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Det är åter dags att fatta beslut om vil-
ka kurser som man ska delta i. När jag 
öppnade kurskatalogen kunde jag med 
glädje konstatera att Arbis det här kurs-
året bjuder på ett f lertal kurser för för-
äldrar och barn. Det här stärker familje-
sammanhållningen. Jag hoppas att också 

pappor och även mormor, farmor, farfar 
eller morfar har möjlighet att ställa upp.

Väl mött på Arbis!

Kamratföreningen
Eivor Holm, ordf.

Glädje är ett känslotillstånd av tillfreds-
ställdhet. När man är glad är man lycklig 
eller road, det är en positiv känsla. Männis-
kor uttrycker ofta glädje genom att le. Att 
välja glädje är möjligt. Ju mer medveten du 

blir desto lättare kan du skapa glädje i till-
varon. Du kan påverka ditt ego genom att 
ge och hjälpa. Det ger glädje. Enligt svens-
ka glädjeforskare är givandet till ens om-
givning en stark anledning till glädje.

Glädje enligt Wikipedia: 

Nya kurser Nya beslut

Den underbara sången av Lill Lindfors, 
text Björn Barlach: 
Musik skall byggas utav glädje
av glädje bygger man musik.
Musik, det får ni ändå medge
gör glädjen ännu mera glädjerik.
Mitt hus är byggt av båda dera’,
mitt hus det la’ dom grunden till
för flera tusen år sen eller mera,
så stig in känn er som hemma om ni vill.

Mitt hus är sju oktaver högt
cirka sexton takter brett.
Som skorsten har jag en dragbasun
och ena flygeln
är en spinett.

En vägg består an symfonier
entrén är ett preludium.
Här mår jag bra, hur känner ni er?
Vi bygger ständigt till så får ni rum.

Musik skall byggas utav glädje
av glädje bygger man musik.
Musiken den föddes får ni medge
ut ur ekot av vårt allra första skrik.

En sockerbagare här bor i staden.
en jungman Jansson, hej och hå!
Dom dekorerar själva fasaden
när jag var liten
med socker på.

Sen kom det duktigt folk från trakten,
vars arbetsdiciplin är hård.
Här hör ni dom som håller takten
dom jobbar, som man säger på ackord.
Musik skall byggas utav glädje
av glädje bygger man musik.

Musik det får ni ändå medge
det gör glädjen ännu mera glädjerik.
Musik det får ni ändå medge
gör glädjen ännu mera glädjerik.

Musik ska byggas utav glädje
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Mot slutet av juni skrev jag ett litet 
inlägg på Arbisbloggen, där jag be-
rättade att vi i år, och gärna några 
år framåt, vill betona kurser för för-
äldrar och barn tillsammans. Också 
far- eller morföräldrar är naturligt-
vis välkomna. Trots att utbudet av 
kultur i Helsingfors är gränslöst, är 
det kvalitativt högtstående men för-
delaktiga utbudet litet. Det vill vi 
gärna stå för. Så vi hoppas förstås att 
familjerna hittar våra program. Jag 
tror ju att alla mår bra av att ta sig 
tiden att i lugn och ro umgås över 
generationsgränsen och syssla med 
något tillsammans, alldeles särskilt 
under  en tid då långsamheten hör 
till lyxvarorna. Det ger oss alla gläd-
je att möta människor i olika åldrar, 
att överbrygga fördomarna.

Under de senaste åren har vi alla 
kunnat konstatera att det har bli-
vit allt vanligare med kursdeltagare 
här på Arbis som talar alla möjliga 
språk utom svenska eller f inska. 
På kansliet går det knappt en dag 
utan att en kund talar engelska el-
ler något annat språk över disken. 

Vårt utbud av kurser och program 
för invandrare och utlänningar har 
ökat lavinartat. Kurserna ”Intensive 
Swedish for Foreigners” blir till vår 
glädje ofta fullbokade direkt. Till 
hösten har vår integrationsgrupp 
och vår projektledare för integra-
tionsprogrammet ”Delaktig i Fin-
land i huvudstadsregionen” till och 
med utvecklat en frivillig integra-
tionskurs på 20 timmar per vecka 
för invandrare som vill integreras på 
svenska i vårt land. Med erfarenhe-
terna från den vill vi gå vidare och 
tydligt vara delaktiga av det ökade 
mångkulturella inslaget i Helsing-
fors. Vi ska dra nytta av vår förmåga 
att bejaka det avvikande och annor-
lunda, vi vet ju hur det känns att 
höra till en minoritet. 

Vi får hur mycket glädje som 
helst av att lära oss av andra kul-
turer, att kunna skratta åt missför-
stånd som beror på språksvårigheter 
eller olika värderingar eller kultu-
rella skillnader. Och det lär oss att 
stanna upp och undra om sättet på 
vilket vi själva gör olika saker är det 

enda rätta eller vettiga.
I tjänstemannadiskussionerna 

kring strategin för fullmäktigepe-
rioden 2013 - 2016 konstaterade en 
av verkscheferna att kulturkonsum-
tion inte bara är bra för själen, utan 
till och med förlänger livet. Det 
f inns det undersökningar kring. 
Det är en sanning som alla ni kurs-
deltagare på Arbis redan känner till. 
Det är ju därför ni kommer hit un-
der mörka och sena höst- och vin-
terkvällar vecka efter vecka. Men 
det gäller också att sprida det glada 
budskapet till alla dem som inte 
ännu har förstått att det är så. Det 
gäller inte bara för oss som jobbar 
här på Arbis att hitta annorlunda 
och nya marknadsföringskanaler. 
Det har visat sig att en viktig kanal 
är djungeltelegrafen. Ni, bästa Arbi-
svänner, spelar en viktig roll när det 
gäller att sprida den fria bildningens 
glada budskap!

Välkomna till det nya läsåret!

Gunborg Gayer

Arbis har  

som business
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 - Jag älskar Helsingfors arbis! Hu-
set, skaparglädjen, människorna! 
Där får jag möjlighet att inspire-
ra och uppmuntra andra att vara 
kreativa, designa och sy sina klä-
der. Att upptäcka nya sidor hos oss 
själva, våga experimentera och ta ut 
svängarna. Men mest av allt älskar 
jag Arbis för det är ett sådant här-
ligt finlandssvenskt rum, där jag får 
tala och höra svenska. Jag känner 
mig alltid välkommen, ja hemma 
på Arbis, berättar modedesignern 
Tyra Therman, då vi träffas en solig 
fredag strax bredvid hennes butik 
Punavuoren Putiikki, som hon dri-
ver tillsammans med Hanna Haa-
vikko. 

- Jag är stolt över att vara fin-
landssvensk, även om jag titt som 
tätt stöter på fördomar och får för-
svara mig. Jag måste också säga att 
det är härligt att vara tvåspråkig. 
Min mamma talade f inska med 
mig och pappa svenska. Jag gick i 
svenskspråkig skola. Nuförtiden ta-
lar jag tyvärr väldigt sällan svenska. 
Det är synd för jag älskar verkligen 
svenska språket – lika mycket som 
finskan. Också därför är det extra 
roligt att hålla kurser på Arbis, säger 
Tyra entusiastiskt.

Tyra Thermans
Badkläder för underbara kvinnor 
vid vatten

Hennes fascination för klassiska 
feminina underkläder -korsetter, 
behåar och gördlar – grundlagdes 
medan hon studerade modedesign 
i Köpenhamn. För att blicka fram-
åt tittade hon bakåt och upptäckte 
de historiska dräkterna och kosty-
merna. Genom att bokstavligt att 
tränga in bakom ytan, under klä-
derna fann hon sin passion som hon 
fortfarande jobbar med – korsetten 
i alla dess former och färger. Efter 
att hon avslutat sina designstudier 
i Köpenhamn och London åter-
vände hon till Helsingfors 2008 
och grundade  sitt eget märke som 
bär hennes namn. Hennes under-
kläder kännetecknas av sin femi-
nina, sinnliga och dramatiska stil. 
De är som vackra smycken och ofta 
bär de drag av art-deco. Istället för 
att dölja vill Tyra snarare framhäva 
kvinnokroppen. Idag är hon den 
enda i landet som gör skräddarsyd-
da underkläder. En stor kundgrupp 
är 50 + kvinnor, som vill ha kvalité 
och komfort. En annan kundkrets 
är burleskartister och dragqueens. 
Hon har också börjat göra vintage-
inspirerade badkollektioner som är 
som hämtade ur en 1940-tals film 
med Esther Williams. Förutom det-
ta gör hon också egna hårsmycken, 
ofta inspirerade av japansk origami. 
I våras designande hon kostymerna 
för Sibelius Akademins uppsättning 
av Figaros bröllop. För närvarande 
lanserar hon höstens The Magpie 
collection, en hisnande vacker och 
suggestiv kollektion med gotiska in-

slag, där skatans långa metallglän-
sande svarta och vita kropp skymtar 
bakom plaggen.

På Arbis har vi förmånen och 
glädjen att ta del av Tyras kunskap 
och skaparanda i höstmörkret.  I 
november håller hon helgkursen 
Hårdekorationer. Då får kursdel-
tagarna skapa egna praktfulla hår-
accessoarer med hjälp av olika ma-
terial och dekorationer – allt som 
gnistrar och glittrar uppmuntras att 
användas för att förgylla mörkret 
utanför Dagmarsgatan.  

Som svunna t iders badnym-
fer kan vi alla vara vår egen Esther 
Williams på badstranden nästa 
sommar. I mars kommer Tyra och 
visar hur man syr sina egna vinta-
geinspirerade badkläder. Något att 
se fram emot och framtill dess gäller 
det att glittra med sitt hårsmycke i 
mörkret. 

Ylva Larsdotter

Kursen Hårdekorationer (kurs-
kod 120483) hålls 16-17.11. Fredag 
kl. 17-21.15, lördag kl.10-16.

Kursen Vintageinspirerad bad-
dräkt (kurskod 130068) hålls 1-2.3 
och 8-9. 3.  

Vill du veta mer om kurserna 
svarar gärna planeringsansvariga lä-
raren i textil Peggy Danska på frå-
gor. Anmälan sker till kansliet. 

Gå in på http://tyratherman.
blogspot.fi/ om du vill se mer av 
Tyras kollektioner. Punavuoren 
Putiikki ligger på Rödbergsgatan 1. 

Fotograf: Erkka Malkavaara

Timlärarporträtt: 

fjäder i hatten!
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 Att självbiografiskt berätta om sin 
mer eller mindre traumatiska barn-
dom är en genre som under senare 
år fått allt större uppmärksamhet. 
Jag tänker på Felicia försvann, Jo-
hanna Ekströms Om man håller sig 
i solen, för att inte tala om tredje de-
len i Karl Ove Knausgårds roman-
svit Min kamp för att nämna några 
uppmärksammade författarskap.

Arbiseleven Maj Simons har valt 
ett annat tämligen unikt tillväga-
gångssätt att berätta om sin barn-
dom – hon har målat den. Det var 
under Arbiskursen Bilden som språk 
med konstnären Henrika Lax som 
lärare som eleverna fick uppgiften 
att ”måla en bild som beskriver de 
fem första åren av din barndom”. 
Genom att djupdyka i minnets 
brunn sattes en kreativ f lödande 
skapande process igång hos henne, 
som resulterade i ett sextiotal ak-
vareller, där hon skildrar sina allra 
tidigaste år i Finland i början på 
1940-talet, då kriget var en realitet. 
Maj upptäckte att då hon väl börjat 
med arbetet kom de tidiga minnena 
och de fragmentariska hågkomster-
na att mer eller mindre f löda fram 
för hennes inre syn – nästan så hon 
inte kunde stoppa dem. Maj säger 
att hon har ”två målarjag”, ett intui-
tivt barnsligt som spontant dras till 
klara färger och enkla kompositio-
ner och ett annat som arbetar mer 
medvetet och reflekterande. 

Efter kursen ställde Maj ut sina 
målningar tillsammans med korta 
texter på Galleri Arbis. Hon upp-
täckte då att många som var små 
under kriget delade hennes erfa-

renheter om att växa upp under 
hot och knappa förhållanden. Det 
var också då som idén om att göra 
en bok växte fram. Resultatet blev 
MINNESBILDER från en krigstida 
barndom, formgiven av Anders Car-
pelan. Hon kontaktade olika fin-
landssvenska förlag men fick inget 
napp. Dessutom upplevde hon att 
hon inte skulle få vara med i hela 
processen i något som är ett väldigt 
personligt projekt. Istället valde hon 
att ge ut boken på eget förlag, vil-
ket hon tyckte var befriande. Efter 
mycket arbete kom boken ut våren 
2012, men efter det följde en ny 
utmaning – detta med att på egen 
hand marknadsföra och försöka nå 
ut med boken. 

I boken är perspektivet barnets 
och tidsformen är nästan strikt pre-
sens. Den röda tråden är den lilla 
f lickans – Majs – minnen av sin 
barndom under kriget. Trots att den 
är uppbyggd av fragment är helhets-
intrycket inte fladdrigt eller flyktig. 
Tvärtom. Inte heller är den tragisk. 
Färgerna är ofta starka, kraftfulla, 
men också innerliga vilket skapar 
en förtrolighet mellan bilden och 
betraktaren. Inte sällan är de dra-
matiska. Vissa är fientliga – som ex-
empelvis ”Det sticker” om hur hem-
stickade strumpor känns, andra är 
humoristiskt kärleksfulla, sinnliga 
som ”Lingonlåren”, om njutningen 
i att äta förbjudna lingon.  Barnets 
rädslor och tillkortakommanden är 
ödmjukt frammålade och tränger 
in i min hud, men också det ljusa 
och vackra. Framförallt är det också 
en kärlekshyllning till föräldrarna, i 

synnerhet modern. ”Mammas kin-
der är så mjuka”// ”Jag pajar och 
pajar allt mjukt.” Med mjuka pen-
seldrag i rosa framträder modern 
ansikte – tror jag. Maj minns un-
derfundigt att också tjänsteflickan 
hade mjuka kinder…

 I mångt och mycket – trots att 
jag är uppvuxen i ett helt annat 
land och kontext – kan jag känna 
igen mig i den lilla flickans blick på 
tillvaron. Att vara stark och skör, li-
ten och stor på samma gång. På det 
sättet är Maj Simons konst allmän-
giltig och ja kanske till och med 
universell. Jag rekommenderar å det 
varmaste att ta del av Maj Simons 
unika konstnärliga universum, hen-
nes minnen och blick på barndo-
men. 

Är du intresserad av att köpa bo-
ken kan du kontakta Maj Simons, 
telefon 050-523 1375  msimons@
welho.com. Boken säljs också i alla 
Luckan-center och välsorterade 
bokhandlar, bl.a. Akademiska bok-
handeln. Och den finns på Arbis 
bibliotek.

Ylva Larsdotter

Maj Simons
Elevporträtt: 

MINNESBILDER  
från en krigstida barndom
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– Titta, här är mitt första finländ-
ska betyg! utbrister Natalia Shma-
kova med stolthet i rösten när hon 
slår sig ner vid mitt bord. Betyget är 
från allmän språkexamen i svenska 
och det är resultatet av ett års idoga 
studier i svenska på Arbis.  

Trots att man först från och med 
i höst officiellt kan gå en integra-
tionsutbildning på svenska i huvud-
stadsregionen, genomförde Nata-
lia faktiskt en liknande kurshelhet 
redan senaste läsår. Hur var det då 
möjligt? Jo, så här gick det till:

Natalia bor i Esbo och ville inte-
greras på svenska i Finland. - När 
min man kom till Finland lärde 
han sig finska och har nu undervi-
sat i matematik i en finsk skola. Jag 
hade goda kunskaper i tyska och vi 
tänkte att de kunskaperna skulle 
hjälpa mig att snabbt integreras på 
svenska. Så kommer vår familj att 
ha två officiella språk. Dessutom 
går våra barn i svenskt dagis och i 
svensk skola.   

På arbets- och näringsbyrån i 
Esbo meddelade man dock att det 
inte är möjligt. Men Natalia gav 
sig inte. Hon googlade på kurser i 
svenska, hittade Luckan och Ar-
bis och tog kontakt med Alexandra 
Ramsay. Efter diskussioner med ar-
bets- och näringsbyrån och med Ar-
bis rektor sydde Alexandra ihop ett 
integrationspaket åt Natalia. I pake-
tet ingick fem kurser i svenska per 
vecka och dessutom kurser i histo-

ria, matlagning, it (Illustrator CS5) 
och hantverk. Vid vårterminens slut 
fick Natalia en praktikplats på Stei-
nerskolan. I Ryssland hade hon job-
bat sex år som lärare i en Walldorf-
skola och det var därför intressant 
för henne att jämföra hur samma 
pedagogiska linjer förverkligas på 
olika sätt i olika länder. 

Som avslutning på vårterminen 
gick Natalia sedan upp i allmän 
språkexamen i svenska. För att så 
småningom kunna ansöka om fin-
ländskt medborgarskap måste man 
klara av mellannivån i den här ex-
amen. Natalia har i det här skedet 
kommit upp till övre grundnivå och 
vill absolut fortsätta med sina stu-
dier i svenska, men också i historia 
som hon tycker är mycket intres-
sant. 

Moa Thors

Integrationsutbildning 
 på Arbis

Den frivilliga integrationsutbild-
ning på svenska som i år ordnas för 
första gången i huvudstadsregionen är 
uppgjord enligt samma principer som 
föreskrivs i Utbildningsstyrelsens lä-
roplan för integrationsutbildning för 
vuxna invandrare, men är till sin om-
fattning mindre. Integrationspaketet 
består av nio timmar svenska, varav 
tre timmar är helt inriktade på svenska 
i praktiken – här kommer man att laga 
mat, sjunga, göra utfärder och på olika 
sätt bekanta sig med den finländska, 
i synnerhet den finlandssvenska, kul-
turen. Tre timmar ägnas åt historia 
och samhällskunskap och tre timmar 
åt grunderna i finska. Dessutom får 
kursdeltagarna en timme handledning 
per vecka. I slutet av vårterminen har 
kursdeltagarna en sex veckor lång ar-
betslivspraktik.

Natalia fick en ros av Alexandra Ramsay som erkänsla för sina prestationer i svenska.

Konsten att integreras 

på svenska
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Should it be possible to choose a 
Swedish integration pathway in the 
capital region? Helsingfors arbis 
project ‘Delaktig I Finland I huvuds-
tadsregionen’ (DiF) is developing of-
ficial integration pathways in Swedish 
in the region. Many have asked the 
question why? Others have asked 
why not? We in Arbis believe it should 
be an option.

Last academic year DiF and the Fin-
land-Swedish Think Thank, Magma, 
produced a study ‘Via svenska’ to find 
out who actually has learned Swed-
ish as their first language of integra-
tion in Helsinki and whether there 
were persons who would have liked 
to choose Swedish but hadn’t been 
able to do so. The study confirmed 
the experiences from the grass root 
level that most of those who want 
to learn Swedish have a connection 
to the language. Some have a Swed-
ish-speaking family and others have 
moved to Helsinki from a Swedish-
speaking area in Finland or another 
Nordic country. Most of those who 
were interviewed had experienced 
difficulties in choosing Swedish as 
their integration language. The rea-
son, therefore, why the project devel-
ops integration pathways in Swedish 
is because for some the possibility of 
learning Swedish as their first lan-
guage of integration is a more suit-
able option. And as Swedish is one 
of the official languages of Finland 
and the municipalities in the capital 
region are bilingual the option should 
be available.  

The lack of a full-week language 
course has been a major obstacle for 
those who would have liked to start 

off in Swedish. Last spring a team of 
teachers in Arbis developed a course 
that would meet the course criteria 
of the Employment- and Economic 
Development Office for integration 
programmes for immigrants (as self-
motivated studies). The main source 
of funding for language courses for 
immigrants in Finland is through 
the Employment office. Therefore, 
a course that enables one to study 
Swedish as a part of one’s integration 
plan is an important stepping stone in 
the attempt to build a Swedish inte-
gration option in the capital region.  

“Swedish for immigrants” is a 
course that follows, as much as pos-
sible, the national curriculum for in-
tegration training for adults. The pro-
gramme includes Swedish language 
studies, knowledge of Finnish history 
and society, practical usage of Swed-
ish, basic Finnish as well as career- 
and study coaching. At the end of 
the course there is a six weeks work 

Swedish 

practice. The integration programme 
seeks to enhance the development 
of the student’s social networks. It is 
important to enlarge ones networks 
through eg. a hobby, by joining an as-
sociation or singing in a choir, since 
80% of the employment opportuni-
ties in Finland are said to be found 
through ones networks. This is impor-
tant for general well-being as well!  
Arbis co-operates therefore with 
Luckan, The Finland-Swedish Infor-
mation- and Culture Center to bring 
forward the Finland-Swedish civil so-
ciety. I hope that the course will meet 
the expectations of the students. I 
am sure this academic year is going 
to be both fun and interesting and it 
is great to be part of something that 
has never been done before! 

Ann-Jolin Grüne
Project Leader, Delaktig i Finland  
i huvudstadsregionen

for immigrants?

Researcher Karin Creutz on integration in Swedish: 
Are immigrants interested in learning Swedish in the  

Capital Region? How does one manage in Swedish in  
“bilingual” Helsinki? A fresh study is discussed.  

Bully Camara comments the study and Ann-Jolin Grüne 
moderates the discussion. The talk is in English. 

25.10, Thursday 6:05–7:35 p.m.
room: Library, Welcome! 

Lecture:
Using Swedish 

in the Capital Region
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Den eviga staden, dess historia och 
konstskatter var temat för Agneta 
Ahlqvists föreläsningar senaste läs-
året och serien avslutades med en 
resa till Rom 16-20.3. Vi var tjugo 
glada resenärer som deltog, kom-
pletterade med två kunniga och 
duktiga reseledare, Agneta själv och 
Alexandra Ramsay från Arbis sida. 

Vi hade uppmanats att förse oss 
med bekväma, väl inkörda skor ef-
tersom meningen var att vi skulle 
se Rom till fots och med kartor i 
händerna vandrade vi, och oj så vi 
vandrade, gata upp och gata ner, 
längs slingrande gränder och smala 
prång. 

Starten gick tidigt på morgonen 
från vårt trivsamma hotell i Tras-
tevere till intressanta, varierande 

mål, från storslagna monument till 
barockkyrkor och fornkristna tem-
pel. Vi vandrade på knaggliga gat-
stenar i drottning Kristinas och den 
heliga Birgittas fotspår, sökte oss 
fram längs katakombernas mörka 
vindlande gångar långt nere i un-
derjorden och klättrade högt upp 
på Roms kullar och njöt bl.a. av den 
berömda utsikten över staden från 
loggian på Villa Lante. 

Där uppfyllda av stunden cite-
rade vi den romerska diktaren Mar-
tialis: ”hic totam licet aestimare Ro-
mam” ( härifrån kan man beundra 
hela Rom) och kände oss riktigt bil-
dade.  

Efter fyra dagars intensivt vand-
rande var vi spänstiga som pantrar 
och fullmatade med kunskaper om 

Roms historia och djupt tacksam-
ma över våra upplevelser. Våra rese-
ledare hade satt ihop ett intressant 
och annorlunda program som inte 
bara innehöll de klassiska sevärdhe-
terna utan som också gav en inblick 
i byggnadskonst, fornkristna seder 
och helgonberättelser och sist men 
inte minst roande glimtar om det 
dagliga livet i Rom. 

Marie-Louise Blåfield

Siw Wessberg och Timo Määttänen 
dokumenterade resan och här ser vi 
några prov på deras bildskörd 

Rom
- vandringar i tid och rum

Gruppfotot med deltagarna samlade på Villa Lantes terrass är taget av Timo Määttänen.
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Interiör från Villa Farnesina, en av Roms finaste re-
nässansvillor fr. 1500-talet

Picknick ute i det gröna i Villa Torlonias park

Nunnor vid Peterskyrkans kolonnad

Villa Lante. I förgrunden en marmorbyst av finländaren  
Herman Liikanen som år 1861 stred i Garibaldis armé.

Dessa fem bilder är tagna 
av Siw Wessberg.

Deltagarna Elena och Yrsa handlar sjalar och orsakar gräl mellan 
konkurrerande försäljare
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Det är en av de få riktigt varma kvällarna i juli. T-skjortan 
klibbar mot kroppen och jag önskar att jag befunnit mig 
nära havet. I stället skall jag åka tåg från Pskov till S:t Pe-
tersburg.  En sträcka som inte är längre än knappa 300 km, 
men som enligt tidtabellen skall räcka sju timmar. Tåget 
från Riga med elva vagnar rullar in på stationen och jag 
hittar min plats i en sovkupé med plats för fyra personer.  I 
min kupé ligger redan en avtuppad beväring utan skjorta, 
men han har som tur den övre platsen och gör inte mycket 
väsen av sig. Mina övriga medresenärer är en äldre kvinna 
och en överförfriskad nybliven tvillingpappa som gång på 
gång beskriver sig som världens lyckligaste. Han är på väg 
till S:t Petersburg för att köpa tvillingbarnvagn.

Ett ganska udda ressällskap alltså, men vi hittar genast 
ett samtalsämne, nämligen hettan. Den allt olidligare het-
tan. De gamla fönstren med träramar är fastspikade för att 
hållas uppe. Inte ens i korridoren utanför kupén går fönst-
ren att öppna och konduktrisen har redan tidigare meddelat 
att luftkonditioneringen inte fungerar.  -Ne rabotajet! Själv 
misstänker jag att det här tåget är så gammalt att luftkon-
ditioneringen knappast var uppfunnen när det byggdes och 
att den därför inte ens finns.

Jag slumrar till och när jag vaknar har tåget stannat 
för ett två timmars uppehåll i Dno, som på svenska bety-
der botten. En sömnig liten håla med en trött tågklarerare 
som står och viftar. Jag kravlar mig ut på perrongen och 
där i skymningen träffar jag en gammal, krokig babusjka 
som säljer levande kräftor. Klockan är halv två på natten.  
Kräftorna ser inte ut att ha någon större åtgång. Jag avböjer 
också och köper i stället en varm öl av konduktrisen i hög-
klackat.

Så småningom närmar vi oss S:t Petersburg. Det har bli-
vit lite svalare och solen stiger upp över staden som ännu so-
ver.  Världens lyckligaste har tystnat och det enda som hörs 
är tågets jämna dunkande.

Om några timmar sitter jag på det tysta Allegro-tåget, 
bekvämt tillbakalutad i en sval vagn med en kall drink. 
Och tänker att jag måste ha drömt. 

Arbisbladets redaktion gick ut i solen och bad 
folk berätta om sina upplevelser av Arbis 

Om att åka tåg

Anna Långstedt– Ljungar 
planerigsansvarig lärare i  

främmande språk

På Esplanaden träffade vi Max, Karin och deras 
kompis. De glada ungdomarna kände väl till 
Arbis. De har varit på julvakan, fotograferings-
kurs, yoga och hur man återanvänder kläder. 

Janina Lindgren gick Kustskepparexamen på 
Arbis för fem år sedan och kan tänka sig att 
delta i någon språkkurs igen. 

Chris Nyström och Kirsten Arvela tycker att 
Arbis har ett gediget och varierande utbud och 
att Arbis är viktigt för Helsingfors. 

Arbis  
på stan
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Idag talar man mycket om kvalitetstid. Tid man ska 
unna sig, tid då man ska koppla av och göra saker 
man mår bra av. 

Risken finns att begreppet skapar stress. Man 
skyndar sig för att få ut maximal kvalitetstid, man 
rusar och stressar för att förbereda njutningen. Kan-
ske man glömmer bort själva kvalitetstiden när man 
väl är klar, eftersom man är så trött av all planering 
inför densamma.

Och vad är det egentligen - kvalitetstid? Sällan är 
det samma sak för två människor. Senast jag reflek-
terade över uttrycket var häromdagen då min man 
kom hem från ett långt arbetspass, blek av trötthet 
och stress. Utan att knorra satte han igång med att 
förbereda en ganska avancerad middag, vilken tog 
honom gott och väl över en timme i anspråk. Medan 
han pysslade kunde jag följa med hur stressen lång-
samt rann av honom och rynkan i pannan slätades 
ut.

För honom är matlagningen som sådan terapi och 
kvalitetstid, egentligen mer än själva ätandet. För mig 
däremot, känns matlagning som ett nödvändigt ont, 
något som skapar stress istället för att lindra den.

Min kvalitetstid tar vid när städningen är gjord, 
när bilresan någonstans är överstökad, när maten är 
tillredd eller bordet dukat. Och vägen dit är ibland 
onödigt lång och kantad av stress. Istället för att pla-
nera och förbereda tidpunkten då man ska njuta bor-
de man antagligen sträva efter att hitta njutningen 
längs vägen. Så att inte kvalitetstid blir något oupp-
nåeligt, oidentifierbart som ligger så långt framme 
att man knappt vågar längta efter det.

Idag ska jag göra ingenting. Jag gjorde det igår 
också, men blev inte färdig. Eller som den kloke John 
Lennon sa: ”Life is what happens to you while yoú re 
busy making other plans.”

Kvalitetstid

Ann Sandqvist 
moderskapsledig  
kurssekreterare

– ett kollage om barnlöshet  
med texter, fotografier och musik 

Välkommen! 
 

Diskussion om barnlöshet 
med författarna till  
antologin UTAN,  

Janna Thorström och  
Mikaela Sonck.  

Musik av  
Camilla Heidenberg.  

Barnlöshet? Allt flera lever utan barn. Ändå är  
dagens ideologi helt klart mamma, pappa, barn  
– eller familjismen som Monika Fagerholm kallar 
den i antologin UTAN; om att leva utan barn,  
oberoende av varför det har blivit så.  

Helsingfors arbis 
Dagmarsgatan 3, tfn (09) 310 494 94, www.hel.fi/arbis 

Lär dig virka vantar, sockor och andra småsaker. 
Bekanta dig med webbsidor som handlar om  

virkning och se vilka möjligheter du har att sälja  
dina produkter online. Ta med garn och virknålar. 

 

26–27.10,  
fredag kl. 17.00–21.15,  
lördag kl. 10.00–16.00  

 

lärare: Jolanta Gustafsson 
kurskod: 120494  pris: 24 € 
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arbis bibliotek
Inte oväntat toppar f inlands-
svenska författare vårens och 
sommarens utlåning. 

BöcKer:

1. Torka aldrig tårar utan hand 
skar av Jonas Gardell. 
Första delen i trilo-
gin om Stockholm 
på 1980-ta let då 
AIDS- epidemin 
drabbade Sverige. 
Med patos skriver 
Gardel l  f ram de 
homosexuellas his-
toria i en berättelse 
som saknar motstycke. Detta är inte 
mindre än modern svensk littera-
turhistoria i klass med Mobergs Ut-
vandrarepos. Jag ser verkligen fram 
emot både tv-serien som kommer i 
oktober och de två nästkommande 
böckerna. 

2. Tills vattnet stiger  
av Maryse condé. 
Förlossningsläka-
ren Babakar lever 
efter många sorger 
och förluster ett 
ensamt liv i Gua-
deloupe.  Plötsligt 
f å r  han ta  hand 
o m  e n  n y f ö d d 
flicka och hans liv får mening igen.  
En märkvärdig och välskriven ro-
man, som tar läsaren med på en resa 
till Mali, Guadeloupe och slutligen 
Haiti.

3. All I want for christmas is 
planekonomi   
av Sara Granér: 
Med ett nytt sa-
tiriskt seriealbum 
s l å r  o s s  Gra nér 
med häpnad och 
jag viker mig dub-
bel av skratt. 

TIdSKrIfTer och  
BoKBloGGAr: 
4. Ny Tids temanummer   
(38/2012) ”finland i Sverige” 
där det går att läsa om hur Finland 
uppfattas  i Sverige. Bland andra 
är Nordicas nya litteraturprofessor 
Ebba Witt-Brattström intervjuad 
om sitt nya hemland. 

5. Vi läser 4/2012: 
Det här är en av Sveriges bästa tid-
skrifter för dig som är en sann bok-
mal och bibliofil. Det bjudas alltid 
på välskrivna, fördjupande artik-
lar om läsande, böcker och förfat-
tare. Därtill snygga foton och roliga 
anekdoter med välgjord layout. I det 
här numret kan du läsa om Tomas 
Tranströmers Runmarö och en in-
tervju med just Jonas Gardell. 

6. horisont nummer 3/2012: 
En annan välgjord och intressant 
tidskrift om litteratur och kultur. 
Med chefredaktören i Sverige står 
den med fötterna på båda sidorna av 
Östersjön. I det här numret kan vi 
läsa om Nordisk litteratur. 

7. foto 9/2012: 
Jag har blivit mer intresserad av fo-
tografering och fotokonst på sista 
tiden. I det här numret kan vi läsa 
om Lennart Nilssons enastående fo-
tografier. Porträttet av Harry Mar-
tinsson som vilar stilla mot en galax 
är fullständigt förtrollande. 

8. calliope books: Avslutningsvis 
ett bloggtips. Jag rekommenderar 
att ni surfar in på bokbloggen Cal-
liope books om ni vill få tips på nya 
böcker. Denna läsglädje är förpack-
ade i snygg vintage design med ro-
liga foton på temat böcker och läs-
ning.

Bibliotekets  
10 i topp

Bibliotekarien rekommenderar: 

1. ottos liv – en samtids- 
roman  
av claes Andersson

2. det enda som egentli-
gen händer oss: ett år  
i livet  
av Merete Mazzarella

3. flickan som blev fel  
av Karin ehrnrooth

4. Seglats i september  
av Johan Bargum

5. Vi skall alltid ha  
Jekaterinburg  
av Per-erik lönnfors

6. eldfågelns dans  
av Marianne Backlén

7. Blad ur höstens arkiv : 
Tomas Skarfelts  
anteckningar 
av Bo carpelan

8. hundraåringen som  
klev ut genom fönstret 
och försvann  
av Jonas Jonasson

9. Korparna  
av Tomas Bannerhed

10. Jag är Zlatan Ibrahimo-
vic: min historia  
av Zlatan Ibrahimovic, 
david lagercrantz

12
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I år är temat på Arbis barn och fa-
milj, vilket naturligtvis också kom-
mer att synas på biblioteket i form 
av inköp, utställningar och före-
läsningar. I senaste numret av tid-
skriften foto (9/2012) läser jag 
en intervju med mästerfotografen 
lennart Nilsson och här vill jag ta 
tillfället i akt och lyfta fram en av 
Sveriges främsta bildberättare. I år 
fyller han 90 år och genom hela sin 
fotokonst har han behållit häpen-
heten, ödmjukheten och passionen 
inför livets mirakel. Han förmår se 
skönheten i det vardagliga. Inget 
mänskligt är honom främmande 
och han har en unik förmåga att 
fånga det sköra, glädjen och smär-
tan. I mitten av 60-talet blev han 
världsberömd med den förunderliga 

ett barn blir till, där vi för första 
gången får en glimt av livet före fö-
delsen. Hans bilder av befruktning-
en och barnets utveckling fram till 
förlossningen upphör aldrig att fas-
cinera mig. En annan av Nilssons 
starkaste reportage är från 1948 då 
han skildrar norrmännens blodiga 
jakt på isbjörn vid Spetsbergen. Bil-
den på isbjörnsungen som lägger ra-
marna om sin ihjälslagna mamma 
får mig att börja gråta.

Det är omöjligt att kortfattat re-
dogöra för Lennart Nilssons långa 
och breda fotograf iska gärning. 
Men tänkvärt – då var och en ins-
tagramar sina suddiga Smartphone-
foton – är Nilssons ord att ”en fo-
tograf ska registrera, inte regissera. 
Det måste vara äkta”.  Avslutnings-

vis vill jag gärna påminna och tip-
sa om efter hundra år,  en repor-
tagebok Nilsson gjorde på uppdrag 
av Statens Järnvägars hundraårsju-
bileum 1956.  Fortfarande är det 
möjligt att köpa den för några euro 
på loppisar och i antikvariat i en tid 
när gamla fotoböcker betingar sky-
höga priser. Här får vi ett stycke 
svensk nutidshistoria och inte minst 
är det ett unikt porträtt av det gry-
ende svenska folkhemmet, värd 
mycket mer än den kostar. I höst 
kommer vi uppmärksamma Len-
nart Nilsson och andra fotografer 
genom en utställning om fotokonst 
på biblioteket. 

Ylva Larsdotter

I somras läste jag en hel del och 
fick i något skede höra av min man 
att min läskvot är fylld för det här 
året!! Jag har alltid älskat att läsa 
och jag är lite av en allätare när det 
gäller böcker. Det mesta duger ef-
tersom man alltid kan hitta något 
att ta fasta på också i en bok som 
visar sig vara mindre intressant. Det 
jobbiga är, att  ju mer jag läser desto 
mer kritisk blir jag och mer sällan 
upplever den den där totala eufo-
rin av att läsa en riktig pärla. Trots 
detta njuter jag alltid av att läsa och 
diskutera litteratur!

Jag kan bli riktigt avundsjuk på 
någon som ännu inte läst t.ex. Tusen 
strålande solar av Kader Abdoullah 

Barn och familj sett med Lennart Nilssons ögon: 

 Jag vänder blad. Om läsglädje i sommaren

Kom och läs böcker och diskute-
ra dem i någon av Arbis tre litte-
raturcirkar: Nytt för i år är  Fin-
landsssvenska kvinnoklassiker 
och Romaner från Sydafrika och 
Turkiet. Arbis traditionella litte-
raturcirkel fortsätter som vanligt 
med böcker som kursdeltagarna 
själva får välja. 

och har den läsupplevelsen framför 
sig. Jag grät störtfloder när jag läste 
den samtidigt som jag älskade den. 
Det var en pärla! 

Til l sommarens höjdpunkter 
hör bl.a. Elisabeth Åsbrink – Och i 
Wienerwald står träden kvar -  vin-
nare av Augustpriset 2011 för årets 
fackbok. Den handlar om judepoj-
ken Otto som hör till 100 barn som 
skickas från Wien till Sverige för att 
undgå nazismen. Boken baserar sig 
till stor del på autentiska brev mel-
lan föräldrarna och sonen och det 
gör att berättelsen kommer in på li-
vet och berör läsaren. Liksom i An-
nika Thors Om inte nu så när är det 
inte ett alltför flyktingvänligt Sveri-
ge som skildras. 

En annan Augustprisvinnare är 
Tomas Bannerhed med romanen 
Korparna som skildrar en familjs 
öden på en liten bondgård. Söner-
na i familjen intresserar sig inte för 
jordbruket och relationen till fadern 
blir allt sämre. Det är ett mörkt fa-
miljedrama skrivet på god prosa. 
Efter en tung bok som Korparna 

kändes Kathryn Stocketts Niceville 
som en skön motvikt. Den skildrar 
på ett intressant och roligt sätt hur 
den vita befolkningen i sydstaterna 
behandlar den svarta, men perspek-
tivet är till största delen de svarta 
pigornas.

Det här var några axplock av 
sommarens läsning. Jag ser fram 
emot diskussionerna i litteraturcir-
keln och hoppas det blir ett intres-
sant och inspirerande bokår!

Annette Jansson 
Planeringsansvarig lärare i svenska, 
norska och danska

13
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Vintti på Finlands nationalmuseum
Keramik för 7–12-åringar
Vuxna snickrar med barn och unga  
i Kottby
Händig – hantverksskola för barn 
Hantverk för barn 9–12 år
Gymnastik för barn och vuxna
Jonglering
Barn och vuxen i köket: 
 Plättkalas
 Pippis bästa rätter
 Prins- och prinsesskalas 
 Smarriga smörgåsar
Mat och musik för barn och vuxna:  
 Julgodis, pepparkakor och jul 
 sånger 
 Sjung och ät med Mumin, Pippi  
 och Emil
Arbis sommarmix för 9–11-åringar
Kom och sjung med ditt barnbarn!
Jazzkatten, kurs för barn och vuxna
Familjerytmik

Teaterklubb för 9–14-åringar 
Rimskoj och ordlek för 1–3-åringar
Finsk språkdusch för barn 
Finsk litteratur för ungdomar 14–17 år
Norsk familielørdag
Spanska för barn och vuxna 

Pratbubblan och seriehjälten, Stoa 
Konst-workshop för 7–12 åringar, Stoa
Vuxna snickrar med barn och unga i 
Rastis, Nordsjö lågstadieskola
Gymnastik för barn och vuxna, Stoa
Gymnastik för 4–5-åringar, Rastis
Gymnastik för 6–7-åringar, Rastis
Barn och vuxen i köket, Stoa:  
 Pippis bästa rätter 
 Prins- och prinsesskalas
Ungdomskör, Stoa 
Pianospel, Stoa
Ryska för barn och vuxna, Stoa 
Familjecafé Bubbel, Stoa

Julvaka 30.11 kl.17.00–21.00.

Familjekurser och kurser 
för barn och ungdomar
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Om du kommer till Arbis på dagen 
har du troligtvis sett Hanna. Se-
dan snart ett år städar hon på Arbis. 
Hanna är född i Pärnu, en mycket 
vacker stad i synnerhet på somma-
ren. Pärnu har underbara kilometer-
långa sandstränder med den finaste 
vita sand som fylls av tiotusentals 
soldyrkare under vackra sommar-
dagar. På hösten är det betydligt 
lugnare. Då promenerar hon gärna 
längs stränderna och njuter av den 
klara luften. Men numera då hon 
bor i Helsingfors blir det förstås inte 
så ofta.

Hanna gick i en idrottsklass i 
skolan och till hennes paradgrenar 
hörde rodd och simning. Skolan 
hade t.o.m. en egen simbassäng. 

Efter de elva obligatoriska skolåren 
började hon genast jobba för att för-
tjäna pengar. Hon jobbade på dagis, 
i skoaffär och på kasinot i Pärnu. 
Ofta hade hon två jobb samtidigt 
och dagarna blev långa. Rädd för 
att ta i är hon alltså inte, vilket ock-
så märks på Arbis. 

Arbetet på kasinot började så 
småningom i alla fall smaka trä 
samtidigt som arbetssituationen i 
Estland försämrades. Hanna hade 
bekanta som hade fått jobb i Fin-
land och följde dem i spåren.  På 
den vägen hittade hon så småning-
om Arbis.

Arbis ligger på lämpligt avstånd 
från hennes bostad i Mejlans och 
ända tills hennes cykel blev stulen 

under hennes semester kom hon 
varje morgon med cykel till Arbis. 
När hon kommer hem på eftermid-
dagen går hon genast ut på en lå-
åång promenad med sin bullterrier 
Remus. Hund har hon alltid haft, 
ofta blandraser, men Remus är hen-
nes andra bullterrier. Det som attra-
herar henne i bullterriern är formen 
på nosen och det lugna tempera-
mentet. Åtminstone hennes första 
bullterrier var lugnet personifierat 
– den lät vem som helst klappa den 
när som helst. 

Men få se om den här alls lugnar 
sig, småler hon. Den är nu ett år 
gammal och minst sagt vild ännu. 

Moa Thors

P E R S O N A L P O R T R Ä T T
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Arbis festsal, fritt inträde, välkommen! 

Play av Ruben Östlund  
är en film som handlar om barn som rånar andra barn. Den har 
väckt enorm debatt i Sverige och kallats provocerande, farlig, rasis-
tisk, tankeväckande och obekväm. Play är en film som väcker käns-
lor, som leker med våra föreställningar om det goda barnet och som 
utmanar våra fördomar och frågar efter civilkurage. Filmen är belö-
nad med Guldbaggen och hör till en av de fem filmer som är  
nominerade till Nordiska Rådets Filmpris 2012. 
 

Se den omtalade filmen och delta i paneldiskussionen. 
I samarbete med föreningen Walhalla. 

Den svenska filmen Play hand-
lar om ett gäng pojkar i 12-14 
års ålder som stjäl mobiltelefo-
ner, pojkarna är svarta och de 
rånar vita medelklasspojkar. 
Pojkarna rånar genom hot, de 
går fram till vita killar och frågar 
vad klockan är och när pojkar-
na tar fram sin mobil så drar de 
svarta killarna ”brorsan-tricket”. 
De påstår att mobilen ser ex-
akt likadan ut som den mobil 
en av pojkarnas bror hade och 
han blev rånad för några dagar 
sen. De svarta pojkarna fram-
för ett väldigt avancerat spel 
eller föreställning, vilket också 
filmtiteln antyder, Play.

Filmen är baserad på verkliga 
händelser från Göteborg och 
har väckt mycket debatt. Det 
finns de som tycker filmen är 

Play – förstår du? 
provocerande och rasistisk 
och att regissören Ruben Öst-
lund idkar psykologisk krigsfö-
ring mot publiken. Själv säger 
Östlund att han vill drabba 
åskådaren, han vill få publiken 
att tänka och att han vill på-
verka.

Play är provokativ. Den visar 
att det finns en grundläggande 
ojämlikhet i samhället. Men 
den kanske vanligaste kom-
mentaren kring filmen är: Jag 
förstår den här filmen – men 
förstår alla andra? Filmen 
anses helt enkelt farlig därför 
att man tror att andra inte kan 
tolka den rätt. Så hur tolkar du 
Play?

Johanna Grönqvist
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Arbis filmklubb (14 €/termin)
Filmklubben passar alla diskussionsgla-
da människor som har åsikter om film. 
Vi väljer ett antal filmer bland biografer-
nas aktuella utbud och sedan diskuterar 
vi och analyserar dem, förundras över 
dem eller irriteras av dem. Alla åsikter 
välkomnas. Inga förkunskaper om film 
behövs! 
120764  13.9, 11.10, 8.11 och 
    10.1, 7.2, 7.3, 4.4, 
    torsdag kl. 19.45–21.15 
    Johanna Grönqvist, rum 42

Här är en lista på filmer som de kommer  
att se i Arbis filmklubb: 
 Moonrise Kingdom 
 Terraferma 
 Les neiges du Kilimandjaro 
 Kovasikajuttu

Föreläsning 

Helsingfors arbis 
Dagmarsgatan 3, tfn (09) 310 494 94, www.hel.fi/arbis 

Författare Zinaida Lindén i Arbis bibliotek, välkommen! 

Den ryska filmens estetik och målgrupper har förändrats. 
Idag är det våldsamma tv-serier som dominerar utbudet, 

men den nya inhemska filmen har fått förtroende hos  
publiken. Några internationella pris (Nikita Michalkovs  

Barberaren i Sibirien, Alexander Zviagintsevs Återkomsten, 
Alexander Sokurovs Faust) stärker denna känsla. Ändå 

finns svårigheter på hemmamarknaden.  

Författaren Jens Lapidius, känd 
för sina romaner om Stockholms 
undre värld, sade en gång till mig 
att vid husrannsakningar hos kri-
minella brukar polisen ofta  hitta 
två saker: hans deckare samt den 
klassiska filmplanschen på Mar-
lon Brando som maffiabossen 
Don Vito Corleone. Gudfadern till-
hör en av filmhistoriens mest om-
diskuterade och omtyckta filmer – 
den kommer på andra plats i den 
amerikanska filminstitutets lista 
på 100 bästa filmer på 100 år. 

Vad vore då en film utan sitt 
soundtrack? Visst kan tystnaden i 

en film vara nog så talande men 
inte vore Tarantinos Pulp Fiction 
detsamma utan sin musik eller för 
den delen klassiska Hollywood- 
filmer som Casablanca och Borta 
med vinden med sina pampiga 
inledningar. Musiken till Gudfa-
dern tillämpar ett mycket rikt me-
lodiskt språk, med influenser från 
italiensk musik. The Godfather 
Waltz som inleder filmtriologin 
har kommit att bli starkt förknip-
pad med gangsterfilmer som gen-
re. I november får vi ett helt unikt 
tillfälle att följa i Vito Corleones 
musikaliska fotspår.  Med musik 

av Nino Rota, Carmine Coppola, 
Giuseppe Verdi och Pietro Mas-
cagni ger Arbis blåsorkester och 
stråkensemble en konsert där vi 
följer Mr. Corleone från Italien till 
Amerika. 

Ylva Larsdotter

Gudfadern
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1  2  3 4  5 6 7 8    

    9        

10      13 11   14 12

 15  16  16 13   17 14  

   15  16    17   18 

 22 19      20    

21       22   27 23  

  24  25  28 26    27 28  

29 30  31 32     33   

34  35     36 37  38  

38 39  40   39 41  41   

42     43 43     45 

44       45   46

 V Å R S O L  T R Y C K F

 E  U  L O M H Ö R D  E

  R O S T I G  O S T  E L

 N  T  D  A R T  O S 

 I N H A L E R A  K A T T

 S  Å R I G A  F I S E R

 S I L L G A F F E L  L O

 A  L E  L A T  L A L E

 G Å  S A T  T A  E X E L

 E S T  L   L A   X  L

  N Ä S T E   A B B E Y  

 L O N K A  S T E E L  

 Ä R  J A D E  E R  L Y A 

Lösning till Kors och tvärs 42 

Vinnaren är Merit Förars. 
Grattis!

Läs, se och upplev teater och arbetet  
bakom en föreställning! Vi studerar  
Tracy Letts ”August Osage County” 

som Svenska teatern sätter upp, följer 
med repetitioner, träffar regissören,  

tar en titt bakom kulisserna och ser till 
sist hela föreställningen. Kursen är ett  

samarbete med Svenska teatern.  
Teaterbiljetten ingår i kursavgiften. 

 

30.10–4.12 och 8.1–12.2, 
tisdag kl. 13.00–14.30 

 

Annette Jansson 
pris: 17 €/termin  kurskod: 120876 

Helsingfors arbis 
Dagmarsgatan 3, tfn (09) 310 494 94, www.hel.fi/arbis 

Teaterklubb för 9–14-åringar 
(22 €/termin, nedsatt pris p.g.a. utomstående finan-
siering) 
I Arbis teaterklubb arbetar vi med teaterövningar, 
improvisation och egna pjäser. Kursdeltagarna är 
med och formar innehållet i pjäserna och skapar 
också sina egna roller. I slutet av terminen samlas 
vi till en föreställning. Teaterklubben är ett samar-
bete med Teaterföreningen Trotsallt r.f. För mera 
information: trotsallt@gmail.com  
120765  13.9–29.11 och 10.1–11.4, 
   torsdag kl. 15.00–17.15  
   Stella Kurtén, gymnastiksalen

Seniordrama 
(17 €/termin, nedsatt pris p.g.a. utomstående finan-
siering) 
Kom med på drama! Bekanta dig med nya sidor 
av dig själv i en skapande grupprocess. Vi arbe-
tar med teman som intresserar gruppen. Målet är 
att skapa en trygg och tillåtande atmosfär så att 
tröskeln för spontanitet och rollspel blir lägre. Vi 
utvecklas i egen takt och lär oss av varandra. Seni-
ordrama är ett samarbete med föreningen DOT r.f. 
120766  21.9–7.12 och 11.1–12.4, 
   fredag kl. 11.30–13.00 
   Karolina Sveiby, festsalen
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  45        46  

       47   

  

Vågrätt
1. Är också detta års kursutbud.
5. Mången sådan syns på kurskatalogens 

pärm.
10. – Så här gör vi.
 – Nej, så här!
11. Enligt ovan.
12. Är nog Appenzeller.
13. Val vid uttag i bankautomat.
15. Mångas sommarnöje.
16. Stärkande dryck som brittisk pol-

ishjälm.
18. Inte så vackert om en viss kroppsdel.
20. Europas fjärde största sjö.
23. Har dragits in på många mindre orter.
25. Här bor större delen av befolkningen i 

städer.
27. Ärkebiskop.
28. Kallar säkert mången kursdeltagare på 

Arbis sina barnbarn.
30. Slutar holländska webbadresser på.
31. På Jaffabil.
33. Mellan Ivar och Johansson.
34. ”Än .... sig vilar i skullande dager, 

sovande skutor i hamnviken stå.” (J. 
Reuter)

35. Ett dokument, dock inte ett papper.
37. Bakom sändningarna från OS i Lon-

don.
40. Med bestämningen ren blir det ännu 

tokigare.

42. Tredimensionell röntgen, dvs. skik-
tröntgen, dvs. datortomografi.

43. Denna förled gör göken hes.
45. Biras – arbis.
46. Blev kapten Haddock och hunden 

Milou av ”kalasmust”.
47. Besöks för tillfället av ”Nyfikenhet”.

Lodrätt
1. Detta projekt utvecklar integrations-

vägar på svenska. Arbis är huvud-
man för huvudstadsregionens pro-
jekt.

2. De här springpojkarna ger inte sken av 
att vara speciellt snabba.

3. Inte uttråkad som engelsk väg.
4. Lovsång. Ja, det går att skriva i ett ord.
5. Den kan sitta innanför eller utanpå.
6. Är förespråkare för jordbruksintressen.
7. Världens största rederi inom contain-

erfrakt. Tidigare aktiv också i luften.
8. Symbol för bl.a. kärlek. På Hawaii 

alltså.
9. Om man inte förstår det här, förstår 

man ingenting.
14. Kan kombineras med sej och vin.
17. Förbinder Östersjön med Elbe.
19. Stiftelsens mål är att stödja barnens 

uppväxtförhållanden. Dess hus finns 
i Sörnäs, ritat av Wivi Lönn.

21. Kan man på Solvalla.

22. Fingrid utvecklar och övervakar dessa.
24. Världens snabbaste man.
26. Hette egentligen Mohandas Karam-

chand och lär på frågan om vad han 
anser om den europeiska civilisa-
tionen ha svarat: Jag anser att det 
skulle vara en bra idé.

29. Ett minne där man kan nå varje min-
nescell utan att behöva läsa igenom 
andra delar av minnet. Och nu talar 
vi inte om hjärnan.

32. Backe som en uppmaning att plågas.
36. Tarzans fortskaffningsmedel.
38. Fortsättning på samma tema: Är nog 

Tarzan och hans kumpan Cheetah.
39. Känt för sin ost.
41. Är människan till sin natur, hävdar 

bl.a. den kinesiska filosofen Xun  Zi 
(298–238 f.Kr.).

43. ”Flamma forneld, ... vår gärning!” (A. 
Slotte, Slumrande toner)

44. Musikstil som gutturalt läte.

ARBIS
KORS
OCHTVÄRS

43

Inskickat av:        Telefon:
_________________________________________________   _______________________________

1:a pris 10 euro.  
Bör vara redaktionen till 
handa senast 1.11.2012.
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aktuellt på arbis
Den mångsidige Georg Malmstén
8.10, måndag kl. 18.30, festsalen

Föreläsning: Helsingfors långa väg till huvudstad
9.10, tisdag, kl. 18.05–19.35, rum 23

Matlagningsdemonstration: Gott av fisk och skaldjur (10 €)
10.10, onsdag kl. 13.00

Föreläsning: Veritá e rischio personale nel 21 secolo: Il caso Saviano
11.10, torsdag kl.18.05–19.35, biblioteket

Filmlördag
13.10, lördag 13.00–16.30, Arbis festsal

Föreläsning: Fett och kolesterol
16.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Föreläsning: Rysk film idag: Från nedgång till en ny äkthetskänsla 
18.10, torsdag kl.18.05–19.35, biblioteket

IT-föreläsning: PC-säkerhet
23.10, tisdag kl. 13.00–14.30, rum 31

Föreläsning: The spirited immigrants who shaped our country 
23.10, tisdag, kl. 18.05–19.35, biblioteket

Utan - ett kollage om barnlöshet med texter, fotografier och musik
24.10, onsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Föreläsning: Using Swedish in the Capital Region
25.10, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Föreläsning: Hur mår din mage?
30.10, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Föreläsning: Bland burleska bastarder och rebeller
1.11, torsdag kl.18.05–19.35, biblioteket

Konsert: Gudfadern
2.11, fredag kl. 18.00, festsalen

Nosotros, los Esteban 
6.11, tisdag kl.18.05–19.35, biblioteket

Föreläsning: En tvåspråkig författarkväll
6.11, tisdag kl.18.00, Berghälls bibliotek, Femte Linjen 11 

Matlagningsdemonstration: Matresa i Asien (10 €)
8.11, torsdag kl. 13.00

Berättarkafé 
8.11, torsdag, kl.18.05–19.35, biblioteket 

Ny Tids höstfest Köksbordsfattigdom anno 2012
9.11, fredag kl. 19.00, festsalen

Arbis “antikrunda”
10.11, lördag kl. 12.00–15.00, festsalen 

Föreläsning: En vardag på tre språk 
13.11, tisdag kl.18.05–19.35, biblioteket 

Föreläsning: Inspired by Vintage
15.11, torsdag kl.18.05–19.35, biblioteket 


