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Ack, så lätt det var på den tiden då jag var chefredaktör! 
Då bad jag bara rektorn skriva en ledare och förväntade 
mig att få den levererad på utsatt tid. Nu sitter jag själv 
här med ett tomt papper framför mig och bakom mig 
den nya chefredaktören Pamela som försynt påpekar 
att ”dödalinjen” närmar sig. 

Resan hit började för ganska exakt 31 år sedan, i min 
ljuva ungdom då jag ännu studerade språk på uni. Jag 
hoppade in som timlärare i tyska med en kurs i veckan. 
Och på den vägen blev jag, kan man väl konstatera i 
dag. Men om någon i januari 1984 hade sagt att jag en 
dag skulle komma att sitta som rektor på Helsingfors 
arbis, skulle jag nog ha skrattat på mig. Det var ingen-
ting som jag ens i min vildaste fantasi reflekterade över. 
Men en sak gav en annan, som så ofta i livet. Och här 
är jag nu. 

Det känns oerhört fint att få leda ett hus som Arbis 
med sina ärevördiga 100 år på nacken. När det begav 
sig var Arbis synonymt med folkbildning. Det är det 
i och för sig än i dag men det låter kanske lite gam-
malmodigt. I dag talar vi trendigt om socialt hållbar ut-
veckling: ”Alla ska på lika villkor erbjudas en livsmiljö 
där de kan tillgodogöra sig kunskap, utvecklas och ha 
en god hälsa.” Arbis i ett nötskal, eller hur? 

Förutom det ovanstående är Arbis också ett svenskt 
rum mitt i Helsingfors, ett hus med lite skavanker men 

Socialt hållbar utveckling
ett hus fyllt av underbara människor. Det är ju inte väg-
garna i sig som gör huset. Det är du som går på kurs 
här, det är du som jobbar här och det är du som bara 
råkar gå förbi, kanske sticker dig in i biblioteket eller 
tar en kopp kaffe i kaféet. Det är vi tillsammans som är 
Arbis. 

Men visst har också det fysiska huset en stor be-
tydelse. Vi är lyckliga att få förfoga över ett hus i det 
centrala Helsingfors och vi är lyckliga att huset fylls av 
vår verksamhet. Det är onekligen med lite pirr i ma-
gen som jag tänker på den grundläggande reparatio-
nen om ett drygt år, då vi tillfälligt flyttar till Sturegatan 
2. Kommer du som är kursdeltagare att hitta dit? Jag 
hoppas innerligen det. Det ligger inte lika centralt men 
det går ändå lätt att komma dit med allmänna kom-
munikationsmedel. Och det handlar bara om ett läsår, 
höstterminen 2016 och vårterminen 2017. I september 
2017 är vi tillbaka på Dagmarsgatan i nyrenoverade 
lokaliteter och med nya konstverk på entréplan. Dem 
kan du läsa mera om i nästa nummer av Arbisbladet. 
Men missa inte för den skull innehållet i det här numret 
som bjuder på en tillbakablick på vårt100-årsjubileum, 
barnkalas och tips om kommande evenemang.

Moa Thors 
rektor

Foto Jonas Tana
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Arbis slog klackarna i taket och firade sina 100 år 
6.11.2014. På dagen bjöd huset på Arbisbakelse och hu-
sets första rektor Johannes Qvist (1879–1961) besökte 
kurserna tillsammans med Arbistanten.  På kvällen var 
det dags för fest. 

Festsalen var fullsatt när programmet körde i gång 
under ledning av rektor Moa Thors. Petra Schau-
mann bjöd på sång, SFI-eleverna gjorde en nytolkning 
av Bengt Ahlfors Helsingforsvisa och Malin Grahn 
tog publiken med på en interaktiv Charleston. Seni-

100-årsfest på Arbis!
ordrama-gruppen speglade Arbis genom tiderna och 
avgående rektor Gunborg Gayer höll festtalet. Lasse 
Marjanen sjöng och representerade samtidigt kollegan 
Työväenopisto och Vox Femina, under ledning av Mar-
tina Brunell, uruppförde Arbiswalsen. Ingen mindre 
än Lillan Rehn och Arja Saijonmaa tog sig upp på sce-
nen, denna gång i skepnad av Christoffer Strandberg. 
Efter pausen underhöll Dizzy Queens med jazz. En lyc-
kad och välbesökt fest!
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Helsingfors i visa 1963 och 2014  
”Helsingfors” är en visa tonsatt av Erna Tauro (1916-
1993) och skriven av Bengt Ahlfors för revyn ”I våras” 
som 1963 spelades på Lilla Teatern. Några deltagare i 
Arbis kurs ”Svenska för invandrare” har gjort en egen 
version av sången för att fånga Helsingfors med nyfin-
ländska ögon. Den uppfördes på Arbis 100-års jubi-
leum, på Svenska dagen, och senare på Luckan för en 
grupp invandrare och deras mentorer.

Det som Bengt Ahlfors i tiderna skrev var sant och 
välfångat, men mycket har ändrats i staden sedan dess. 
Den som läst svenska cirka ett år kan sällan dikta långa 
rader, men att betona och bejaka det lokala kändes 
bra. Den Ahlforska humorn och det osminkade sät-
tet att tala vann genklang. Det är inte så lång väg till 
Helsingfors från Lima, S:t. Peterburg, New York, Paris, 
Jekaterinburg, Sao Paolo, Casablanca eller Padua eller 
något annat ställe som nyfinländarna kommer ifrån. 
”Helsingfors är just nu, Helsingfors är ju vi”.

Här intill ser ni både den ursprungliga och den nya 
versionen. I visan sjunger man refrängerna (kursive-
rat), medan det övriga reciteras.  

Alexandra Ramsay och Anna Weber-Länsman övade 
in programmet.
Arbisbladet intervjuade Grace Ramos Quispe, en av 
kursdeltagarna, som var med och skrev, sjöng och dan-
sade.
Hur beskriver du sången?
Melodin är glad och medryckande. Sådana brukar fin-
ländska sånger inte vara. Texten är bra för i den lyfts 
både Helsingfors goda och dåliga sidor upp.
Var det svårt att göra en egen text?
Nej, jag har bott i många städer. Jag är född i Lima men 
har också bott i bl.a. Rom före jag kom till Helsingfors. 
Det är lätt för mig att se både skillnader och likheter 
mellan de här städerna men jag var rädd för folk skulle 
reagera negativt på att vi också är kritiska. Det blev inga 
negativa reaktioner.
Trivs du i Helsingfors?
I början tyckte jag nog att här var tråkigt. Men jag har 
lärt mig att trivas riktigt bra med ordning och punktlig-
het, med att bussarna har tidtabeller och med att män-
niskorna tänker före de talar. 

Så här sjöngs det loss på Arbis 100-årsjubilem i en gammal sång med ny text och ny koreografi. Bakre raden från vänster:  
Yousra Allag, Evgenia Gorbunova, Houda Wahbi och Fabricio Alves Barbosa. I främre raden från vänster mimar  
Valentina Pontellato, Anthony van Cleeve, Albina Raivio, Aleksandr Klucharov, Vitaly Repin och Grace Ramos Quispe. 
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Helsingforsvisa – nyfinländsk version 
anno 2014
Helsingfors är Stockmann, Helsingfors är en vind
Helsingfors är ett regn mot en skrattande kind
Helsingfors är ett hus, Helsingfors är en skvär
Helsingfors är en stad; Helsingfors är såhär:

Helsingfors är Alexandersgatan i vinterbelysning
Helsingfors är Brunnsparken, där man kan promenera 
i vita nätter
Helsingfors är att fritt få välja det du vill
Helsingfors är en dörr till Tallinn och Stockholm 
Helsingfors är ett stänk av Ryssland
Helsingfors är Luckan där du kan bygga svenska nät-
verk
Helsingfors är International Bookshop, där du får tre 
bra böcker för fem euro

Helsingfors är en kväll, Helsingfors är ett dis
Helsingfors är en skuta bland drivande is
Helsingfors är ett moln, Helsingfors är en lind
Helsingfors är ett saltstänk i morgonens vind

Helsingfors är många nakna statyer
Helsingfors är regn, blåst och kyla
Helsingfors är mycket dyra butiker
Helsingfors är spritstank i hissar och kisslukt på gatorna
Helsingfors är att betala mera för ett litet glas saft än för 
en stor öl i en bar
Helsingfors är tysta nätter och bullriga dagar
Helsingfors är Luckan – en vänlig hand
Helsingfors är Arbis – en mötesplats där du alltid får 
tala svenska

Helsingfors är en sång, Helsingfors är en hand
Helsingfors är en stad i ett främmande land
Helsingfors är en puls, Helsingfors är ett skri
Helsingfors är ju just nu, Helsingfors är ju vi

Helsingfors (ursprunglig version enligt 
Bengt Ahlfors)
Helsingfors är en mås, Helsingfors är en vind
Helsingfors är ett regn mot en skrattande kind
Helsingfors är ett hus, Helsingfors är en skvär
Helsingfors är en stad; Helsingfors är såhär:

”Helsingfors är en skrattmås med en nysnattad blän-
kande ströming i näbben. Helsingfors är förväntansfullt.
Helsingfors är Studenthusets tre smeder som aldrig blir 
klara 
Med sitt jobb, ett evigt monument över kommunal 
arbetstakt. 

Helsingfors är en dammig duva, som flanerar på Kämps 
trötta fasad.
Helsingfors är två fräkniga småkunder som ser på 
Hur en stenborr gräver skyttegravar för fjärvärmeådror.
Helsingfors är Busholmens maffiga lyftkranar, som letar
efter läckerbitar i lastrummens skrymslen.
Helsingfors är en eftermiddags trängselfylld blåbuss, som
klämmer ut trötta Hertonäsbor att sugas upp i hög- 
husens hissar.

Helsingfors är en kväll, Helsingfors är ett dis
Helsingfors är en skuta bland drivande is
Helsingfors är ett moln, Helsingfors är en lind
Helsingfors är ett saltstänk i morgonens vind

Helsingfors är Tornis magra pekfinger mot en blåsig 
himmel
Helsingfors är två regnkappsklädda poliser på pass  
vi den 20 januari 2015 hot-dog- osande lysande lådan 
utanför Bio-Bio.
Helsingfors är stockholmsbåten,
Som makligt låter sig bogseras förbi de 
Avundsjukt guppande jollarna vid Blekholmens bojar. 
Helsingfors är högtidliga lokomotiv som utbyter  
nattliga
stånkanden på godsbangården.
Helsingfors är två smarta 
Funkisvåningar i kallhamrad koppar högt uppe på en 
förvånad
Och försvarslös renässansfasad.
Helsingfors är en tveksam
septembersolstråle på Uspenskijs guldklunsar och femmans
spårvagn som gnisslar förbi.
Helsingfors är en övergiven
Vinettoflaska som ploppar omkring bland Tölövikens 
änder. 

A
rbis 100 år
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Det var en vanlig onsdag under våren 2014 som Lars-
Åke Olin efter vår sedvanliga allsång, frågade mig om 
Arbis inte har en egen signaturmelodi. Då svaret var 
nej, så föreslog han att en sådan skulle skrivas inför hu-
sets 100-årsjubileum. Lars-Åke lånade Arbis historik av 
dåvarande rektor Gunborg Gayer och plockade ut fak-

Arbiswalsen

* John Österholm, skolråd (föreståndare 1924-1950)
* Gunnar Bäck, fil.mag. (rektor 1950-1972)
* Märta Tikkanen, fil.mag. (rektor 1972-1980)

tauppgifter ur den. Under några träffar på Arbis i maj 
hittade sedan Arbiswalsen sin form. Den uruppfördes 
av Arbis damkör Vox Femina under ledning av Martina 
Brunell på 100-årsfesten 6.11.2014 i en fullsatt festsal. 
Så här har vi den nu: Arbiswalsen - husets egen signa-
turmelodi! 

* Ellinor Gube, fil.mag. (rektor 1980 - 2006)
* Gunborg Gayer, fil.mag. (rektor 2006 - 2014)
* Moa Thors, fil.mag. (rektor 2014 - )
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2.
Lärare på Arbis under många år
Barbara*, Stig* och Jaakko Furman*,
Gun-Maj*, Ebba Åman* och Stig Lambertsen*
spritt vidare av det de kan.

REFRÄNG:
//: Trådarna i sin hann
håller Gunborg minsann.
Brändö på Åland nu väntar dig
med klöver och timotej.
Moa tar över nu
taktpinnen, den som du
svingat på Arbis i storm och lä
utan vidare. ://

* Barbara Helsingius, undervisat i gitarrackompanjemang på Arbis  
    sedan år 1999
* Stig Nummelin, dragit kursen Samla gammalt under åren 1981-    
    2003
* Jacob ”Jaakko” Furman , undervisade i steppdans på Arbis under åren  
   1976-1990

3.
Arbis du en pärla uti Tölö är
med kurser utav alla slag.
Stämningen och samvaron är utmärkt här
din dag den får ett nytt behag.

REFRÄNG:
//: Bildkonst och datateknik
språk, mat och gymnastik
samhälle, hantverk och spel och sång
finns tillhanda dagen lång.
Seniordans och knatterytmik.
Rektor Gunborg unik.
Eleverna, lärarna kommer och går 
och succén består! ://

* Gun-Maj Frey, hushållslärare på Arbis under åren 1978-1994
* Ebba Åman, hushållslärare på Arbis under åren 1976-1994
* Stig Lambertsen, undervisade i danska, tyska och engelska 1976-
1990

Arbis damkör Vox Femina under ledning av Martina Brunell på 100-årsfesten 6.11.2014 i en fullsatt festsal.

A
rbis 100 år
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Valter Mattsson är glad och lättad. Han är den sista på 
klassen som fyller 8 och det har han längtat efter.

Det är mycket bättre att vara 8 år än 7. Är man 7 så är 
man lika gammal som ettorna i skolan och det vill man 
inte vara när man går på tvåan, säger han.

Sin födelsedag firar han med att bjuda in klasskom-
pisarna från Hagaenheten vid Hoplaxskolan till ett piz-
zakalas i Arbis undervisningskök. Tanken är att barnen 
ska tillreda sina egna pizzor från början till slut och av-
sluta med att sätta sig till bords. Det enda hushållslärare 
Ghita Henriksson gjort i förväg är att koka tomatsåsen 
och steka maletkött. I bakgrunden finns också Valters 
föräldrar inklusive moster som hjälper barnen med det 
praktiska, som att mäta upp ingredienser, kavla etc. 
Gruppen är stor och det behövs assistans. Ghita börjar 
med att be barnen fundera på vad som egentligen finns 
i en pizzadeg. Jäst, salt, vatten, olja och mjöl kommer 
de fram till. Och så börjar de parvis mäta upp ingredi-
enserna. Att blanda ingredienserna är enkelt. Men det 
här med mjöl är inte lika lätt, speciellt inte när man ska 
sticka ner handen i bunken.

- Det här är klibbigt, utbrister några pojkar och tittar 
på sina händer där degen kletar sig runt fingrarna.

- Ni får nog lov att använda mera mjöl, säger Ghita 
och påminner om att degen ska lossa från bunken.

Och med lite mera mjöl blir det genast lättare. Bar-
nen griper ivrigt kavlarna och går lös på degklumpen. 
Småningom börjar degen likna en oval platta. Ovanpå 
degen brer de ut tomatsåsen.

- Välj vilken fyllning ni vill ha. Det finns maletkött, 
skinka, medwurst, tonfisk, tomat, ananas och ost, räk-
nar Ghita upp.

Plåt efter plåt fylls småningom med pizzor och ett 
namn prydligt textat bredvid pizzan. Rätt pizza ska för-
hoppningsvis hitta rätt mun. Barnen plockar undan, 
torkar upp och går sedan ut i korridoren där Valters 
föräldrar sysselsätter dem med lekar och stafetter i vän-
tan på att pizzorna ska gräddas.

För Ghita Henriksson är det viktigt att barnkalasen 
kryddas med lite undervisning. Hon vill också göra 
barnen delaktiga och låta dem bestämma.

- Det är viktigt att de själva får välja sin egen fyllning 
och att de äter sin egen pizza. De äter ju sitt eget hant-
verk, säger hon.

Hon hoppas också på att väcka intresse för att i fram-
tiden laga mat tillsammans med kompisar. Kanske man 

Födelsedag  
firas med 
pizza
I undervisningsköket råder en koncentre-
rad stämning. Kletiga fingrar blandas med 
fnitter när en grupp 8-åringar försöker få 
grepp om pizzadegen.

”Jättegott” är betyget Valter och hans klasskompisar ger pizzorna.
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en eftermiddag kommer på att man vill göra en smoo-
thie tillsammans med sina kompisar.

Efter 15 minuter ljuder ett efterlängtat rop från köket: 
Pizzorna är klara!

- Jätte-gott, säger barnen med en mun när de äntligen 
får smaka på sina egna pizzor.

Med resterna av sina pizzor prydligt packade i en 
påse beger sig en skara mätta 8-åringar hemåt. Jubi-
laren själv är mycket nöjd och belåten med sitt kalas. 
Framtidsplanerna har dessutom klarnat. 

- Jag ska bli rektor för Arbis, meddelar 8-åringen!

Text & bild: Pamela Granskog 

Arbis barnkalas
Olika teman: Musikprogram, matlagning, hant-
verk, pyssel, äventyrsbana m.m.
Paketet inefattar aktiviteter ledda av en lärare, 
men det behövs vuxna (jubilarens föräldrar) som 
aktivt deltar och bistår läraren.
Pris: 150 euro + materialkostnader
Servering: Kan beställas via caféet eller så tar 
man med egen kaka etc
Kontakta kansliet för mera information,  
kansliet@arbis.hel.fi, tfn (09) 310 494 95

Hushållslärare Ghita Henriksson strävar efter att kalasen också ska innehålla ett moment av undervisning. 

Kanske lite mera mjöl kunde behövas? Vad är väl bättre än en egenhändigt bakad pizza?
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Få lärare ha så stor åldersskillnad bland sina elever som 
Emma Blomqvist.

- Jag jobbar med människor i åldern 4 månader till 
98 år, säger Emma Blomqvist, som är instruktör och 
undervisar i bl.a. zumba, vattengymnastik och senior-
gymnastik.

Egentligen skulle Emma Blomqvist bli fysioterapeut 
och studierna var i full gång när hon 2006 höll de två 
första kurserna på Arbis. När kurserna blev fler och fler 
lade hon studierna på is och i dag är hon instruktör och 
undervisar på heltid.

De yngsta deltagarna finns i hennes mammagympa-
grupper.

- Det gäller att hitta rörelser som passar någon som 
har en förlossning bakom sig och behöver träna sina 
muskler, säger Emma.

Också barnen är en naturlig del av den gruppen. I 
övrigt håller hon zumba gold-timmar (för seniorer och 
nybörjare), vattengymnastik, seniorgymnastik, nack- 
och rygg-gymnastik m.m. I vissa grupper har hon ock-
så en pianist på plats. Det förutsätter ett samspel mellan 
henne och pianisten.

- Det är jag som startar rörelsen och jag försöker vara 
tydlig med takten, sedan kommer musiken med och då 
är det musikens tur att stödja oss, säger hon.

Utöver sina kurser på Arbis håller hon gympatim-
mar bl.a. på olika företag och åldringshem. Ett intres-
sant koncept är zumba sittande i stolen, som hon håller 
på åldringshem. Och det är också där hon träffar sina 
äldsta elever.

- Zumba i stolen kan handla om att man klappar hän-
derna och stampar fötterna. Redan det ger deltagarna 
ett litet lyft, säger hon.

Hon trivs med att undervisa och konstaterar att det 
nästan är en intellektuell utmaning att kunna ge så kla-
ra instruktioner som möjligt. 

- Mycket handlar ju om kommunikation med grup-
pen och att lära sig hur de olika grupperna reagerar på 
mina instruktioner. Som lärare handlar det inte heller 
enbart om att ge. Man får ju också i gengäld,  säger hon.

Hon trivs med att jobba på Arbis. Dels på grund av 
människorna, dels på grund av att man får testa på nya 
kurser.

- I år testade jag med zumba gold dagtid och det gick 
bra. I framtiden skulle jag gärna vilja testa zumba med 
stol också på Arbis. Det är en kurs där alla kan klara sig, 
säger hon.

Som egenföretagare uppskattar hon att få komma till 
Arbis och vara en del av en arbetsgemenskap.

- Här finns en samhörighet som jag uppskattar. Det 
känns som om alla tar hand om varandra och det är 
värdefullt med arbetskamrater, säger hon.

Pamela Granskog

Hon undervisar 
0–98-åringar

”Av någon anledning har det blivit så att jag jobbat rätt mycket både 
med de yngsta och de äldsta, säger Emma Blomqvist.

Emma Blomqvist
Arbislärare sedan 2006
Fritiden går till familjen och barnen.  
Med barnen blir det både sport och högläsning.
Tillbringar somrarna i Österbotten
På Arbis skulle hon själv gärna delta i olika konstkur-
ser men i vår blir det första hjälpen.

Timlärarporträtt 
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Anmälningen  
fortsätter!

Det går också bra att anmäla sig per telefon 
(09) 310 494 94, per e-post: kansliet@arbis.hel.fi 
eller genom att besöka kansliet.

Plats finns ännu på många kurser! 

Hur fungerar solpaneler, solfångare och jordvärme? 
Funderar du på att skaffa något dylikt till din som-
marstuga? Arbis erbjuder både en föreläsning och 
en kurs kring frågorna i vår. Under föreläsningen får 
du höra om hur du bäst kan dra nytta av din ener-
giproduktion och hur du kan sänka din elräkning. 
Under kursen diskuteras vad man kan köpa, hur det 
installeras och vad man kan göra själv. Henry Erics-
son föreläser.
Föreläsning: 
Sänk din elräkning med nya energiformer
10.2, tisdag kl. 18.05–19.35 i rum 23
Kurs: 
Driv din stuga med solenergi (12 €)
Saknar du elkabel till holmen? Då är detta en kurs 
för dig. Vi går igenom hur PV-solpaneler och vat-
tenvärmande solfångare bäst kan användas på som-
marstugan. Vi diskuterar vad man kan köpa, hur det 
skall installeras och vad man kan göra själv.
A150187 2–16.3, måndag kl. 18.45–20.15 
  Henry Ericsson, rum 31

Solenergi  
på tapeten
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Kursdeltagare som läser svenska frågar ofta efter s.k. 
easyreaders. Därför är det en glädje att konstatera att 
finlandssvenska romaner nu har börjat utkomma i 
lättläst bearbetning. På Arbis finns kursen ”Lättläst på 
svenska” där man träffas en gång i veckan för att läsa 
och diskutera LL-versionen av Kjell Westös Där vi en 
gång gått. Dessutom finns en kurs för den som vill lära 
sig skriva lättläst.

Jag träffar Solveig Arle, som håller kursen ”Att skriva 
lättläst”, för att få veta lite mer om vad det hela går ut på.
Du har ju hållit kurser på Arbis förut. Men för den 
som inte känner till dig: Vem är du och varifrån kom-
mer du?
Jag jobbar på LL-Center, och en del på Lärum-förlaget 
som ger ut lättlästa böcker. LL-Centers arbete är breda-
re och mindre konkret. Vi jobbar med att främja lättläst 
och läsning. Det innebär allt från att hålla kurs på Arbis 
till att granska texter, till exempel kolla att en FPA-bro-
schyr som det står att är lättläst verkligen är det.
För vem är kursen ”Att skriva lättläst” tänkt?
Till exempel för informatörer inom olika organisatio-
ner, instanser eller företag, som vill vara säkra på att alla 
kan förstå de texter man skickar ut eller har på webben. 
Kursen passar också till exempel för lärare. De skriver 
ju en annan slags texter, som det också är väldigt viktigt 
att når fram.
Vad kommer ni att göra på kursen?
Första  gången  kommer  jag nog att prata ganska mycket,  
och så gör vi någon kort skrivövning. De andra  
gångerna blir det roligare, då gör vi bara skrivövningar 
och diskuterar. 
Var behövs lättlästa texter?
Jag tycker att lättläst skönlitteratur behövs, jag älskar 
själv att läsa och ta del av berättelser, och tycker att 
det ska finnas böcker för alla. Det är ändå lättare att 
argumentera för att lättläst samhällsinformation be-
hövs. LL-Center har till exempel samarbetat med jus-
titieministeriet kring info om riksdagsvalet i mars, och 
för ett par år sedan gjorde vi en lättläst broschyr om 
Finlands riksdag, som man fortfarande kan beställa 
gratis. Att få möjlighet att förstå vad riksdagen gör, hur 
valet går till och hur man röstar lägger en grund för 
att de som vill kan engagera sig politiskt. Sedan öns-
kar jag att partierna satsade på lättläst information, 
så att det var lättare att veta vem man vill rösta på! 
Lärum-förlaget har gett ut finlandssvensk litteratur  i 
lättläst bearbetning. Vilka böcker finns nu tillgängliga?

Det finns tre finlandssvenska romaner i lätt-
läst bearbetning: Kjell Westös Där vi en gång 
gått, Birgitta Bouchts Tusenblad och Robert Ås-
backas Orgelbyggaren. De kom alla ut 2014. 
Arbis studerande i svenska frågar ofta efter finlands-
svenska sk easyreaders. Vilka andra grupper kan 
vara intresserade av lättläst litteratur?
Era studerande är ju intresserade av lättläst svenska, 
och det samma gäller många finskspråkiga. Sedan 
har vi de svenskspråkiga som behöver eller vill ha 
lättläst på grund av svag läsförmåga. Man kan ha di-
rekta lässvårigheter eller så blir läsningen svår som 
en följd av något annat. Och bland de orsakerna har 
vi sedan minnessjukdomar, koncentrationssvårighe-
ter, psykisk ohälsa, olika funktionsnedsättningar  m.m. 
Men jag vill gärna påpeka att man inte måste ha läs-
svårigheter eller svag svenska för läsa lättlästa böcker! 
Många lättlästa romaner är helt enkelt bra böcker. 
Och så finns det en lättläst biografi om Marie Cu-
rie som jag själv inte alls upplevde som enkel. Mig, 
som saknar kunskap på området, gav den en chans 
att verkligen förstå Curies forskning kring radioak-
tivitet. Jag undrar om det finns någon annan bio-
grafi om henne som jag hade tagit mig igenom? 

Jenny Kajanus

Lättläst på Arbis
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Bland nunnor och blodsnäckor

En fiktiv värld med nunnor, våld och blodsnäckor 
möter vi då den finlandssvenska läsambassadören 
Katarina von Numers-Ekman samtalar med Fin-
landia  Junior-pristagaren Maria Turtschaninoff om 
hennes prisbelönta bok Maresi. Katarina von Nume-
rs-Ekman  svarar på Arbisbladets frågor. 

Hurdan är Maresi? Vad är typiskt för den boken? 
Romanen Maresi tar oss till en fiktiv plats som känns 
ovanligt hel och genomtänkt. Läsaren får tillsam-
mans med klosternovisen Maresi och de andra nun-
norna vandra runt på ön och besöka alla de spännan-
de byggnaderna, stranden med blodsnäckor, berget 
Vita frun, trädgårdarna och de vindlande trapporna. 
Kvinnogemenskapen i Röda klostret skildras som 
stark och god och läsaren hoppas av hela sitt hjärta 
att det ska sluta väl när våldet och grymheten land-
stiger på ön. Maria Turtschaninoff lyckas också med 
konststycket att ge språket en ålderdomlig klang, utan 
att texten för den skull tappar i flyt eller spänning. 

Finns det något speciellt du vill ta i upp i författar-
samtalet?
Jag vill gärna fråga Maria Turtschaninoff om hur hon 
gör när hon konstruerar sin fiktiva värld.

Du är finlandssvensk läsambassadör. Vad gör en lä-
sambassadör egentligen?
En läsambassadör jobbar för att barn och unga ska läsa 
mera, med både bättre förståelse och större lust. Hen 
riktar sig ofta till lärare och föräldrar och hjälper dem 
att hjälpa barnen i deras läsutveckling. Läsambassadö-
ren försöker också att ge synlighet åt frågor kring barns 
och ungas läsande i media och andra sammanhang.  

Pamela GranskogFörfattarsamtal  
4.3, onsdag kl. 12.30  
i Arbis festsal
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Arbis kamratförbund har i tiderna sett till att tidnings-
urklipp om bildkonst blivit sparade i urklippsböcker på 
Arbis. Nedan gör jag ett nedslag i klippböckerna. 

Henrik Tikkanen sade på sin tid att de lyckligaste 
konstnärerna är de som inte behöver tänka på sin ut-
komst utan kan fritt utöva sin konst samt skänka andra 
ett bättre liv via konsten. Vårt samhälle tryggar och un-
derstöder denna möjlighet tack vare arbetar- och med-
borgarinstituten för en billig peng för den som bara vill, 
nämns det i artikeln i Helsingin Sanomat  1975. I ett 
annat sammanhang rubriceras Arbis som femmarks-
skolan då kurskostnaderna verkligen är kundvänliga.

 Rubriken i Hbl 3.2.1970 lyder: ”När målarinnan 
Alice Kaira vill ha stimulans går hon på Arbis!” Hon 
berättar att man inte behöver söka sig långt från hem-
knutarna för att hitta vederkvickelse för ögat och själen. 
Hon berättade att hon gått fjärde året på Olga Nygréns 
konstföreläsningar som är fantastiska. För övrigt är hela 
Arbis en källa för stimulans – det strålar ut en psykisk 
aktivitet från alla som går där, som gör så gott.

I Nya Pressen 1967 berättades det om en konstmece-
nat och storsamlare, nämligen ingenjör Jalo Sihtola som 
det givna året firade sin 85-årsdag. Lika många konst-
verk som sagonätterna i Bagdad, 1001 stycken, har Sih-
tola samlat under sextio års tid i sitt hem på Tempelga-
tan. Med tiden räckte inte väggarna till så Helsingfors 
arbis och grannhuset, dåvarande SYK (Suomalainen 
Yhteiskoulu) fick ta emot en och en annan Schjerfbeck 
och Finchare. Märta Tikkanen har i vår jubileumsskrift 
beskrivit hur hon senare kom att dela rum med Sch-
jerfbecks moderna skolflicka på rektorskansliet.

En avlång smal spalt i Hbl sommaren 1959 berättar 
följande: ”Finne-staty i brons vid a-institutet.” Statyn 
har av arkitekt Elna Kiljander erbjudits staden till ett 
pris av 1,8 miljoner mark (efter myntreformen 1963  
18 000 mk). Kiljander hade ursprungligen önskat få se 
St Göran och draken i parken intill Riddarhuset och att 
staden likväl skulle ha köpt in Finnes skulptur Aristo-
fanes för den framtida stadsteaterns behov.
Hans-Peter Holmstén

Bildkonsten i spalterna

Henrik Tikkanen lovordar arbetar- och medborgarinstituten i sin artikel. För en billig peng kan de vara med och skänka andra ett bättre liv 
via konsten, skriver han.
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Ryska i S:t Petersburg
Res med Arbis till S:t Petersburg 7–14.6 och gå på 
en intensivkurs i ryska vid språkskolan Liden&-
Denz (www.lidenz.ru). Bo i familj och upplev 
vardagslivet i ett ryskt hem. Möjlighet till ho-
tellinkvartering finns också. Med på resan föl-
jer Arbis lärare i ryska Anna Långstedt-Jun-
gar. För arrangemangen står White House EG.  
Närmare upplysningar av Anna Långstedt-Jungar, 
anna.langstedt-jungar@arbis.hel.fi,  
tfn 040 162 2516.
Obs! Språkresan är i första hand avsedd för Arbis 
kursdeltagare. 

Spanska i Granada
Res med Arbis på språkresa till Granada 7–14.6. Språk-
skolan Castila (www.castila.es) erbjuder dig en inten-
sivkurs i spanska enligt din egen nivå. Utfärd och kul-
turella program ingår. För arrangemangen står White 
House EG. Med på resan följer Arbis lärare i spans-
ka Jenny Kajanus, som också ger mera information 
jenny.kajanus@arbis.hel.fi, tfn 040 334 5115
Obs! Språkresan är i första hand avsedd för Arbis 
kursdeltagare.

Språkresor  
med Arbis
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Last week the Finnish Immigration Services published 
their statistics on the amount of permits granted year 
2014 for persons coming to Finland. Noteworthy was, 
that even though all over Europe the amount of asylum 
applications has risen, the trend is not reflected in Fin-
land. 

There are two different ways to be granted asylum in 
Finland (and thereby the EU). The first is the official re-
fugee quota that Finland agrees with the UNCHR. The 
quota is 750 persons per year except last year when Fin-
land increased the quota to 1050 persons and reserved 
a total of 500 places for refugees from Syria. The process 
for this group is quite different than for the second gro-
up: the asylum seekers, which constitute the larger part 
of migrants who are granted a stay due to humanitarian 
reasons in the EU. An asylum application can only be 
filed after entering the EU, which usually requires an 
illegal entry to the EU. This is the reason behind the 
tragedies we witness almost daily in the Mediterranean. 
This is also a reason for human trafficking being pros-
perous. There is a market for smuggling people to the 
EU because this is one of the few ways one is able to file 
an application and flee war, famine and prosecution. 

The public discussion in European countries is hea-
ted. In the news we see the over-packed ships with pe-
ople trying to enter the EU, we see wars and it seems 
like hell is breaking loose in most places causing increa-
sing amounts of migrants that “force” their way into our 
countries and lives. Viewers in the EU do not know if 
they should cry, scream out of fear or defend themsel-
ves. The tension in the world touches us all. 

However, one should separate different types of mig-
rations and discuss the wide heterogeneity of all mig-
rants. The number one reason for moving to Finland is 
family ties, the second is studies, the third is work and 
actually only 13 % of the migration to Finland is due to 
humanitarian reasons. Almost 60 % of all immigrants 
in Finland come from a European country.  In all types 
of migration there are people of different socio-econo-
mic classes, with different educations, experiences and 

language skills. How well the receiving society is able 
to integrate immigrants does not depend solely on the 
reason of migration but more on how compatible the 
person’s skills are with that society, how good is the so-
ciety in enabling the person to take part in it and it is 
also a question of personality and well-being. For some 
it is easy to make friends, for some it isn’t. 

In cosmopolitan theory it is argued that a person in 
Helsinki might have more in common with a person 
living in Caracas than with a person living in Puumala.  
Which social class you come from, your educational 
background and your personal experiences influence 
how well you understand and relate to different people 
and what your values are. Migration is not per se a th-
reat. The threat is not in the people but in the way we 
deal with migration. And one of the threats in Finland 
today is that we too easily discuss migration in terms 
of poverty, illiteracy, incompatible cultures and langu-
ages. We fail to see that there isn’t actually a problem in 
integrating most immigrants. It is our tools to bridge 
the gap in language and education as well as our own 
attitudes that need improvement. 

Migration is of course not only butterflies and roses. 
There are many challenges connected to it. Migration 
is not always positive and all migrants are not per se 
wonderful people. Some migrants in Finland are more 
influential than born Finns.  But migration is a world-
wide phenomenon and intrinsically linked to the glo-
bal economy. Migration has grown exponentially since 
WWII and we need to ask ourselves: what actually is 
the problem and how do we solve it. And we can’t find 
solutions if we don’t strip down the stereotypical ima-
ges and start seeing the nuances.  

Ann-Jolin Grüne 
Integration Coordinator

The important message is  
that the public discussion does 
not reflect the statistics
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Sänk din elräkning med nya  
energiformer   
10.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Matlagningsdemonstration:  
Vinterfiskar (12 €). 
A140428 11.2, onsdag kl. 13.00–14.00 

GALLERI ARBIS: Målningar  
23.2–14.3

Datateknik förr, nu och i framtiden 
24.2, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Matlagningsdemonstration:  
Upptäcktsfärd bland grönsaker  
(12 €) 
25.2, onsdag kl. 13.00–14.00

They Who Wear the Crown  
of England 
25.2, onsdag kl. 18.05–19.35, undervisnings-
köket

Göran Schildt som författare 
26.2, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Konsten att fatta ett politiskt beslut 
3.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Möt författaren:  
Maria Turtschaninoff
4.3, onsdag kl 12.30–14.00 

Matlagningsdemonstration:  
Färgstarkt och smakrikt (12 €) 
A150043 11.3, onsdag kl. 13.00–14.00

Knattefilm: Alfons Åberg 
14.3, lördag kl. 13.00–14.30, biblioteket

GALLERI ARBIS:  
Skulptur och orientalisk målning   
16.3–2.4

Superfood – vad är det? 
17.3, tisdag kl. 18.05–19.35, undervisnings-
köket

Det förlorade förlovade landet 
19.3, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

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

Matlagningsdemonstration:  
Påskmat (12 €) 
A150044 24.3, tisdag kl. 13.00–14.00

Dieu et or 
24.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

Arbismarknaden 
31.3, tisdag kl. 16.00–20.00, foajén

Debatt inför riksdagsvalet 
31.3, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23

GALLERI ARBIS:  
Vårens samlingsutställning  
7–25.4

Cómo Ser Latino  
7.4, tisdag kl. 18.05–19.35, rum 23
Matlagningsdemonstration:  
Sparris (12 €) 
A140430 9.4, torsdag kl. 13.00–14.00

Helsingfors gröna oaser 
9.4, torsdag kl. 18.05–19.35, biblioteket

Cykelverkstad@Arbis 
11.4, lördag kl. 12.00–15.00, framför huset

Vårkonsert 
17.4, fredag kl. 18.00–20.00, festsalen

Valborgskonsert med  
Arbis sinfonietta 
27.4, måndag kl. 19.00–20.30, festsalen

GALLERI ARBIS:  
Elevarbeten från Tölö specialiserings- 
gymnasium och Etu-Töölön lukio  
27.4–16.5

Drama i äldrevården 
10–11.6, onsdag och torsdag kl. 9.00–16.00, 
festsalen


