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Undrar du någonsin över vad Arbis timlärare gör när de inte  
undervisar? På Arbis jobbar flera duktiga hantverkare, kockar och  

konstnärer och på Arbismarknaden ställer de ut och säljer sina alster, allt 
från keramik till ylleföremål och hemlagad sylt.
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Alla verk i Helsingfors ska ha en jämställdhets- och en 
jämlikhetsplan. Det har i år varit dags för oss här på 
Arbis att uppdatera våra tankar om de här frågorna. 
En arbetsgrupp har nu sammanställt ett förslag, som 
direktionen i slutet av mars ska ta ställning till och be-
sluta om.

Efter en principdiskussion i arbetsgruppen kom vi 
fram till att vi egentligen ansåg båda frågorna hänga 
intimt ihop med varandra. Vi beslutade alltså att båda 
frågorna skulle hanteras i samma dokument. Vi ville 
också se på frågorna ur två olika perspektiv, dels kurs-
deltagarnas, dels personalens. En grundläggande aspekt 
var den språkliga. Vi anser att det handlar om språklig 
jämlikhet för helsingforsarna att vi har ett stort, själv-
ständigt och enspråkigt svenskt institut i staden och att 
det är ett sätt för Helsingfors stad att ta ställning i just 
den frågan. 

Arbis uppgift är också att ordna kurser utan att ta 
ställning till sina kursdeltagares etniska, religiösa, sex-
uella, språkliga eller sociala bakgrund. Tvärtom upp-
fattar vi människors olikhet som en verklig rikedom. 
Också funktionshindrade ska kunna delta i våra kurser 
utan att hindras på grund av husets arkitektur. I sam-
band med den kommande grundläggande reparatio-
nen måste vi alldeles särskilt beakta just hinderslös-
hetsfrågor. 

Däremot kan vi ibland tycka, att vissa specifika grup-
pers behov behöver tillgodoses alldeles särskilt. Vi kan-
ske därför ordnar kurser specifikt för män eller seniorer 
eller mammor med barn eller afatiker eller invandrare.  

Jämlikhet, jämställdhet 
och 100 år

Men för det mesta är det både klokast och roligast att 
blanda alla olika kategorier av människor i samma 
grupper. Och bakgrunden är just jämlikhet eller jäm-
ställdhet. Vi vill ju helst att så många olika sorters 
människor som möjligt ska hitta hit och ha lika roligt 
som vi som är anställda.

I vår plan har vi listat åtgärder för jämställdhets- och 
jämlikhetsfrågor vi tycker att är illa omskötta här i hu-
set och försöka lägga upp en tidtabell för att göra något 
åt dem. Om ni har någon sådan fråga att ta upp hoppas 
jag att ni kontaktar mig om saken.

Och så litet om 100-årsjubileer. Tove Jansson under-
bara fresker har försvunnit från vår bottenvåning. Men 
var lugn, de kommer tillbaka till hösten. Med anled-
ning av Tove Jansson 100-årsjubileum ska de från mars 
vara utställda på Ateneum på paradplats. Till dess ska 
vi få tygkopior av freskerna att spänna upp på tegelväg-
garna.

Och om ett drygt halvår är det Arbis tur att fira sitt 
100-årsjubileum. Nästa läsår kommer att präglas av ju-
bileet på många olika sätt. Som vanligt vill vi ha kurs-
deltagarnas synpunkter på kurser och program när vi 
småningom sätter i gång med planeringen inför nästa 
läsår. Så när ni om ser det årliga blädderblocket i bot-
tenvåningen hoppas jag att ni tänker på Arbis 100 verk-
samhetsår och föreslår kurser för nästa läsår. Och var-
för inte tänka på frågor i anknytning till jämlikhet och 
jämställdhet också!

Gunborg Gayer
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Vad finns det för gemensamt i att delta i Ar-
bis seniordrama och att sjunga i Årgångssången?  
Jo, båda utmärks av att det är aktiviteter som för att 
lyckas förutsätter förutom kropp, röst och rum, också 
gemenskap, humor, solidaritet, påhittighet, noggrann-
het, ja, det måste tillstås, ibland också litet blood and 
sweat (men hittills inga tears...) 

Det här låter kanske som värsta styrkeövningar, men 
de facto använder vi ju hela kroppen som verktyg när 
vi står på en scen sjungande eller agerande. Som vil-
ket annat instrument som helst så måste också krop-
pen väckas och stämmas upp med lämpliga aktiviteter 
inför en övning eller ett uppträdande. Uppvärmningen 
får en också att bli mentalt och kroppsligt närvarande i 
stunden och i rummet, någonting som vi vuxna ju har 
väldigt svårt för annars. 

Jag har deltagit i båda grupperna Seniordrama och 
Årgångssången ända sedan de startade på Arbis för ca 
fyra år sedan. Seniordrama har ända från början letts av 
pigga, påhittiga, pedagogiska Karolina Sveiby. Karolina 
kommer från Sverige men har fått sin dramautbildning 
så långt borta som Australien! Vi har haft några publika 
framträdanden på Arbis scen i festsalen och i kafé. Den 
första hette Klassfesten och var ett collage av deltagar-
nas skolminnen. Sen hade vi en samling ståuppar med 
självupplevt material. Senast uppträdde vi med egen-
skrivna hajkuer som framfördes till Karolinas musik 
och illustrerades med Kim Simonssons skulpturer. 

Årgångssången leds av glada, genuina, genommusi-
kaliska Kicki Thelestam. Kicki har mångårig erfarenhet 

Länge Leve Sången!   Länge Leve Dramat!

av att leda blandad kör. Hon var i över 20 år dirigent 
för Östersundoms sångkör. Nu kör hon racet med oss 
seniorsångare som bildar en än så länge ganska liten 
blandad kör. Vi är bara elva deltagare och kunde så-
klart vara fler. Vi har sjungit en hel del Bellman och 
hade senaste vår en konsert tillsammans med Arbis 
stråkar med rubriken Från Bachi buller och tumult. 
Både Årgångssången och Dramagruppen jobbar just 
nu med sina andelar inför ett samuppträdande den 4 
april kl. 18 i Arbis festsal. Kom som publik och upplev 
oss då, för utan publik blir det helt enkelt ingen före-
ställning. Låt dig bli inspirerad till att kanske komma 
med som deltagare. Jag garanterar att du kommer att 
tycka att det är roligt. I likhet med Duvteatern som på 
sin diktkväll häromaftonen avslutade med ett unisont 
“Länge Leve Livet”, så vill jag framhärda med: Länge 
Leve Sången, Länge Leve Dramat!

Nan Nyman, årgång -48

Seniordrama träffas under terminen varje fredag 
kl. 11.30–13 i festsalen. 
Årgångssången övar under terminen varje tisdag  
kl. 14.45–16.25 i festsalen.

Missa inte: 
Länge Leve Sången! Länge Leve Dramat! 
4.4, fredag kl. 18.00, Arbis festsal 
Fritt inträde, välkommen!
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På kursen broderi får deltagarna leka med nål och tråd 
samtidigt som de stiftar bekantskap med olika former 
av broderi från både när och fjärran. 

Under läsåret 2013–2014 har kursen två huvudte-
man: broderi från hela världen och veckans stygn. Del-
tagarna får bekanta sig med och låta sig inspireras av 
broderitekniker från världens alla hörn och lära sig ett 
nytt broderistygn varje vecka. 

Kursdeltagarna har också fått delta i ett gemensamt 
projekt med böneflaggor, där de fick utforma en egen 
böneflagga med valfritt tema. Böneflaggor förekommer 
i Asien och hängs upp för att främja fred, medkänsla, 
styrka och vishet. De innehåller inte böner till gudar, 
utan tanken är att de önskningar de symboliserar ska 
spridas med vinden över hela världen och gagna alla. 
På ett mera praktiskt plan är böneflaggan ett lämpligt li-
tet format för den som vill öva en viss teknik innan hon 
eller han sätter igång med ett större arbete. De färdiga 
flaggorna ställdes ut på Arbis och efter utställningen 
ska en bild av flaggorna skickas in till det internatio-
nella böneflaggsprojektet The Prayer Flag Project. Mera 
information om det internationella projektet hittar du 
här: www.theprayerflagproject.blogspot.fi/

Följande personers arbeten ingick i broderiutställningen:
Anita Silfverswan, Irmeli Laine, Jessica Heeb, Joann 
von Weissenberg, Solveig Williams, Susanne Mensing-
Varila, Tuula Silfverswan

Lärare: Annika Lund

Böneflaggor  
– ett projekt inom 
kursen Broderi 
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Arbis verksamhetsår 2013

Antal lektioner

Antal kursdeltagare

I år har vi valt att inte trycka upp vår verksamhetsbe-
rättelse, utan istället presentera lite statistik för fjolåret 
här i Arbisbladet. Verksamhetsberättelsen för 2013 pu-
bliceras i sin helhet på Arbis hemsida, efter att den har 
godkänts av direktionen. Under året 2013 hölls det 22 
996 lektioner på Arbis och 17 167 kursdeltagare gick 
regelbundet på kurserna. Mer info i diagrammen:
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Planerade lektioner / hållna lektioner

Kursdeltagare enligt ålder

Bibliotekets besökarfrekvens och utlåning under åren 2009–2013
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En av de mer intressanta svenska författarna nu är Ann 
Heberlein, doktor i etik, och verksam vid Lunds uni-
versitet. Hon är en aktiv samhällsdebattör och skriver 
regelbundet i flera tidningar, bl.a. Sydsvenskan och DN, 
men sitt stora genombrott fick hon med den självbio-
grafiska Jag vill inte dö, jag vill bara inte leva (2008), som 
handlar om hur det är att leva med en bipolär störning. 

Den som vi möter här är inte den välformulerade 
etikforskaren och akademikern utan ett annat och mer 
naket ansikte. Redan i det inledande avsnittet, som uts-
pelar sig i väntrummet på psykakuten, väljer Heberlein 
ett tonfall som tydligt markerar avstånd till den roll hon 
spelar i offentligheten: ”I väntrummet på S:t Lars är vi 
lika. Det är ganska vackert. Här skiter folk i vem jag är. 
Det spelar ingen roll om jag är doktor i etik eller alkis.” 

Boken handlar om hur det är att leva med diagnosen 
bipolär 2, men den handlar också om allas vårt tvång 
att vara lyckade, konsumera, leva drömliv – samtidigt 
som vi kanske upplever sorg, ångest och splittring.

Den handlar om hur det känns att gång på gång få 
borsta ångesten av sig för att i nästa ögonblick kliva upp 
på något klatschigt podium och hålla ett självsäkert tal 
för några hundra personer. Den handlar om det offent-
liga och det privata – om hur vi i dagens värld egent-
ligen är mer skyddade i våra glassiga yrkesroller än i 
den svajiga gråzon som ska föreställa vår ledighet eller 
privatliv. 

Dessutom handlar den om arbetsliv och pengar, om 
hur det är att försöka leva upp till medelklassdrömmen 
utan att ha en fast anställning och om hur den vackra, 
lysande fasaden kan dölja t.ex. högar av obetalda räk-
ningar. 

Boken slutar som ett självmordsbrev och väckte  
mycket uppmärksamhet när den kom ut. I uppfölja-
ren Ett gott liv (2011), som hon skrev på förslag av sin 
psykiater som tyckte att hon skulle skriva om att bli 
frisk, analyserar Heberlein det skedda och riktar sam-
tidigt skarp kritik mot sin forna förläggare. Att uppma-
na en sjuk människa att vika ut sig och utsätta henne 
för ett massivt medieuppbåd kan knappast vara etiskt 
försvarbart. Å andra sidan var boken mycket god lit-
teratur och diskussionen kring båda böckerna är hög- 
intressant, också i ljuset av dagens autofiktiva trend. 
Heberlein växlar ledigt mellan intellektuella och per-
sonliga tonfall och använder sig av det privata och 
vardagliga för att ge resonans åt stora existentiella och 
filosofiska frågor. Också i Det var inte mitt fel, Konsten 
att ta ansvar (2008) och En liten bok om ondska (2010) 
ligger fokus på etiska frågeställningar.

Jenny Kajanus

Lästips:  
Ann Heberlein  

Fr.o.m. måndagen den 14 april
är biblioteket öppet:
måndag–torsdag kl. 10.00—15.00

Under sommaren kan Du ”långlåna” böcker.
Deckare, romantik, biografier, memoarer,
reseberättelser, hobbyer,tidskrifter m.m.
– Perioden sträcker sig från första juni till
september. -

Trevlig sommar!

Bibliotekets sommar
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I år fyller Arbis 100 år! Under hela nästa läsår kommer 
jubileet att märkas både i och utanför huset i form av 
festligheter och kurser från förr i nya versioner, i äkta 
retro-andra.  Under de senaste två åren har jag haft för-
månen och glädjen att få jobba med den festskrift som 
utkommer på Schildts & Söderströms förlag i samband 
med den stora jubileumsfesten som går av stapeln på 
stadshuset i september.  

I mitt arbete med boken Delad glädje – Helsingfors 
arbis 1914–2014 har jag fått lära känna nya sidor av 
Arbis, fått höra roliga saker och mindre roliga saker 
så där som det är. Framförallt har jag fått unika in- 
blickar i Arbis verksamhet till både vardag och fest. Jag 
har fått stifta bekantskap med härliga människor med 
olika röster, som ger sin syn på Arbis.  I boken berättar 
rektorer, timlärare, anställda, besökare och naturligtvis 
studerande öppenhjärtigt om Arbis men också om Hel-
singfors och Finland. 

Ett foto berättar ofta en historia. Genom kameraögat 
ger fotograferna Jonas Tana och Leif Weckström oss 
sina livfulla versioner av Arbis. 

Detalj ur Tove Janssons ”Fest i stan”, foto: Jonas Tana

Det kommer att bli  
fest i stan 

Det handlar om den fria bildningen, om Arbis men 
framförallt om glädjen i att mötas. Det kommer inte 
vara så mycket om DET FÖRFLUTNA i boken utan 
jag tar fasta på NUET för att kunna BLICKA FRAMÅT 
mot Arbis år 2114. 

Medverkar gör bland andra Märta Tikkanen, Kjell 
Westö, Hannele Mikaela Taivassalo, Merete Mazzarel-
la, Paavo Lipponen och Ebba Witt-Brattström men du 
kommer också få läsa om hur det går till på olika kurser 
och vad som händer bakom kansliets lyckta dörrar i re-
portage av journalisten Nina Weckström. 

 Arbis är en palett i REGNBÅGENS ALLA FÄRGER 
och ett hus där alla blommor får blomma (Arbis för 
alla!) Det är den paletten jag ger er i festboken Delad 
glädje – Helsingfors Arbis 1914–2014. 

Länge leve Arbis! 

Ylva Larsdotter, 
Bokens redaktör
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Fresker på vandrande fot

Något som ingen i sin vildaste fantasi hade tänkt sig, ser 
nu ut att bli verklighet när konservator- och konstflytt-
ningspersonal flyttar Tove Janssons fresker till konstnä-
rens100-årsutställning på Ateneum. 

Till Arbis kom freskerna 1974 då institutet fyllde 60 
år. Innan dess hade målningarna funnits på stadshuset 
i stadshuskällaren. Freskerna ”Fest på stan” och ”Fest 
på landet” från 1947 kommer att visas upp på parad-
plats i konstmuseet Ateneum mellan 13.3–7.9 2014 . 
Freskerna gjordes klokt nog i delar och sattes fast på 
metallramar för kommande flyttningar. Under tiden 
som freskerna är borta kommer museet att täcka in de 
gapande tomma ramverken med fotografiska täcken 
som avbildar målningarna i sin naturliga storlek.

I den nyutkomna boken av Tuula Karjalainen om 
Tove Jansson beskriver Tuula följande: ”Freskerna i 
Helsingfors stadshus är en direkt fortsättning på To-
ves sagolandskap och avbildningar av paradiset från 
1930-talet, och paradiset handlar det ju oftast om i sa-
gorna också. Fest på landet föreställer landsbygden i all 
dess ljuvlighet och Fest i stan ett festande kännetecknat 
av urban kultur.” 

Vivica Bandler, Toves dåtida stora kärlek och partner, 
 intar en central roll i både uppkomsten av målning-
arna och i deras innehåll. Därtill har hon avbildat sig 
själv i olika roller, bland annat som en ensam betraktare 
med ett bloss i munnen och ett vinglas på bordet. Det 
är roande att upptäcka små mumintroll som har lyckats 
komma med på de stora monumentalmålningarna.

Under kapitlet Monumentalmålningarna berättar 
Tuula följande: ”Efter andra världskriget byggdes Eu-
ropa upp på nytt. Man ville skapa en ny och bättre värld 
där konsten skulle ha en framträdande roll och tanken 
på konstverk som dominerade vardagens platser och 
offentliga lokaler föddes. Samarbetet mellan konst och 
arkitektur var ett av 1950-talets centrala teman.”

Den här entusiasmen lever vidare när våra egna Tove 
Jansson-målningar får möta en ny publik på statens 
konstmuseum Ateneum. 

Hans-Peter Holmstén
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Mot en bättre värld 
– en elev i taget

Jag kommer från en lärarfamilj, språklärare faktiskt.   
Hemma hade vi alltid böcker, ordlistor, encyklope-
dier, tidskrifter och språkböcker. Vi tittade inte särskilt 
mycket på TV, men vi hade nog ändå sett alla Cosmos-
episoder (skrivna och regisserade av den berömda 
astronomen Carl Sagan på det tidiga 80-talet), och så 
många dokumentärfilmer av David Attenborough som 
visades på Sveriges gamla kanalerna TV1 och TV2.    
Jag skulle nog säga att min barndom i Sverige var frisk 
och stimulerande. Jag hade inga videospel, istället lekte 
jag med min fantasi så långt den orkade. 

Att vara född i ett nordiskt land betydde att man hade 
tillgång till kunskap, till en bra utbildning och även till 
världens kulturer. Och mina föräldrar satsade på detta 
helhjärtat. Redan som en liten pojke hade jag satt mina 
fötter på tre olika kontinenter och besökt ett flertal 
länder. Jag hade lärt mig om allt – från vikingarna till 
grekerna och från aztekerna till berberna. Sådan sys-
selsättning bidrog till vida och öppna intressen. Jag ville 
bli nästan vad som helst; pilot, ingenjör, advokat, barn-
läkare, bussförare, långtradarförare, biolog, lokförare, 
astronom, m.m. Jag drogs till vitt skilda yrkesområden. 
Hur skulle jag kunna välja över huvudtaget vad jag ville 
bli?

Tiden gick och jag fick möjlighet att vidareutbilda 
mig i Förenta staterna, dit jag, efter en parentes i Ar-
gentina, åkte vid den nyktra åldern av 17 år. Det var en 
stor utmaning och mycket annorlunda för mig, en om-
skakande upplevelse som hjälpte mig att ta reda på vad 
jag verkligen ville bli. Att vara ensam i en främmande 

kultur och miljö hjälper en att se sig själv med andra 
ögon och att sätta saker och ting i rätt perspektiv.

Jag var lycklig nog att bli antagen till ett univer-
sitet i Mississippi för att studera biologi. Jag ville 
rädda världen och bevara naturen. Snart upptäckte 
jag att det var ännu viktigare att rädda människan, 
om världen och naturen alls skulle kunna räddas.    
Av en ren slump fick jag tidigt erbjudande om att un-
dervisa engelska som andraspråk, och då ändrades all-
ting för mig. Jag hade hittat det bästa möjliga sättet att 
rädda världen – jag skulle bli lärare.

Jag kan fortfarande komma ihåg första dagen jag fick 
nyckeln till mitt första klassrum. Jag var nervös och 
osäker. Vettskrämd. Den fyra meter långa korridoren 
till klassrum 4 tog en evighet att gå igenom.   Men så 
fort som jag vred på handtaget och öppnade dörren, så 
var jag mycket medveten om vem jag hade blivit, och 
det kändes plötsligt att jag hade hittat min plats i värl-
den: klassrummet.

Flera år, och tre kontinenter senare, befinner jag mig 
i Finland. Jag har en dammig krita i högra handen och 
jag undervisar i språk. Tolv elever väntar tåligt på mina 
ord. Den tidiga vårsolen skiner blygt in genom fönstret 
i rum 33 och lyser in i mina vintertrötta ögon. Jag är lä-
rare, och jag ägnar mig åt att göra världen till en bättre 
plats, en elev i taget. Tack, mamma och pappa!

Skriven av Heimdall Sven Fernandez lärare i spanska 
och engelska vid Arbis.
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Kulturkompis är ett projekt som genomförs av kul-
turcentralen, social- och hälsovårdsverket, Arbis och 
andra verk inom staden.

Det är ett pilotprojekt för att göra kultur mer till-
gängligt för personer som inte ensamma kan delta i 
olika evenemang eller gå på utställningar. Den främ-
sta målgruppen just nu är äldre och handikappade 
personer men också invandrare kan behöva en stöd-
person för att förstå en teaterföreställning t.ex.

Kulturkompisen arbetar frivilligt men får alltid en 
gratis biljett till de aktuella evenemangen.

Kulturkompisen delar upplevelser med 
och stöder någon som är ensam

Kursen ”Inredning under tre sekel” gör onsdagen den 
21 maj en utfärd till Heinola museum som visar en ut-
ställning om barocken som epok. Alla intresserade är 
välkomna att delta.

I Finland inleddes barocken under den förra hälften 
av 1600-talet och pågick nästan till medlet av 1750-ta-
let. Gyllenläder, gobelänger, kineserier, höga stolsryg-
gar, sniderier och förgyllt.  Mörka färger men även ek, 
valnöt och alm i kistor, skåp och byråar. Allt detta hittar 
vi bland barockinredningarna. 

På Barockutställningen i Heinola får vi bekanta oss 
med föremål, bildkonst och interiörer från epoken. Ef-
ter barockutställningen besöker vi länsgevaldiger Asch-
ans hus, med inredning från 1700-talet.Vi äter en god 
lunch på en lokal restaurang.
Avfärd från Helsingfors kl. 9.00 återkomst ca kl. 17.
Utfärdens pris 50–70 euro inkluderar kursavgift, buss, 
guidningar, inträdesavgifter och kaffe. Lunchen betalar 
var och en själv. Priset på utfärden är beroende av anta-
let deltagare. Alla som anmält sig kontaktas per e-post 
med närmare uppgifter om pris och menyer.
Lärare: Catarina Weilin och Alexandra Ramsay.
De som inte gått kursen skall anmäla sig till arbis 
kansli tfn 09 310 49494 eller på nätet www.hel.fi/arbis  
kurskod 140319

Barock och 
1700-talsinredning  
i Heinola 

Alla som vill delta i verksamheten skall utbilda 
sig. Den första tvåspråkiga kursen ordnas på Arbis i 
medlet av april. Preliminära datum är 15.4 och 24.4. 
Följ med annonseringen på Arbis anslagstavlor.

Anmäl dig före 5.4 till specialplaneraren Nina 
Gran på Helsingfors stads kulturcentral 
nina.gran@hel.fi, 09-310 370 06. 

Närmare information fås också av Alexandra  
Ramsay alexandra.ramsay@arbis.hel.fi, 040 172 37 36.
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Visste du att det finns zumbatimmar som är särskilt an-
passade för seniorer? På Zumba Gold-kursen på Arbis 
njuter deltagarna av den positiva energin och den med-
ryckande musiken som kännetecknar vanliga zumba-
timmar. Instruktören ger tydliga anvisningar, tempot 
är lite lugnare så att alla ska hinna lära sig stegen och 
avsaknaden av hopp och tvära vändningar gör timmen 
trygg. 

Zumba Gold-timmarna är fyllda med härlig musik, 
både nyare och äldre låtar från Latinamerika och hela 
världen. Musiken spelas inte på för hög volym. Dans-
stegen är lite förenklade vilket gör det lätt att hänga 
med även för den som aldrig dansat förut. Det finns 
ändå en tanke bakom de olika rörelserna; att dansa sal-
sa förbättrar balansen, cha-cha-cha är bra att kunna om 
man snubblar på en mattkant, tango gör underverk för 
hållningen, swing förbättrar konditionen...

Man måste inte vara i någon särskild ålder för att 
delta i en Zumba Gold-kurs. Timmen passar utmärkt 
för nybörjare, för dem som vill gå ner i vikt, för gravida 
och nyblivna mammor, för personer med sämre kon-
dition eller som motvikt till ett hårt träningsprogram. 
Om du kan ta en promenad kan du delta i en Zumba 
Gold-kurs! 

Zumba Gold-timmar skall alltid ledas av en licensie-
rad zumbainstruktör som gått en särskild påbyggnads-
kurs. (Därför används också ® – registrerat varumärke 
– efter namnet. Red.anm.)

Emma Blomqvist

Zumba Gold® 

Arbis Zumba Gold har varit fullbokad hela läsåret men 
om du är nyfiken på att testa hur en danslektion går till, 
är du välkommen att delta en gång. Kontakta i så fall 
kansliet på förhand. 
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Detta är en fråga som man hör ganska ofta eller också 
frågas det, vad kan man göra med en pekplatta eller 
smarttelefon (annat än att ringa).

En pekplatta och en smarttelefon påminner mycket 
om varandra. Enda skillnaden är storleken och vissa 
tilläggsprogram.

Smarttelefonen används till att ringa, men den inne-
håller nästan alla appar (program), som motsvarande 
märkes (iPad, Samsung och Windows) pekplatta har. 
Några standardprogram i pekplattor och smarttele-
foner är webbläsare, e-post, musik, bilder, kalender, 
anteckningar, kartor, klocka, kamera, butik för olika 
program och inställningar.

Pekplattor och smarttelefoner  
för vem?

Här kan man se en kort vardagshistorik om hur ut-
vecklingen gått framåt hos en användare under sju års 
tid. År 2006 kunde användaren bara ringa och skicka 
textmeddelanden med sin mobiltelefon. För andra be-
hov måste hen skaffa en hel rad andra apparater. Sju år 
senare innehåller hens smarttelefon allt det som finns i 
apparaterna på bilden från 2008 till 2012. Smarttelefo-
nen kan alltså i dag nästan helt ersätta alla de appara-
terna. 

Maria Bergman
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Det här läsåret har vi sammanlagt tio matlagnings-
demonstrationer (dem) i Arbis undervisningskök på 
fjärde våningen. På matlagningsdemonstrationerna 
fungerar eleverna som publik medan två lärare förevi-
sar hur rätterna tillreds. Under en ”dem” får eleverna se 
de olika skedena i matlagningsprocessen och får också 
smaka på den förevisade maten. Det blir nästan som en 
lätt lunch!

”Demmerna” börjar jämnt klockan 13 och pågår 
ungefär en timme. Temat på demmerna följer väldigt 
långt årstiderna och högtiderna. Att delta i en dem kos-
tar 10 €/person och i priset ingår ett receptblad.  För ett 
tilläggsrecept debiteras 1 €. 

De trettio förstanmälda ryms med. Du behöver dock 
inte anmäla dig i förväg utan kan också komma direkt 
till undervisningsköket och delta om det finns plats. En 
räkning kommer då hem i efterskott. Ta med en kom-
pis och kom och se hur en dem går till. Kanske ni kom-
mer på en ny fräsch demrubrik för nästa läsår?!

De återstående matlagningsdemonstrationerna under 
våren är:
Sparris och andra primörer 8.4, tisdag 
Påskmat   15.4, tisdag
Varmt välkommen med!

Ghita Henriksson
Arbis planeringsansvariga lärare i matlagning

Arbis matlagnings- 
demonstrationer

Smakprov från demmen ”Våga krydda”
Kladdkaka med chili (12 bitar)
Kladdkaka smaksatt med anchochili som är en torkad 
chilifrukt med smak av choklad och kaffe. Kryddan 
passar perfekt ihop med choklad.
100 g smör 
2 ägg 
2 dl strösocker 
1 dl vetemjöl 
3⁄4 dl kakao 
1 tsk vaniljsocker 
1 tsk malen anchochili
Sätt ugnen på 175°. Smörj och bröa en form med lös-
tagbar kant ca 23 cm i diameter. Smält smöret. Vispa 
ägg och socker vitt och pösigt. Rör ner smöret. Blan-
da mjöl, kakao, vaniljsocker och chili. Rör ner det i  
smeten. Grädda i mitten av ugnen ca 20 min. Låt gärna 
kakan stå till nästa dag innan servering. 

Balinesisk ingefärsglass
25 g ingefära, 3 cm, färsk 
3 dl vispgrädde
3 äggulor
1 dl socker
1 tsk vaniljsocker
2,25 dl helmjölk
Skala ingefäran och skär den i små bitar så att de kan 
pressas i en vitlökspress. Häll grädden i en tjockbottnad 
kastrull och koka upp den. Ta av från värmen, pressa 
ner ingefäran bit för bit, rensa bort trådarna mellan 
varje pressning. Ställ åt sidan. Vispa gulor och socker 
och vaniljsocker fluffigt en stund. Rör ner äggsmeten 
lite i taget i kastrullen med grädden och koka upp un-
der vispning och låt svalna. Rör ner mjölken. Kör i 
glassmaskin ca 30 minuter. Sleva upp den i små por-
tionsformar och ställ i frysen tills de ska serveras.
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Vi är en professionell teatergrupp som gör en föreställ-
ning om och med invandrare som lär sej svenska. Vi 
vill föra fram liv, öden, drömmar och vardag så som de 
ser ut för en ”nyfinlandssvensk”. Slutresultatet blir en 
teaterföreställning som innehåller muntliga berättelser, 
musik, film, bildkonst m.m.

Under våren och hösten 2014 ordnar vi regelbundna 
workshoppar i Helsingfors där vi delar våra berättelser 
med varandra och undersöker hur vi skulle vilja pre-
sentera dem.

Workshopparna binder dej inte till att delta i före-
ställningen.

Anmäl ditt intresse till: integration.teater@gmail.com 
så skickar vi dej närmare information!

We are a professional theatre group producing a theatre 
piece about immigrants who are learning Swedish.

We want to convey the fates, dreams and everyday li-
ves of these ”new” Finno-Swedes.

The end result will be a theatre show that includes 
verbal storytelling, music, film, visuals and more.

We will be having regular workshops in Helsinki this 
spring and the coming autumn where we share our 
stories and explore different ways of presenting them. 
Your participation does not obligate you to partake in 
the theatre production.

No prior theatre experience necessary.
Drop us a line if you are interested: integration.tea-

ter@gmail.com We’ll send you more information!

Du som studerar svenska 
på Arbis och är inflyttad 
till Finland:  
Vi vill höra din historia!

Are you studying Swedish 
at Arbis and have  
immigrated to Finland?  
We want to hear your story!

Oskar Silén, Christoffer Strandberg, Kajsa Ek och Max Bremer
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Det är alltid lika irriterande på semesterresan att restauranginkas-
tarna för det mesta genast vet att jag kommer från Finland. Utan 
att jag öppnat munnen. Ibland händer det att jag blir tilltalad på 
svenska, och en gång – det är länge sedan – trodde man att jag var 
från Italien.

Vad är det de ser det på? Kläderna, kroppsspråket, hållningen el-
ler ”näsaställningen”? På jullovsresan i Thailand senast sportade vi 
själva med att försöka gissa varifrån folk kommer. Och visst gissade 
vi oftast rätt. 

Att resa är ett utmärkt sätt att ytligt studera kulturskillnader. Må-
nga olika nationaliteter samsas och trängs på ett litet område under 
några veckor. Skandinaver, fransmän, tyskar, australiensare, ryssar 
och japaner... Om de flesta nationaliteter har vi våra föreställningar 
som baserar sig på fördomar och rykten. Vi vet hurudana de är och 
hur de beter sig och vi känner till vad de tycker om oss.  Stereotyper-
na är förenklade, oftast negativa och förstärks för det mesta så länge 
vi inte kommer varandra tillräckligt nära. Vilket vi för det mesta 
inte gör under en kort semesterresa. 

För mig känns det spännande och annorlunda att (om än flyk-
tigt naturligtvis) lära känna det australiensiska paret som delar vår 
terrass.  Jag har knappt träffat någon från Australien tidigare och 
det jag vet om landet är i stort sett att det finns ett berömt ope-
rahus i Sydney och en massa kängurur. Jag har inga förutfattade 
meningar om hurdana invånarna är. Vet varken om de är arroganta, 
högljudda, snåla, inställsamma eller om de har dåligt ölsinne eller 
om de tränger sig före i köer...  

Ju större grupper desto svårare att se individen. Ta t.ex. ryssarna 
på besök här i vår stad. Hur många urbana legender om hur de beter 
sig cirkulerar inte? Tidigare var det tyskarna med sina bussar fullas-
tade med egna korvar och de leende japanerna med sina kameror 
eller de fulla svenskarna som vinglade ut ur Viking Line som väckte 
mest uppmärksamhet. Nu är det ryssarna som är fräcka och fram-
fusiga. Nationaliteterna varierar.

Minna Malankin vid yrkeshögskolan i S:t Michel, med mångårig 
erfarenhet av ryssar och rysk turism, gav för ca ett år sedan ut bo-
ken ”Venäläiset matkailun asiakkaina” (fritt översatt: Ryssarna som 
turister). En utmärkt och lättläst bok inte bara för dem i resebran-
schen som vill förstå hur den ryska resenären tänker och reagerar, 
utan också för var och en av oss som har lust att lära känna våra 
grannar och deras vardag lite bättre. 

Boken finns på nätet och kan gratis laddas ner på adressen 
http://publications.theseus.fi/bitstream/handle/ 
10024/53492/URNISBN9789515883469.pdf? 
sequence=1

Anna Långstedt-Jungar
planeringsansvarig lärare  
i främmande språk

Mitä kuuluu 
kukkuluuru?

Arbis  
LOPPIS  
18–28.3  

start kl. 12.00 
Vi tar inte emot  

donationer denna gång! 
Det finns en hel del saker från  
förra insamlingen och källaren 
måste tömmas till sommaren.
Välkommen och fynda!

Du hinner ännu gå och utvär-
dera din kurs på www.hel.fi/arbis. 
Längst nere på första sidan finns  
”Utvärdera arbis”. Klicka där på ut-
värdera kurser. Det är lätt och tar 
endast ett par minuter. För Arbis är 
all information guld värd!

Utvärdera  
din kurs!

Ilmonet  
kommer  

– är du redo?
Nästa höst tar Arbis i bruk ett nytt 
webbanmälningssystem som heter 
Ilmonet. Det är gemensamt för de 
kommunala medborgarinstituten i 
huvudstadsregionen. För att kunna 
anmäla dig på webben måste du 
först registrera dig som ”kund” i 
Ilmonet. Det kan du göra redan nu 
på våren, t.ex. den 17–21 mars då vi 
ordnar en Ilmonet-vecka. Då har du 
möjlighet att bekanta dig med det 
nya anmälningssystemet och regist-
rera dig om du vill. På det sättet kan 
du koncentrera dig enbart på an-
mälningen när hösten kommer.
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Kors och tvärs 47

Inskickat av:  _____________________________________

                        _____________________________________
 
Telefon:          _____________________________________

1:a pris 10 euro.  
Lämna in ditt bidrag senast 16.4.2014, 
antingen till vaktmästaren eller i  
kansliet. 
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Vågrätt 
1.  Ingår för första gången i detta nummer av Arbis- 
 bladet.
8.  Märr kan man också säga.
11.  Kretsade runt jorden i slutet av 1950-talet.
13.  Kan man i efterskott känna över något dumt man  
 gjort.
14.  Klami och Turhapuro.
15.  Tycker mången att graffitimålaren gör.
18.  Ganska stort för att vara träsk.
21.  Kaliforniens största stad.
22.  Se här, en ämbetsman i det antika Grekland.
24.  Rensande fisk med andra ord.
27.  Sådan bildning är studier på Arbis.
28.  Har både skarpa ord och Hangö.
29.  Är den bokligt bildade.
31.  Därav har Sjösala vals fyra.
33.  Kallas ibland platsen där Arbis vaktmästare sitter.
34.  Provencalsk grönsaksgratäng eller den nästminsta 
 eurosedeln.
35.  Spanskt småplock.
37.  Är det bra att ha i magen ibland.
38.  Är kärleken. Objekten kan dock variera.
39.  Tycker den morgonpigga om att stiga upp i.
41.  Är accenten i idé.
43.  Skall tas i bruk igen till självständighetsdagen.
45.  På den flyter korken.
47.  Läckte ut från Talvivaara. Inte mycket, till all lycka.
48.  Blåser ifrån väst.
49.  Är gycklarna.

Lodrätt
1.  Kan bo på hotell i Södermalm.
2.  Arbis specialist på släktforskning.
3.  Här blev det ett konstruktionsfel för korsordsma- 
 karen, men även om det här ordet kanske inte  
 finns, kunde det betyda det ljus som en skridsko- 
 bana återger.
4.  Är Monopol likväl som Angry Birds.
5.  Mellan ett och tre.
6.  Måste mor och far viktiga regler i barnen.  
7.  En berömd sådan är gordisk, en annan Hamsun.
8.  Är Kenkäfriikki på Glogatan.
9.  Kan man både i bruk och i trä.
10.  Fyller du dessa rutor med.
12.  Sådan filé är lite dyrare.
16.  Säger spanjoren i dans och finnen tillsammans  
 med god.
17.  ”Surra svensken till ...., han kan dreja en spak!”  
 (Briggen Blue Bird av Hull, Taube)
19.  Sådan mil talar man nog om på Arbis navigations- 
 kurser.
20.  Det är farligt i inomhusluften.

23.  Får nog barnen på Ugglas konst-workshop i Arbis 
 östra.
25.  Ger kostråd.
26.  Ett namn på Gud i Gamla testamentet.
30.  En mycket trevlig färd.
31.  Dess doft anses nog av mången vara en stank.
32.  En sådan ärm sys fast med livet med en diagonal 
 söm.
36.  Gör fågelmamman sina ungar.
40.  Lika mycket som en biljon.
42.  Tar gärna dina avlagda kläder.
44.  Efter isbrytare.
45.  Blir den ovana skridskoåkaren av piruetter.
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 H O R A C E  K L I A D E
 Ö B O  H  L O U N G E N
   S  M O I G  N A G E L 
 T O A  P R A G  Å R T A
 S Å R A  O T R O  A I R
 T R E F O T  E R K  D S
 R   T  E S S E N S  E
 Ä L V O R S  S N I K E N 
 C Y A N  K L E T A R  I
 K O D E R  Å N  D I S K
  R  N A M N  L E K A 
 E N A  M O T T O  E L B
 K A B B A L A  K O T T E

Lösning till Kors och tvärs 46

Denna gång fick byråföreståndaren Jan Rundt äran  
att dra den lyckliga vinnaren, som heter Lisbeth  
Henriksson. Grattis! 
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Sagostund för de minsta 
18.3, tisdag kl. 10.00–10.45, biblioteket

Från Bellman till Melissa Horn 
18.3, tisdag kl. 19.00–20.00, festsalen

Kaffe med berättelser på internationella berättardagen  
20.3, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket 

Konsert: Stanley Kubrick  
21.3, fredag kl. 19.00, festsalen

Saint-Exupéry et son Petit Prince 
Mardi 25 Mars de 18h05 à 19h35, la bibliothèque d’Arbis

Arbismarknaden 
3.4, torsdag kl. 16.00–20.00, bottenvåningen

The Swinging History of Harlem, New York 
Tuesday, 1 April 6:05-7:35 pm., Arbis libray

En blomma i håret och en bok under armen  
3.4, torsdag, kl. 18.05–19.35, biblioteket

Vårkonsert 
5.4, lördag kl. 13.00, festsalen

Sagostund för de minsta 
8.4, tisdag kl. 10.00–10.45, biblioteket

Kaffekoppen: Naket om sorg
8.4, tisdag, kl 13–14.30, biblioteket

Matlagningsdemonstration: Sparris och andra primörer (10 €) 
8.4, tisdag kl. 13.00

Myror och människor 
10.4, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Helsingfors släktforskare 
14.4, måndag kl. 18.00, rum 23

Matlagningsdemonstration: Påskmat (10 €) 
15.4, tisdag kl. 13.00


