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Tulpaner
På Arbis brukar vi bland den fastanstälda personalen 
uppvakta varandra bl.a. på födelsedagar.  Det brukar 
bli sång och blommor. Åtmistonen blir det ”jag må hon 
leva” men om nån fyller jämt eller det är annat ”stort” så 
brukar vi tillsammans skriva en egen sång som vi sedan 
sjunger glatt och gör ett stort kort med orden på som 
minne. Det är inte så ofta man får blommor därför bru-
kar vi alla bli väldigt glada av denna lilla gest. Vi upp-
vaktar också andra viktiga dagar som om man får barn, 
slutför studier eller hamnar in för sorg. 
Pärmens glada vårblommor är foto på den bukett vi 
gratulerade vår vaktmästare Ia Averi med på hennes fö-
delsedag. Den var så grann med glädje och frihet efter 
vintern så den fick pigga upp pärmen denna gång.

Maria Lindh
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Vintern är den perfekta tiden att passa på och fros-
ta av frysen då du kan ställa maten på balkongen. 
Nu börjar det bli sista chansen att göra det för den-
na vinter!

En frys som är full av frost kan dra nästan dub-
belt mer el än normalt.

Miljötips
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Inom vuxenutbildningen i Finland talar man sedan 
länge om ”den fria bildningen” som ett alldeles särskilt 
begrepp. Den lagstiftning som reglerar vår verksamhet 
heter också Lagen om fritt bildningsarbete och den gäl-
ler inte bara medborgar-/arbetarinstituten, utan också 
folkhögskolorna, sommaruniversiteten, studiecentra-
lerna och idrottsinstituten. 

Det finns få saker som leder till så mycket diskussion 
bland lärare på medborgarinstituten som frågan om 
vad det där ordet fritt egentligen står för. Är det den 
studerandes frihet att ta sig till vuxenutbildningen på 
sin egen fritid? Är det den planeringsansvariga lärarens 
frihet att planera och arrangera hurdana kurser som 
helst och se om det kommer folk till dem? Är det insti-
tutens frihet att bjuda ut ett program utgående från de 
anställdas egna intressen? Eller deras frihet att tillsam-
mans med kursdeltagarna planera trevliga kurser? Är 
det kursdeltagarnas frihet att fritt komma med förslag 
om kurser som intresserar när man inleder planering-
en inför nästa arbetsår? Eller är det samhällets frihet 
att pådyvla medborgarinstituten olika uppdrag för att 
fylla olika slag av utbildningsbehov som finns i sam-
hället? Som exempel kan man nämna IT-undervisning, 
undervisning i hälsokunskap, motion och idrott eller 
kurser i hälsosamma dieter. 

Något som förbluffade mig mycket för nästan sju år 
sedan då jag började jobba här på Arbis, var att med-

Fri bildning

borgarinstituten inte hade någon läroplan som regle-
rade deras verksamhet. Mitt perspektiv var grundsko-
lans och gymnasiets, två skolformer som är kraftigt 
reglerade av olika regelverk och läroplaner. Kontrasten 
var iögonenfallande. Hur skulle lärarna kunna planera 
undervisning utan en läroplan? Det visade sig vara en 
alldeles onödig oro. Arbislärare formligen sprudlar av 
pedagogiska idéer och uppslag. 

Men frihet innebär alltid också ansvar. Ansvaret föl-
jer med den kunskap och den formella behörighet som 
alla våra planeringsansvariga lärare har. De är en ga-
ranti för att lärarna vet vad som rör sig i tiden, vad som 
är på gång just nu ute i samhället, vilka behoven bland 
befolkningen är. De är också en garanti för att lärarna 
är intresserade av att frivilligt fortbilda sig inom sitt 
eget område och hela tiden hålla sig informerade. Den 
här kunskapen ger våra lärare möjlighet att skapa ett år-
ligt utbildningsutbud på närmare 800 olika kurser, som 
tillsammans de facto skapar vår läroplan och avspeglar 
vår inlärningssyn.  Kurserna ger å sin sida de studeran-
de friheten att välja i vårt stora utbud. Kursdeltagarna 
kan också fritt komma med idéer och förslag till kurser 
nu när vi snart inleder vår intensiva planeringsperiod 
för nästa läsår. Fritt fram för kursplanering alltså till-
sammans med våra planeringsansvariga lärare!

Gunborg Gayer

Biträdande stadsdirektör Ritva Viljanen på besök i Arbis bibliotek för att diskutera verksamheten med personalen.
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Nils Torvalds, 
ordförande (SFP)
Jag var första gången på Ar-
bis någon gång alldeles i bör-
jan av 60-talet. Efter det har 
jag gått på olika föreläsningar 
och dessutom hållit några 
själv. Ganska bra alltså, tror 
jag.

Att vara ett andningshål 
och en smidig port för nya 
kunskapsbehov.

Just nu hinner jag inte, 
men kanske jag i något skede 

hinner delta i en kurs om EU.

Christel von Martens, 
viceordförande (SDP)
Jag satt med även i den förra di-
rektionen och hade då möjlig-
het att lära känna Arbis  

Arbis är jätteviktigt för 
Helsingfors. Det bor över  
35 000  personer med svenska 
som modersmål enbart i Hel-
singfors och med Arbis kan sta-
den förebygga såväl fysisk som 
psykisk ohälsa. Arbis skall vara öppet för alla.

Jag går redan på  ett flertal av Arbis kurser och  kan 
rekommendera alla att delta. Det finns ett stort och 
mångsidigt utbud av kurser.  

Ted Apter (Saml)
Jag har bekantat mig med 
Arbis genom att själv delta i 
kurser och diverse evenemang 
som ordnats på Arbis. Senast 
deltog jag i en kurs i skär-
gårdsnavigation. Jag anser att 
Arbis har ett brett kursutbud 
och tanken om att utöka indi-
videns kunskap, som baserar 
sig på frivilligt deltagande, är 
ytterst nyttig.

Arbis funktion är att möjliggöra utbildning på väl-
digt varierande områden för alla, oavsett bakgrund och 
livssituation. Arbis har en stor roll i främjandet av den 
finlandssvenska kulturen genom att erbjuda kurser på 
svenska för alla. Förutom kurser, så finns det helt enkelt 
ett stort behov för svenskspråkiga utrymmen i Helsing-
fors, där man kan anordna nästan vad som helst och 
samtidigt utöka växelverkan för den tvåspråkiga be-
folkningen.

Jag har redan länge planerat att delta i kustskeppar-
kursen, som ordnas i samarbete med Navigationssäll-
skapet. Det blir nog dock först 2014.

Eppie Eloranta (Saml)
Jag bodde på Tempelgatan 10 under 
några år och gick förbi Arbis dagli-
gen. Jag tyckte om att titta in i fönst-
ren och såg människor som vävde 
mattor och längtade med. Jag skulle 
gärna ha deltagit, men mitt dåvaran-
de jobb gav inte möjligheter för det. 
Då visste jag dock inte, hur mångsi-
digt Arbis är.

Arbis har en väldigt viktig civiliserande uppgift. Arbis 
ger också utmärkt fina möjligheter för livslångt lärande 
och kreativitet för alla svenskspråkiga, men också till de 
finskspråkiga eller invandrare som kan en del svenska.

Sushi och senare navigation: Kustskepparexamen och 
det finns ju så många andra kurser som jag gärna skulle 
vara med på.

Marja-Leena Itälehto-Supponen (KD)
Jag visste bara att det fanns ett 
svenskspråkigt arbetarinstitut vid 
namn Arbis i Helsingfors men 
inte alls mycket om dess kursin-
nehåll och verksamhet. Jag deltog 
i några kurser på finska arbetarin-
stitutet i slutet av 1990-talet. Först 
på senare tid har jag blivit intres-
serad av det svenskspråkiga in-
stitutet. Jag tycker att det svenska 
språket och kulturen är viktig för 

Arbis nya direktion

I samband med att Helsingfors har fått ett nytt fullmäk-
tige har också Arbis fått en ny direktion. Arbis mång-
åriga direktionsordförande Sture Gadd har efterträtts 
av europaparlamentarikern Nils Torvalds. Här presen-
terar sig de nya medlemmarna. De fick alla tre frågor 
att besvara:
1. Hur väl kände du till Arbis innan du blev invald  
    i direktionen?
2. Vad är Arbis funktion i dagens Helsingfors?
3. Vilka arbiskurser tänker du gå på?
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Finland och från mina uppväxtår i Sverige är det gan-
ska naturligt att jag är av den uppfattningen.

Arbis ger en möjlighet för individen till social, teore-
tisk, praktisk och kulturell utveckling utan hänsyn till 
kön, social status eller ras och kultur. Jag tror att Arbis 
med sin verksamhet underlättar integrationen av olika 
nationaliteter och raser. Jag tror att Arbis på detta sätt 
bygger broar mellan kulturer och olika språk samt hjäl-
per till att förhindra rasism i samhället.

Jag är intresserad av många olika kurser men det gäl-
ler bara att få tiden att räcka till. Jag tänkte börja med 
en kurs i gymnastik.

Tuomas Kurttila, 
stadsstyrelsens representant 
(SDP)
Jag har jobbat på undervisnings-
ministeriet. Därför visste jag att 
Arbis är det största svensksprå-
kiga medborgarinstitutet i Fin-
land.

Det är mycket. Ett Arbis för 
alla. Livslångt lärande är viktigt. 
Arbis har många möjligheter att 
befästa svenska språkets ställ-

ning i Helsingfors och i Finland. Det är viktigt för mig.
Livet under medeltiden. Säkert.

Liisa Niekka (Gröna)
Ganska bra. Jag var förra perio-
den styrelsemedlem.

Man kan säga att det är viktigt 
för alla som har svenska till mo-
dersmål, och också för dem som 
kan tala svenska men inte har 
det som modersmål.

Jag har funderat att jag skulle 
börja studera portugisiska. Jag 
är dålig med datorer så allt vad 
man kan göra dem skulle vara 
bra kurser. Jag är också intresserad av bokbindning.

Pekka Tiusanen (Sannf)
Jag har studerat någon kurs i 
bildkonst på Arbis (croquis, 
på 2000-talet). På nätet har jag 
följt Arbis verksamhet. Jag har 
studerat ca 18 år bildkonst på 
finska sidan (Työväenopisto), 
och jag kan anta, att Arbis och 
Työväenopisto har likadana 
problem i sin verksamhet. 

Arbis är en av de viktigaste 
organisationerna för svenskta-

lande invånare i staden och huvudstadsregionen.  För 

att upprätthålla svenskan har Arbis en stor betydelse i 
hela regionen. Arbis är också av stor betydelse för finsk-
språkiga människor, därför att man minskar fördomar 
med att arbeta tillsammans. Organisationen är enkel 
och lätt bemannad.  Staden kan och den skulle bättre 
utnyttja organisationen. 

Bildkonst: croquis, oljemålning 

Pirjo Työrinoja (Gröna)
Jag känner väl arbetarinstitut-
ens arbete och kursutbud, sär-
skilt på den finska sidan. Tidi-
gare visste jag inte att Arbis har 
ett så stort och omfattande bib-
liotek.

Verksamhetsidén är bra och 
akut. “Arbis erbjuder huvud-
stadsregionens invånare möj-
ligheter att inhämta nya kun-
skaper och färdigheter och att 

utveckla sig individuellt och i samverkan med andra. 
Arbis främjar den finlandssvenska kulturen och kun-
skaper i svenska.” 

Mångkulturellt samarbete kommer att vara fram-
tidens prioritet, samt omfattande information av alla 
möjligheter som Arbis erbjuder.

Mitt arbete har s.k. gränslös arbetstid. Därför är det 
mig mycket svårt att delta i en regelbunden kurs. För 
tillfället går jag på en ekumenisk ikonmålningskurs på 
Toimelan opisto. Tyvärr har Arbis inte något motsva-
rande.

Erwin Woitsch (VF)
Ganska bra, var direktionsmed-
lem även under den förra peri-
oden. Dessutom har jag deltagit 
i Arbis verksamhet sedan länge.

Själv vill jag betona den vik-
tiga funktionen som Arbis har 
som ett svenskt allmänbildan-
de vardagsrum (ja, och också 
som ett festställe!) och kultur-
centrum för alla svenskkun-
niga och nordiskt orienterade stadibor. Mötesrum som 
fungerar på svenska är numera ganska få. Jag tycker 
att vi direktionsmedlemmar ska se oss även som före-
språkare och diplomater för det självständiga Arbis och 
dess mångsidiga studieverksamhet.

I höstas tog jag en kurs i engelska och tidigare gick jag 
bl.a. på bokbindningskursen och lagade mat på span-
ska. Tyvärr missade jag Kaj Korkea-ahos författarbesök 
i februari, men väntar på föreläsningen om Sankt Pe-
tersburg på ryska som hålls den 14 mars.
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Arbiskursen ”1900-talet: historien, konsten, arkitektu-
ren och designen” avslutades lördagen den 9 februari 
med en utfärd till Norrmark och Villa Mairea. Kursen 
gav en bra överblick av Finlands historia och dessa 
konstområden under 1900-talet. Som avslutning fick 
nitton deltagare under Alexandra Ramsays ledning 
bekanta sig med utvecklingen i företaget A. Ahlström 
från slutet av 1800-talet till idag samt med ett av värl-
dens mest kända privathus, nämligen Villa Mairea.

Lunch intogs på Klubben i Norrmark och därefter 
besökte gruppen utställningen ”Voyage”, som inrät-
tats i tidigare bruksbyggnader vid forsen i Norrmark. 
Utställningen skildrade utvecklingen i industriföreta-
get Ahlström, som 1851 grundades av Antti Ahlström 
och sedan har vuxit inom och utanför landets gränser. 
Idag är koncernen världsledande inom produktion av 
papper- och fiberprodukter. Antti Ahlström lät 1877 
uppföra ett ståtligt residens i form av träslottet Isotalo i 
Norrmark. Hans son och efterträdare Walter Ahlström 
byggde 1901 jugendvillan Havulinna, som nu ligger ett 
stenkast från Villa Mairea. Villan planerades och bygg-
des 1938-39 av arkitektparet Alvar och Aino Aalto för 
Maire och Harry Gullichsen. Maire Gullichsen var dot-
ter till Walter Ahlström och således sondotter till fö-
retagets grundare Antti Ahlström. Hon hade studerat 
målarkonst i Paris för målaren Ferdinand Léger och var 
en av firman Arteks grundare. Harry Gullichsen fung-
erade i många år som chefdirektör för A. Ahlström. 

Villa Mairea är ett helhetskonstverk, där själva bygg-
naden planerades av Alvar Aalto och hans arkitektbyrå, 
medan inredningen långt planerades av hans hustru 
Aino men också av Alvar, som egentligen ville bygga 
huset mitt i en fors på Ahlströms marker några kilome-
ter från Norrmark. Inspiration hade han fått från Frank 
Lloyd Wrights hus Fallingwater i USA och villan skulle 
ha svävande balkonger över en friformad sockelvåning. 
De båda paren Aalto och Gullichsen drömde om ett 
jämlikt, klasslöst samhälle och det kan kännas mot-
stridigt att Aalto planerade en dylik byggnad, Finlands 
exklusivaste miljonärsvilla, för det unga paret. Men de-
ras samhällsdröm gav paret Aalto friheten att för huset 
planera individuella lösningar, vilka många senare kom 
att bli standardproducerade Aaltomöbler, som bidragit 
till trivseln i många finländska hem i 70 års tid.

Planlösningens huvudmotiv är ett sammanhäng-
ande ca 250 kvadratmeter stort vardagsrum, där man 
eftersträvade fritt grupperbara mellanväggar för att få 
en arkitektonisk helhet, där målarkonsten och vardags-
livet bildar en naturlig miljö, som fortsätter ut i natu-
ren genom stora fönsterytor och ytterväggar som kan 
skjutas undan och öppna upp utrymmena mot gården 
med simbassäng och bastu. Rummen flyter fritt in och 
ut i varandra och ut i naturen. I vardagsrummet finns 
stålrörskolonner, som bär upp den övre våningen och 
som också innehåller avloppsrör som för bort regnvat-
ten från det plana yttertaket. De mörka stålrören, som 

Villa Mairea  
– konstnärlig frihet 
gav helhetskonstverk
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delvis är beklädda med ljust trä, står mitt i rummet och 
påminner om de vackra furor som man ser genom de 
stora fönstren i barrskogen som omger huset. I var-
dagsrummets innertak i furu finns 52 000 små luft-
hål, som sköter luftkonditioneringen och fördelar den 
renade luften jämnt över hela rummet. I Villa Mairea 
kunde paret Aalto pröva olika materialkombinationer, 
formlösningar och planuppslag. Här finns jugenddrag 
med arkitekturen som en del av den omgivande natu-
ren, här finns ett rationalistiskt formspråk och material 
som är typiska för Aaltos arkitektur: trä, tegel, kakel 
och koppar samt de typiska kurvade formerna i väggar 
och möbler. 

Under början av fortsättningskriget 1941 skrev Maire 
Gullichsen till Alvar Aalto: ”Här är tyst och stilla, Mai-
rea vackrare än någonsin.” Villa Mairea står oföränd-
rad kvar sedan drygt 70 år. Jag tror att vi alla besökare 
instämmer i hennes ord; den rofyllda platsen och den 
vackra byggnaden lämnar knappast någon oberörd. 
Villa Mairea ägs numera av A. Ahlström och kan besö-
kas av grupper enligt överenskommelse. Övre våningen 
av huset är privata utrymmen och får inte besökas.

       
Harriet Weckman 
text och foton
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Ordet ”frihet” är ett väldigt mångtydigt begrepp och 
det kan ibland kännas att det gått inflation på det 
hela. Det används överallt på jorden i vitt skilda sam-
manhang. Det är inget man kommit på de senaste 
årtiondena utan det har använts i århundraden. Jag 
vill inte ta upp de olika filosofiska skolornas tolk-
ningar av det här begreppet utan ”filosoferar” här själv 
helt fritt kring olika aspekter runt begreppet frihet. 
   Hur kan det här begreppet få människomassor att 
välla ut på gator och torg för att där sedan skandera 
sina slagord om frihet? Det är ju något var och en kan 
se på nyheterna alltid då och då. Det handlar oftast om 
länder bortom Europa men är inte helt ovanligt här 
heller. I dagens norra Europa är det dock en osannolik 
syn. Vi anser säkert att det inte direkt angår oss. Vi 
har ju frihet här, eller..? Frihet att göra vad? I mångt 
och mycket är vi ju fria. Fria att välja vår utbildning, 
vårt yrke, vår partner. Vi kan också fritt resa ut och in 
i landet, vi får rösta på den vi vill i allmänna val. Det 
finns en hel mängd med saker som vi är fria att göra 
men hur är det då med allt det andra vi inte får göra? 
I varje samhälle finns det regler som säger vad vi får och 
inte får göra. Vissa av de senare är så gott som självklara 
för var och en. Man är ju inte fri att ta livet av någon eller 
fri att ta för sig av andras ägodelar när man så känner. 
Om detta råder det knappast några tveksamheter. 
   Om vi bortser från dylika självklarheter, vad är vi 
då inte fria att göra? Vi i Finland är till exempel inte 
fria att inhandla snus på nätet trots att detta inte på 
något sätt skadar vår omgivning. Det har våra egna 

myndigheter bestämt, inte EU. Vi är inte fria att 
öppna en vinbutik här oavsett att de flesta övriga EU-
medborgare har den friheten. Vi är inte fria att förfoga 
över hela vår inkomst som vi med arbete tjänat ihop, 
utan vi måste betala en del av denna i skatt. Det finns 
många saker som begränsar vår frihet även här. Vissa 
av dem är välbefogade såsom skatten. Andra åter 
mindre vettigt befogade såsom förföljandet av snusare. 
   Vad är då frihet på andra håll i världen? Vi 
västerlänningar har ofta en mycket snäv bild av 
friheten. Vi vill gärna exportera vår frihet till andra 
länder. Bästa exemplet över denna exportiver är kanske 
USA där retoriken kring begreppet frihet ofta tas upp 
i olika, främst politiska sammanhang. Viljan är säkert 
ofta god i grunden. Man vill att andra också får samma 
möjligheter som vi uppnått i västvärlden. Frågan blir 
då: Varför misslyckas då denna ”export” så ofta? Det 
som västerlänningar oftast missar när det gäller att 
försöka exportera sin syn på vad som är demokrati och 
frihet till andra länder är att man aldrig ens försökt ta 
reda på vad mottagaren anser om frihet. Vad tycker 
en afghan är frihet? Vad tycker en irakier är frihet? 
Förmodligen lite olika och ännu mer olika tänker 
säkert en burmes, en malier eller en bolivian om man 
frågar vad är frihet och demokrati? Dessa två begrepp 
går ofta hand i hand, särskilt i länder som vi är vana 
att betrakta som ofria och odemokratiska. Demokrati i 
ett av ovannämnda länder skulle förmodligen skilja sig 
avsevärt från det vi är vana att betrakta som demokrati 
om folket där själv skulle få forma ett demokratiskt 
samhälle enligt vad de anser vara demokrati. 
   Vad jag här ville komma till är att vi i västerlandet 
har våra traditioner sedan århundraden tillbaka 
med antikens demokrati som fröet till senare tiders 
vidareutveckling av demokrati och frihet. Även i Europa 
har denna utveckling gått i väldigt olika takt på sina håll. 
Andra kulturer har också sina traditioner och demokrati 
med frihet måste ha sin grund i dessa traditioner för att 
kunna lyckas och bli bestående. En sådan utveckling tar 
också tid och går inte i en handvändning såsom man 
ibland tycks ha trott på andra sidan Atlanten. För att 
lyckas, behövs det både 
tid och tålamod, samt att 
basen finns i den lokala 
synen på vad frihet och 
demokrati är. Det har även 
den europeiska historien 
bevisat. Utan vår tradition 
skulle inte heller vi ha den 
frihet eller demokrati vi 
idag har.
 
Peter Ragnvaldsson
fil.mag, historiker, 
timlärare på Arbis

Frihet  Libertà   
Свобо́да  Freiheit  
Liberté  Freedom  
Ελευθερία  Vabadus  
自由  ةيرحلا
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Aldrig tidigare har människoliv betytt så lite i gal-
na diktatorers ögon som under andra världskri-
get. Strateger och makthavare tvekade inte att slakta 
sina egna män i totalt hopplösa uppdrag, att åder-
låta sina länder på unga män som knappast tram-
pat ut  barnskorna. Mot slutet av kriget då tyskar-
nas totala nederlag redan stod bakom hörnet tve-
kade Hitler inte att med ett faderligt leende skicka ut 
grupper av barn i kriget.

Ett av de mest skakande personporträtten under hela 
kriget är nog den totalt obegripliga fanatism Magda 
Goebbels, propagandaministern Josef Goebbels fru, vi-
sar nere i Hitlers bunker, då hon förgiftar sina sex barn, 
den yngsta kanske ett par år gammal medan den äldsta 
flickan anar oråd och försöker göra motstånd. Magda 
ville inte att de skulle leva i en värld där den nazis-
tiska ideologin inte längre styrde. Här visar nazismen 
sitt allra fulaste ansikte, förkväver frihet hos alla utan 
skrupler. 

Under en galen diktators regim kan ingen frihet exis-
tera - se bara på al Assad i Syrien. Under andra världs-
kriget  fanns ju också andra ondskefulla potentater av 
Hitlers kaliber, Stalin och Mussolini m.fl. 

Det var som om alla slussar hade öppnats med en 
gång, som om det ur Pandoras ask hade strömmat ut 
giftormar som spred mord och förintelse över snart sagt 
hela jordklotet. Den hårda kampen om Stalingrad, som 
sägs ha blivit krigets vändpunkt betydde det ultimata 
lidandet både för tyskarna och för ryssarna. Det  var 
sträng kyla, snö, inga vapen, ingen mat, inget bröd åt 
mannarna, nästan alla hästar var uppätna, ett par tyska 
bataljoner såg ingen annan råd än att kapitulera. ”Det 
ligger ihjälfrusna tyskar längs vägen vi följer. De har 
dåliga stövlar och värdelösa kappor... Soldaterna haltar 
fram på frostskadade fötter, deras läppar har spruckit 
av kylan och deras ansikten ser ut att vara av vax, som 
om de var döende” berättar en journalist som följde 
med trupperna, i Antony Beevors bok om Stalingrad. 
Läkarna var beundransvärda, de stannade ofta kvar i de 

primitiva fältsjukhusen till det bittra slutet. Löss häng-
de som druvklasar i de sårades ögonbryn och skägg och 
blev till en grå massa som kröp över från patienten till 
sjukvårdarna. Tyfus blev allt vanligare. ”Ofta blev tår 
och fingrar kvar i de smutsiga bandagen när vi bytte 
dem” berättade en läkare. Det var rena helvetet och 
sammanbrottet redan nära då det kom ett signalmed-
delande från Hitler ”Kapitulation utesluten. Trupperna 
kämpar vidare till slutet.” Han ville det totala självmor-
det, också för hela sitt folk. 

Det tog knäcken på den del av den 6.armen som ännu 
stapplade fram, av den fanns nu bara förfrusna spillror 
kvar. Frihet från lidande var vad stackars människov-
rak snart önskade sig.

För det fanns ju fortfarande tyska generaler och of-
ficerare som försökte göra motstånd in i det sista.  

Vad var det för slags frihet de tänkte på, kan man 
undra. Knappast ändå friheten att få en medalj och en 
klapp på axeln av Hitler?

Hoppades de fortfarande på den frihet de kanske 
trodde att ett världsherravälde skulle ge också dem, att 
något lite av äran efter segern skulle falla över också på 
dem?

Röda armén firade segern med blandade känslor. 
Nio miljoner döda och 18 miljoner sårade plus 18 mil-
joner civila offer är de siffror som anges, hur ofattbart 
det än verkar. Och då ryssarna intog Berlin kunde de ta 
hämnd och härja fritt, minst 95 000 kvinnor våldtogs.

Liknande blodiga strider utspelades runt om på 
klotet. Kina var i kaos, förstört och söndertrasat av 
japanerna som hade sparkat fotboll med kinesers hu-
vuden i Nankin. På den europeiska kontinenten ir-
rade hundratusentals från sina länder fördrivna män-
niskor omkring på vägarna. Tvångsarbetarna bör-
jade ta sig hem till fots. I hopp om att friheten skulle 
möta dem i deras hemländer. Så var det inte alltid. 
Massvåldet hade hårt gått åt de mänskliga värdena, 
mord och stöld var inte längre något så alltför ovanligt, 
hade för många blivit vardag.

Kriget hade börjat som det ”goda kriget”, nazismen 
måste kväsas. Men i längden misslyckades segern med 
att skapa världsfred, och en relativ frihet för många in-
blandade länder. Kalla kriget hotade redan, oron i Mel-
lanöstern ökade efter massflyttningen till Palestina ef-
ter befrielsen av koncentrationslägren m.m.

Fattigdom blev verklighet för många krigsoffer - och 
bland fattiga minimeras friheten. 

”Erövrare betyder idag inte längre en segrande krigs-
herre. Storheten har flyttat till ett annat fält”, säger Al-
bert Camus i Myten om Sisyfos”. Den ligger i protesten 
och i offret utan framtid”.

Så vad skall man protestera mot? 

Margita Andergård 
som går på kursen om II världskrigets historia

Pandoras ask 
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Sedan hösten 2012 har det vid Arbis pågått en föreläs-
ningsserie gällande andra världskrigets historia. Före-
läsningsserien är intressant och givande, inte minst för 
att det är fråga om händelser som av någon anledning 
inte behandlades i historieundervisningen i skolorna, 
åtminstone inte under 1950-talet och första hälften av 
1960-talet. Föreläsningsserien bygger på en faktabase-
rad genomgång av alla betydande händelser under kri-
get. Vi har hittills behandlat bl. a. upptakten till andra 
världskriget, de finska vinter- och fortsättningskrigen, 
krigshändelserna i Väst- och Östeuropa samt på Bal-
kan, i Nordafrika och i Mellanöstern samt Hitlers fält-
tåg mot Sovjetunionen. Vi har också fått se intressanta 
filmer som på ett åskådligt sätt visat t.ex. krigföringen 
till havs och i luften. Också Winston Churchill, Josef 
Stalin och Adolf Hitler har kort presenterats.  Man slås 
av hur två personers ambitiösa expansionsplaner lycka-
des åstadkomma allt det kaos och det elände som andra 
världskriget innebar och av hur oförberedda vissa län-
der var inför det som komma skulle. 

Jag har blivit ombedd att reflektera över begreppet 
frihet mot bakgrunden av föreläsningsserien om andra 
världskriget. Detta är ingen lätt uppgift. I avsaknad av 
personliga erfarenheter av kriget blir mina kommenta-
rer närmast spekulativa. Begreppet frihet är månfaset-
terat. Det finns de som definierar begreppet ”positivt”, 
d.v.s. som de faktiska möjligheter man har att kunna 
handla fritt och de som föredrar en ”negativ”definition 
av begreppet, vilken innebär avsaknad av olika typer av 
yttre begränsningar och förtryck. Vårt lands grundlag 
innehåller i kapitel 2 bestämmelser om vissa grund-
rättigheter, som samtidigt innebär en frihet att utöva 
dessa rättigheter (t.ex., rätt till jämlik behandling, rätt 
till liv och personlig frihet, rätt att fritt röra sig i landet, 

yttrandefrihet). Begreppet frihet innefattar rimligtvis 
också ”vardagliga” friheter att själv reglera sin tillvaro 
och sitt liv trots att dessa rättigheter inte nödvändigtvis 
är reglerade i lag. Medaljens frånsida innebär samtidigt 
att alla dessa friheter kan vara begränsade av samhäl-
leliga lagbestämmelser.  Vad har då allt detta att göra 
med andra världskriget? Under kriget var den enskilda 
medborgarens frihet att reglera sitt eget liv säkerligen 
begränsad av säkerhets- och andra skäl, alla lagbestäm-
melser till trots. Detta bör i ännu högre grad ha gällt 
de soldater som aktivt deltog i krigshändelserna. Då 
det gällde att uppnå fastställda militära operativa mål 
verkar en total avsaknad av respekt för människoliv att 
ha varit allmänt förekommande, hos vissa stater kanske 
mera än hos andra. Men också de militära befälhavar-
nas frihet att agera och reglera sin tillvaro bör ha varit 
kraftigt begränsad, om dock kanske inte i lika stor ut-
sträckning som soldatens. Man var säkerligen tvungen 
att hela tiden beakta motparternas åtgärder och rätta 
sitt eget handlande efter motpartens förmodade age-
rande och händelserna på krigsscenen. 

I dagens Europa kan det vara svårt att föreställa sig 
vad andra världskriget i praktiken innebar för med-
borgarnas i de krigförande länderna dagliga tillvaro 
och deras möjligeter att fritt utöva sina medborgerliga 
rättigheter. Oberoende av vilken uppfattning man an-
nars har om den Europeiska Unionen kan man säga att 
dess största förtjänst är att vi inte behövt uppleva det 
tillstånd och de frihetsbegränsningar som rådde under 
andra världskriget.

Jan Aminoff 
som går på kursen II världskrigets historia

Några reflektioner 
om frihet och andra 
världskriget  
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”Skriv om frihet ur de afrikanska romanfigurernas per-
spektiv, för Arbis-tidningen”, bad Alexandra Ramsay 
efter att vi deltagit i en kurs om afrikansk litteratur.

Varför känns det så omöjligt?
Hela begreppet frihet är problematiskt. Frihet från 

vad? Frihet till vad? För mig personligen har det ta-
git ett yrkesverksamt liv att komma till en nivå där jag 
med nöd och näppe kan unna mig en viss grad av ”fri-
het” därför att jag numera åtnjuter en arbetspension. 
Före det har mitt liv fyllts av förpliktelser som närapå 
gjort mig till en robot, en nickedocka, en slav. Och då 
är jag en vit man i ett ”fritt land” i Höga Nord.

Hur kan man alls tillämpa samma västerländska be-
grepp på svarta människor i världsdelen Afrika, som 
sedan 1700-talet varit koloniserat av imperialistiska 
stater, och som först under min livstid ryckt sig ur det 
omedelbara förtrycket, bara för att i samma ögonblick 
kastas in i inbördeskrig mellan lokala stammar, och en 
fortsatt utsugning av västvärldens storbolag?

Jag ville tala om Nigeria, sådant det framställs i bo-
ken En halv gul sol, av Chimamanda Adichie (2006), 
men hindrades genast i starten av dessa dubier, plus 
osäkerheten med minnet, för det var i oktober 2010 vi 
läste den boken.

Mitt helhetsintryck av förhållandena i Afrika är, att 
befolkningen knappast fått det mycket bättre på de se-
naste 60 åren, jämfört med ofriheten under respektive 
kolonialmakt. Det må låta som en halvfascistisk tanke, 
men jag tror att under en stark polis- och militärmakt är 
folket trots allt mera skyddade för rövarband och blint 
våld mellan de egna folken, än vad de tycks vara i dag. 
På grund av frånvaron av en stark centralmakt har man 
inte kunnat få bukt med det ”nya” gisslet Hiv och aids 
heller.

Jag har haft förmånen att leva i ett politiskt fritt Fin-
land ända från starten, men min far deltog i två krig 
mot grannen-stormakten, som man befarade att skulle 
invadera och underkuva oss. Tack vare fred och finlän-
dares omtalade sisu har vårt land upplevt ett ekono-
miskt uppsving, som mina föräldrar inte kunde ana när 
de själva var unga. Men har det lett till ökad frihet? Inte 
som jag ser det.

På statsnivå har Finland blivit mera bundet av vad 
omgivningen gör och säger via handelsavtal, globalise-
ring. På kommunnivå har friheterna kringskurits konti-
nuerligt under de senaste fyra regeringarna – statsbud-

geten överskuggar allt. På individnivå har arbetstakten 
ökat för dem som har jobb, och nästan alla upplever 
stress, då man för att få hålla jobbet måste slita för två. 
De som inte har fått arbete går allt längre tider arbets-
lösa, och nu talas det om att arbetslöshet och därmed 
fattigdom går i arv redan i tredje generationen. Vad är 
det för frihet?

Visst har de välbeställda i Finland större rörelsefri-
het idag – man får resa nästan vart man vill, när man 
vill, men ett sådant lyxliv är ända bara få förunnat. Å 
andra sidan blir man avrådd från att flyga, för det tär så 
mycket på naturresurserna – total frihet är en omöjlig-
het också där.

Tankens frihet då? Som jag nämnde har det tagit en 
mansålder för mig att utveckla så mycket mod, eller 
insikt, att jag kan säga något ur hjärtat och inte bara 
upprepa ”de stora pojkarnas” fraser. Och även om det 
finns antydningar till en öppning, så är min tanke ändå 
fjättrad av den hjärntvätt som barndomstiden innebar. 
Varför skulle afrikaner ha det annorlunda? De är ju 
ännu närmare sina traditioner.

När jag hörde om uppdraget att skriva, kom jag att 
tänka på ordet BIAFRA målat på bergväggen vid Luth-
ergatan i Tölö. Vi bodde nämligen helt intill ingången 
till det som skulle bli Tempelplatsens kyrka när den 
byggdes kring 1968. Jag såg hur bergsborrare började 
ta sig in i massivet uppifrån, därmed förstörande min 
barndoms lekmiljö. Mitt politiska uppvaknande kom 
först långt senare, mest var det störande med bullret 
varje dag. Men teologiestuderande som målade dit 
BIAFRA-tagen hade förstås den avsikten, att påminna 
människorna om det orättmätiga att bygga en svindyr 
kyrka till, när folket i Biafra p.g.a. inbördes- kriget i 
Nigeria led och svalt. Pengarna kunde ha getts till nöd-
hjälp hellre. Jag hade inga pengar då – jag gick ännu 
i gymnasiet och förtjänade ingenting, och året därpå 
avtjänade jag värnplikten på annan ort, så vädjan kling-
ade för min del för döva öron.

Thorolf Ekholm

Om frihet
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Mary Wollstonecraft 
Till försvar för kvinnans rättigheter
Alltid aktuell och väl värd att läsa re-
gelbundet. Just före franska revolu-
tionen, boken kom 1792, diskuterar 
Wollstonecraft kvinnornas ställning 
i samhället Hon tar fasta på begrepp 
som rättigheter, förnuft, dygder och 
plikter. Ett av hennes huvudargu-
ment är att kvinnor bör få en gedi-
gen utbildning, så att de kan bidra 
till samhällsbygget på bästa sätt. På 
många punkter är Wollstonecraft 
långt före sin tid i sina åsikter och 
argument. 

John Stuart Mills 
Om friheten
”Mänskligheten vinner mer på att 
låta envar leva såsom synes honom 
bäst är på att tvinga envar att leva 
såsom andra anser bäst.” står det att 
läsa i denna klassiker. Socialliberalis-
mens fader ger oss ett milt sagt glö-
dande försvarstal för individens fri-
het - oavsett kön. Också Mill är långt 
före sin tid – boken publicerades 
1859. Det jag uppskattar mest är hur 
han sammanför den klassiska libe-
ralismens frihetspatos med socialis-
mens tankegods om välfärdspolitik 
och statskontroll. Inte minst är den 
ett brandtal för yttrandefrihet.

 
Boktips  
för frihetstörstande
Frihet är det bästa ting, som sökas kan all världen kring 
står det i biskop Thomas Frihetsvisa skriven på 1400-ta-
let. Men det i åtanke gör jag ett svep över bibliotekets 
hyllor och plockar ut några favoriter på temat frihet.

Virginia Woolf 
Ett eget rum

Inledningsvis tar Woolf sin läsare 
genom den fiktiva brittiska universi-
tetsstaden Oxbridge. Det är en lång 
promenad med förhinder. Ständigt 
blir hon hindrad från att få tillgång 
till den kunskap hon behöver till 
sin föreläsning – ursprungligen var 
denna juvel till essä ett par före-
läsningar för kvinnliga studenter. 
Kapellet, biblioteket, universitets-
byggnaderna, ja, till och med gräset 
är förbjudet område för en kvinna: 
”Endast i manligt sällskap”, fräser 
bibliotekarien. För många är det här 
en ögonöppnare och vattendelare. 
För mig finns det ett före och ett efter 
jag läste denna kvinnokampens bibel 
från 1929. Vad en kvinna behöver för 
att skapa, skriva, hålla sin kreativitet 
och låga vid liv är ”ett eget rum och 
500 pund om året”. 

Sven Eric Liedman 
Tankens lätthet, tingens tyngd
Jag hade förmånen att få ta del av 
Liedmans föreläsningar då jag stude-
rade filosofi och estetik i Stockholm. 
I den här fina essän från 2004 under-
söker Liedman förhållandet mellan 
frihet och egendom och sätter da-
gens diskurs som valfrihet, indivi-
dualitet i en historisk kontext. För 
myntets baksida – frihet kan väcka 
skräck och ångest. Idag kan valet att 
inte välja vara ett uttryck för verklig 
frihet. 

Ylva Larsdotter
  

Bibliotekets öppettider i vår 
Snön droppar i alla fall från taken så tanken på 
sommar, gröna parker och ljusa sommarnätter med 
läslycka är inte längre helt främmande. 
Fram till terminens slut 13.4 har biblioteket öppet 
måndag–torsdag kl. 12.00–20.00,  
fredag kl. 10.00–13.00. 
15.4–20.6 är biblioteket öppet  
måndag–torsdag kl.10.00–15.00, fredag stängt. 
Sommarlån kan man få under tiden 3.6–9.9.
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Den ortodoxa påsktraditionen i Ryssland har en tusen-
årig historia. Ortodoxi betyder ”den rätta läran” (pra-
voslavie). Den ryskortodoxa påsksöndagen infaller i år 
den femte maj enligt den gregorianska kalendern.

Legenden om kristendomens införande berättar att 
furst Vladimir sände ut sändebud för att ta reda på vil-
ken religion som skulle passa bäst för ryssarna.  Juden-
domen passade inte eftersom man inte kunde äta fläsk. 
Inte heller islam eftersom man inte fick dricka vin. Men 
kristendomen passade! Man sjöng så vackert i kyrkan 
i Konstantinopel att emissarierna inte visste om de var 
på jorden i eller himmelen. Dessutom var det tillåtet att 
dricka vin. Enligt legenden, sade furst Vladimir då: - 
Veselije Rusi piti, ne mozjem bez togo byti! (Rysslands 
glädje är att dricka, vi kan inte leva utan det!)

Mer om detta och den ryska påsktraditionen som 
bl.a. omfattar den långa fastan, den nattliga påskguds-
tjänsten, påskmaten, påskkyssar och äggmålning be-
rättar kulturforskaren  Elena Hellberg-Hirn på Arbis 
bibliotek tisdagen den 26.3. kl. 18.05–19.35.

Rysklärare Maria Hokkanens recept på en lätt pasha
Lätt pasha (Пасха)
ca 8 portioner
100 g smör
1 dl socker
2 burk kvarg (ca 400 g)
2 dl vispgrädde
1 ägg
saft av ½ citron
2 tsk vaniljsocker
½ dl hackade mandlar
½ dl russin
½ dl tärnade, torkade frukter
Till dekoration: russin, frukter osv.
Tillagning:
Smält smör.
Vispa smöret och sockret pösigt.
Vispa grädde pösigt i en annan skål.
Tillsätt alla ingredienser till smöret och sockret.  
Den vispade grädden tillsätter man sist. Blandа väl.
Om du vill göra en ”riktig” pasha, gör så här.  
Häll blandningen till formen eller vanlig sil, där vätska 
kan rinna av. Använd filterpåsar eller silduk som hjälp. 
Låt rinna av i kylskåpet till nästa dag.
Häll upp på fat och dekorera med frukter (t.ex. manda-
rin, persikor, kiwi, russin, vindruvor). Ryssarna brukar 
själv skriva XB (dvs. Kristus är uppstånden) på ytan.

Rysk påsk
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Frihet är ett mångtydigt begrepp. I första hand förknippar 
jag det med demokrati. I ett land med demokrati kan man 
fritt framföra sina åsikter och man har ett människovärde. 
Det här är inte möjligt i länder med en auktoritär regim, t.ex. 
hos vår östra granne. Här är friheten så förtryckt att bl.a. 
journalister har gripits av milisen till följd av samhällsfient-
liga skriverier. I dag har man också möjligheter att säga sin 
åsikt på nätet. Det är trendigt att skriva bloggar. Nätets fri-
het, att säga vad man tycker, även om det ibland kan vara 
ett ogenomtänkt infall, kan bli föremål för utredningar och 
få ödesdigra följder. Det gäller samtidigt att bära ansvar för 
sina åsikter. Politiker i synnerhet är i viss mån skyddslösa, 
eftersom deras uttalanden uppfattas som offentliga. 

Flera av oss som fortfarande är i arbetslivet har väl någon 
gång drömt om ”den stora friheten”. Därmed avser jag den 
dag då man blir fri från alla förpliktelser som man tidigare 
fyllt sin arbetsdag med eller den dag då man inte behöver 
oroa sig för en obehaglig chef, som kanske gett en mardröm-
mar. I stället har man tänkt att nu ska man göra bara sådant 
som man själv har lust till, men man har inte haft tid eller 
möjligheter. Men hur gick det sen? Kanske inte riktigt som 
det var planerat. Det har hänt att en nybliven pensionär har 
drabbats av en allvarlig sjukdom, och därmed har ens planer 
för framtiden förintats. Det är kanske inte så ändamålsenligt 
att tänka att sen när man blir fri från jobbet ska man göra en 
hel del saker. Det är bättre att göra det nu och inte sen. Carpe 
diem så att säga.

Å andra sidan finns det den sortens människor som älskar 
sitt arbete så högt att den dag då den stora friheten är ett 
faktum innebär det en katastrof och ett steg ut i avgrunden. 
De har svårt att inse att de inte är oersättliga. De är männis-
kor som helt levt för sitt arbete, kanske inte har familj eller 
fritidsintressen. För dem gäller det att bygga upp ett helt nytt 
liv.

Personligen måste jag erkänna att de morgnar då jag vak-
nat till regn som piskat fönsterrutorna, har jag tacksamt 
noterat att nu är jag faktiskt pensionär och inte behöver ge 
mig ut i regnet. Likaså njuter jag oerhört av att kunna ta det 
lugnt om morgnarna. Det är jag själv som bestämmer hur jag 
börjar min dag. Jag hör till de hundfria människorna. Ingen 
hund som ska rastas. Tack och lov!

Att känna sig helt fri är kanske ändå inte en absolut san-
ning. Tanken på en rollator i framtiden får mig att sluta 
drömma om t.ex. resor. Jag förnekar inte att jag ibland tänker 
framåt en bit och oroar mig över sviktande hälsa som kom-
mer med åren eller över minnessvaghet. Att jag rätt som det 
är inte vet vem jag är eller var jag bor eller vart jag är på väg. 
Enligt statistiken drabbas allt fler människor av minnessjuk-
domar. Kommer jag att bli en av dem? 

Eivor Holm

Arbis traditionella loppis pågår för fullt i foa-
jén i bottenvåningen och fortsätter så länge 
fräscha saker kommer in till försäljning.  Vi 
har igen fått ta emot fantastisk nyutkommen 
litteratur, porslin, glas, smycken och en del 
saker man får fundera en bra stund på innan 
man kommer på deras användningsområde 
– alltid lika spännande, men aldrig har ännu 
olösta gåtor dykt upp! På grund av utrym-
mesbrist har vi nu tyvärr inte kunnat ta emot 
kläder. Trots att de plagg vi senast fick var av 
mycket god kvalitet gick ändå en stor del i 
slutändan till UFF:s uppsamlingskärl. 

Arbis tackar er alla, givare och köpare för 
er insats! Pengarna som kommer in används i 
första hand till personalens ”väl och ve”. Tack 
vare loppiskassan kan vi bjuda hela perso-
nalen (27 fastanställda) och alla våra ca 230 
timlärare på gemensam julfest vilket är ett av 
de få tillfällen vi alla kan träffas och bekanta 
oss med varandra. Det är också viktigt för oss 
att ha möjlighet till uppvaktning, kondoleans 
och personalrekreation som inte kan betalas 
ur kommunala medel. Också våra fadder-
barn i Kenya har fått ta del av pengarna då de 
insamlade medlen för dessa börjat tryta.

Tack för ert stöd!

Frihet

Arbis loppis
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Temat för detta Arbisblad är frihet. För mig får 
begreppet frihet egentligen sin känslomässiga 
betydelse först när det ställs mot sin motsats: 
tvång och förtryck. Frihet är något man lätt tar 
för givet i ett land som Finland.

Arbis har för mig alltid framstått som en fri-
hetens boning, ett ställe där man på egna vill-
kor kan ta del av de mest fantastiska kunskaps-
upplevelser under ledning av fantastiska lärare. 
Fri bildning i dess bästa bemärkelse! Att man 
dessutom får göra det på sitt eget modersmål 
är verkligt lyxigt. Jag tror att det vi brukar kalla 
”arbis-anda” till mycket stor del har att göra med 
den språkliga gemenskapen, de svenska rum-
men i huvudstaden är rätt få. Att dessutom få 
utföra sitt dagliga arbete på sitt eget modersmål 
är få förunnat och nog en bidragande faktor till 
att mina arbetsår på Arbis blivit så många. Att vi 
betjänar våra besökare på många olika språk är 
i sig en berikande faktor, men att Arbis förvalt-
ningsspråk är svenska har känts otroligt skönt.

Och nu stundar friheten i en annan form. Fri-
heten att använda sin tid precis hur man vill och 
förhoppningsvis inte hur man inte vill – att bli 
pensionär! Inte trodde jag, den gången hösten 
1969, när jag klev in framför rektor Gunnar Bäck 
för att erbjuda Arbis mina tjänster, att min ses-
sion här skulle bli över 43 år lång. Jag kan lugnt 
säga att en bättre arbetsplats än Arbis finns inte, 
varken då eller nu. Det har varit en stor glädje 
att ha kontakt med Arbis kursdeltagare och alla 
de personer jag haft förmånen att jobba tillsam-
mans med, både timlärare och fast anställda. 
Och det har varit rätt många! Eftersom jag inte 
kan vara utan er 
och den fantastis-
ka atmosfär Arbis 
sprider kommer 
jag med säkerhet 
att vara den första 
som skansar mig 
framför datorn 
när kursanmäl-
ningarna öppnas 
i höst. Vi ses!

Tua Sederlöf
byråföreståndare

Tid för arbiskur-
serna- man lever 
så länge man lär

Man lär så länge man har elever!
När jag i tanken blädd-
rar omkring i mitt lärar-
liv kommer jag först att 
tänka på mitt första lärar-
jobb, det ettåriga uppdra-
get som lärare i svenska 
vid Nuckö gymnasium i 
Estland. Skolbyggnaden 
var en sovjetisk betong-
låda, byn låg i en historisk 
svenskbygd och landet 
hade nyss fått sin själv-
ständighet. Jag anade att 
året skulle innebära en 
intressant insyn i ett all-
deles annorlunda samhälle, men inte att det skulle påverka 
mig så mycket. Året var nämligen 1994 och läsåret hade 
knappt börjat innan fartyget som bar den nya nationens 
namn förliste i Östersjön. En av mina nya kolleger på sko-
lan omkom och elever som studerat svenska och arbetade 
på Estonia likaså. Att bo i Estland under tiden efter kata-
strofen blev en omtumlande upplevelse. 

Skolor, var de än finns har ett stort element av glädje, 
kunskapsglädje. Glädjen i att lära sig och glädjen i att få 
vara med när människor lär sig har varit drivkraften i mitt 
arbete som lärare. 

Jag har undervisat vid Borgå folkhögskola och min 
längsta lärarperiod har jag tillbringat på Norsen, där jag 
i 17 år var lektor i modersmål och litteratur på högstadiet 
(jo, jag vet att det heter årskurserna 6-9, men när ordet nu 
är så praktiskt) och i gymnasiet. Vikariatet som svensklä-
rare på Arbis är en ny erfarenhet och påminner mig om de 
insikter jag fick i folkhögskolan för 20 år sedan. 

Olika åldrar och livsskeden ger olika undervisnings-
situationer. Det här gäller både läraren och eleverna. Nu 
är jag medelålders och här på Arbis möter jag vuxna, ny-
fikna människor som går här på sin fritid. Dynamiken var 
en annan när jag var nyss fyllda tjugo och eleverna ännu 
yngre.  Däremot är den brokiga elevskaran gemensam för 
folkhögskolan och Arbis. I Borgå lärde jag mig mycket när 
jag mötte olika människor, till exempel om somalisk um-
gängeskultur, artighet och lust att förstå sin omgivning. På 
Arbis får jag nya insikter. Den som lär, lär sig.

Att kunna komma och gå. Frihet att välja. Timmar som 
flyger förbi. Jag är inte ensam om att tycka att mångfalden 
är stor och att livet pulserar på Arbis.

Barbara Huldén
Timlärarporträtt:



16

Drakens kycklinglår (4 portioner)
8 kycklingklubbor
½ dl hoisinsås
2 msk japansk soja
2 msk chilisås
Salt
Svartpeppar
Blanda hoisinsås, soja och chilisås i en skål. Salta och 
peppra kycklingklubborna. Pensla blandningen på 
kycklingen och låt marinera (i kyl) ca 30 minuter. Sätt 
ugnen på 170 grader. Lägg kycklingen i en ugnsfast 
form och stek mitt i ugnen ca 30 minuter.

Hockey-korv (4 portioner)  
- smördegsinbakad korv
8 prinskorvar
1 smördegsplatta
1 ägg
Sätt ugnen på 200 grader. Kavla ut smördegsplattorna 
till dubbel längd. Skär plattan i åtta lika stora remsor. 
Rulla in en korv i varje remsa. Fäst smördegen med lite 
vatten. Pensla med uppvispat ägg och grädda mitt i ug-
nen ca 20 minuter. Ställ fram en liten skål med ketchup 
och senap som gästerna kan doppa korvarna i.

Prins- och  prinsesskalas, 
barn och vuxen på kurs i Stoas kök
Välkomstdrink (4 portioner)
2 dl frysta hallon
2 dl frysta blåbär
1 dl koncentrerad fläderblomssaft
2 dl naturell yoghurt
Mät upp alla ingredienser i en hög skål. Mixa (mosa) 
alla ingredienser med en stavmixer. Häll upp i glas.  
Välkomna på kalas!

Kunglig dip
2 dl gräddfil
2 tsk honung
1-2 pressade vitlöksklyftor
1-2 krm salt
Lite svartpeppar
Grönsaker: röd paprika, gurka, morot
Blanda alla ingredienser till dipsåsen, avsmaka och häll 
upp såsen i en ren skål. Låt stå kallt tills den serveras. 
Skölj grönsakerna, skala morötterna och gurkan och 
skär allt i stavar. Lägg upp i grupper på ett fat, i låga glas 
eller i skålar.

Prinsessornas minipizzor
1 litet tortillabröd/gäst
Tomatpuré
Valfri fyllning: skinka, tonfisk, salami, 
champinjoner, ananas, auraost, tomatskivor
Överst: riven ost och oregano
Sätt ugnen på 200 grader. Alla gäster får var sitt tortil-
labröd. Bred ett tunt lager tomatpuré på brödet. Lägg 
på valfri fyllning. Smula sist över oregano och riven ost. 
Sätt in i ugnen 5-10 minuter så osten smälter och får lite 
gyllenbrun färg. Ät genast! Mums!
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Marshmallowsblommor
1. Trä 10 marshmallows på grillpinnar. 
2. Smält 100 g vit choklad och rör ner 4 droppar t.ex.  
     röd karamellfärg (livsmedelsfärg). 
3. Doppa marshmallows i chokladen och lägg på strös 
     sel eller glitterkulor.
4. Sätt blommorna i en vas med gröna servietter som 
     blad och låt gästerna hugga in!

Prins- eller prinsesstårta 
1 bit tårtbotten
Fyllning: sylt, jordgubbar eller ananaskross 
Saft att fukta tårtan med
Dekoration: figurer av mandelmassa, silverkulor, godis, 
riven choklad, strössel, vispgrädde
Varje barn får en bit tårtbotten som de tillsammans får 
fylla och dekorera enligt smak och tycke. Vispgrädden 
kan färgas med några droppar livsmedelsfärg innan 
den vispas och ev sätts i en spritspåse. Hemma kan man 
också ha tårtljus. Plocka fram ett fint fat att ställa kakan 
på redan i det skedet då du börjar fylla den. 

Vad tyckte du?  
Vinn ett present-
kort!
Arbisbladets redaktion vill veta vad läsarna gärna 
ser i sin tidning. Tala om för oss vad du tycker 
mest om i våra Arbisblad och vinn ett present-
kort till en gratis kurs på Arbis. Kupongen läm-
nas in till Arbis kansli, senast 15.5. 2013. Be-
sök kansliet, använd postlådan utanför eller 
sänd kupongen till Kansliet, Helsingfors arbis,  
PB 5200, 00099 Helsingfors eller skicka e-post till 
kansliet@arbis.hel.fi 
Vinnaren meddelas personligen. I nästa Arbis-
blad berättas om resultaten. 
Tack för att du deltar!

I Arbisbladen tycker jag bäst om artiklar, kolum 
ner, korsordet, recepten m.m. 
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________ 

Namn  _________________________________
Adress _________________________________ 
_______________________________________
Tfn  ___________________________________
e-post__________________________________
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Inskickat av:  ___________________________________________
  
Telefon:          ___________________________________________

1:a pris 10 euro.  
Bör vara redaktionen till 
handa senast 15.15.2013.
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Vågrätt
1.	 Temat	för	detta	nummer.
4.		 Där	hålls	de	flesta	föredragen.
9.		 Valios	konkurrent	nr	1?
10.	 Mellan	do	och	mi.
11.		Gjorde	den	som	hittade	slöjdsalen	i	stället	för	 

	 undervisningsköket.
13.		Får	man	hoppas	att	maten	är	i	undervisningsköket.
15.		Här	kan	älgen	gå	i	lugn	och	ro	över	vägen.
17.		Fick	statens	pris	för	scenkonst	senaste	år	för	en	karriär	 

som	sträcker	sig	över	ett	halvt	sekel.
20.		Är	troligtvis	fogen	mellan	två	metallföremål.
21.		Säger	bilen?
23.		Också	Arbis	har	ett	dylikt,	där	inkommande,	utgående	och	

upprättade	handlingar	registreras.
25.		Fader	till	Snellman	och	gubbarna	på	järnvägsstationens	

fasad.
26.		Den	ger	andnöd.
28.		Klipps	på	både	hund	och	katt.
31.		Kan	sagan	vara.	Och	då	är	den	verkligen	slut.
32.		Officiell	förkortning	för	den	schweiziska	ostkantonen	

Appenzell	Ausserrhoden.
33.		Denna	egyptiska	gudinna	och	hennes	man,	som	också	är	

hennes	bror,	besjunger	Sarastro	i	Trollflöjten.
34.		Blir	man	när	man	blir	riktigt	ordentligt	arg.
36.		Så	kan	man	bli	inte	enbart	av	alkohol	utan	också	av	hårda	

slag.
38.		Har	4–6	strängar	och	används	främst	inom	folkmusik	och	

jazz.
40.		Sådan	söker	bonde	i	svensk	tv.
41.		Sovplats	som	förslag.
43.		Detta	kunde	ett	bord	göra	i	bröderna	Grimms	saga.	Här	utan	

reflexivt	tillägg.
45.		Ser	till	att	VR	kommer	fram.	Och	nej,	det	är	inget	tryckfel.
46.		En	krake	som	ett	tjog.
48.		Praktisk	på	barnfamiljens	matbord.
50.		Dit	var	tre	små	gummor	på	väg.
51.		Den	blå	varianten	är	inte	så	trevlig…

Lodrätt
1.		 Konkurrerar	Arbis	om.
2.		 Nutria	är	anagram.
3.		 Skrev	om	Momo	eller	säger	tysken	när	det	är	slut.
4.		 Har	det	varit	bra	att	ha	under	fötterna	i	vinter.
5.		 De	torde	alltid	ha	bråttom.
6.		 Uppmanade	bonden	Paavo	sin	hustru	att	blanda	i	brödet.
7.		 Guillous	riddare.
8.		 Från	konstklassen	till	kansliet.
12.		Den	som	går	igenom	den	här	blir	härdad.	Här	dock	i	

obestämd form.
14.		Grad	av	hur	sur	man	kan	vara.
16.		Sådana	kläder	ska	man	ha	då	man	inte	vet	vad	man	kan	

hamna	i.

18.		Finlandssvenska	populär	(också)	i	Sverige	just	nu.	Maria	i	
förnamn.

19.		Denna	krukväxt	är	en	baddare	på	att	ta	upp	och	binda	
formaldehyd	ur	luften	men	trots	namnet	härstammar	den	
inte	från	den	stora	saltsjön	i	Centralasien.

22.		Är	ju	laman.	Och	då	tänker	jag	inte	på	den	ekonomiska	
krisen.

24.		Här	däremot	tänker	jag	på	den	ekonomiska	krisen	och	ett	
land	som	med	god	fart	håller	på	att	resa	sig	ur	den.

27.		Gör	bigga	till	ett	ord.
29.		Är	nog	själen.
30.	 För	andra	gången	i	rad	kunde	lärarna	sälja	sina	alster	här	i	

mitten	av	mars.
31.		Franska	katolska	präster	som	inte	tillhör	någon	religiös	

orden.
33.		Bock	och	åsna.
35.		Att	göra	detta	med	tomatplantor	är	alls	icke	olagligt	-	det	

innebär	bara	att	man	kniper	av	sidoskott.
37.		Är	mången	förening.
39.		Är	den	som	fått	en	börda	pålagd.
42.		Avslöjade	häst	bland	nöt.
44.		”Solen	skiner	på	rågfältet,	...	gulna	till	skörd	och	böja	sig	för	

de	susande	vindar.”	(Svea	folkkalender	1884)
47.		Slutar	slovakiska	internetsidor	på.
49.		Förmedlar	dagens	nyheter.
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Lösning till Kors och tvärs 42
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Windows 8 med egen dator, för nybörjare (14 €)
Kursen behandlar grunderna i Windows 8. Centralt i kursen är att förstå hur 
man lagrar och hanterar filer och hur man ordnar sina filer i mappar. Kursens 
innehåll motsvarar kraven i det nationella och internationella datakörkortet. 
Förkunskapskrav: datorerfarenhet. Ta med din egen dator med Windows 8.  
130348 15-29.4, måndag kl. 9.30-12.00
  Reincke Casimir, rum 32 

Windows 8 med egen dator, för dig som tidigare använt Windows (14 €)
Kursen behandlar Windows 8 för den som redan känner till en tidigare version av 
Windows. Centralt i kursen är att förstå hur man lagrar och hanterar filer och hur 
man ordnar sina filer i mappar. Kursens innehåll motsvarar kraven i det nationella 
och internationella datakörkortet. Förkunskapskrav: kännedom av en tidigare 
Windows version. Ta med din egen dator med Windows 8  
130349 6-20.5, måndag kl. 16.30-19.00
 Reincke Casimir, rum 32

Föreläsning: Rysk påsk
Den ortodoxa påsktraditionen har en tusenårig historia. Den omfattar den långa 
fastan, den nattliga påskgudstjänsten, äggmålningstraditionen, matens välsig-
nelse i kyrkan och mycket annat. Påsken är det ryska kyrkoårets största högtid.
26.3, tisdag kl.18.05–19.35, kulturforskare Elena Hellberg-Hirn, biblioteket

Grupptryck, rasism och vägar ut
Det Mångkulturella feståret erbjuder alla som arbetar med invandrarfrågor 
och andra intresserade en diskussion om mångkulturalitet och mångfald i den 
finlandssvenska skolan. Två elever berättar om sina erfarenheter av att vara 
annorlunda. Journalisten Milena Parland modererar diskussionen. I seminariet 
diskuteras goda metoder för att hantera olikheter på ett positivt sätt men också 
de utmaningar som finns. I slutet ordnas en verkstad kring mobbning, fördomar 
och grupptryck med dramapedagoger för det Mångkulturella feståret.
9.4, tisdag, kl. 18.05–19.35, biblioteket

Författarsamtal: På djupet med Tiina Rosenberg
Konstuniversitetets nya professor Tiina Rosenberg samtalar med Malou Zilliacus 
om var den queera rörelsen befinner sig idag och vilka vägar den tar sig. Har den 
en politisk sprängkraft? Hur mår feminismen i Sverige och Finland idag? I samar-
bete med tidskriften Astra.
11.4, torsdag, kl. 18.05–19.35, rum 23

Vårkonsert
Arbis musikelever och -lärare avslutar terminen med en svängig vårkonsert. I 
pausen serveras räksmörgåsar med mjöd, te eller kaffe i Arbis kafé (6,70 €/5€). 
Lös ut din matbiljett i förväg i kaféets kassa.
6.4, lördag kl. 13.00, festsalen

Matlagningsdemonstration: Vårens spirande grönska (10 €)
9.4, tisdag kl. 13.00, Karin Lindgren och Tove Lindqvist

Föreläsning: Miljötips för sommarstugan
Hur ska du göra med avfallshanteringen och toaletten på sommarstugan? Vilka 
tvättmedel och kemikalier är bra att använda, hur ska du sköta din trädgård eko-
logiskt och hur använder du energi på stugan?
18.4, måndag kl.18.05–19.35, Viveka Backström, biblioteket

Nya kurser


