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REKTOR MOA THORS

GJORDE DU SOM jag föreslog, slog du upp vår 
kurskatalog på måfå och valde den kurs som fing-
ret föll på? Det skulle vara bra intressant att veta. 
En vacker dag ska jag själv göra det. Jag bara inte 
kan sluta att förundras över den mångfald vi er-
bjuder. Och allt låter så lockande. 

Många har vi de facto lyckats locka till Arbis 
nu i höst, nästan ett tusen flera än vid samma tid-
punkt i fjol. Sammanlagt ligger höstens siffror på 
8 656 anmälningar. Inte så illa med tanke på att vi 
bara är ca 35 000 finlandssvenskar i Helsingfors. 
Till saken hör förstås att vi har många “heavy 
users” – kanske just du hör till våra stamkunder 
som går på flera än en kurs? Eller hör du kanske 
till dem som fått Arbisbladet i din hand på bok-
mässan och inte riktigt har någon uppfattning om 
Arbis verksamhet ännu? Ingen fara, Arbisbladet 
ger dig en snabbguidning in i Arbis själ. Förhopp-
ningsvis kan vi också förmedla något av Arbis at-
mosfär, den där alldeles speciella som kommer sig 
av den fantastiska blandningen av kursdeltagare 
i alla åldrar, proffsiga lärare från när och fjärran 
och en engagerad fast personal. Och doften av ny-
bakad bulle i kaféet två trappor upp drar onekli-
gen också sitt strå till (atmosfär)stacken.

MEN ARBISBLADET ÄR naturligtvis också för dig 
som redan hör till de invigda. Du kommer säkert 
att hitta bekanta ansikten i bladet men vi bjuder 
också på nya spännande bekantskaper. Det här 
numret är digrare än normalt och det blir därför 
också höstens enda nummer. Orsaken är att vi vil-
le tajma det med bokmässan och nappa på chan-

Det viktiga är

vad du vill göra
sen att nå ut till nya potentiella kursdeltagare. Vår 
vision är Ett arbis för alla. Vi vill att alla ska känna 
sig välkomna hos oss på Arbis oberoende av bak-
grund. På Arbis är det inte viktigt vad och vem du är, 
det viktiga är vad du vill göra. Att samlas kring ett 
gemensamt intresse förenar människor över ålders-, 
köns-, kultur- och yrkesgränser.

SÅ VARFÖR INTE göra slag 
i saken? Kom och sma-
ka på vad Arbis har att 
erbjuda! Vi har många 
kortkurser som startar 
i november. Eller var-
för inte komma och 
lyssna på någon av 
våra intressanta 
föreläsningar 
– det gäl-
ler också 
dig som 
redan är 
stamkund. 
Till dem behöver du 
varken anmäla dig eller 
betala någon kursavgift. 
Lättare kan det inte bli. Och 
kan det finnas något trevli-
gare sätt att tillbringa en ku-
len novemberkväll på än att 
komma till Arbis!
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Arbis välkomnar  
flyktingar
Arbis vill dra sitt strå till stacken och väl-
komna flyktingar till vårt land. Vi erbjuder 
asylsökande möjlighet att delta i våra kurser. 
Bland annat håller vi en schackkurs vid mot-
tagningsförläggningen i Munksnäs samt en 
kurs där man lär sig att sticka en egen mössa.

Dansa in  
Svenska dagen
Kom och ta en svängom med din 
danspartner på parketten i Arbis 
festsal Svenska dagen till ära! Det 
bjuds på levande musik med Arbis 
sinfonietta som spelar vals, foxtrott, 
tango och cha-cha. Är du osäker 
på dansstegen ka du repetera dem 
tillsammans med två danslärare 
som finns på plats kl. 16.30–17.30. 
Inträdet är fritt.

DANSEVENEMANG
Fredag 6.11 kl. 18.00–19.30 
i festsalen.

Författarsamtal 
med Märta  
Tikkanen
Märta Tikkanen var med när feminis-
men växte fram under 1970-talet. Hur 
såg den ut då och vad hände egentli-
gen? Hon diskuterar sitt författarskap 
tillsammans med läsambassadör 
Katarina von Numers-Ekman. 

FÖRFATTARSAMTAL

Fredag 13.11 kl. 9.30–11.00  
i festsalen.

Strövtåg  
i rysk  
barnlitteratur
Den ryska barnlitteraturen är okänd 
utanför landets gränser. Vilka är 
höjd punkterna i dess trehundraåriga 
historia, vilka är de stora namnen och 
de viktigaste böckerna? 

FÖRELÄSNING

Ben Hellman föreläser kring 
ämnet 12.11 kl. 18.05–19.35 i 
biblioteket.

Ny integrations
utbildning på Arbis
Våren 2016 inleds en ny integrationsutbild-
ning som Arbis, Prakticum och Luckan sam-
arbetar kring. Målet är att utbilda nya svensk-
språkiga närvårdare. Vårterminen 2016 ingår 
studier i svenska vid Arbis i programmet. Ef-
ter det, höstterminen 2016, inleds närvårdar-
studier på Prakticum. Sammanlagt 20 stude-
rande antas till utbildningen.

Författar matiné 
med boknyheter
Nyländsk författarmatiné med aktuel-
la författare blir det 12.12 kl. 14–16. 
Märta Tikkanen samtalar med Kaj 
Korkea-aho och Mikaela Strömberg, 
som båda gett ut böcker i år. 

Då Märta Tikkanen var rektor för 
Arbis införde hon Författarmatinén 
i samverkan med Nylands littera-
turförening. Fortfarande kan man 
träffa aktuella författare och få höra 
om deras skrivande. Förlagen ställer 
upp och erbjuder nya böcker till 
specialpris. Nylands litteraturförening 
har också nyutkommet att presentera. 

MATINÉ

Festsalen 12.12 kl. 14. 

Litteraturcaféer 
med nordiskt tema
Lite salt, lite sött och lite litteratur! 
Vill du kocka och samtidigt diskutera 
litteratur? Arbis arrangerar litteratur-
caféer utgående från vårt nordiska 
tema. Det blir små nordiska rätter 
samtidigt som vi diskuterar litteratur. 
Du behöver inte ha läst texterna eller 
böckerna i förväg, utan de presen-
teras och ventileras under träffen.

KURSTRÄFFAR

29.10.2015 Danmark, 
Karen Blixen:  
Babettes gästabud (150644)

5.11.2015 Svenskfinland,  
nyheter från Bokmässan 
(150646)

3.2.2016 Samiskt,  
myter och berättelser (160143) 

1.4.2016 Sverige,
Kristina Sandberg: 
Liv till varje pris (160144)

På gång
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– Det är superbra stämning och underbart att få forma med händerna, 
i motsats till mitt kontorsjobb där jag sitter vid datorn hela dagen, säger 
Sanna Henrichson, som deltar i Arbis keramikkurs.

Redan i början av lågstadiet gick hon på keramikkurs på Annegården 
tillsammans med en kompis. Sen blev det paus.

– För två år sedan hörde min kompis av sig och undrade om vi ska 
börja på nytt, berättar Sanna.

NU ÄR HON inne på sitt tredje år med keramikkurser och föremålen 
blir fler och fler.

– Jag har gjort alldeles för många skålar! Jag har gett bort dem och 
jag har fullt hemma! Så blev det fem kaffekoppar. En kopp fick pappa 
som farsdagsgåva. Nu ska jag utmana mig själv och försöka börja med 
något nytt, säger hon.

Sanna uppskattar den goda och uppmuntrande stämningen mellan 
kursdeltagarna.

– Alla berömmer varandra. Man inspireras av de andra, säger hon. 
Hon uppskattar också den svenska miljön.
– Arbis är ett viktigt svenskt rum där man kan umgås med främling-

ar på svenska. Min farmor brukade också säga att det fina med Arbis är 
att man kan sätta sig vid vilket bord som helst i caféet och diskutera, sä-
ger hon.

Kurser i oljemålning och matlagning står på önskelistan. Men före 
det ska hon i alla fall hinna med lite fler keramikföremål. Skålbehovet är 
fyllt – men det finns plats för några större krukor!

Arbis till  
Sturegatan 2
I april 2016 går flyttlasset för Arbis del. Då 
flyttar vi till Sturegatan 2 där vi får tillfälliga 
utrymmen under tiden som huset på Dag-
marsgatan 3 genomgår en grundläggande 
reparation. Hela läsåret 2016–2017 finns vi på 
Sturegatan, förutom slöjdundervisningen som 
hålls i skolbyggnaden där Siilitien ala-aste fun-
nits i Hertonäs. Enligt planerna flyttar vi tillbaka 
till Dagmars gatan i augusti 2017. 

Idag huserar Diak på Sturegatan 2. Efter 
årsskiftet görs smärre reparationer i huset så att 
det ska passar för Arbis verksamhet.

BILD HANS-PETER HOLMSTÉN

Så många anmälda har Arbis till sina kurser just 
nu. Om vi räknar med att det finns ca 35 000 
finlandssvenskar i Helsingfors innebär det i run-
da tal att var fjärde deltar i en Arbiskurs. Men i 
praktiken stämmer det inte. Trenden visar att den 
som anmäler sig till Arbis ofta deltar i flera kurs-
er. Dessutom består kursdeltagarna inte enbart 
av finlandssvenskar. Välkomna är ni alla!

8656
Kaffekoppen

TEXT & BILD PAMELA GRANSKOG

En siffra
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hålla blodsockernivån på en stabil och låg nivå. 
I storsäljaren Ett sötare blod (2012) granskar 

hon ingående hur snabba kolhydrater (exempel-
vis pasta, vitt ris, läsk, godis, vitt mjöl) kan på-
verka allt från nyföddas vikt till tidpunkten för 
puberteten, möjligheter att bli gravid och risken 
för cancer. Framförallt uppmanar hon oss att 
se upp med det så kallade dolda sockret. I upp-
följaren, Det sötaste vi har: om socker och växande 

kroppar (2014), fokuserar Fern-
holm på barn och ungdomar. 
Lättillgängligt men utan att 
förenkla visar hon hur sock-
er och skräpmat ställer till det 
i barns kroppar. Maten vi ger 
våra minsta leder till astma, al-
lergier, adhd och övervikt. Hon 
poängterar att vi inte skulle 
proppa i våra husdjur de god-
saker och den mat som vi ger 
våra barn. Det skulle nämligen 
sluta med dyra veterinär besök. 
Hon visar också hur vi kan 
komma ur detta sockerträsk. 

SENARE I HÖST utkommer hen-
nes tredje bok Smakäventyret. 
Där lyfter hon fram hur viktigt 
det är att ge våra bebisar rik-
tig mat från början. För som vi 
alla egentligen vet innerst inne: 
ordentlig och vällagad mat i 
lagom mängd håller oss friska 
och gör oss inte sjuka. 

Vill du låna Ann Fernholms 
böcker finns de på biblioteket 
för utlån.

TEXT YLVA LARSDOTTER BILD EVA LINDBLAD  Om socker  

och växande kroppar
Ann Fernholm föreläser på Arbis

ALDRIG TIDIGARE har vi ätit så mycket socker 
som nu och det gör oss sjuka. Det är vetenskap-
sjournalisten och författaren Ann Fernholms 
grundläggande tes. Hon är en folkbildare med 
ett tydligt och angeläget uppdrag: att öka kun-
skapen om faran i att dagligen ha höga blod-
sockervärden och få oss att minimera vårt 
sockerintag för att hålla oss friska och få ökad 
livskvalité. Hon lyfter fram hur viktigt det är att 

Under rubriken Det 
sötaste vi har kommer Ann 
Fernholm att berätta om 
hur vår höga konsumtion 
av socker ställer till det 
i barnens kroppar. Det 
kommer att handla om 
allt från fetma till mag-
problem och hur barn 
växer. Föreläsningen är 
ett samarbete mellan Hel-
singfors arbis, Martha-
förbundet och Minerva 
Kustannus Oy. 

TIDPUNKT
Tisdagen 3.11 kl. 18.00

PLATS
Festsalen

BÖCKER

Under kvällen kommer det 
att vara möjligt att köpa 
böcker till rabatterat pris.

ÖPPEN  
FÖRE LÄSNING



Jan Amnell
– ny it-lärare
Jan Amnell vikarierar som 
planeringsansvarig lärare i 
informationsteknik. Han vi-
karierar Maria Bergman, 
som är tjänstledig. Amnell 
har tidigare jobbat som tim-
lärare på Arbis.

Anna Långstedt-Jungar, Ar-
bis planerings ansvariga lä-
rare i främmande språk, har 
fått Kulturfondens vistelsesti-
pendium till S:t Petersburg. 
Långstedt-Jungar kommer att 
tillbringa hösten i S:t Peters-
burg där hon dels ska studera 
vid Pedagogiska universitetet, 
dels sammaställa ett material 
för nybörjarundervisningen i 
ryska.

– Det finns mycket mate-
rial för undervisningen i fin-
ska-ryska, men inte svens-
ka-ryska, säger hon.

Tanken är att material-
et ska ligga på en inlärnings-
plattform. 

I början av höstterminen i år hade vi nästan 1000 fler 
anmälningar än samma tid ifjol – det är en ökning med 
nästan 10 %. Det är glädjande för oss på kansliet som 
jobbar med att ta emot anmälningar och med att försöka 
utveckla vårt nya anmälningssystem åt ett användarvän-
ligare håll. Det var en ganska stor smäll förra hösten när 
Arbis tog i bruk Ilmonet och anmälningarna körde ihop 
sig. Det märktes både på mängden anmälda och på 
mängden klagomål. 

Under året som gick sen förra höstens anmälningar 
jobbade vi intensivt tillsammans med företaget Grynos 
som har gjort anmälningssystemet Ilmonet för att göra 
det bättre och enklare att använda – och nånting lyck-
ades vi tydligen med! Dessutom kanske alla Arbis stud-
erande blev lite vanare att använda det nya systemet. 
Särskilt verkar det som att flera har börjat logga in med 
bankkoder, vilket gör rusningen efter nya användarn-
amn och lösenord lite mindre för oss i kundservicen.

Nya annulleringsvillkor
En annan sak som vi har ändrat i år är att vi har skärpt 
reglerna för när man får annullera sin anmälan utan 
att betala avgiften. Här har Arbis haft väldigt generö-
sa villkor tidigare och det här ledde till problem när vi 
fr.o.m. hösten 2014 tog i bruk Helsingfors stads cen-
traliserade faktureringstjänst. Fakturorna skickas inte 
direkt från Arbis längre, utan istället från Talpa (stadens 
ekonomitjänster), och det här gör att vi på ett helt annat 
sätt betalar ganska stora pengar för de fakturor som 
skickas ut, särskilt om det också går iväg en påminnelse-
faktura.

Bland annat därför beslöt vi att vi inte längre tillåter 
sena annulleringar utan kursavgift, eftersom vi redan har 
betalat för faktureringen och i värsta fall för en påmin-
nelse, och det här uppgår till stora summor när mängden 
fakturor räknas i tusental. I stället kan vi ordna flera 
kurser och det kommer alla våra studerande tillgodo och 
vad kan vara bättre än det! Det andra vi vill undvika är 
att man tar upp en kursplats utan att gå på kursen, med-
an det finns mänskor i kö som gärna skulle delta. Det här 
hoppas vi kunna minska på, så att fler får möjlighet att 
gå på den kurs de vill.

Vi på kansliet hoppas att alla på Arbis får ett fint läsår 
2015–2016 och att du vänder dig till kansliet med alla 
frågor du bara kan komma på om kurser eller annat!

Långstedt-Jungar  
fick stipendium

Följ oss  
på sociala medier!
Arbis finns nu på Instagram och Twitter, kolla @Hforsarbis. 
Vår allmänna Facebook-sida hittar du på adressen 
www.facebook.com/helsingfors.arbis. Också enskilda ämnen 
har egna sidor. Sök på ”Helsingfors arbis” samt följande sökord:
Språk, Bibliotek, IT, Hushåll, Konst och Hantverk.

Hösthälsning  
från Arbis kansli
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Fotokurs
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Sedan dess har hon inte bara lärt sig att an-
vända den, utan också blivit prisbelönad, ut-
bildat sig och hållit utställningar. 

Efter kamerainköpet 2011 åkte hon till Ga-
lapagosöarna och mötte där en grupp stude-
rande från Axxells linje för naturfotografi till-
sammans med sin lärare Andy Horner. Det 
mötet resulterade i att hon själv började stude-
ra vid Axxell, vid sidan av sitt jobb som språk-
lärare i svenska och engelska.

2011 köpte Kirsi MacKenzie sin första 
systemkamera, men kunde inte använda den.

– Jag hade inte läst min kameramanual, 
säger språkläraren.

I nordiska

– Jag visste genast att jag vill specialisera 
mig på nordiska landskap eftersom jag också 
är språklärare. Då kan jag kombinera mina 
två yrken, säger hon.

De nordiska landskapen fascinerar henne 
och hon hyser en förkärlek för arktisk natur. 
Island hör till favoriterna.

– Jag ville också ha fler möjligheter att resa. 
Jag fotograferar i stort sett endast när jag re-
ser, säger hon.

landskap
TEXT PAMELA GRANSKOG
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Slutarbetet blev utställningen Former och 
linje språk i naturen – nordiska landskap. Foto-
grafierna är dels tagna under studieåren, dels 
under 2014 då hon reste mycket i Norden. Ut-
ställningen visades på Kulturkontakt Nord och 
Kamera-galleriet i Helsingfors. Och som ett re-
sultat av utställningen på Kulturkontakt Nord 
blev det också en utställning i Teheran i sam-
band med att Nordiska minsterrådet för första 
gången arrangerade ett evenemang där.

– Jag tillbringade några dagar i Teheran och 
det var spännande. Jag höll också en workshop 
vid universitetet, berättar Kirsi, som i år kom-
mer att ställa ut i Kuopio och Hangö.

Prisregn
Förutom utställningar har Kirsi MacKenzie 
också hunnit delta i både nationella och in-
ternationella tävlingar. Hon har fått heders-
omnämnande i MontPhoto naturfototävling-
en 2014 och 2015 och ett hedersomnämnande 
i naturfototävlingen GDT European Wildlife 
Photographer of the Year. Och därtill många 

pris i nationella tävlingar och pris av Kultur-
fonden och Svenska folkskolans vänner för sin 
dokumentär om finlandssvenska konstnärer.

– Allt det här har varit en stor överraskning 
för mig. Det finns ju så många fina fotografer. 
Men jag antar att jag har hittat en egen stil. Jag 
vill att mina bilder ska ha en tredimensionell 
känsla och jag leker med linjer, former och fär-
ger, säger hon.

Läromaterial
Förutom fotografering har hon också en annan 
passion: läromaterial. Det är något kreativt där 
hon kan kombinera båda sina yrkesinriktning-
ar. För nätverket svenskanu.fi har hon produ-
cerat ett läromaterial kring nordiska landskap 
med vatten som tema. 

Men det som hon drömmer om just nu är ett 
projekt i Ghana.

– Min dotter är rektor för en skola med döva 
barn i Ghana och jag känner att jag vill göra 
något annat med mina bilder än det jag gjort 
hittills. Det ska inte bara vara det estetiska. Jag 
vill göra gott, säger Kirsi.

Så hennes framtida planer är att kombine-
ra fotografering med välgörenhet. I fokus står 
barn och unga i Ghana som behöver hjälp med 
sin skolgång. Men i år ska hon också hinna 
med både förläsning och kurs på Arbis.

– Det ska bli spännande. Vi kommer säkert 
att röra oss utomhus, lovar hon.

KURSKOD
A160080

KURSLEDARE
Kirsi MacKenzie

DATUM
22.1, 23.1 och 
29.1.2016

ÖPPEN   
FÖRELÄSNING
to 21.1 kl. 18  
i biblioteket

NORDISKT 
LANDSKAPS-

FOTO

”Jag känner att jag vill göra 
något annat med mina bilder 
än det jag gjort hittills. Det 

ska inte bara vara det estetiska. 
Jag vill göra gott.”

NÄRA HJÄRTAT. Kirsi vill göra en insats för barn och unga i Ghana 
som behöver hjälp med sin skolgång. 
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– Det är enkelt att jobba tillsammans. Det blir ju 
väldigt ärligt och väldigt naturligt, säger Carolina 
Backman och Annalina Backman (t.h. på bilden).

Systrarna har musicerat tillsammans sedan de 
var små. I höst ger de konserten En nordisk musik-
afton på Arbis. 

Carolina Backman är både musiklärare och 
sångpedagog till yrket. Till vardags undervisar hon 
musik i Virkby gymnasium och i sång på Arbis, 
både i Helsingfors och Vanda. Hon har nyligen åter-
vänt till Finland efter att ha undervisat och studerat 
i S:t Petersburg.

– Sången är nog min grej, säger hon.
Annalina Backmans instrument är piano och 

hon blev klar från Sibelius Akademin 2001. I dag 
är hon lektor i pianospel vid musikinstitutet Avonia 
i Esbo och uppträder också tillsammans med olika 
ensembler.

UPPVUXNA I EN familj där mamma är pianist har 
musiken alltid stått i fokus i familjelivet. Ibland kon-
serterar de också tillsammans med sin mor.

– Värst är det om man är den som sitter i publi-
ken och ser de två andra uppträda. Då blir man näs-
tan nervös, säger Carolina med ett skratt.

Systrarna har konserterat tillsammans i åtta år. 
Att känna varandra väl är en fördel eftersom sam-
spelet är viktigt.

– Vi är jämlika och då vågar man också göra allt 
fullt ut, säger Annalina. 

På Arbis blir det nordiska kompositörer som står i 
fokus. Programmet omfattar Grieg, Heise, Sibelius. 
Rangström med flera.

Syskonskap en fördel 
när man musicerar
TEXT & BILD PAMELA GRANSKOG NORDISK 

MUSIKAFTON

MUSIKER
Carolina 
Backman, 
sopran och 
Annalina 
Backman, 
flygel

TIDPUNKT
20.11 kl. 17 
i festsalen
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– Ryska är spännande och annorlunda. Det är ett 
språk som ger många möjlighet, säger Jimi Jåfs.

Han studerar turism vid Arcada i Helsingfors 
och har valt att läsa ryska inom ramen för sina stu-
dier. Undervisningen i ryska arrangeras av Arbis.

Cecilia Ollus, som också studerar turism, 
håller med.

– Turismen är viktig i Ryssland och bransch-
experter gav oss rådet att välja ryska. Det är bra 
att kunna det språket inom vår sektor, säger hon.

Anna Paulig och Robin Westerholm, som 
bägge studerar företagsekonomi påpekar att ock-
så inom deras bransch är ryska ett viktigt språk. 

– Det är stort land och de vill ofta tala sitt eget 
språk. Jag vill åtminstone kunna läsa det som står 
skrivet, säger Robin, som också ville lära sig ett 
språk som är lite annorlunda.

ryska 

TEXT & BILD PAMELA GRANSKOG 

Språket intresserar
på Arcada och Arbis

Ryta på 
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Kvartetten tycker att det svåraste är att lära 
sig de nya bokstäverna. När man väl kommit 
underfund med bokstäverna går det lättare. 

Jimi Jåfs har praktiserat ryska hela somma-
ren i och med sommarjobbet vid informatio-
nen på Silja Baltic.

– Jag har verkligen använt mycket ryska i 
sommar. Jag förstår vad de säger, men det är 
ju lite svårare att tala, säger han.

Kulturen viktig
Alla är överens om att kännedom om den rys-
ka kulturen är viktig och därför har de varit 
väldigt nöjda med undervisningen.

– Det är bra att veta mer om den ryska kul-
turen, speciellt om man ska göra business i 
Ryssland, säger Robin.

De berömmer sin lärare Anna Lång-

Arbis och Arcada 
samarbetar 
kring språkkurser 
för fjärde året i 
följd. Arbis egna 
kursdeltagare kan 
delta i intensiv-
kursen som har ett 
snabbare tempo. 
Årets Arcada-
grupp är den 
andra som önskat 
sig en fortsätt-
ningskurs på egen 
hand, efter att den 
egentliga kursen 
tagit slut.

stedt-Jungar för hennes engagemang och 
intresse för det rysk a språket och den ryska 
kulturen.

– Jämför man med språkundervisning i 
gymnasiet så diskuterar vi mycket mera un-
der lektionerna. Det är effektiv undervisning 
och det är mycket viktigt att inte bara känna 
till språket utan också kulturen, säger Anna.

CECILIA BERÖMMER texterna som ofta är var-
dagsnära och handlar om sådant som man 
har nytta av. Kvartetten är nu inne på sitt 
andra år med ryska. Undervisningen avslu-
tas vid årsskiftet, men de hoppas på en fort-
sättning. De tidigare grupperna har blivit 
så intresserade av språket att de fortsatt läsa 
ryska på Arbis efter att Arcadas egen kurs ta-
git slut. 

SPRÅK-
SAMARBETE

STOR NYTTA. 
Robin Westerholm, 
Anna Paulig, Cecila 
Ollus och Jimi Jåfs 
räknar med att ha 
nytta av ryska i 
sina kommande 
jobb.
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tiskt engagerade Anna ser med förakt på de vita 
kvinnorna som står på balkongerna. 

Anna Lindholm har haft två premisser i sitt 
arbete med boken. Det första är att historieskriv-
ningen är androcentriskt dvs mansdominerad 
och därför skriver hon historia utifrån fem kvin-
nor. Den andra premissen är att det inte ska krä-
vas högskolepoäng för att få delta i samtalet om 
krigen i vårt land Finland. 

– Det var så tröttsamt att sitta tyst på histo-
rielektioner i skolan och i samtal på släktkalas. 
Därför har jag skrivit en bok om inbördeskri-
get. Vi måste bli fler som diskuterar och analyse-
rar. Särskilt eftersom historien upprepar sig. Om 
vi ska lära oss av våra misstag kan det inte vara 
en liten klick män som har tolkningsföreträde i 
samtalen om vårt lands historia. På det sättet blir 
det aldrig fred i världen, säger Anna Lindholm. 

I boken finns två spår. Dels historieskrivningen 
om inbördeskriget och det som hände då Finland 
blev ett självständigt land och dels diskuterar, 
reflekterar och argumenterar Anna Lindholm 
kring vår historia och historieskrivning.

Välkommen till 
releasefesten 
för Projekt Ines 
–Fem kvinnor i 
inbördeskriget 
1918

TIDPUNKT
30.10 kl. 18.00

PLATS
Arbis bibliotek

RELEASE FEST

FOTO EVA TORDERA

Perspektiv  
på kriget  
genom kvinnoögon

I PROJEKT INES – FEM KVINNOR i inbördeskriget 
1918 får vi följa fem kvinnors liv och perspektiv 
genom kriget: Bondhustrun Ines som blev kvar 
hemma på gården i Snappertuna med sina tre 
barn medan Verner satt fängslad i de rödas 
fångläger i Helsingfors. Skärgårdskvinnan Jo-
sefina Hägg i Snappertuna som också blev en-
sam med barnen då hennes man Alfred blev 
tillfångatagen av de vita. Den orädda krigs-
sjuksköterskan Dagmar Ruin som övertygad 
om den vita sanningen arbetar i Gröna batal-
jonen. Och till sist Anna Forsström och Anita 
Topelius som båda två ser kriget på nära håll i 
Helsingfors då tyskarna kommer i april 1918. 
De har vitt skilda perspektiv på det som sker. 
Överklassflickan Anita står på balkongen och 
ropar hurra till tyskarna medan den socialis-

14 Arbisbladet 1 • 2015–16



– Jag hoppas jag kan lära andra att ta tillvara 
de egna resurserna, säger Daniel Venström.

Han är coach och timlärare på Arbis. I år 
håller han flera kurser som fokuserar på stress-
hantering, avslappning, sömnproblem och 
crosspoint coaching.

– Jag ger inte en färdig teknik för hur man 
kan må bättre. Jag ger en verktygslåda till 
mina kunder, mina kursdeltagare. Där kan 
man hitta sitt eget ”recept” med hjälp av infor-
mation och olika mentala tekniker, säger han.

Han förliknar det hela vid en á la carte-me-
ny, där man väljer det som passar en bäst och 
själv väljer hur man går vidare för att må bätt-
re och prestera bättre. Han vill få sina kursdel-
tagare och kunder att fundera på vad de egent-
ligen vill och vilka behov de har med tanke på 
den livssituation de befinner sig i.

– Vilka möjligheter skapas om man t.ex. kan 
sova eller hantera sin stress bättre, frågar han?

Det är viktigt att individen hittar en stark 
motivation och gör klart för sig varför man vill 
något, innan man går in på hur man kan gå 
till väga. 

Daniel Venström har coachat och utbildat 
i över 10 år och bl.a. musikern Maija Vilkku-
maa och vd:n Mikael Jungner hör till kun-
derna.

Förutom coaching, så skräddarsyr han även 
olika mentala tekniker för sina kunder så att de 
lättare ska kunna använda sig av de resurser de 
har inom sig. Det handlar om tekniker som de 
även kan lära sig att använda på egen hand.

– Kunden gör det mesta av arbetet och 
coachens uppgift är att assisterar, säger han.

Det här är en skillnad exempelvis till 

idrott, där coaching ofta handlat om att det är 
coachen som ger adepten instruktioner kring 
vad som borde göras.

– Ett av de viktigaste verktygen coachen har 
för att få kunden att bl.a. bli mer medveten om 
sig själv är att ställa relevanta frågor, säger han.

I Sverige har man kommit längre med 
coaching än i Finland, för att inte tala om 
USA. 

Fast man själv har kunskap kan man omge 
sig med människor som ställer de rätta frågor-
na. Själv jobbar han också med en egen coach. 

När Daniel Venström ska koppla av blir det 
med meditation, familj, vänner, fäktning.

– Jag är inte fullärd. Jag växer hela tiden och 
det är ett ständigt lärande som pågår, säger han.

Stresshantering  
– några enkla råd på vägen

1. Lär dig stanna upp, reflektera och känna efter.

2. Hitta minst ett sätt att varva ner, fysiskt eller 
mentalt.

3. Var proaktiv. Handlingen tar dig dit du vill.

4. Hitta riktningen. Skapa en livsvision.

5. Var flexibel. Allt måste inte vara skrivet i sten.

6. Utmana dig själv och dina rutiner.

7. Var ödmjuk mot dig själv.

Kärleken förde 
Daniel Venström 
till Finland för 
15 år sedan. 
Idag coachar 
han och håller 
kurser på olika 
institut både i 
Helsingfors och 
Esbo. 

TEXT & BILD PAMELA GRANSKOG

KURSKOD
A160056

TIDPUNKT
3–17.3.2016  
torsdagar  
kl. 18–21

KURSKOD
A150432

TIDPUNKT
7.11 och 28.11 
kl. 10–13

KURSKOD
A160055

TIDPUNKT
30.1.2016 
kl. 10–15.15

STRESS-
HANTERING

LÄR DIG 
SLAPPNA AV

MIND  
TRAINING

FOTO EVA TORDERA

Hitta dina egna  

resurser
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Viktigt med juridik  
på Öppna universitetet
Årets nyhet är en kurs i familje- och kvarlåtenskapsrätt som ord-
nas av Öppna universitetet och Arbis. Johan Bärlund, profes-
sor i nordisk rätt vid Helsingfors universitet tycker att det är vik-
tigt att också Helsingfors universitet erbjuder öppna uni-kurser 
på Arbis. 
Johan Bärlund, du tycker att det behövs ett öppna uni också i 
Helsingfors, där det ändå finns flera universitet?
Det är betydelsefullt att också Helsingfors universitet erbjuder 
kurser på Arbis. Familje- och kvarlåtenskapsrätten har många 
kopplingar till vardagsjuridiken och kommer att intressera oli-
ka grupper av deltagare. T.ex. översättare inom den statliga och 
kommunala sektorn, eller studenter som aspirerar på en studie-
plats vid juridiska fakulteten kan ha nytta av kursen. 
Genom ett samarbete mellan Arbis, Öppna uni vid Helsing-
fors universitet och Juridiska fakulteten kan kursen i famil-
je- och kvarlåtenskapsrätt med slutförhör (1 sp) och en lag-
bokstentamen (5 sp) erbjudas smidigt och förmånligt för de 
studerande. Tror du att andra kurser kunde ordnas på mot-
svarande sätt, alltså, för personer som inte är inskrivna vid 
Helsingfors universitet? 
I framtiden finns det ett uppenbart behov att ordna andra 
motsvarande studiehelheter som ingår i juridiska fakultetens 
under visningsprogram, t.ex. arbetsrätt, avtalsrätt och stats-
författningsrätt. Dessa rättsområden är alla sådana att de kunde 
intressera en bredare publik än bara dem som studerar juridik. 
Johan Bärlund, du håller ju inte kursen i familje- och kvarlå-
tenskapsrätt men ska föreläsa på Arbis på våren inom ramen 
för vårt nordiska temaår. Finns det något som ”Nordisk rätt”, 
eller är det en myt?
De nordiska länderna har genomgått en likartad utveckling 
på rättens område, inte minst p.g.a. skandinavismen under 
1800-talets slut. Fortsättningsvis är de nordiska samhällena 
mycket likartade vad gäller värderingar och politiska strukturer. 
Rättsligt sett påminner de också mycket om varandra, även om 
skillnaderna på detaljnivå ofta är betydande.

TEXT ALEXANDERA RAMSAY & MATILDA HAKALA 

BILD LINDA TAMMISTO & WILMA HURSKAINEN

Öppna universitetet

Johan Bärlund föreläser på Arbis. Välkomna!

TIDPUNKT
22.3.2015 kl. 18.00–19.30

FÖRE LÄSNING

 ”Familje- och 
kvarlåtenskapsrätten har många 
kopplingar till vardagsjuridiken 
och kommer att intressera olika 

grupper av deltagare.”
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Öppna universitetet  
– en del av en öppen demokrati
Öppna universitetsstudier utgör ett inslag i vuxenutbildningen 
vid många medborgarinstitut och folkhögskolor i landet. Den 
här studieformen ger en möjlighet för ”vemsomhelst att studera 
vadsomhelst”, som Arbis tidigare byråföreståndare Tua Sederlöf 
brukar säga.

Rätt till bildning
Vid Öppna universitetet kan man bedriva akademiska studier 
utan att vara inskriven vid ett universitet. Kurserna på Öppna 
universitetet skall vara likadana som de ordinarie kurserna, och 
studier på öppna universitetet är likvärdiga med studier vid ett 
universitet. Det finns inga inträdesförhör till de öppna universi-
tetskurserna, och det ställs inga krav på tidigare utbildning. 

Då samarbetet mellan Arbis och Öppna universitetet inled-
des för mer än fyrtio år sedan, var de flesta studerande perso-
ner som i ett senare skede av livet ville skaffa sig full behörighet 
för det de jobbade med. På Helsingfors Arbis finns nu i medeltal 
170 kursdeltagare per år, och idag är merparten av de studeran-
de på Arbis unga personer som planerar söka in till något uni-
versitet. Kurserna i pedagogik och psykologi har alltid hört till 
de mest populära, och lockar speciellt blivande lärare i Helsing-
forsregionen.

Vad som helst
Studierna på öppna universitetet planeras av institutets plane-
ringsansvariga lärare i samhällsämnen och universitetens egna 
planerare. Arbis samarbetar mest med Centret för Livslångt Lä-
rande vid Åbo Akademi och Helsingfors universitets öppna uni-
versitet. Vid sidan om de redan nämnda ämnena pedagogik och 
psykologi, är konsthistoria också ett återkommande och popu-
lärt ämne. I övrigt har studiernas inriktning speglat trender och 
behov, och ofta har initiativet till en kurs kommit direkt från 
Arbis elever. 

God service med bland annat studierådgivning
Studierådgivning är viktig på öppna universitetet, och på Arbis 
vill vi erbjuda råd och stöd för alla studerande som behöver det. 
Studiehandledning ges av Alexandra Ramsay och i alla praktis-
ka frågor, t.ex. elektronisk registrering och tentanmälan, hjälper 
Matilda Hakala. Arbis bibliotek strävar också efter att alltid ha 
minst ett exemplar av alla kursböcker, och personalen hjälper 
gärna till med att hitta elektroniska böcker.

Välkomna att studera på öppna uni vid Arbis!

”Alla som vill det  
borde få studera  
juridik”
Désirée Söderlund har jobbat vid juridiska 
fakulteten vid Helsingfors universitet sedan 
år 2005, och ska nu föreläsa under kursen i 
familje- och kvarlåtenskapsrätt
Vilken är din ställning på Helsingfors uni-
versitet och varför brinner du för juridik?
För närvarande är jag deltidsanställd som 
koordinator för den tvåspråkiga rättsnota-
rieutbildningen (svenska-finska). Vid sidan 
om sysslar jag med undervisning och forsk-
ning. Det är roligt att undervisa i familje- och 
kvarlåtenskapsrätt för deltagarna brukar ha 
egna erfarenheter som de gärna vill berätta 
om och diskutera. 
Skiljer sig undervisning på Öppna universi- 
tetet från den ordinarie undervisningen vid  
Helsingfors universitet?
Kurserna är precis de samma, men studie-
takten och motiven till att vilja studera kan 
vara olika på Öppna universitetet och på 
Helsingfors universitet. Det är jätteviktigt att 
det undervisas i juridik vid Öppna universite-
tet. Alla människor har rättigheter och skyl-
digheter och är aktiva rättsliga aktörer och 
alla som vill studera juridik bör få göra det. 
Studenter vid Öppna universitet brukar ha 
intresse och motivation. 
Vilka pedagogiska visioner har du då du 
undervisar i juridik?
I fråga om pedagogiska frågor lever vi som 
bäst i mycket spännande tider. Lärare upp-
muntras att prova på olika typer av undervis-
nings- och examinationsformer. Pedagogisk 
forskning visar att studenter lär sig bättre om 
de får lösa problem (inom juridiken rättsfall).
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I år blir det 
Julvaka fredag 
27.11. Välkom-
men!

TIDPUNKT
27.11 kl. 17–21

JULVAKA

Peggy Danska 
gläds över att 
julvakan idag 
genomsyrar 
hela huset och 
engagerar alla 
lärare.
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JULVAKA
fredag 27.11 kl. 17-21 på Arbis

Material till självkostnadspris, endast kontant
Helsingfors arbis, Dagmarsgatan 3, 00100 Helsingfors
09 310 49494, kansliet@arbis.hel.fi, www.arbis.hel.fi

Kom med hela familjen och pyssla

julkort
tomteluvor

makraméarmband
julgranspynt

banda in din egen julsång

gör marsipanfigurer delta i vikingaverkstad
baka pepparkakor

sång - och musikstund
luffarslöjdshjärtan

Arbis ensembler uppträder och kaféet serverar julgröt

... och mycket mer!

FRÅN CIRKA 5 WORKSHOPAR till 20 workshopar 
– så har Arbis julvaka vuxit sedan starten för 
20 år sedan. Och under fjolårets upplaga satt 
kring 1000 gäster och pysslade inför den stun-
dande julen i sammanlagt 22 olika verkstäder.

Peggy Danska, planeringsansvarig lärare 
i hantverk, minns hur det var för 20 år sedan 
när julvakan inleddes. Första gången julvakan 
hittas i kurskatalogen är 1996. Före det höll 
man vanliga kurser med juldekorationer som 
tema. Eventuellt arrangerades julvakan redan 
1995, men i katalogen syns den först 1996.

– I början fanns det ju inte så mycket. Första 
året hade vi 5–6 aktiviteter, säger Peggy när 
hon bläddrar i gamla mappar med planering-
ar, foton och instruktioner.

Julvakan fick sin börja efter att dåvarande 
biträdande rektor Johanna Söderholm sett 
något motsvarande på annat håll.

– Snabbt insåg vi att julvakan inte är en 
kväll då man ska ta kursavgift, utan det 
man gör ska man göra till självkostnads-
pris, säger Peggy.

Utgångspunkten är att man ska göra 
något tillsammans med barnen – det ska 
vara en aktiv stund av gemenskap.

Byråsekreterare Enni Grundström 
som koordinerade julvakan 2014 konsta-
terar att det var många mor- och farför-
äldrar som var i farten med sina barn-
barn.

– Det fanns också många pappor 
som satt och pysslade tillsammans 
med sina barn. Så det handlar inte 
om en kväll då bara kvinnor och 
flickor är farten, säger hon.

TEXT & BILD PAMELA GRANSKOG

Arbis julvaka  
firar 20 år!

Och många nationaliteter samlas också 
kring pysselborden.

– Ett år hörde jag sex olika språk i mitt 
klassrum, säger Peggy.

Julvakan 2014 innehöll 22 olika verkstäder 
där man kunde göra allt från halmlyktor, mar-
sipangrisar, julgranspynt till tomteluvor och 
julkort. Dessutom fanns det musikprogram, 
barnpjäs, elevmatiné och i kaféet kunde man 
äta julgröt.

– I verkstäderna syns också det som är inne 
just då. Ett år gjorde vi armband av snoddar 
som var pop just då. Men några säkra verkstä-
der som inte försvinner är pepparkaksbak och 
verkstaden där man får sy en tomteluva, säger 
Peggy, som konstaterar att julvakan numera 

genomsyrar hela huset.
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Tillbehör
Papper för boksidorna, tyg eller papper i önskad färg till över-
drag av pärmen, kartong (0,5–1 mm  tjock), sytråd, papperslim, 
öglepinne, smyckesband (runt), halsbandslås och små tänger. 

Hobbybutiker tillhandahåller många av dessa produkter. 

Arbetsmoment
1. Skär till boksidorna, t.ex. 3 x 1,5 cm och vik dem på mit-
ten. Samla dem 3 st in i varandra. Gör x antal beroende på 
hur tjock bok du vill ha (6–8 st). Se bild A och B.

2. Sy ryggen över 2–3 smala pappersremsor. Bild C 
och D. Den prickade linjen är tråden som går på 
insidan av arken. Märk ut på ryggen var stygnen skall 
gå så ryggen blir möjligast rak. Sy boksidorna på 
varandra och fäst alltid bladbunten i det föregående 
varvet med en knut.

3. Mät ut pärmarna (ca 1–2 mm större än boken), 
fram- och bakpärmarna separat. Ryggremsan 
skall vara lika bred som bokryggen. Limma upp 
pärmar och rygg på ett papper med en smal 

springa emellan, 1 mm. Jämna kanterna när 
limmet torkat. Bild E.

 
4. Skär ett vackert papper eller tyg för pärmen (ca 3 mm större på 
var kant). Limma enligt bild F.

5. Fäst öglepinnen i pärmens rygg. Öglan skall sticka upp just över 
övre delen av pärmen. Bild G. Den andra ändan kan böjas med 
en tång till en liten krok. Skär försiktigt en skåra i pärmens ryg-
gremsa utan att det går igenom. Placera öglepinnen, limma och 
limma dessutom en liten pappersbit ovanpå pinnen och kläm 
ner öglepinnens krok över pappersremsan.

6. När ovanstående torkat placera in boken. Öppna 
frampärmen och håll i resten av boken med en tång eller 
pincett. Sätt lim på försättsbladet (det första bladet) och 
stäng boken. Gör likadant med bakpärmen. Bild H. 
Låt torka utan att öppna boken. Sätt en tyngd på 
boken medan limmet torkar.

7. Träd upp boken på ett smyckesband av 
önskad längd och fäst halsbandslåset 
och kläm fast det med en tång. 
Bild I.

8. Smycket är klart.

Lycka till!

TEXT & BILD HANNELE VARISTO 

FOTO PER-OSKAR JOENPELTO

När boken ska hänga  
runt halsen

Gör ditt eget boksmycke

20 Arbisbladet 1 • 2015–16



Nordisk wrap
1 portion

1 fyrkantigt tunnbröd (Fazers går bra)
5 skivor kallrökt renkött (Pirkka blir fint)
ca 1 dl potatissallad/krämig kålsallad
1 tsk senap
½ tsk färskriven pepparrot
2 gröna krispiga salladsblad

Sätt brödet på ett skärbräde. Lägg de 
rökta renköttsskivorna i mitten av brö-
det. Bred ut potatis- eller kålsalladen på 
köttet. Ringla över senapen direkt från 
tuben. Riv över av pepparroten. Sätt sal-
ladsbladen överst. Rulla till en strut eller 
rulle. Linda smörpapper och en servett 
runt rullen så faller inte innehållet ut.

Mat- och 
pratglada herrar 
gjorde 24.9.2015 
originalversionen 
av receptet och 
kom sedan med 
förbättringsförlag 
som ledde till 
detta recept.

TEXT & BILD GHITA HENRIKSSON

A.

B.

C.

D.

E.

F.

G.

H.

I.

Bokbindning 
går egentligen 
till på samma 
sätt. Vill du lära 
dig mer? Arbis 
har intensivkurs i 
bokbindning.

KURSKOD
A150474

DATUM
8–9.12.2015

BOK-
BINDNING
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Kafésvenska-gruppen från Arbis är sammansvetsad. Många av 
deltagarna har varit med 9–10 år. Nya deltagare blir också väl 
emottagna.

– Det är en välkomnande atmosfär i gruppen. Vi har gjort 
utfärder och resor tillsammans tidigare, berättar Hélène. 

Borgå, Tallinn och Stockholm är städer som man redan be-
sökt. Och i augusti var det dags för lägerskola.

– Lägerskolan var en höjdpunkt i mitt lärarjobb och den 
överträffade alla mina förväntningar. På grund av 

mina härliga elever blev min stora dröm verk-
lighet. De hade väntat på lägerskolan i flera 
år och uppmuntrat mig att hålla den, säger 
Hélène Selenius. 

Under de tre dagarna hann man besöka 
Knipan, Café Gamla stan, höra Geir Rön-
ning och träffa författaren Monika Fager-

holm. Däremellan lagade man mat tillsam-
mans och badade bastu.
– Gruppen är speciell och ger mig så mycket 

energi, säger Hélène.
Och visst är gruppen speciell. När Arbister-

minen avslutas i april fortsätter gruppen att 
träffas. Samma dag, samma tid – 

det är bara platsen som är en an-
nan under sommarmånaderna.

På följande sida några 
axplock ur deltagarnas 

egna minnen.

Lägerskola  

på svenska
Hélène Selenius hade i många 
år drömt om samma sak: 
att hålla lägerskola i sitt 
nyrenoverade hem på Jordansby 
i Prästkulla, Tenala. I somras 
förverkligades drömmen.

TEXT PAMELA GRANSKOG 

FOTO LEENA LUKKARINEN-ANNILA
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”Jag deltog i Hélènes lägerskola 24–26.8 hemma hos 
henne i Tenala. Det var intressant att prata svenska hela 
tiden. Stämningen var lättsam så det var också roligt att 
vara där. Dessutom var det också nyttigt med det svenska 
språket för oss finskspråkiga. Naturligtvis var det också 
hemtrevligt.”

”Två kvällar satt vi alla på verandan och pratade och 
pratade. Man fick höra berättelser som man aldrig kunnat 
ana. Hur livet går – på gott och ont. Alla ville tala och 
man måste då och då säga: ‘låt henne berätta’! Så ivriga 
var alla! Kvällens tema var ju kärlek!”

”For me the highlight of your stay was the afternoon talk 
by Monika Fagerholm, your neighbour. Even though I 
could not always follow her fluent speech it did not really 
matter so much. It resounded like music in my ears. Her re-
marks about ‘Crime and Punishment’ were most inspiring 
to me.”

”När jag lyssnade på Monika Fagerholm skämdes jag 
över att jag har läst så lite finlandssvenska författare. Jag 
köpte två böcker av henne, som jag började läsa genast 
efter hemkomsten. I hennes bok Den amerikanska flickan 
finns en tanke om kärleken: ‘Man blir inte förälskad i 
någon för att den är sympatisk eller osympatisk eller ens 
för den människans tusen goda egenskaper. Man blir 
förälskad i någon (eller något) som väcker något i en 
själv till liv.’ Enligt det kan jag säga att jag har förälskat 
mig det svenska språket.”

”På tisdagen efter frukost studerade vi trädgården, svam-
par, blommor och fåglar på svenska. Det var oväntat 
svårt – man kunde inte hitta rätt ord. Hélènes man hade 
lagat en delikat älggryta till lunch.”

”Vi var nio ‘Kafésvenskor’ som höll lägerskola hos Hélène 
i slutet av augusti. Ännu idag tänker på jag ofta på de 
härliga dagarna vi hade där. Det var mycket viktigt att vi 
fick tala svenska hela tiden och också lära känna varan-
dra bättre. Allt gick så bra och Hélène hade ordnat allting 
perfekt. Hon är verkligen en pärla.”

”Under lägerskolan skötte vi oss själva och gjorde allt 
tillsammans. Vi var inte gäster som väntade att värdinnan 
måste ta hand om oss hela tiden och se till att vi trivs. Jag 
tänkte på förhand att vi behöver en noggrann läsordning, 
men nej, det var alldeles gammalmodigt tänkande. Vi var 
en självinstruerande grupp. Från morgon till kväll levde vi 
ett svenskspråkigt liv.”
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HUVUDSTADSREGIONENS STÖRSTA svenskspråkiga bibliotek – det 
är Arbis bibliotek på Dagmarsgatan 3.

– Vi och finska kollegan Työväenopisto är de enda arbetar-
instituten som har egna bibliotek, säger bibliotekarie Ylva 
Larsdotter inte utan stolthet.

Tillsammans med biblioteksfunktionären Marianne Jänt-
ti-Sevon sköter Ylva om biblioteket, som rymmer kring 17 000 
titlar. Ett 60-tal tidskrifter samt finlandssvenska dagstidningar 
ingår också. Fokus ligger på den finlandssvenska utgivningen.

– Det ligger ju i vårt uppdrag att fokusera på det svenska och 
därför köper vi in i stort sett allt som ges ut på svenska i Fin-
land. Allt från smal lyrik till bästsäljare, stora förlag och mindre 
förlag, säger Ylva Larsdotter. 

Främmande språk finns också i någon mån och Ylva pla-
nerar att köpa in litteratur på ryska och spanska. Kursböcker 
finns i biblioteket och t.ex. läromedlet Rivstart, som används i 
SFI-undervisningen (integrationsundervisningen) lånas ut på 
biblioteket. Och i hyllorna hittas böcker i hantverk, hälsa, sam-
hälle, konst, språk etc. En hylla med böcker kring regnsbågs-
tema – den första på svenska i Finland finns också, liksom en 
hylla för lättlästa böcker. LL-böcker är enklare bearbetningar 
av utgivna böcker.

På biblioteket arrangeras också olika evenemang och biblio-
teket fungerar som ett viktigt svenskt rum i Helsingfors.

– Det här är ett pedagogiskt rum där man ska kunna stu-
dera. Men vi arrangerar också program som litteratursamtal, 
före läsningar, sagostunder, releasefester, högläsningar och film-
visningar säger Ylva.

En del av evenemangen arrangeras i samarbete med före-
ningar och organisationer.

Nya utrymmen
I samband med renoveringen av huset på Dagmarsgatan kom-
mer biblioteket att få nya utrymmen och flytta ner till andra 
våningen. Då bildar caféet och biblioteket en gemensam träff-
punkt på Arbis. Tidskrifterna flyttar ut till caféet så att man kan 
sitta och bläddra i tidningen medan man dricker sitt kaffe.

– Vi gallrar bland våra böcker i år, så vi tar gärna emot för-
slag. Hur vill ni att Arbis bibliotek ska se ut i framtiden? frågar 
Ylva som gläds över nya och fräscha utrymmen.

”Jag gick på författarsamtal 
med Peter Sandström. De bästa 

samtalen på Arbis bibliotek vindlar 
som livet: från kärlek till inhemska 

äppelsorter, från fönstertvätt 
tillbaks till skrivandet. Så var det 

i dag. Och så läste han förstås, 
författaren. Fin kväll. Tusen tack.”

Respons efter författarkväll  
med Peter Sandström i biblioteket

TEXT PAMELA GRANSKOG 

BILD FREDRIKA BISTRÖM

Stadens  
största  

svenska  
bibliotek
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Arbis bibliotek bjuder både  
på böcker och evenemang

Bibliotekarie Ylva 
Larsdotter efter-
lyser åsikter kring 
Arbis bibliotek. Vad 
ska finnas i det?
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MED PIANISTEN och författaren Käbi Lareteis 
ljudbok i bakgrunden växte porträttet av Ar-
bis tidigare rektor Gunborg Gayer fram.

– Jag lånade en massa skivor och så fick 
Gunborg välja vad vi skulle lyssna på medan 
hon satt modell, säger Marina Ciglar, som 
målade porträttet.

Reaktioner på boken, som handlar om 
Käbi Lareteis äktenskap med Ingmar Berg-

man, diskuterade Gunborg och Marina efter hand. Det var med 
andra ord många olika konstformer som mötte varandra i Ciglars 
egen process med porträttet. 

– Jag uppfann själv min egen process tillsammans med Gun-
borg. Det var i mötet med henne som det konkreta arbetet upp-
stod, säger Marina.

Gunborg Gayer har själv gjort val längs med processen. Till 
exempel Nationalmuseets torn som syns i bakgrund var hennes 
val. Hon valde också själv i vilken ställning hon ville sitta. 

– Det handlar ju inte enbart om en person som ska porträtte-
ras, utan också positionen som institutets rektor, säger Ciglar. 

Överraskad
Det var en överraskning för Marina Ciglar att bli tillfrågad.

– Jag hade aldrig tänkt mig att jag, som dubbelt utvandrad och 
dubbelt invandrad, icke-finlandssvensk kvinna, skulle få förtroen-
det. Men det tyngst vägande skälet såg jag ändå i min konstnärli-
ga praktik. Jag målade ju inte, säger hon.

Hennes huvudsakliga utbildning ligger dock i måleri, men hon 
har inte själv målat på ett tag. Hon började processen med att gå 
tillbaka in i teckning och måleri. Samtidigt studerade hon por-
trätt i konsthistorien. Småningom föddes arbetsprover och sam-
arbetet inleddes. 

– Måleriet har sina egna villkor. Det tar sin egen tid och ut-
vecklas av egen tyngd. Vi började i augusti 2014 och avslutade i 
april 2015, säger hon.

Efter 16 sittningar var porträttet klart. Ramen valde Marina 
tillsammans med rektor Moa Thors.

– Vi kom mycket snabbt överens om vilken ram som skulle pas-
sa bäst. Det var uppenbart och mycket självklart. Det, liksom hela 
processens stora övergripande ram, präglades av ömsesidighet. 
Jag är tacksam för det, säger Marina.

Porträttraden med Arbis tidigare rektorer finns i caféet på an-
dra våningen.

målat i samarbete

Marina Ciglar är född i Zagreb, Kroatien, uppvuxen i Sverige och lever 
och arbetar i Finland sedan 1992. Hon har bl.a. studerat vid Finlands 
Bildkonstakademi. Hon undervisar på Arbis, både i Helsingfors och Esbo. 

TEXT & BILD PAMELA GRANSKOG

Ett porträtt
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Redaktion

Redan på 1970-talet var 
det glada miner i Arbis 
kansli! I telefon Tua 
Sederlöf. Fr.v. Tea Linso, 
Märta Tikkanen och 
Ellinor Gube. Längst bak 
syns Stig-Olof Lindström 
och Erna Wilén.

Korvgrillning och sol på Fölisön blev det för 
Arbis personal 2.10. I väskan fanns en rad 
exotiska korvar, tillredda av Ferenc Vilisics på 
företaget Feri’s Sausages, som vann utmär-
kelsen Stadens bästa korvar i somras. Ferenc 
Vilisics är timlärare på Arbis och håller en kurs i 
hur man tillreder korvar tillsammans med Tove 
Lindqvist 28.10.

En gemensam “Get together -lunch” 
för alla utlänningar som studerar 
svenska på Arbis hölls i slutet av 
september. Ett 30-tal deltagare 
möttes i caféet, där man förutom 
lunch också fick väsentlig infor-
mation om aktiviteter på svenska i 
huvudstadsregionen.

BILD ANNETTE JANSSON

Arkiv bilden
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Kylan stiger upp ur marken och daggen ligger glittrande kvar i 
gräset och morgonens sista dimslöja skingras just där gräset över-
går i grus. Jag huttrar till när Minéa plötsligt ropar: ”Mamma 
titta, en ekorre!” Ja, där har vi den igen gnagande på ett ekollon 
från den stora eken bredvid. Haren som annars sitter och 

knaprar i sig klöver har inte synts till på länge till vår stora besvikelse. Så här ser 
mina morgnar ut nuförtiden när jag och min dotter Minéa vandrar genom Kajsa-
niemi mot hennes dagis.

Det har inte varit lätt för min envisa och viljestarka tvååring att börja dagis 
på finska. De första veckorna var hjärtslitande med många tårar. Varje eftermid-
dag suckade Minéa teatraliskt: ”Mamma, det är så jobbigt på dagis!” eller ”Mam-
ma, jag vill att du ska vara med på dagis!” Nu, nästan två månader senare går det 
bättre och jag ser ett leende ansikte fyra av slängpussar när jag står nere på gatan 
och vinkar. 

Sedan styr jag raskt mina steg mot Arbis – arbetsdagen väntar. Under den kor-
ta promenaden hinner jag tänka många tankar och fundera på hur jag ska få var-
dagen att gå ihop, men så fort jag sätter min fot över tröskeln till Arbis byts grubb-
lerierna ut mot arbetsiver och glädje över att jobba igen efter två och ett halvt år 
hemma. Trots en massa arbete, nya dataprogram, ett nytt anmälningssystem, 
obekanta kurser och ångest att inte hinna med allt eller räcka till, är det just glädje 
jag känner över att vara tillbaka på Arbis. 

JAG TYCKER OM ATT UNDERVISA. När man dessutom har intresserade och aktiva 
kursdeltagare kan man inte låta bli att engageras. Jag är genomsvettig men lycklig 
varje gång jag stiger ut ur klassrummet! Det är inte bara kursdeltagarnas förtjänst 
att jag trivs – jag har också duktiga och härliga kolleger som jag gärna skulle hin-
na umgås med mycket mer. 

Sist men inte minst är det ju också själva huset – Arbis har en egen puls! Från 
vaktmästarbåset får man idel glada leenden och Stefan i garderoben delar ut bam-
sekramar som får vem som helst på gott humör. Toner av Mozart hörs från något 
av musikrummen, i festsalen dansas det folkdans och från klassrummen hör man 
allt från spanska och danska till ryska och latin. Som den pedant jag är kan jag 
inte heller låta bli att glädjas över städerskornas flit men ser också fram emot nya 
ytor och utrymmen efter renoveringen. Arbis har och kommer alltid att ha en spe-
ciell plats i mitt hjärta.

Planeringsansvarig lärare i litteratur, teater och modersmål

ANNETTE JANSSONUnder strecket


