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Ett hjärta på gården
I fjol under sportlovet gick jag uppför trap-
porna i det elevtysta Arbis och märkte plöts-
ligt en trevlig syn genom fönstret: någon hade 
trampat upp ett hjärta på Arbis innergård! 
Ooooh, så romantiskt vad min första tanke. 
Vem månne den lycklige var?  Snart var alla 
vi som inte hade sportlovsledigt som fastlim-
made vid fönstret och beundrade hjärtat. Hur 
vi än funderade fick vi ändå inte hjärtat att 
passa ihop med någon av oss. Efter närmare 
forskning kom vi fram till att det var postiljo-
nen med sin trehjuliga postvagn – en postil-
jon med ganska stora fötter. Ingen av oss hade 
sett kvarterspostiljonen eftersom posten till 
Arbis kommer andra vägar. Kanske han bara 
vad kär och gick runt med sin vagn och ritade 
hjärtan här och där eller kanske han är en stor 
vän av Arbis? Det förblev ett mysterium, ett 
trevligt sådant, ett mysterium som fortfaran-
de får mig riktigt varm om hjärtat.

Maria Lindh
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Ordspråken och talesätten om vad vänskap egentligen 
innebär är många. När man söker på Google hittar man 
en uppsjö av dem, en del med en namngiven upphovs-
man, men de flesta bara som gamla ordspråk.

Jag tror att vi alla kan hålla med om att våra vänner 
betyder mycket för oss. Familjen är vad den är, och re-
lationen till de olika familjemedlemmarna kan ibland 
vara nog så komplicerad. Men en riktig vänskapsrela-
tion är alltid okomplicerad. Ibland händer det att man 
inte har sett en gammal vän på väldigt länge, men när 
man sedan ses kan man ta upp tråden där den blev för 
en månad sedan eller till och med för flera år sedan. 

Vad är då en vän? Jo, ”en vän är en människa i vars 
sällskap man törs vara sig själv”, säger Frank Crane. 
Samvaron med en god vän känns enkel och rättfram 
och behöver aldrig förklaras. Man får vara sådan man 
verkligen är, ledsen eller glad, sprallig eller allvarlig. El-
ler som Charles Colton har sagt: ”Äkta vänskap är som 
 

 god hälsa; man förstår inte vad man har innan man 
förlorar den”. Jag tror att vi alla har förlorat en vän nå-
gon gång, och vi vet också alla vilken tomhet som följer 
en sådan förlust, oberoende av om den förlorade vän-
nen har avlidit eller tagit avstånd ifrån oss. 

Men man måste också våga satsa på vänskap. Det kan 
aldrig vara så att den ena parten i en vänskapsrelation 
alltid är mottagare och den andra alltid givare. Relatio-
nen ska vara ömsesidig. Och riktig vänskap söker heller 
aldrig gentjänster. Den svenske kåsören Red Top säger 
ironiskt att en vän är ”en som bjuder på middag fast 
man inte är avdragsgill”. 

Jag tror att Arbis för många är ett ställe där nya vän-
skapsrelationer kan uppstå och där gamla kan fortleva. 
Självfallet är Arbis ett vuxenutbildningsinstitut, men 
det går inte att förneka att det också finns andra orsaker 
än inlärning och kunskap till att människor säker sig 
hit. En av dem är med säkerhet vänskap.

Gunborg Gayer

Vi behöver alla  
vänskap
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Arbis Integrationsprogram startade i höstas och det är 
med glädje som jag följt med våra kursdeltagares fram-
steg i svenska. Det är berikande och intressant att ha 
kursdeltagare från alla världens hörn och se deras iver 
och motivation att lära sig svenska. På den här sidan 
berättar fyra av dem som deltar i integrationsprogram-
met om sina erfarenheter på engelska eller svenska. 
Annette Jansson

Q&A
1) Who are you, where do you come from and how long  
     have you been here? 
2) What are your future plans?
3) What is Arbis to you?
4) What does friendship mean to you and have you  
     found new friends in Finland, at Arbis…? 

Juliana
I’m a writer. I come from Brazil and I have lived here 
for about 10 years. 

I would like to be able to work both in Finnish and 
Swedish. 

Arbis is a great place to learn and make friends. 
Vänner är familjen vi kan välja. Speciellt när du är 

en utlänning som lämnat din riktiga familj kvar i ditt 
hemland, får du känna att detta uttryck är sant. 

Det är trots allt inte lätt att få vänner i Finland. Finlän-
darna har en tendens att skaffa sina vänner under skol-

tiden och stänga dörren när skolan är över. Hur skaffar 
man vänner här då? Ska man gå tillbaka till SKOLAN?!

Medan man går någon kurs kan man, förutom lära 
sig något som intresserar en, träffa människor som de-
lar samma intresse. 

I september började jag på Svenska för Invandrare 
— Arbis integrationsprogram för invandrade i huvud-
stadsregionen. Här träffade jag härliga människor från 
hela världen, också från Finland!

Det tog sex veckor för mig att börja tala svenska och 
en vecka att få vänner som säkert kommer att vara för 
livet. 

Vad som kommer snabbt går fort? Inte nödvändigt-
vis. Vänskapslogiken är ofta förbryllande: Delad glädje, 
dubbel glädje - delad sorg, halv sorg. 

Här delar vi inte bara skratten och kaffet (eller var det 
skrattet och kaffet?... Hur som helst...) Vi stöder ocks 
varandra i vår gemensamma kamp.

“Friendship... has no survival value; rather it is one of 
those things that gives value to survival.” –C.S. Lewis, 
The Four Loves, Friendship

Oladeji
Jag heter Oladeji Ikuesan, Jag kommer från Nigeria i 
Västafrika. Jag har bott i Finland i fyra år nu.

Jag vill vara en entreprenör och studerar till affärsju-
rist, men jag vill också gifta mig och få barn.

Kursdeltagare på Arbis 
integrationsprogram berättar...
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  After graduating with a Bachelor in International 
Business Management I found myself stranded and 
helpless in the society. It was as if I don’t belong here 
and I was planning to relocate, but my coming to Arbis 
has changed my perception a lot. Now I see things diffe-
rently. I now have access to information I never thought 
of before; FIKA’s mentorship programme in LUCKAN 
has been very helpful as well. If Finland can make it 
compulsory to Universities to start with 6 months in-
tensive language course for foreign students this coun-
try will be amazed at the benefits within the next 10 
years – foreign students will be able to integrate easily 
after graduation. Graduates will always like to settle 
down to live here if they can only have a little sense of 
belonging - anything else aside this will only end up 
being an exercise of endless search in trying to avoid 
the coming shortage of workforce. If 80-90% of foreign 
students keep having similar problems, then, the po-
licy makers ought to have known that there’s a slack so-
mewhere instead of complaining about people leaving 
after graduation. People will like to stay and contribute 
by working and paying their taxes here if given the opp-
ortunity to have a sense of belonging through proper 
integration programmes. Now the politicians/policy 
makers are planning to introduce school fees, they just 
don’t get it, despite the free education and the annual 
6,000 euros compulsory deposit from foreign students 

- most foreign students don’t find it easy still. Finland 
should integrate foreign students right from their first 
academic year and watch how she’ll benefits from new 
creativity, workforce, and taxes within the next 10-20 
years. I will forever be grateful to Arbis for the integra-
tion programme.

 For me, friendship understands that you and the pe-
ople around you are not perfect, so always try to focus 
more on the positive sides in people, because you will 
never get along with anybody if all you see are the ne-
gatives – we all have one. I have made friends at Arbis, 
the staffs are also very helpful, but my favorite place in 
Arbis is the library! 

Rica
My name is Rica Nyberg.  I am married to a minority, 
a Swedish speaking fin.   I woke up one day realizing 
that our 3 boys are now teenagers, therefore I find more 
time to attend school myself.  I’m a naturalized Filipino 
and an Australian citizen. I have been living here 17 
years altogether. With English speaking circles, I didn’t 
find the motivation earlier to study neither of the local 
languages.

After being home for 20 years, I’d like to study then 
work.  

Arbis is an educational institution catering to immi-
grants of all ages and local young adults and the elderly.



6

Druzjba
Druzjba är det ryska ordet för vänskap. Det hör-
de till de första ryska orden jag lärde mig då jag 
började studera ryska vid Åbo Akademi i slutet 
av åttiotalet. Den populära och smått legenda-
riska ämnesföreningen för ryskstuderande vid 
ÅA hette och heter fortfarande Druzjba. Fören-
ingen stod för det mera lättsamma sättet att lära 
sig ryska och på våra sammankomster och resor 
till Sovjetunionen skålade vi för vänskapen – Za 
druzjbu!

Ju mer jag idag tänker och smakar på ordet 
druzjba och jämför det med ordet vänskap så 
inser jag att ordet har en annan innebörd och 
dimension på ryska. 

I Ryssland är det inte ovanligt att hotell, restau-
ranger, sjukhus och sportarenor heter Druzjba.  
Eller vad sägs om oljeledningen från Ryssland 
via Vitryssland till Centraleuropa som fått nam-
net Vänskapens oljeledning (Nefteprovod Druz-
jba). Visst låter det lite malplacerat på svenska. 
Tänk om Västmetron...  ja, ni förstår.

Det ryska ordet har något unket och politiskt 
över sig. En gång i tiden var det hammaren och 
skäran, den röda stjärnan och uttrycket druz-
jba narodov, vänskap mellan folken. Uttrycket 
syftade på alla de olika folkgrupperna i Sovjet 
och symboliserade Stalins vision om att bygga 
en folkens vänskap, där alla arbetade jämlikt 
sida vid sida.  Det var en förljugen och förskö-
nande beskrivning av den sovjetiska verklighe-
ten.  Över sextio år senare framstår slagorden 
kring vänskap som om möjligt ännu ihåligare 
med tanke på hur vissa folkgrupper behandlas 
i dagens Ryssland.

Men trots att det ryska ordet har denna bar-
last och därmed inte riktigt samma ”neutrala” 
betydelse som på svenska så hindrar det inte att 
jag bland vänner i Ryssland för det mesta tycker 
mig se och uppleva en sann och varm gemen-
skap. Sättet att umgås, att dela med sig av det 
lilla man har, att bry sig om varandra, förmågan 
att vara här och nu – det är något som jag ofta 
avundas. 

Men skålar – det gör jag nuförtiden hellre för 
hälsan. Za zdorove!

Anna Långstedt-Jungar 
planerigsansvarig lärare i  
främmande språk

Another way of describing Arbis is it’s the place to 
find new friends.  Friendship is varied.  Friendship may 
be occasional.   Friendship may be long lasting fore-
ver.  Yes, i did find friends at Arbis, friends that may 
be for now school friends but could be ‘forever good 
friends.’

Vänskap är:
- på lågstadiet, en vän som låter dig veta vilket 
   gymnasium hon tänker välja.
- i gymnasiet, en vän som berättar att pojken i en 
  annan klass är kär i dig.
- vid universitetet, en vän som informerar dig om  
  att du lämnar skolan eftersom du inte ännu vet 
  vad du vill studera.
- vid 25, en vän som berättar att kärlek är vikti- 
   gare än pengar.
- vid 50, en vän som står vid din sida, förstår ton- 
   åringar, tar hand om hemmet tillsammans med  
  dig, gråtande och skrattande tillsammans och  
   växande gråa hår tillsammans.

Martin
- I’m Martin and come from Germany. For the last 

seven years I have been visiting Finland and am now 
living here together with my Finnish spouse.

- My aim in life is to always be happy and enjoy time 
with my family and friends as well as being healthy.

- Arbis is a fantastic institution where everyone gets 
the chance to learn interesting new things like langu-
ages, cooking, etc. Arbis is also a great place for get-
ting to know new people from Finland but also from all 
around the world.

- A friend for me is someone who is loyal, trustworthy 
and would – if needed – always stand by my side and be 
there for me. Since I came to Finland the first time in 
2006 I have met many people and was luckily also able 
to gain a few very good friends in Finland. Finns may 
in general not be as outgoing at first as for example in 
Central Europe. But how does one say: “Once a Finnish 
friend, this friend is there for life”.

”For me, friendship understands that 
you and the people around you are not 
perfect, so always try to focus more on the 
positive sides in people, because you will 
never get along with anybody if all you 
see are the negatives – we all have one.”
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Var är ni? utropade en medlem av Luckans Bridge-
projekt för några år sedan. Hon syftade på finlands-
svenskarna i huvudstadsregionen. Inte hörs eller syns 
ni på stan. Var är ni? Har ni hemliga klubbar och var 
finns de? frågade hon. Finlandssvenskar ser ju inte an-
norlunda ut än finskspråkiga och vi rör oss där alla an-
dra rör sig, men märks inte eftersom vi ofta talar finska 
i grupp. Men det finns en osynlig finlandssvensk by i 
huvudstadsregionen, ställen där vi finlandssvenskar vet 
att vi obesvärat kan tala svenska och som vi kallar för 
våra ”svenska rum”. Till dem hör skolan, vissa institu-
tioner på Helsingfors universitet, Hanken, Helsingfors 
Arbis, Luckan, teatrar, vissa kaféer, butiker, banker, 
daghem, åldringshem, finlandssvenska organisationer 
och föreningar. Kunskapen om var man kan tala svens-
ka i Helsingfors sitter i ryggmärgen på folk. Man kän-
ner nästan intuitivt på sig var man kan tala svenska och 
på vissa ställen är man mera hemma på än andra. Men 
hur ska någon som vuxit upp utanför det finlandssven-
ska veta var de här rummen finns? Den osynliga byn 
måste synliggöras för att ge dem som lär sig svenska en 
möjlighet att placera svenskan i ett sammanhang. 

Projektet Delaktig i Finland i huvudstadsregionen 
arbetar för att synliggöra den finlandssvenska byn till-
sammans med våra samarbetspartners. Vi vill synliggö-
ra de svenska rummen för den oinvigda så att man kan 
hitta verksamhet och ställen där man kan tala svenska 
och där man kan lära känna svenskspråkiga. Vi hoppas 
att de som studerar svenska på så sätt får möjlighet att 
använda svenska i vardagen, utveckla sina nätverk och 
få vänner. Vi hoppas också att finlandssvenskarnas in-
ternationalitet förstärks genom nya bekantskaper. 

Nätverk och vänner är viktiga på otaliga sätt. Vi be-
höver vänner för att må bra. Vi behöver nätverk för att 

utvecklas i vårt arbete och för att få nys om nya arbeten. 
Det sägs att åttio procent av arbetsplatserna i Finland 
förmedlas via nätverk. Inte så att man endast väljer sina 
vänner till öppna poster, utan så att man genom nät-
verk hör sig för av bekanta om lämpliga personer med 
rätt utbildning och arbetserfarenhet och som man se-
dan kanske uppmanar att söka en tjänst. Genom sina 
nätverk lär man sig om hur olika arbetsplatser fungerar 
och hör om det som är på gång i samhället. På det sättet 
orienterar man sig lättare i samhället. 

Från en integrationsarbetssynvinkel finns det poten-
tial i de finlandsvenska nätverken.  Sammanhangen är 
mindre och nätverken tätare vilket kan underlätta för 
en inflyttad att snabbare hitta ett socialt sammanhang. 
Det här gör integrationsprocessen snabbare. Intressant 
är det med de nya nätverken som bildas mellan dem 
som studerar svenska. Invandrare som talar svenska 
brukar ofta efter en tid lära känna fler likadana ”special-
personer”. För man är ju lite speciell (på ett härligt sätt) 
om man kan svenska som invandrare i huvudstadsre-
gionen.  Jag hoppas att de som integreras på svenska 
i ökande grad också får stöd och hjälp av det nätverk 
som bildas mellan inflyttade som lär sig svenska. Jag 
hoppas finlandssvenskarna stolt kan säga i framtiden 
att de (vi) är en minoritet som har en internationell 
förankring. Att vi fortsättningsvis härstammar delvis 
från migranter och alltid står med ena foten ute i det 
globala. Migration är ju inte nytt…se bara på Delak-
tigs arbetsutskott som består av en Gayer, en Lerche, en 
Grüne och en Sundbäck. 

Ann-Jolin Grüne
Projektledare för Delaktig i Finland  
i huvudstadsregionen

Den osynliga byn
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Någon gång i höstas dök det plötsligt upp ett 
foto på Facebook där jag hade taggats. En av 
mina klasskompisar hade satt in vårt klassfoto 
från gymnasiets första klass. På det fotot sitter 
jag rödögd och tittar ner på mina knäppta hän-
der i famnen. Min kropp skriker till när den ser 
fotot, för den minns orsaken till de röda ögonen. 
Fotot togs strax efter lunchpausen då jag i nor-
mal ordning hade gått hem för att äta.

När jag närmar mig vårt hus ser jag vår lilla 
gul- och svartspräckliga katt – som så ofta – lig-
ga och sola sig mitt på gatan. I den lilla staden 
vid kusten brukar bilisterna snällt stanna upp 
och vänta att hon ska kravla sig iväg. Jag lockar 
glatt på henne men hon rör sig inte ur fläcken 
och redan innan jag lyfter upp den lealösa krop-
pen vet jag vad som har hänt. 

Därav de röda ögonen på klassfotot. 
Jag sörjde henne mycket. Hon hade varit min 

trogna vän. Det var hon som tröstade mig när 
jag hade kärleksbekymmer eller var utsatt för 
oförstående föräldrar. Det var hon som spin-
nande kurade ihop sig i min famn och med all 
tydlighet visade att min famn var det bästa stäl-
let på jorden för henne. Det var också hon som 
litade på mig så totalt att hon hoppade rakt ner 
i mina utsträckta armar från ett högt skåp (alls 
icke kattlikt!), eller som varje gång jag kom hem 
smekte sig runt mina ben för att hälsa mig väl-
kommen – alla dagar lika kärvänligt.

Samma oförbehållsamma vänskap möts jag i 
dag av när jag kommer hem. Men den tar sig 
lite andra uttryck då det handlar om tre hundar 
som vaknar upp ur sin eftermiddagsslummer – 
det är liksom lite mera tjong i buljongen. Men 
det går inte att ta miste på deras budskap: Jippii, 
världens bästa matte har kommit hem! Jag sätter 
mig på golvet för att gosa med dem en stund, 
och jag känner hur endorfinerna sprider sig i 
kroppen.  

Moa Thors

Lurviga vänner

En keramikgrupp under ledning av läraren Katja  
Kotikoski gjorde tillsammans ett halsband som kan sä-
gas symbolisera vänskap och sammanhang. Halsbandet 
hänger intill kaféet på Arbis.

”Samband” 
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 Javier Arrebola är musiker och studerade några år pia-
nospel vid Sibeliusakademien. I vintras doktorerade 
han där kring Robert Schumanns pianomusik. Vi har 
många gånger haft glädjen att på Arbis få höra Javier 
spela piano och ackompanjera vid olika konserter. Så 
här svarar han på distans från Spanien.

 
Hur hittade du till Finland för att studera musik och 

när kom du hit?
Det är en rolig historia. När jag studerade i Madrid, 

ville jag åka utomlands för att studera vidare. Jag frå-
gade en av mina lärare och han rekommenderade mig 
“att gå norrut”. Med “norr” förstod jag Frankrike, Tysk-
land eller Nederländerna. Sen sa han “nej, nej, norr!” 
och tänkte jag “vad är mer norrut än så?” Då jag reste 
till Helsingfors för några dagar för att känna platsen 
bättre. Jag gillade Sibelius-Akademin och förutsätt-
ningarna för att studera, och jag kände att Finland var 
en plats som förmodligen skulle förändra mitt liv. Det 
var 2002...

Hur hittade du sedan till Arbis?
Om jag minns rätt, min första kontakt med Arbis var 

en kurs i svenska med Bodil. Jag ville bara lära mig lite 
svenska.

 
Vad betyder vänskap för dig?
En vän är någon som förstår ditt förflutna, tror på din 

framtid, och accepterar dig precis som du är. Eller för 
en musik-älskare, en vän är någon som vet låten i ditt 
hjärta och kan sjunga den tillbaka till dig när du har 
glömt orden.

 Tycker du att Arbis har en viktig social funktion för 
invandrare här i Helsingfors?

Ja, visst! Du kan träffa andra människor som gör 
saker som du gillar: att studera språk, att laga mat, att 
sjunga... Stämningen är mycket trevligt och kurspriser 
är mycket billig.

 
Vilken betydelse hade Arbis för dig under din studie-

tid här i Finland?
Arbis betydde mycket för mig under min tid i Hel-

singfors. Det var alltid en plats där jag kände mig väl-
kommen, först som student, sedan när jag spelade 
i några av de musik kurserna och slutligen som en 
spansk lärare. Människor har alltid ett vänligt ord el-
ler ett leende för dig där, och det där är mycket viktigt, 
särskilt under vintermånaderna!

 
Nu när du är tillbaka i Spanien, vad saknar du av det 

finländska?
Jag saknar deras ärlighet och deras renhet, så att säga. 

Åh, och ibland deras tystnad också!
 
Har du många vänner kvar här i Helsingfors och vilka 

är dina planer på att träffa dem i framtiden? 
Inte många, men ja, jag har fortfarande vänner i Hel-

singfors. I mitt fall, jag hoppas att ha konserter i Fin-
land eller andra orsaker för att träffa dem!

 
Något annat du gärna vill tillägga?
Mina varmaste lyckönskningar till Arbis och alla män-

niskorna där! Vi ses snart! eller, som vi säger, ¡Hasta pronto!

 Javier Arrebola
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Sedan augusti har man kunnat möta en ny figur bland 
personalen på Arbis. Mig hittar man bakom disken 
inne på kansliet, där jag arbetar för att göra vardagen 
lite smidigare för såväl kursdeltagare som anställda. 
Mitt namn är Annika Grönqvist, jag vikarierar som 
kurssekreterare. 

Jag är uppvuxen i Sjundeå , där jag tillbringade mina 
först 19 år längtande till den ”Stora världen”. Efter att 
ha tagit studenten i Virkby Gymnasium var det dags att 
bege sig av och jag inledde mina studier inom kultur-
producentskap på Yrkeshögskolan Novia i Helsingfors, 
sedermera utexaminerad i januari 2010. Under de se-
naste 7 åren har jag flyttat runtomkring totalt 5 gånger 
för att slutligen, ironiskt nog, återigen finna mig själv 
ute på landsbygden i Kyrkslätt . Här har jag nu funnit 
ett lugn tillsammans med min sambo och min hund. 

Varje vardagsmorgon lämnar jag lugnet bakom mig 
och pendlar iväg in till vår huvudstad, där jag möter en 
helt annan typ av värld. Jag trivs bland rusande män-
niskor och tutande bilar, jag kan ströva omkring i evig-
heter enbart för att få vara en del av folkmassan. Då jag 
kliver in på Arbis har jag dessutom turen att få arbeta 
i en omgivning med liv och rörelse, något som ibland 
kan kännas hetsigt, men som jag som helhet upplever 
som väldigt rolig. Att sedan få återvända till tystnaden 
och lugnet till kvällen och veta att man skapat en balans 
mellan två olika världar man trivs i, känns ganska så 
lyxigt. 

Fritiden ägnar jag mest åt hundskolning, vilket egent-
ligen mest går ut på att varje dag lära mig själv bli en 
bättre hundägare för min Wilma. Hundar ligger mig 
väldigt nära och jag kan inte tänka mig ett liv utan en 
fyrbent kompis. För fyra år sedan tog jag kontakt med 
föreningen ”Pelastetaan koirat” och hämtade hem den 
sötaste valp man kan tänka sig, en blandras mellan 
schäfer och ett antal odefinierbara raser. Jag fantiserade 
om ett harmoniskt liv tillsammans med min nya bästa 
vän. Jag hade vuxit upp med hundar i Sjundeå och det 
var ju ingen större konst så det här skulle nog gå bra, 
inbillade jag mig. I fyra år har vi nu försökt komma 
överens och förstå varandra, och jag ångrar inte en dag!

Till min person är jag något av en iakttagare och tyck-
er om att sitta och fundera över det jag ser och vad jag 
får ut av det. Uppe i kaféet på Arbis fick jag för en tid 
sedan min “Arbis aha-upplevelse”, som jag kom att kalla 
den. Då vi träffar kursdeltagare och lärare inne på kans-
liet, rör det sig för det mesta om kurser, anmälningar, 
avgifter, administrativa ärenden.  Att stega in på kaféet 
och se dessa samma människor i ett annat element, 
ätande, jobbande, skrattande, det är då man ser vad det 
verkligen handlar om. Tänk att få vara med och hjälpa 
till att skapa en sådan anda. Jag kan vara mer en nöjd, 
och framför allt stolt, över att vi alla oberoende av om vi 
är anställda, studerande eller besökare tillsammans gör 
Arbis till den fantastiska oas det är.

 
Annika Grönqvist

Personalporträtt:



11

Utanför keramiksalen ligger två svarta pekingeser på 
var sitt täcke och sover i allsköns ro. Inne i keramiksa-
len är det däremot ingen som sover – här surrar det av 
skapariver. Det är tisdag eftermiddag och Karin Wid-
näs håller en keramik-workshop för kursdeltagare som 
vill fördjupa sitt kunnande inom keramik. Och det är 
ingalunda första året Karin undervisar på Arbis. Arbis 
har faktiskt haft förmånen att ha Karin som lärare ända 
sedan 1975. Mellan 1989 och 2003 var hon till och med 
Arbis huvudlärare i konst. 

Men Karin har många strängar på sin lyra. När jag 
bläddrar i hennes cv ser jag att hon har hållit tio egna 
utställningar och deltagit i över etthundra. Hennes verk 
finns utställda inte bara på prominenta platser i Fin-
land (Riksdagshuset t.ex.) utan också i USA, Venezuela, 
Förenade Arabemiraten, Sydkorea och Australien. Och 
hon har fått både finländska och internationella utmär-
kelser och stipendier.

När Åbo var kulturhuvudstad fick Karin i uppdrag att 
designa och tillverka skorstenen till det gamla pump-
huset vid Aura å. Kimono heter den. Och när Hel-
singfors blev designhuvudstad beslöt Karin att göra en 
restaurangservis med 16 delar. Hennes idé var att låna 
ut den till en restaurang under designåret för att visa 
att alla restauranger inte behöver beställa sina serviser 
från utlandet utan faktiskt kan anlita lokala konstnärer 
– samma tankegång som med närproducerad mat och 

hållbar livsstil. Restaurang Savoy, som firar sitt 75-års-
jubileum i år, nappade på hennes idé och därför blev 
också namnet på servisen For Savoy. 

Men knappt hade Karin fått sin servis färdig förrän 
följande projekt knackade på. Nu gör hon formkakel 
som ska pryda väggarna i en tunnel för fotgängare. I 
sommar kan vi alla ta oss en tur till Jakobacka och be-
undra hennes tunnel. 

Allt detta medan hon också undervisar på Arbis två 
dagar i veckan!

– Du är inte den enda som undrar hur jag hinner med 
allt det här, skrattar hon. Men jag är nu bara sån. Jag 
vill hela tiden hålla på med någonting. Och jag är så 
lyckligt lottad att jag får hålla på med det jag vill. Men 
det är jättebra att komma bort från sitt eget med jämna 
mellanrum. Annars blir man fackidiot. Som lärare är 
man tvungen att tänka om hela tiden för att kunna sva-
ra på alla kursdeltagares frågor och behov. Och det är 
jättenyttigt. Dessutom är det en bra orsak att få komma 
till stan och träffa barn och barnbarn. Men den största 
orsaken är ändå alla ljuvliga elever. Det är som att kom-
ma till ett andra hem när jag kommer till Arbis och får 
träffa dem och känna den vänskap de utstrålar. Och det 
är underbart att se hur de låter sig inspireras! 

Medan vi samtalar närmar sig klockan fyra och pe-
kingeserna börjar gläfsa att det är dags att åka hem till 
Fiskars. 

 
Karin Widnäs

Timlärarporträtt:
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Jag har en väldigt krävande fantasi. Det är förstås en-
dast mig själv jag har att skylla för det här och jag tar 
nog mitt ansvar och förser den med allt från ord, bil-
der och konstverk till ljudstimulans, dofter, kroppsliga 
utmaningar och rörliga bilder. Det finns dock bara en 
form av stimulans som riktigt kan stilla min fantasis 
nyfikenhet och behov.

Till en viss gräns bär naturligtvis mina föräldrar 
skuld till det här. Och alla andra som varit så fruktans-
värt oförskämda att de försett min barndoms bokhylla 
med berättelser och inblickar i världar och upplevelser 
som inte är mina, men som jag ändå fått uppleva med 
en bok i handen. 

Min fantasi har livnärt sig på idyll hos barnen i Bul-
lerbyn, anarki i Villa Villekulla, saft hos Alfons och 
Muminmamman, trollkonster utförda av Mimosa 
och Roald Dahls häxor, fruktansvärd sorg och död i 
Flickan med svavelstickorna, humor hos Spöket och 
Kalle Anka, deckargåtor som lösts av Blomqvist, Ture 
Sventon och Tvillingarna, drogmissbruk och misär vid 
Bahnhof Zoo, uppväxthistorier och barndomens grym-
maste, mest pinsamma och obehagliga ögonblick hos 
Nancy, Erik, Juha, Ulrike, Anne, Oliver och många fler, 
skräck och äckel beskrivna av Stephen King, Dean R. 
Koontz och livets alla stora frågor på en avlägsen plats 

med det vackra namnet Avonlea eller i en förfluten tid i 
en svensk torparflickas öde.

 Min fantasi har fått allt den har behövt. Men ändå är 
den aldrig nöjd. Min fantasi behöver kittlas, uppmunt-
ras, lockas och ibland nästan uppväckas från de döda. 
Framförallt är det aldrig fridfullt. Min fantasi drivs av 
starka känslor och den suktar alltid efter mera. Det vär-
sta är nog att fantasin aldrig riktigt vet vad den vill ha. 
Ibland är det trams och ibland är det samhällsengage-
rad litteratur.

Men även om fantasin aldrig är fridfull, så ger den 
mig ro. Tack vare min fantasi kan jag njuta av det lång-
samma och det sävliga berättandet. För jag kan känna 
igen mig själv i en liten pojke som kämpar mot termi-
ter i Ogoja i Afrika och jag kan känna med Rasmus 
och Aron och deras upplevelser i Stockholm i början 
av 1980-talet, fastän jag knappt var född då. Det är det 
som gör min fantasi så fantastisk och så nödvändig.

Min fantastiska fantasi hjälper mig att förstå den 
värld jag lever i just nu, just här. 

Jolin Slotte 
lärare i Kreativt skrivande och författare 

Fantastisk fantasi
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HÅLLAS RAK 
(melodi: Bröllopstemat  ur Prokofievs Lieutenant Kijé)  
http://www.angel.fenre.org/Troika.mp3  
Att mellan alla nubbar hållas rak 
är inte så lätt för en ann
men det hjälper om man har en liten vän
- vi kan luta oss mot varann!

IFK-visa
(melodi: imbelupet) 
Herren kom med några ark till Sankte Per:
”Alla dessa vänner är välkomna här!
Många kommer inte ännu, dom mår prima - men ändå;
vi vill träffas, vi som stöder IFK!”

SMILFINKEN  
(melodi: Hernando’s Hideaway)
När imman står om nubbarna
När någon frågar: Ska vi ta?
När vännen vet vad jag vill ha.
Då kan jag bara svara ja
å’ le!

Henrik Huldén, verspoet och  
visartist i Arbis biblioteket 

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

Välkommen! 

Vissångaren Henrik Huldén kommer till Arbis inom 
kort. För att ni ska kunna få en liten försmak på vad 
han har att bjuda på har han skickat oss några snapsvi-
sor som kan vara bra att ha. De handlar alla på sitt sätt 
om vänskap. 

Henrik Huldén

TILL MAT DUGER ALLT
(Melodi: Vi gå över daggstänkta berg)
Till mat duger allt som är gott, fallera
att dricka duger allting som är vått, fallera
dom intoleranta
får törsta och banta
åtminstone tills dom en nubbe fått, fallera

MAT OCH PRAT
(Melodi : Imbelupet)
Vi har kommit för att prata och få mat
men man lever inte blott av mat och prat
våra magar djupt beklagar
dagar utan destillat
ni får förlåta om jag verkar desperat.

FOLKVISA 
(mel. Ant han dansa...)
Ant han ville ha den
till den milda graden
att han glömde säga skål när han sku’ ta den 

VÄN-LIG VISA 
(mel. Blåsippan ute i backarna står)
Vän-der man kappan så blir den kaftan
vän-stertrafik klarar varje japan
väntrummet, där var jag rädd häromdan
vänner, nu slutar vi. Vrid på kran!
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”Det är omöjligt att vara vän med många människor 
samtidigt” påstod filosofen Aristoteles cirka 2 350 år 
före Facebook. På sista tiden har jag funderat mycket 
på hur vi betraktar vänskap i de sociala mediernas tide-
varv. Vad betyder tillit, nära förtroende och ömsesidig-
het – aristoteliska kriterier för vänskap – idag när det 
går att ha hur många ”vänner” som helst på Facebook?  
Jag är inte alls emot sociala medier – tvärtom är de en 
viktig del av mitt liv, i synnerhet då jag var nyinvandrad 
till Finland, men jag kan inte låta bli att känna obehag 
då visa fläker ut sina innersta jag eller vädrar sina åsik-
ter innan de tänkt tankar till slut. Genom Facebook har 
jag tämligen enkelt kunnat hålla kontakt med familj 
och mina vänner i Sverige och med bibliotekskollegor 
och via Facebook har jag fått nya bekanta. Det må låta 
ytligt men att göra tummen upp när en bekant fått en 
fin blomma betyder i alla fall att jag ser henne och att 
hon ser mig – åtminstone en liten del av mig. 

För mig är det ändå viktigt att skilja på virtuell vän-
skap och vänskap som jag byggt upp med vänner under 
lång tid och där vi tillsammans delar en närvaro, en ge-
menskap, minnen - ett systerskap eller ett broderskap 
– vilket jag också kan göra med vänner på Facebook 
efter en tid. 

En vän jämför inte, dömer inte. Hon är inte avund-
sjuk. Hon vågar vara ärlig. Jag kan vara sårbar. Jag kan 
vara mig själv och det är OK. Med henne kan jag tänka 

på Oscar Wildes uppmaning - ”be myself: everyone 
else is already taken”. När vi träffas efter månader, 
kanske år, har det gått en sekund, och vi återgår genast 
till samtalet som vi lämnade. Ett samtal som rör sig 
som vågor fram och tillbaka. Där inget är för högt eller 
för lågt. Glittret i min väns ögon där vi ordlöst skrattar 
på exakt samma ställe i filmen. En verklig vän är en själ 
i två kroppar, säger Aristoteles till oss. 

Med vänners hjälp har jag blivit mer mig själv. Visst 
har jag blivit sur ett tag när en nära vän sade åt mig att 
sluta älta det förgångna likt ett vattenhjul och samtidigt 
insett att hon hade rätt. Jag har också hjälpt och stöttat 
vänner att upptäcka sina jag och fått dem att våga gå 
den smala vägen. För mig har mina vänskapsrelationer 
ofta varit viktigare är kärleksrelationerna. 

Så träffar jag en ny kär vän när jag minst anar det. Vi 
skrattar ordlöst på exakt samma ställe i filmen och fast 
vi inte delar åsikter eller bakgrund glittrar våra ögon 
när vi hälsar på varandra. Samtalet tar vid där det slu-
tade. De slitna artighetsfraserna hoppar vi över för vi 
behöver dem inte. En dag, men inte i dag, skickar vi en 
vänförfrågan på Facebook och där läser vi varandras 
statusuppdateringar – ”Skulle Aristoteles ha varit på 
Facebook, om han levt idag?”

Ylva Larsdotter 
 

Vänskap  
i Facebooktider
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Pappersboken och papperstidningen har fått fler och 
fler alternativ. För många är det självklart att läsa da-
gens tidning eller den senaste boken av favoritförfat-
taren på sin pekdator.  De kallas också för pekplatta, ta-
blettdator, surfplatta, datorplatta - kärt barn har många 
namn. Vi har skaffat en pekdator av modellen Samsung 
Galaxy Tab till biblioteket för att pröva hur den fung-
erar i bibliotekssammanhang. 

Vad är då en pekdator? Wikipedia säger att ” En pek-
platta (på engelska tablet computer), är en handdator 
med pekskärm av typen multi-touch, som styrs med 
hjälp av fingertopparna och är avsedd att kunna hållas 
i en hand.” En pekdator är alltså en dator som består 
av en liten platt bildskärm utan lösa delar. Eftersom du 
använder fingret när du t.ex. vill surfa på internet, spela 
spel, bläddra i e-tidningen och välja vilken låt du ska 
lyssna på, behövs det inte någon mus eller något tang-
entbord. 

Sedan mitten av januari får bibliotekets kunder via 
pekdatorn tillgång till de digitala versionerna av Huf-
vudstadsbladet, Västra Nyland och Borgåbladet plus 
KSF Medias elektroniska arkiv. Naturligtvis finns tid-
ningarna kvar i pappersversioner på biblioteket.  

För närvarande är bibliotekets pekdator till för påse-
ende och användning i biblioteket. Vi svarar gärna på 
dina frågor om pekdatorer och hjälper till med problem 
som kan uppstå på en pekdator. För ny teknik kan vara 

Pekdator på  
biblioteket

hur bra som helst, funkar den inte är det ingen större 
vits med den. 

För dig som vill veta mera om pekdatorer, i synner-
het om en iPad, rekommenderar jag kursen iPad med 
Johanni Larjanko 19-26.3. Då lär han ut och visar hur 
du blir vän med din pekdator. 

För dig som vill lära dig mer på egen hand rekom-
menderar jag följande böcker  -  i pappersform.  
iPad 2-boken: allt du behöver veta om din iPad 
av Peter Jensen (2011)  
Min iPad av Gary Rosenzweig (2013)   

Ylva Larsdotter

Tips: IT-rådgivning på Arbis 
På tisdagar kl. 13.00–15.45 håller Maria Bergman 
och Manu Raster IT-rådgivning i rum 32. Kontakta 
Maria Bergman på tfn 040 509 68 eller per e-post 
maria.bergman@arbis.hel.fi för mer information. 
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Jag har fördelen av att ha ett härligt och betydelsefullt 
jobb. Jag matchar ihop människor som jag tror har nå-
got gemensamt. Men det är inte fråga om någon da-
tingservice, utan frivilligt arbete. Jag matchar ihop van-
liga människor som vill ge av sin tid varje månad med 
sådana som behöver dem. Det handlar om 4-10h per 
månad och skall inte vara något svårt och invecklat. Det 
skall vara någonting som förgyller vardagen. Några be-
tydelsefulla timmar som gör det möjligt för människor 
att komma ut bland med andra och inte bli isolerade 
och ensamma hemma.

Jag skall nämna några exempel: En ung kille behöver 
någon som hämtar honom hemifrån och tar honom på 
korgbollsträningar varannan vecka, är med under trä-
ningen och sedan följer honom hem. En annan önskar 
att någon spenderar tid med honom varannan lördag 
eftersom den dagen känns speciellt lång utan något 
program. Någon vill vara kulturell, gå på bio, utställ-
ningar, museer, men kan inte gå ensam utan behöver 
någon med som stöd. Någon vill gå regelbundet till 
Stockmann men kan inte göra det utan en medhjäl-
pare. En annan är sportig och sysslar med idrott, men 
känner sej ensam och skulle vilja ha någon som följde 
med. Några brukar hänga på stan, shoppa, gå på caféer. 
Någon vill ha regelbundna träffar, andra önskar mera 
spontant program. 

Minns ett matchningsbesök där den stödbehövande 
var en ung kvinna, stödpersonskandidaten likaså. En 

mamma var också med. Hon hade i något skede sagt att 
dottern var försiktig och blyg inför nya människor. Jag 
tror vi båda blev lika häpna för dessa två huvudperso-
ner, stödpersonen och den stödbehövande, satt under 
vår träff och småpratade och kollade in varandras mo-
biltelefoner, och man såg direkt att det hade något ge-
mensamt. Att det här kommer att fungera. Det är i såna 
här stunder som det känns så bra att ha kunnat bidra 
till att två människor har hittat varandra. Och stödper-
sonsförhållandet betyder i bästa fall att båda parter får 
ut något, fast man kanske först tänker att det är den ena 
som ger och den andra som får.

Vilka är då de som behöver en stödperson? De är per-
soner i olika åldrar i huvudstadsregionen men också i 
övriga Svenskfinland. Det är personer som har någon 
funktionsnedsättning, fysisk eller psykisk, eller har svå-
righeter att upprätthålla sociala kontakter. 

Fyra Betydelsefulla Timmar förmedlar stödperso-
ner för personer med funktionsnedsättningar. Mera 
info på 4bt.fi eller på FB Fyra Betydelsefulla Timmar.  
Sonja Karnell är samordnare, tel. 041-501 25 31 eller 
sonja.karnell@samnet.fi

Sonja Karnell, 
SAMS – Samarbetsförbundet kring funktionshinder

”4 Betydelsefulla Timmar”  
handlar om att ge och få
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Information om frivillighet – Vill du ge litet av din tid för frivilligarbete?
Onsdag 13.2. kl. 11.00–16.00 finns olika frivilligorganisationer från huvudstadsregionen 
på plats i Arbis aula. Kom och bekanta dig med verksamheten och tala om frivilligupp-
drag. På plats är bland annat Psykosociala förbundet, Folkhälsan, Helsingfors Mission, 
SAMS Fyra Betydelsefulla Timmar. Arbis i samarbete med Sams

Helsingfors Arbis

Till salu bl.a. ylleföremål, glaskonst, 
bildkonst, lappteknik, påskpynt, silver-

smycken, fotokonst, ekologiska bakverk 
och handgjorda böcker 

- allt tillverkat av Arbis duktiga timlärare

Demonstrationer av bl.a. 
möbelrestaurering och mindfullness

  

Föreläsning: Hembygdsföreningar 2.0
Trivsel, gemenskap och modern  

stadskultur föder inte sig själv, Jaakko 
Blomberg från Kallioliike diskuterar bl.a.  
kvartersfester och restaurangdagar med 

Susanne Österlund-Plötsch från  
Svenska litteratursällskapet. 

 Kl. 15 i biblioteket

Lärarkonsert
Arbis musiklärare med vänner bjuder på 

musik som ligger dem nära hjärtat.
Kl. 18 i festsalen

Kom Se

Köp
LyssnaLär

Fredag 15.3, kl. 12–19, vån. 2
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Magnus Silfvenius Öhman, 
känd från ”Magnus och Petski på TV”, undrar: 

Som en del av förberedelserna för ett nytt TV-program 
för YLE fem, söker vi svenskspråkiga pensionärer som 
skulle vilja berätta om sina erfarenheter av kärlek:  
Vad är kärlek? Finns det bara en stor? Och kan man  
någonsin bli för gammal för ny kärlek? 
 
Är du i dagsläget singel? 
Vill du dela med dig av dina erfarenheter? 
Kan du tänka dig att vara med i TV? 
 
Kontakta: 
 
Mia Oikarinen, producent 
Tfn 040 821 6689, e-post: mia@fivecorners.fi 
 
Magnus Silfvenius Öhman, programledare 
e-post: magnus@fivecorners.fi 

Har du upplevt kärlek? 

Sinnesfest för alla barn
Barnfest lördagen den 6.4 på  
Annegården, Annegatan 30, 

Helsingfors. kl. 12-16
 
Under festen bjuds det på mer än 20 verkstäder, 
teaterföreställningar och program. Festen ger möjlighet 
för alla barn, med eller utan funktionsnedsättning, att 
skapa och ha roligt tillsammans med konst och kultur. 

Festen arrangeras av: 
AllCultures, Arbis, Ateneum, Bamsegruppen, Bridge, 
Children CrossingCultures, Esbo stads kulturtjänster, 
Sensoteket/FDUV, Finlandssvenska teckenspråkiga 
r.f., Förbundet Finlandssvenska synskadade r.f., Hel-
singfors kulturcentral, Helsingfors konstmuseum, 
Luckan r.f., Nylands CP-förening r.f., Projekt Gnistan, 
Regnbågsankan r.f., Sagateatern, Familjecenter, Sven-
ska Teatern, UngMartha, som vill skapa tillgänglighet 
för alla barn till kultur och konst. 

 Fritt inträde.
OBS! Rullstolar och vagnar kommer enklast infrån bakgården.

Mer info: luckan.fi/helsingfors och  
zusan.soderstrom@luckan.fi

Konst- och kulturresa till Tammerfors 
Kom med till museicentret Vapriikki som inrymmer ett tiotal 
utställningar i separata museer. Vi besöker också Sara 
Hildéns konstmuseum, där bl.a. Rauni Liukkos rödmålade 
rusningsspårvagn har fått en egen vitrin. Resan ordnas 
som en heldagskurs med föreläsningar i bussen och guid-
ning på plats. Bindande anmälning till kursen senast 15.2. 
Resekostnader och inträde till museerna tillkommer. Start 
med egen buss från Arbis.
130099 (14 €) 1.3, fredag, kl. 9.00–18.00
	 	 Alexandra	Ramsay	och	Hans-Peter	Holmsten

  8.00  Start utanför Arbis 
10.00  Ankomst till kulturcentret Vapriikki.    
  Kaffe 
  Valfri utställning, t.ex. Tammerfors 1918 eller 
   utställningen om skons historia i Finland 
11.30  Guidad rundtur ”Pumpuliplikan jäljillä” på ar-  
  betarmuséet Werstas i Finlaysons gamla fabriker. 
13-14 Lunch på restaurant Plevna 
14.30  Sara Hildéns konstmuseum. Utställningen  
  ”Frauen” av skulptör Thomas Shütte 
Flexprogram: Tammerfors domkyrka/ shopping 
16.00  Hemfärd, ankomst till Helsingfors c. 18.00

Pris för lunch och två museer 47 €. Bussresans pris 
beroende på antalet deltagare. Pengarna samlas in i 
bussen.
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I vitrinerna

Elevarbeten från kursen Bokbindning med Sven Seger. Elevarbeten från kursen  
Marmorering 
med Kristina Palmgren.

Elevarbeten från kursen Knyppling med Stina Normén-Böök.
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Information om frivillighet – Vill du ge litet av din tid för frivilligarbete?
Onsdag 13.2. kl. 11.00–16.00

Alla hjärtans visor 
14.2, torsdag kl.18.05–19.35, biblioteket

Föreläsning: Universums historia och framtid
26.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

IT-föreläsning: Microsoft Update – håll din dator uppdaterad
28.2, torsdag kl. 18.00–19.30, rum 31

What Parents Should Know About Media
28.2, Thursday, 6:05–7:35 p.m., Library

Föreläsning: Kvinnan och hormonerna
5.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Föreläsning: Vem ska sköta barnen? Familjeband, valfrihet och jämlikhet
7.3, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Konsert: ”Från Bacchi buller och tumult”
8.3, fredag kl. 18.00, festsalen

Föreläsning: Trädgårdsväxternas namn som minnen av platser och personer
12.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Föreläsning: Länken till mor
13.3, onsdag kl. 18.00–19.30, rum 42

Föreläsning: Санкт-Петербург
14.3, torsdag kl.18.05–19.35, rum 35

Författarsamtal: På djupet med Sissel Lund-Stenbäck
14.3, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Arbismarknaden
15.3, fredag kl. 12.00–19.00

Föreläsning: Hembygdsföreningar 2.0 – om urbana rörelser,  
stadens hjärta och glädjen i att ordna kvartersfester
15.3, fredag, kl. 15.00–16.00, biblioteket

Lärarkonsert
15.3, fredag kl. 18.00, festsalen

Matlagningsdemonstration: Goda påskrätter (10 €)
19.3, tisdag kl. 13.00

Föreläsning: Kvinnors hjärtsjukdomar
19.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Det lungsjuka geniet från Raivola – myter om Edith Södergran 
20.3, onsdag, kl. 18.05–19.35, biblioteket 

Författarsamtal: På djupet med Thomas Brunell 
21.3, torsdag, kl. 18.05–19.35, biblioteket

Damkören Vox Feminas 5-årsjubileumskonsert
23.3, lördag eftermiddag (närmare information i februari), festsalen.

Föreläsning: Rysk påsk
26.3, tisdag kl.18.05–19.35, biblioteket

Grupptryck, rasism och vägar ut
9.4, tisdag, kl. 18.05–19.35, biblioteket

Författarsamtal: På djupet med Tiina Rosenberg
11.4, torsdag, kl. 18.05–19.35, rum 23
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