

Så som öve ra l l t  i  vä r lden  kan 
man ju  nuför t iden också  i  Afr i -
ka äta på Mc Donalds eller köpa 
färdig mat i  frysdisken. Curry à 
l a  Sans iba r  e l l e r  s t y rox fö rpaca -
kad industrimat? Svårt att  väl ja? 

Mia Hansson

Mia Hansson är född och upp-
vuxen i nordafrika och har bott fle-
ra år i Etiopien och Sambia. Hon 
har jobbat med internationellt bi-
stånd och arbetar nuförtiden bl.a. 
som timlärare i matlagning på Arbis.

Egentligen kunde jag ha varit till hälften afrikan. Åt-
minstone om jag ska tro min mor. Och det ska jag väl? 
Hennes första friare – som hon uttrycker saken – kom 
nämligen från Tchad. Jag förstod tidigt att hon inte 
skulle ha haft någonting emot mjölkchokladfärgade 
barn; hon har aldrig imponerats av sin egen nordeuro-
peiskt bleka hy. Det var nog i det här sammanhanget 
jag lärde mig ordet mulatt. Det är ett ord jag inte har 
hört användas på länge och jag undrar om det blivit 
bannlyst på samma sätt som ordet neger. Antagligen.

För mig har de bägge orden alltid haft en posi-
tiv innebörd som beteckning för en vacker hudfärg. 
Men jag inser naturligtvis att det är bakvänt att ka-
tegorisera människor enligt hudfärg. Inte kan man 
ens riktigt kategorisera människor utgående från 
språk. Ingalunda vill jag bli kallad svensk bara för 
att mitt modersmål är svenska. Inte för att det är nå-
got fel på svenskarna. Men det blir ju liksom inte rätt.

Varför ska det då vara så viktigt att bli kategorise-
rad på ”rätt” sätt? Och varför vill vi överhuvudtaget 
placera in människor i kategorier? Kategorisering är 
förstås ett verktyg att greppa världen, att förstå hel-
heter i stället för att vara tvungen att lära känna alla 
små beståndsdelar var för sig. När det gäller djur- och 
växtriket är det okej, men fungerar det på männis-
kor? Är det inte det som i förlängningen ger upphov 
till rasism? Att tillskriva en viss grupp människor vis-
sa egenskaper, att generalisera utan att egentligen veta. 

Men vi placerar ju inte bara andra människor i ka-
tegorier utan också oss själva. För de allra flesta är det 
viktigt att känna tillhörighet till någon grupp. Delad 
glädje är som bekant dubbel glädje. Det är roligt att 
vara finländare när PISA-resultaten tutas ut i världen. 
Vi får känna oss stolta fastän vi inte har lagt ett strå 
i kors för skolelevernas framgång. Men det finns ock-
så nyheter om Finland som får mig att hålla betydligt 
lägre profil med min nationalitet. Då funderar jag ib-
land på hur det hade blivit om min mamma sen också 
svarat ja den där gången… Fast då skulle jag kanske 
aldrig ha lärt känna Arbis. Och det hade ju varit synd.
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Eftersom temat är Afrika bjuder vi den här gången enbart på afrikanska recept.

Goda sidan

2 dl gröna linser
1 lök, liten

4 msk  matolja
1 vitlöksklyfta, stor

½ chili ELLER paprika, grön
1 tsk ingefära, mald

3 tsk citronsaft
 

Skölj och koka linserna under lock i saltat vatten (ca 1 tsk)  
tills de är mjuka. Låt inte koka sönder.
Skala och hacka lök och vitlök fint. Tvätta, ta ut fröhuset ur  
chilin och hacka smått.
Låt vattnet avdunsta. Häll i sil ifall det ännu finns mycket  
vatten kvar. Låt svalna.
Blanda linser, lök, vitlök och chili, matolja och citronsaft.  
Smaka! Salta vid behov. 

Mia Hansson

AzifA – sallad på gröna linser

250 gl ök (ca 3)
300 g morot (ca 4)

200 g tomater (ca 3)
1 dl olja 

300 g bönor, gröna
1 tsk ingefära, mald

2 vitlöksklyftor
2 dl vatten

½–1tsk gurkmeja
salt

Skala och strimla lök i ca 3 mm smala strimlor.
Hacka tomaterna fint och skär morötterna i stavar.
Fräs lök, vitlök och ingefära i oljan i ca 5 min.
Tillsätt morötterna och fräs i ca 10 min på låg värme.
Tillsätt bönorna, rör om och fräs ytterligare 3 min. 
Tillsätt tomaterna och låt det puttra ca 5 minuter.  
Smaka och salta. Tillsätt vatten vid behov LITE I TAGET.
Koka tills grönsakerna är färdiga. 
Sprinkla över med gurkmeja och rör om. SMAKA och justera.

Mia Hansson

fAsoljA AlichA – gryta med bönor och morötter

1 kyckling eller kapun
3 mskolja

1 lök, hackad
3 vårlökar, skuren i tunna skivor

1 stor tomat, skållad, hackad (använd 
bara fruktköttet, inte kärnorna)

1 msk tomatpuré
½ tsk chilipulver (eller enligt smak)

1 lagerblad
250 g jordnötssmör

2 kkp buljong eller vatten
salt enligt smak

1 bunt dania (korianderblad)

Bryn kycklingbitarna i het olja och tillsätt löken, tomaten,  
tomatpurén, salt, chilipulver och lagerblad, rör om ordentligt. 
Låt koka i 10 minuter. Tillsätt vatten och låt puttra tills kyck- 
lingen är nästan genomstekt. 
Ta bort från spisen. Sila buljongen från kycklingen. Blanda i en 
skål jordnötssmör med så mycket buljong att det blir en slät sås. 
Häll tillbaka i grytan och låt det hela puttra tills kycklingen är 
genomstekt. Tillsätt mera buljong om det behövs. 
Strö över färsk koriander och servera med ris eller matoke  
(=krossade kokta bananer)

Benedict von Wright

KUKU NjUGU – östafrikansk swahilirätt
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MATlAGNiNGsDEMoNsTRATioNER
fiskrätter av inhemsk fisk (10 €)
9.2, onsdag kl. 13.00 
Karin Lindgren och Tove Lindqvist.

Matiga sallader (10 €)
1.3, tisdag kl. 13.00 
Mia Hansson och Karin Lindgren. 

Vårens fester (10 €)
22.3, tisdag kl. 13.00 
Karin Lindgren och Tove Lindqvist.

Påskens delikatesser (10 €)
14.4, torsdag kl. 13.00 
Karin Lindgren och Tove Lindqvist.

250 g nöt-, lamm- eller getkött skuret  i bitar
1 kkp skalade ärter

3 morötter, skurna i små tärningar
1 ½ kkp ris

1 kkp kokos-mjölk
1 tsk salt

2 tomater, skållade och hackade
1 tsk olja till stekning

3 lökar, hackade
½ tsk var av svartpeppar, paprika,  

spiskummin, nejlika, riven muskot,  
pressad vitlök, kanel och kumminfrön.

Fräs löken, tillsätt kryddorna, tomaterna och köttet,  
koka 10 minuter. 
Tillsätt morötterna, ärterna (ärterna kan vara förkokta)  
och ris. Täck med kokosmjölk. 
Sänk värmen, sätt lock på och låt koka 20 minuter utan  
att röra om, eller tills riset är färdigt. Tillsätt vid behov  
litet vatten. 
Servera med chapatibröd (= ungefär som tortilla) och sallad.

Benedict von Wright

PilAU – mycket vanlig swahilirätt vid östafrikanska kusten. God!

Botten: 2 kkp vetemjöl
1 ägg

½ kkp socker
2 tsk bakpulver

125 g smör
Fyllning: 4 ½ kkp mjölk

2 ½ msk maizena 
1 kkp socker

3  ägg
2 ½ msk vetemjöl
1 tsk vaniljsocker

 smör, en stor msk 

Rör smör och socker vitt och pösigt, tillsätt ägget och  
rör smeten slät.
Blanda bakpulvret i mjölet och rör allt till en tjock deg.
Grädda i en rund kakform i 180 grader tills ytan är ljusbrun.

Vispa ägg och socker. Tillsätt vetemjöl och maizena.
Koka upp mjölken och häll den i blandningen under kraftig 
omrörning. Håll kastrullen på spisen tills såsen tjocknar.  
Rör hela tiden. Tillsätt smör och vaniljsocker och häll på den 
gräddade bottnen. Strö kanel över.

Lida Van der Merwe

sydafrikansk mjölktårta 
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Temadag: Afrika
Fredag 28.1, kl.15.00–21.30



9

Benedict von Wrights

Afrikautställning
Arbis mångåriga bibliotekarie 
Benedict von Wright höll en 
mångfacetterad utställning på 
Arbis 19.10–5.11.2010.  

Benedict har tillbringat sam-
manlagt fyra år i Afrika. För-
utom bildkonst omfattade 
utställningen textilier och hant-

verk och framför allt informa-
tiva texter och minnen från 
hans olika resor.
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Bibliotekets ruta:
Färglägg Tanzania, tävla och vinn på Arbis bibliotek!
Mellan 10.1 och 28.1 har du chansen att vinna ett eget exemplar  
av en av höstens mest omtyckta uppväxtskildringar, Anna Tikums Elfenbenshjärtat 
(2010). Anna växte upp som finlandssvenskt missionärsbarn i Tanzania men kom till 
Finland som femåring, när familjen återvände. Romanen baserar sig på Annas dag-
boksanteckningar och föräldrarnas brev. Tävlingen arrangeras i samarbete med Fonta-
na Media. Den avslutas i samband med Arbis Afrikadag 28.1, då biblioteket bjuder in 
till ett föredrag kl. 18.00: Afrikansk samtidslitteratur med FL Anna-Stina Lindholm.

Nya öppethållningstider på biblioteket fr.o.m. 10.1 
Under terminen måndag–torsdag kl. 12–20 och fredagar kl. 10–13,  
utanför terminerna måndag–torsdag kl. 10–15. När biblioteket är stängt kan du åter-
lämna lån i ”biblioteksluckan” i bottenvåningen!

Bibliotekets temakvällar under våren
3.2, torsdag kl. 18.05
Carita Backström och Mai Palmberg (red.): KulTur i Afrika. Om de senaste årtion-
denas afrikanska litteraturer, teater, musik, dans, film och bildkonst. Georg Wallgren 
intervjuar.
10.2, torsdag kl. 18.05
Bilderbokskonst. Nora Strömman är kulturproducent, Kasper Strömman har studerat 
grafisk form i London. Möt syskonparet med erfarenhet av att ge ut läckra bilderböck-
er (bl.a. Tigerkontoret 2010) både på eget och på etablerat förlag!

17.2, torsdag kl. 18.05
Sedan jag kom till Moskva. Tapani Ritamäki intervjuar Anna-Lena Laurén, som i sin 
nyaste bok berättar öppenhjärtigt om livet som singel i Moskva.
3.3, torsdag kl. 18.05
Hon drog sina streck. Vi minns Helene Schjerfbeck – minnesbilder och anekdoter. 
Med bokaktuella Tove Virta och Anne Ingman.

17.3, torsdag kl. 18.05
Kvinnornas Helsingfors – en kulturhistorisk guide. Alexandra Ramsay intervjuar  
Hedvig Rask och Fredrika Biström. 

24.3, torsdag kl. 18.05
Nyfattigdom. Med Jenny Kajanus och gäster. Mer info följer!

31.3, torsdag kl. 18.05
E-boken och litteraturerna. Föredrag, diskussion och möjlighet att jämföra olika läs-
plattor. I samarbete med Söderströms förlag och Akademiska bokhandeln.

7.4, torsdag kl. 18.05
Berättarkväll. Mer info följer!

14.4, torsdag kl. 18.05
Om jag var präst och andra historier. Jolin Slotte intervjuar Bengt Ahlfors som har id-
kat växelbruk mellan skrivande och teaterregi alltsedan 1960-talet och i vår är aktuell 
med en ny bok.
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Anmälningar www hel.fi/arbis  
eller (09) 310 494 94

Väntjänstkurs
Kursen tar upp frivilligarbetets principer och 

ideologi, växelverkan mellan människor, 
kriser och sorgearbete och frivilligarbete i 
praktiken. Kursen ordnas i samarbete med 

Finlands röda kors, som står för en lätt lunch 
och kaffe med dopp.

4–5.2,  
fredag och lördag  

kl. 10.30–16.30
pris: 14 €  kurskod: 110116  

lärare: Inge Martonen

Plats: Helsingfors arbis,  
Dagmarsgatan 3. rum 21

Anmälningar www hel.fi/arbis  
eller (09) 310 494 94

Helsingfors arbis i samarbete med

Nordiska lördagar
Dansk lørdag (14 €)
En dansk lørdag med masser af lytteforståelse, 
kommunikationsøvelser, dansk film og information 
om aktuel dansk politik og samfundsdebat. Vi 
spiser fælles frokost, evt. danske smørrebrød, 
som vi køber fra en butik i nærheden. 
110079 B 12.2, lørdag kl. 9.30–16.30
110080 C 12.3, lørdag kl. 9.30–16.30
  Karin Guldbæk-Ahvo, rum 21.

Norsk lørdag (14 €)
En helnorsk lørdag med variert program: Språk-
trening i form av lytteforståelse og kommunika-
sjonsøvelser, og dessuten litteratur, film, popu-
lærkultur og aktualiteter fra norsk samfunnsliv.  
110081 B 12.2, lørdag kl. 9.30–14.30 
  Maja Skanding, rum 44.

Anmälningar www hel.fi/arbis  
eller (09) 310 494 94

Konst- och kulturresa  
till stockholm 14–17.4

Kom med och upplev Stockholm bakom turistfasaderna! 
Besök på bl.a. Bernadotte-biblioteket, Bonniers Konst-
hall och Stockholms medeltidsmuseum. Operabesök 

på kvällen för den som önskar det.
Priset inkluderar resa tur och retur till Stockholm med 

båt, en övernattning på hotell, inkvartering i dubbelrum, 
inträdesbiljetter och en gemensam middag.  

Pris 330 €/person. För enkelrum en högre kostnad. 
Operabesöket ingår inte i priset.

Med på resan är lärarna Hans-Peter Holmstén  
och Alexandra Ramsay.

Anmälningar till kansliet, tfn. (09) 310 494 94  
eller kansliet@arbis.hel.fi 

Du hinner ännu, sista  
anmälningsdagen 30.1.

Sydafrikanska 
       viner

Carina Sontag presenterar den sydafrikanska  
vinproduktionen och sedan provsmakar vi  

några sydafrikanska viner tillsammans.

28.1, fredag  
kl. 16.00–17.30

(i samband med Temadag: Afrika) 

pris: 25 €  kurskod: 110247
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Kors och tvärs 37
Så här ser lösningen ut till 
föregående kryss. Pilen i 
vågrätt 31 saknas ännu men 
hade tydlien inte ställt till 
med några problem. 
Den lyckliga vinnaren heter 
denna gång Bengt Sjöström. 
Grattis!

schackrutan
B-gruppen
I Klaus Kauko 4   8 ½  
(upp till A-gruppen) 
II Uffe Hjort-Johansen 4 7 
III Nils Sandelin 3 
4 Tero Kinnunen 2 ½  
5 Matti Kinnunen 1 ½  
6 Heikki Pohjosmäki –

Snabbspel 
M-gruppen
Mästare Lars Svartström 4  6 ½ –1 ½  
II Lauri Hiekkaranta 2  4–4  
III Hans Bergström –  1 ½–6 ½
A-gruppen
I Kaj Blomster 6 8 ½–3 ½ 
(upp till M-gruppen) 
II Hans Helenius 4 8 ½–3 ½ 
III Dennis Jägerhorn 2 4 ½–7 ½ 
4 Hans Sandqvist – 2 ½–9 ½
B-gruppen
I Klaus Kauko 10 18–2 (upp 
till A-gruppen) 
II Uffe Hjort-Johansen 8 13 ½–6 ½ 
III Nils Sandelin 5 11–9 
4 Tero Kinnunen 3 8–12 
5 Matti Kinnunen 3 6 ½–13 ½ 
6 Heikki Pohjosmäki 1 3–17 

Höstterminen avslutades med snabbspel mot CSC  
onsdag 15.12 med ett sjumannalag. CSC vann  
med 29–22. Vi gratulerar! Arbis poängtagare:  
S. Hörhammer 6 (7),  
K. Backman 4 ½, 
L. Hiekkaranta 4,  
L. Svartström 2 ½,  
H. Bergström 1 ½ och  
H. Sandqvist 1 ½.
Klubbledaren Lars Svartström

Höstterminen startade Arbis schackklubb med beske-
det om ändring av spelkvällen. Klubben, som alltid spe-
lat onsdag och fredag, fick pröva fredag och lördag. Det 
visade sig vara svårt för många tidigare onsdagsspelare 
att komma de dagarna och en stor del av klubbens star-
ka spelare föll bort. Men i stället fick vi nya spelare som 
med tiden också blir rutinerade. Den idealiska spel-
kvällen vore onsdag, vilket skulle öka deltagarantalet. 
Klubben, som startade 1953, har varit en del av Arbis 
verksamhet och hoppas så förbli.
Så till höstens verksamhet: Arbis mötte Borgå schack-
klubb för första gången på hemmaplan lördag 30.10 
med ett åttamannalag. (Den först dusten i Borgå slu-
tade med vinst för Borgå 33 ½–30 ½.) Denna gång 
slutade matchen oavgjord 32–32. Arbis poäng togs av S. 
Hörhammer 7 ½ (8), L. Svartström 6 ½, L. Hiekkaran-
ta 6, K. Backman 5 ½, H. Lagergren 3 ½, H. Helenius 
2 och H. Bergström 1.
Höstturneringen 2010: Lars Svartström dubbelmästare

Långa spel
M-gruppen
Lars Svartström (1 1 1 ½)  – Hans Bergström (0 0 0 ½) 
3 ½ – ½ 
A-gruppen
I Lauri Hiekkaranta 6   
(upp till M-gruppen) 
II Henry Lagergren 5 
III Kaj Blomster  3  SB 
4 Hans Sandqvist 2 2 ½  
5 Dennis Jägerhorn 2 2 
6 Hans Helenius 1 ½  
7 Sten Sundström ½ 
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ARBIS
KORS
OCHTVÄRS

38

Inskickat av:

Telefon:  

Bör vara redaktionen 
till handa senast 
25.2.2011

1:a pris 10 euro
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Vågrätt
	 1.	 Är	ju	temat	för	detta	nummer.
	 6.		Gick	kung	Karl	på.	Åtminstone	enligt	Topelius	och	Pacius.
	 9.		Synnerligen	berömd	bro	i	kanalernas	förlovade	stad.
	11.	 Ackompanjerar	ack.
	12.		Hus	i	denna	kulör	var	på	1600-talet	tecken	på	rikedom.
	13.		Var	nog	den	arga.
	15.		Erbjuder	blöt	avkoppling	i	Åbo.
	16.		Är	ju	sådan.
	18.		OOO	
	19.		Ligger	i	Kalmar	kommun,	har	en	kyrka	från	1200-talet.
	21.		Denne	fader	kommer	på	nyårsafton	i	Ryssland.
	23.		Bra	att	ha	i	kakelugnen	denna	vinter.
	24.		Säger	man	till	många.
	26.		Det	var	en	gång	och	är	det	än	i	dag.
	27.		Felstavad	mörk	tid?	Nej,	tänkt	på	King	Cole!
	28.		Vill	vi	väl	att	maten	ska	ha.
	29.		Gör	det	när	maten	kokar	över.
	31.		Mången	sådan	finns	i	Finland.
	33.		Ligger	vid	Röda	havet	och	har	tre	officiella	språk:	tigrinja,	engelska	och	

arabiska.
	34.		Inte	vår.
	35.		Som	företeelse	något	negativt,	som	människa	snarast	motsatsen.
	37.		I	köksskåp	och	i	kroppen.
	38.		En	gren	av	mahayanabuddhismen.
	39.		Ledande	gasföretag	i	Nordeuropa.
	40.		Av	denna	gör	man	vågrätt	23.
	41.		Kallasvuos	efterträdare.
	43.		Denna	lady	sägs	vara	världens	populäraste	popstjärna	och	samlade	en	

fulltalig	publik	på	Hartwallarenen	i	oktober.
	45.		Var	med	och	ordnade	Aunusexpeditionen.	Nordström	var	efternamnet.	

Förnamnet?
	48.		Lever	i	vatten	men	är	varken	fisk	eller	växt.
	49.		Det	adjektiv	som	är	bildat	till	detta	substantiv	betyder	lustig.
	50.		Får	inte	säljas	i	Finland	mera.

Lodrätt
	 1.		Glädje,	frihet	och	svett	kännetecknar	denna	motionsform.	Rörelserna	

upprepas	många	gånger	och	koreografin	är	enkel.
	 2.		Besjöngs	till	julen.
	 3.		Slipper	vi	förhoppningsvis	gå	med	trots	snö	och	halka.
	 4.		Skrev	om	sin	ex-man	Lauri	Viita,	att	han	var	en	naturkatastrof.	Meriluoto	

i	efternamn.
	 5.		Ännu	ett	förnamn,	denna	gång	franskt,	bärs	av	bl.a.	skådespelaren	Delon.
	 6.		Det	ljuvliga	ordet	fryntligt	är	en	synonym.
	 7.		Gjorde	nog	den	som	fick	en	sten	på	foten.
	 8.		Var	ju	Fredriksson.
	10.		Användes	som	faner	i	fr.a.	vändbord	under	Fredrik	I:s	tid.
	14.		Är	de	ovanliga.
	17.		Kallade	de	första	fransmännen	i	Nordamerika	indianerna	i	nordöst.
	20.		Fick	stryka	på	foten	i	Ekenäs.
	22.		Deras	ideal	var	apati	–	kärlek,	lust,	hat	och	fruktan	däremot	förkastliga.	I	

antikens	Grekland	alltså.	
	23.		Under	1200-talet	utkämpades	här	strider	mellan	Sverige	och	Novgorod.
	25.		Blir	glasögonen	när	man	kommer	in	från	kylan.
	27.		En	riktig	lustigkurre.
	30.		Gör	Birgit,	Hilde	och	Satu	på	Arbis.
	32.		Är	faktiskt	en	Chrysler.
	35.		Fylldes	sannolikt	under	julen.
	36.		I	Esplanadparken	står	....	och	sanning.
	38.		Ute,	En	premiär,	Les	baigneuses...	Vem	målade	dem ?
	42.		Vegas	och	Palmas.
	44.		Finns	både	en	italiensk	och	en	japansk	variant,	likaså	en	grå	och	en	röd.	
	46.		Tillsammans	med	gla	i	Sverige.
	47.		Gör	livet	”spännande”	just	nu.

mt
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P E R S O N A L P O R T R Ä T T

deltog i flera studentutbyten bl.a. 
till dåvarande Leningrad och fick 
här de första kontakterna som se-
nare utvecklades till fina vänskaps-
band som hållit i sig ända fram till 
idag. Anna upplevde Ryssland som 
fascinerande i och med att landet 
är så nära men samtidigt en full-
komligt annan värld än vi är vana 
vid. Det blev många fler resor till 
Ryssland under studietiden, myck-
et tack vare den trevliga ämnesför-
eningen Druzjba.

På en kurs vid Åbo Akademi 
träffade Anna också Moa Thors, 
som precis skulle bli alternerings-
ledig. Anna började som lärare vid 

Anna Långstedt-Jungar jobbar som 
planeringsansvarig lärare i främ-
mande språk på Arbis. Till hennes 
ansvarsområde hör kurser i allt 
från spanska och franska till jid-
disch och kinesiska.

Själv pratar Anna, förutom 
svenska och finska, även tyska, 
ryska, engelska och lite franska.

Intresset för tyskan vaknade re-
dan då Anna, efter att hon skrivit 
studenten, tillbringade ett år som 
aupair i Bad Oldesloe i Schleswig-
Holstein, mellan Hamburg och 
Lybeck. 

Därefter blev det Åbo Akademi 
och studier i germansk filologi 
och som biämne ryska språket och 
litteraturen. Anna auskulterade 
i Vasa 1992–1993 och har sedan 
dess jobbat som språklärare. Allra 
först var hon anställd vid Språk-
tjänst vid Åbo Akademi varefter 
hon fortsatte sin karriär som timlä-
rare vid olika läroanstalter.

Under studietiden tog Anna 
även ryskan till sitt hjärta och hon 

Anna  
Långstedt-Jungar

Arbis 1998, som Moas vikarie. 
Mellan åren 2002 och 2007 

bodde Anna med sin familj i Brys-
sel, där hon undervisade vid den 
Skandinaviska skolan.  Det här 
upplevde hon som väldigt intres-
sant eftersom man skulle utgå från 
alla skandinaviska länders respek-
tive läroplaner. En enda grupp 
kunde bestå av norsk-, dansk-, 
finsk- och svenskspråkiga elever, 
vilket naturligtvis var en utmaning. 

Till sin nuvarande tjänst vid 
Arbis kom hon från Gymnasiet 
Grankulla svenska samskola där 
hon hade jobbat i tre år.

Det bästa med att jobba på 

- SNED
- SNABB
- SNATTRIG
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Arbis tycker Anna är variationen. 
Hon uppskattar också att eleverna 
är vuxna människor med egna 
erfarenheter som de kan dela med 
sig av. Det blir ofta en lyckad väx-
elverkan och ingen grupp är den 
andra lik. Anna är också glad över 
den trevliga kontakten hon har till 
alla de närmare 30 timlärarna i 
språk.

Det knepigaste med jobbet är 
att grupperna är så heterogena. 
Ibland kan det vara utmanande 
att hitta en nivå som är lämplig 
för alla och att kunna tillgodose 
allas önskemål och behov. Anna 
ger gärna själv feedback till elev-
erna och handleder vid kursval för 
att så många som möjligt ska hitta 
den grupp som närmast motsvarar 
deras språkliga nivå. 

Om Anna inte hade blivit lärare 
hade hon kanske jobbat som guide. 
Hon är nämligen auktoriserad 
turistguide och har gjort många 

och varierande resor som guide för 
tyska grupper, både bussresor till 
Sankt Petersburg, Nordkap och 
runt om i Finland. Varje sommar 
fungerar Anna under 2–3 veckor 
som guide i Helsingfors.

Anna är gift och har två barn, 
en 13-årig flicka och en 9-årig 
pojke. Familjen bor ute på landet i 
Ingå. Ibland saknar Anna storsta-
dens brus, men anser att allting har 
två sidor – det finns både för- och 
nackdelar med att bo i en stor stad. 
Sist och slutligen är hemmet i Ingå 
en så viktig plats för Anna och re-
san till Helsingfors tar inte mer än 
en timme med tåg.

På fritiden hinner inte Anna 
göra mycket annat än skjutsa bar-
nen till och från deras respektive 
hobbyn och aktiviteter. Hon tycker 
om att läsa skönlitteratur och hon 
önskar att hon hade mer tid för 
kultur i form av film och teater. 

En annan sak som ligger Anna 

varmt om hjärtat är resor. Helst till 
lite udda platser! 

På tal om resor, så vill Anna 
passa på och göra lite reklam för 
språkresan till Sankt Petersburg, 
som går av stapeln den sista veckan 
i maj. Närmare upplysningar får 
du av Anna själv (tel.310 494 82) 
och anmälningarna ska vara kans-
liet tillhanda senast den 10 mars.

Avslutningsvis vill Anna poäng-
tera vikten av språkundervisning-
ens regelbundenhet. Hellre tio mi-
nuter varje kväll än en timme just 
innan lektionen! Att lära sig språk 
är en ständigt levande process som 
inte går att koppla på och av bero-
ende på situationen.

Ann Sandqvist

Språkskolan Liden & Denz hälsar dig välkommen att studera 
ryska i Sankt Petersburg!
Studierna omfattar 20 lektioner i internationella grupper på max. 
10 personer. Skolan ordnar undervisning från nivå A1 till avance-
rad nivå. Du placeras i grupp enligt nivåtest. 
Kursens främsta mål är att förbättra den muntliga förmågan. Skol-
dagen pågår kl.10.00–14.00. Skolan ordnar fritidsprogram.
Pris: 860 €. I priset ingår tågresa Helsingfors – Sankt Petersburg 
– Helsingfors, transport från och till stationen i Sankt Petersburg, 
gruppvisum, undervisning 20 lektioner, inkvartering i familj (eget 
rum, halvpension och på veckoslut helpension) samt det fritids-
program som skolan ordnar. En del utfärder är avgiftsbelagda. 
Möjlighet till hotellinkvartering (ca. 1550 €).
Anmälning senast 17.3 på Arbis kansli. 
Anmälningsavgiften à 100 € återbetalas om resan inte förverkli-
gas. Arrangemangen förutsätter min. 10 deltagare.
Med på resan följer Anna Långstedt-Jungar, Arbis lärare i ryska.
Arrangör: White House EG
Marja Teikari-Tuovinen whitehouseeg@kolumbus.fi

Språkresa till  
Sankt Petersburg 29.5–5.6
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ArbisAktuellt på

Helsingfors 2011. T. A. Sahalan Kirjapaino Oy

Temadag: Afrika 
Afrikansk kultur på Arbis hela dagen fredagen den 28 januari.
Allmän språkexamen, anmälning till vårens prov 1–28.2. 
Närmare upplysningar ger Jenny Kajanus, tfn 310 494 80 och Arbis kansli, tfn 310 494 94.
Galleri Arbis: Experiment 4
Kursarbeten, konstnärlig ledare Henrika Lax 1.2–18.2.
iT-föreläsning: säkerhetsprogram
2.2, onsdag kl. 18.00–19.30, Staffan Dellringer, rum 31.
föreläsning: Kidnappad av sin hjärna 
Vårdläraren och sakkunniga i geriatri, Asta Bergström, föreläser om hur vardagen kan fungera när  
minnet hos en närstående sviker, t.ex. till följd av afasi, demens eller sviktande hjärnfunktion överlag. 
3.2, torsdag kl. 18.05–19.35, rum 13. 
I samband med föreläsningen ordnas en utställning för seniorer över olika hjälpmedel som underlättar  
vardagen när kroppsfunktionerna börjar tryta.
Bibliotekets temakväll
3.2, torsdag kl. 18.05 
Mai Palmberg och Carita Backström (red.): KulTur i Afrika.  
Om de senaste årtiondenas afrikanska litteraturer, teater, musik, dans, film och bildkonst.
iT-föreläsning: Bli du med datorn (program, kringutrustning)  
7.2, måndag kl. 9.30–11.00, Björn Holm, rum 31. 
föreläsning: ”En blandning av sött och salt” stockholm som huvudstad 1252–2011 
Historikern, FL Henry Rask diskuterar Stockholms skiftande ställning och betydelse i ett 800-årigt perspektiv. 
8.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 13. 
Matlagningsdemonstration: fiskrätter av inhemsk fisk (10 €)
9.2, onsdag kl. 13.00, Karin Lindgren och Tove Lindqvist.
Bibliotekets temakväll
10.2, torsdag kl. 18.05 
Bilderbokskonst med Nora och Kasper Strömman. Möt syskonparet bakom Vargen som ville vara känd  
och Tigerkontoret, en läcker bilderbok om ett kontor befolkat av tigrar.
Bibliotekets temakväll
17.2, torsdag kl. 18.05 
Sedan jag kom till Moskva. Tapani Ritamäki intervjuar Anna-Lena Laurén, som i sin nyaste bok  
berättar öppenhjärtigt om livet som singel i Moskva.
Galleri Arbis: skulptur och orientalisk målning
Kursarbeten, konstnärlig ledare Keita Ioka 1.3–18.3.
Matlagningsdemonstration: Matiga sallader (10 €)
1.3, tisdag kl. 13.00, Mia Hansson och Karin Lindgren.
iT-föreläsning: Microsoft Update – håll din dator uppdaterad
2.3, onsdag kl. 13.00–14.30, Björn Holm, rum 31.
Bibliotekets temakväll
3.3, torsdag kl. 18.05 
Hon drog sina streck. Vi minns Helene Schjerfbeck – minnesbilder och anekdoter.  
Med Tove Virta och Anne Ingman.
conferenze in italiano: Bologna
Un giro a Bologna, antichissima città di grande bellezza e cultura, nota come la Grassa, la Dotta,  
la Rossa. Parliamo della sua storia, dei suoi monumenti e naturalmente della sua cucina. 
4.3, venerdì dalle 17.00 alle 18.30, Giuseppina Mäkelä, aula 35..


