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Nu när höstterminen dragit igång vill vi gärna presentera 
vem som jobbar på kansliet och vad vi sysslar med. Ar-
bis tema för det här läsåret är kretslopp och på kansliet 
har vi också haft en viss rotation gällande personal. Ca-
tarina som tidigare jobbat som timlärare vikarierar som 
kurssekreterare men håller också fortsättningsvis kur-
ser med antikviteter som tema. Alexandra började som 
praktikant förra våren och fungerar nu som vikarieran-
de byråsekreterare. Jan är den enda som inte bytt plats 
utan fortsätter som teamledare för kontorstjänsterna.

På kansliet hade vi en intensiv början på hösten då an-
mälningarna till Arbis kurser öppnade i slutet av augusti. 
Under en vecka fick Arbis in över 5000 kursanmälningar. 
De flesta anmälde sig via Ilmonet, men cirka en fjärdedel 
av anmälningarna skedde via telefon eller på plats. De 
allra populäraste kurserna fylldes på bara några minu-
ter, hit hörde bland annat kurser inom keramik och trä-
slöjd. Även kursplatserna på vattengymnastik och solo-
sång gick åt mycket snabbt. 

Efter anmälningsveckan och terminsstarten har rutiner-
na infunnit sig igen. Vid sidan av vårt vanliga arbete har vi 
läst på om den nya dataskyddslagen samt fortsatt med 
utvecklingen av det  nya Ilmonet som skall lanseras vid 
årsskiftet. Vi har också passat på att piffa upp kansliet 

med nya gardiner och grönväxter. Just nu håller vi på 
att planera årets julvaka som inträffar fredagen den 30 
november. Julvakan kommer i år att bestå av olika tra-
ditionella workshoppar som ljusstöpning och pepparka-
kor samt nyheter som t.ex. tryck på disktrasor. I årets 
julvaka har vi även försökt inkludera Arbis läsårstema 
kretslopp genom att se hur man kan återvinna materi-
al och föremål för att skapa julstämning. Vi på kansliet 
hoppas att se så många som möjligt av Arbis studeran-
de på julvakan!  

Ha en bra fortsättning på hösten!

Kansliets hälsning Livskvalitet 
och glädje
Grattis! Om du läser det här är sannolikheten stor att du 
går på Arbis. Då kan du glädja dig åt att du, förutom den 
kunskap och de färdigheter som kurserna ger dig, ock-
så får en massa positiva bieffekter: mentalt välmående, 
ork i vardagen och på jobbet, glädje, livskvalitet och själv-
förtroende för att nämna några. Detta åtminstone om vi 
ska tro den pinfärska forskningsrapport som släpptes 
i slutet av september (Jyri Manninen, KoL luokkakuva). 
Och varför skulle vi inte tro på den? Du som går på Ar-
bis känner förmodligen av de här biverkningarna. Det är 
åtminstone en av våra målsättningar. 

Du som inte ännu deltar i Arbis kursverksamhet blir för-
hoppningsvis inspirerad inte bara av detta faktum utan 
också av artiklarna i Arbisbladet. De ger en liten inblick 
i Arbis breda verksamhet genom en liten titt bakåt och 
en liten titt framåt. Men mest uppehåller vi oss i nutiden 
– här är det gott att vara. Det är här och nu vi lever, kom 
ihåg att ta vara på stunden.

Här och nu betyder också att vi kommit halvvägs in på 
höstterminen och huset sjuder av liv från tidig morgon 
till sen kväll. Det är inte så underligt med tanke på att 
Arbis är Svenskfinlands näststörsta läroinrättning med 
knappa 7000 unika studerande. På vilka kurser tror du 
att de flesta går? Rätt gissat – språk. Det är vårt största 
ämnesområde, men så täcker det också 24 språk med 
svenska som det enskilt största språket. Att förmedla 
kunskaper i svenska är helt enkelt vårt uppdrag. 

Men språken följs hack i häl av motion, vilket är glädjan-
de. Både du och jag vet hur viktigt det är att röra på sig. 
Visste du förresten att en av tyngdpunkterna i stadens 
strategi för den här fullmäktigeperioden faktiskt är mo-
tion: En hälsosam stad i rörelse för alla. Så upp och hop-
pa! Eller kanske du hellre behöver varva ner med lite lug-
nare yoga? På Arbis hittar du vad du söker. Och om du 
inte hittar det, skapar vi det – vi finns till för dig. 

 Moa Thors, rektor

Arbisbladets redaktion:
Annette Jansson, planeringsansvarig lärare i nordiska språk
Pia Nybom, biträdande rektor
Hans-Peter Holmstén, planeringsansvarig lärare i bildkonst och formgivning
Johan Lindberg, bibliotekarie
Enni Grundström, marknadsföringsplanerare

Foton:
Enni Grundström, Hans-Peter Holmstén, Timo Määttänen 

Pärmbild:
Kollage: Annette Jansson
Ursprungsalster: Sari Bremer och Thomas Vikström

Alexandra Lindström, byråsekreterare

Catarina Welin, kurssekreterare

Jan Rundt, teamledare



4 — Arbisbladet Arbisbladet — 5

De kom som tre, Reduce – Reuse – Recycle, och ville lära 
oss att värna om miljön. Vi skulle minska (reduce) på 
vårt behov av det vi ansåg oss behöva. Vi skulle återan-
vända (reuse) det vi redan ägde. Vi skulle återvinna (re-
cycle) det vi inte längre hade behov av. Kedjan byggdes 
så småningom på med nya uppmaningar. Vi skulle väg-
ra (refuse) konsumera sådant vi verkligen inte behöver, 
vi skulle låta reparera (repair) det som låter sig repare-
ras, vi skulle ompröva (rethink) våra behov och omskapa 
(reinvent) oss själva. Allt det här för att slippa köpa nytt 
(rebuy) för att ersätta (replace) det vi har. Vi skulle gå in 
för en minskning (reduction) av vår konsumtion och som 
en följd uppnå återhämtning (recovery). Vi skulle också 
undvika den minst attraktiva länken i kedjan som innebär 
nedbrytning (rot) av vårt avfall i form av deponi på sop-
tipp, som nedgrävd schaktmassa eller som beståndsdel 
i en förbränningsprocess.

Uppmaningarna är många och ställer krav på en ökad 
kunskap om de produkter vi konsumerar och avyttrar. 
Om målet är en värld utan avfall (zero waste) i ett system 
där allting ingår i ett oändligt kretslopp, får vi en värld 

där resurserna aldrig tar slut. Då upphör avfall att exis-
tera och blir istället till råvara i ett naturligt kretslopp för 
det organiska (som i kompostering), och i ett industriellt 
kretslopp för det som människor skapar (som i återvin-
ning av plast, glas, metall etc.). 

Från vaggan till vaggan
Vi behöver överge tanken om produkters levnads-
lopp som går från vaggan till graven och istället gå 
mot livscykler från vaggan till vaggan (cradel-to-cra-
del). Det här är en del av det vi kallar cirkulär ekono-
mi. Det är för många en utopi och vägen dit är lång. 
I vardagen gör vi val som kan bli små steg i den rikt-
ningen. Genom att läsa innehållsförteckningar, ställa 
frågor och kräva svar blir vi mera medvetna om vår 
egen konsumtion och de följder den medför. Det kan 
kännas övermäktigt att försöka reda ut produkters 
ursprung, tillverkningsprocesser och alla övriga led i 
varans väg från fabriken till butikshyllan där vi plockar 
den med oss. Det gäller att börja smått, ett litet steg 
är det första i en förändring. 

R som i kRetslopp

Ett sista R
De individuella val som den enskilda konsumenten gör 
mot en större hållbarhet är däremot inte tillräckliga. Ju 
flera vi är som börjar konsumera eftertänksamt och håll-
bart desto större blir den samlade effekten. Men för-
ändringen är inte nödvändigtvis snabb nog och tillräck-
ligt omfattande. Vi behöver ett sista R, som i reglering 
(regulation). Det vill säga lagar och förordningar som 
övervakar och begränsar. Vi ser redan de första initia-
tiven i form av till exempel möjligheten till textilåtervin-
ning, koldioxidersättningar för flygresor och incitament 
om förbud av vissa plastartiklar. Mycket baserar sig än 
så länge på frivillighet men en obligatorisk plikt förut-
spås. Därtill måste tillgängligheten göras bättre. Nu är 
det svårt att återvinna till exempel plast och textilavfall 
i alla boendeformer.

Lär dig mera
Om du är intresserad att lära dig mera om hållbarhets-
aspekter kan du ta del av Arbis föreläsningar i ämnet. 
Föreläsningarna tar upp konsumtionsaspekten och hur 
vi genom våra val kan göra förnuftiga inköp som lever 
länge och hur vi kan komma till insikt om att vi faktiskt 
redan omges av mycket som genom en personlig bear-
betning fortfarande kan duga.

I november föreläser Elin Sandholm om hur vi genom en 
kritisk granskning av vår garderob och genom medvetna 

klädval kan bli miljövänligare som konsumenter. Elin är 
en finlandssvensk designer med ett brinnande intresse 
för kläder och kvalitet. I hennes arbete löper en röd tråd 
som hon benämner multifunktionalitet. Det innebär att 
ett plagg kan varieras på flera sätt och ersätter därmed 
flera plagg. Hon gör plagg som kan bäras olika beroen-
de på kroppstyp, personlighet eller tillställning. Eller be-
roende på hur man känner sig just den dagen. Hennes 
kläder är ämnade att få ett långt liv: modellen är klas-
sisk, utförandet är av hög kvalitet och materialvalen ge-
nomtänkta. De är dessutom närproducerade, modellde-
signen och sömnaden sker i hennes studio i Raseborg.

I februari presenterar designern Henrik Enbom och ku-
ratorn Isa Kukkapuro-Enbom idéer och tankar om kon-
ceptet Trash design. Här finns paralleller till det självför-
sörjande agrarsamhället där sopor inte uppstår i egent-
lig mening. Idérikedom uppmuntras genom att så mycket 
som möjligt tas till vara och ges en ny form och funktion. 
Trash design gör nytt av avlagda prylar och material som 
nått slutet på en uppgift men tillåts leva vidare i en an-
nan. Råmaterialet finns redan runt om oss, det är bara 
att sätta fart på fantasin och börja slöjda!

 Pia Nybom, biträdande rektor

Konsumtionshysteri – vem betalar egentligen  
det högsta priset?
Elin Sandholm, onsdag 28.11, kl.18.05–19.35, rum 23.

Trash design, från skrot till produkt
Henrik Enbom och Isa Kukkapuro-Enbom,  
onsdag 6.2, kl. 18.05–19.35, rum 23.
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Sektorn för fostran och utbildning är stadens mångsidi-
gaste och mest betydande sektor när det gäller invand-
ring. Mångfalden i befolkningen syns i daghem, skolor 
och läroinrättningar där olika identiteter, språk, religio-
ner och kulturer lever parallellt och tillsammans. 

Möjligheter  
I sektorn för fostran och utbildning kan vi förverkliga det 
livslånga lärandet och erbjuda goda inlärningsmöjlighe-
ter för alla, allt från småbarn inom småbarnspedagogi-
ken till vuxna och seniorer på Arbis. Vi har också goda 
möjligheter att arbeta över språkgränserna vad gäller 
nationalspråken och även dra nytta av alla andra språk 
som finns på våra enheter. Här är Arbis absolut i särklass 
med alla sina språkkurser samt alla språk kursdeltagar-
na själva för med sig.

Vi har goda möjligheter att lära av varandra på de olika 
stadierna i den svenskspråkiga servicehelheten (små-
barnspedagogik, grundläggande utbildning och inom 
fria bildningen här på Arbis) och även av våra finska kol-
leger. Det finns möjlighet att skapa nätverk över stadie- 
och språkgränserna för dem som arbetar med perso-
ner som vill integreras på svenska.

Dessutom kan vi erbjuda svenska som integrationsspråk 
för alla, från liten till stor. På Arbis erbjuder vi olika kur-
ser för olika behov. Vi har SFI – svenska för invandrare 
med kurser i svenska på olika nivåer. Vi erbjuder även 
en kurs i svenska för hemmavarande föräldrar. Medan 
föräldrarna lär sig svenska ordnar vi barnpassning för 
barnen med svenskspråkiga barnvakter. För de familjer 
som vill integrera sig på svenska finns det möjlighet för 
barnen att lära sig svenska inom småbarnspedagogiken 
och inom förskoleundervisningen. Inom den grundläg-
gande utbildningen har elever som integreras möjlighet 
att få undervisning i svenska som andraspråk av våra två 
svensk- som andraspråkslärare. Inom den grundläggan-
de utbildningen har eleverna dessutom rätt att få under-
visning i sitt eget modersmål. 

Utmaningar
Här på Arbis har vi mycket heterogena grupper eftersom 
det fortfarande är ganska få som väljer att integrera sig 
på svenska. Det finns allt från kursdeltagare som inte har 
några som helst förhandskunskaper i svenska till såda-
na som redan kan en hel del, samt kursdeltagare med 
bristfälliga kunskaper i läsning och skrivning till sådana 
som är högt akademiskt utbildade. Det här är både en 

utmaning med tanke på att planera undervisningen men 
samtidigt en styrka och möjlighet bland kursdeltagarna. 
Vi kan lära med varandra och av varandra.

En av utmaningarna inom småbarnspedagogiken och 
den grundläggande utbildningen är att barn och elever är 
utspridda på olika daghem och i olika skolor i hela staden, 
i och med att vi i Helsingfors har principen med närsko-
la och närdaghem. Det betyder att det alltid känns som 
lite nytt med barn och elever som integreras på svenska.

En annan stor utmaning är att det finns så lite material, 
forskning och litteratur om hur en minoritet integreras 
i ett minoritetsspråk. 

Utvecklingsplan 
Andelen Helsingforsbor med utländsk bakgrund kom-
mer att öka från var sjätte till var fjärde invånare fram 
till år 2030. Eftersom sektorn för fostran och utbildning 
möter många personer med utländsk bakgrund har en 
utvecklingsplan för fostran och utbildning för invandra-
re arbetats fram. Planen som sträcker sig från 2018 till 
2021 är ambitiös och mångsidig med tre huvudteman, 
13 mål och 28 åtgärdshelheter. I utvecklingsplanen be-
tonas att alla Helsingforsbor har rätt till jämlika och till-
gängliga möjligheter till fostran, utbildning och yrkesliv. 

Det som avgör är hur vi säkerställer obrutna lärstigar, ut-
vecklar lärmiljöerna, bedriver språkmedveten undervis-
ning och stärker personalens kompetens samt blir bätt-
re på att identifiera och erkänna tidigare kunskap och 
kompetens, utanför själva språkkompetensen. Som pla-
nerare kommer jag att arbeta för att utvecklingsplanen 
blir mer än en plan, att åtgärder verkställs, att struktu-
rer skapas där de saknas, att utmaningar blir möjlighe-
ter. Vi behöver utnyttja möjligheterna att arbeta tillsam-
mans över stadie- och språkgränser. Jag har i över 10 
år arbetat inom småbarnspedagogiken med att stär-
ka alla barns svenska, för en språkmedveten pedago-
gik och för språkstrategiskt arbete. Jag ser att min roll 
nu är att involvera all vår personal att se att de är en del 
av att integration på svenska blir en möjlighet för dem 
som väljer det. 

Som timlärare märker man att Arbis är en viktig mötes-
plats för många kursdeltagare. Man samlas före lektion-
en för att göra läxor tillsammans, man går och tar en kaf-
fe och delar med sig av sina bästa kurstips. 

Men också för lärarna kan Arbis vara en viktig träffpunkt!

Jag träffar timläraren Marina Giljam, som undervisat 
svenska på Arbis i många år, för att intervjua henne om 
Arbis som mötesplats. För henne har Arbis nämligen en 
alldeles speciell betydelse.

– Jag tror att den sociala aspekten är mycket viktig, bör-
jar hon där vi sitter hopklämda på en bänk i korridoren, 
jag med mitt intervjublock och hon med en trave böck-
er under armen. Vi är båda på väg till våra lektioner, men 
jag vill först höra hennes historia.

– Folk kommer ju inte bara för kurserna, utan också för 
att träffas. Man går på samma kurs, blir vänner och vill 
träffas igen. På en av mina kurser fortsatte t.ex. grup-
pen att träffas under hela sommaren, i en av kursdelta-
garnas koloniträdgård.

Själv blir jag också på gott humör av att träffa kolleger 
och kursdeltagare. Som lärare rusar man ju hit och dit, 
men det är alltid roligt att stanna upp och växla några ord.

Har Arbis inneburit nya möten för dig, då? undrar jag, lite 
med glimten i ögat, eftersom jag känner till hennes historia.

Marina ler.
– Det kan man säga. Det var det året Arbis var utlokali-
serat på Sturegatan. När jag först hörde om flytten tänk-

te jag att oj nej, jag kommer inte  att börja cykla backen 
upp till Sturegatan. Jag övervägde att meddela att jag 
tar en paus och återkommer när vi är tillbaka på Dag-
marsgatan. 

Men som tur gav jag inte efter för min lättja. Hon skrattar:
– Den vintern träffade jag nämligen min blivande man.

– Han deltog i en av mina konversationskurser. Eftersom 
vi båda cyklade hela vintern, fortsatte vi prata vid cykel-
stället efter lektionen. Vi stod där och jämförde cyklar 
medan vi krängde på oss våra stora regnkåpor. Sen följ-
des vi åt en bit på väg mot centrum, i ur och skur.

Efter sista lektionen, då det blev dags att ta avsked, kon-
staterade vi att det var synd att han inte hade någon att 
öva svenska med längre. Vi beslöt att gå på kaffe och tala 
svenska någon gång under sommaren.

Och på den vägen är det. Vi gifte oss ett och ett halvt 
år senare, den 21 september på Sveaborg, säger Mari-
na och visar en bild på mobilen där brudparet står och 
skär upp bröllopstårtan.

– Vilken tur att jag orkade cykla den där backen, eller hur? 
Och Tero får nu tala svenska varje dag. Ibland överraskar 
han sig med att till och med tänka på svenska.

 

Livslångt lärande på svenska 
i Helsingfors

Eleven och läraren gifte sig!

Möten på Arbis

Johanna Karlsson, planerare – integration, 
mångkulturell verksamhet och svenska som  
andraspråksundervisning

Jenny Kajanus, timlärare i svenska
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Vad är gemensamt för rubrikens substantiv? De är alla 
ikoner som i dag används på webbsidor, appar för smart-
telefoner och pekplattor samt datorer oberoende av ope-
rativsystem (t.ex. Windows, iOS eller Android). De ingår 
i enhetens grafiska gränssnitt, det du ser på skärmen, 
och interagerar med då du använder apparaten. På da-
torn kan man använda en mus för att styra kursorn och 
peka och klicka men på en smarttelefon eller pekplatta 
pekar vi och knackar med fingret.

Den teknologiska utvecklingen har möjliggjort mobila en-
heter med en effekt och minneskapacitet som vida över-
skrider äldre personliga datorer. I vardagen innebär di-
gitaliseringen att vi sköter allt flera ärenden med dato-
rer eller mobila enheter, d.v.s. smarttelefoner eller pek-
plattor, och kan göra detta utan att vara bundna till en 
viss plats. En smarttelefon är egentligen en dator som 
man också kan ringa eller skicka textmeddelanden med. 

En stor del av ikonerna är idag utförda i en minimalis-
tisk stil, i vilken formen förenklas och ritas med kontu-
rer. Detta kallas för flat design och de första stora sys-
temen som designades i denna stil var Windows 8 och 
Apples iOS7 (system för iPhone och iPad). Ikonerna för 
de olika systemen har ofta samma form men det finns 
vissa som ser olika ut, t.ex. ikonen för att dela. Det är 
viktigt att lära sig de vanligaste ikonerna för att smidigt 
kunna använda moderna enheter och appar. Då man lärt 
sig dessa är det också lättare att ta i bruk en ny app el-
ler använda en enhet med ett annat system. 
 

Om hamburgare, kugghjul, 
förstoringsglas och de tre 
prickarna

En av Arbis värderingar som finns listade i våra verksamhetsprinciper 
lyder  ”kunskap som egenvärde”. Med det menar vi att all kunskap är 
lika mycket värd oberoende av nivå, ambition eller inriktning. På Ar-
bis ska alla ha möjlighet att utvecklas efter sina egna behov, förutsätt-
ningar och önskemål. I motsats till många andra utbildningsinstitutio-
ner ordnar vi sällan kursprov och delar inte heller ut vitsord för våra 
kurser. Skönt och bra tycker många och nog är det säkert ofta så att 
man studerar på Arbis bara för sin egen skull och att resan därmed 
är viktigare än målet.

Som språklärare har jag ändå märkt att det ibland finns en efterfrå-
gan på någon form av utvärdering och kartläggning av vad man kan. 
Några få gånger när jag i någon kurs har ordnat frivilliga test så har 
alla deltagit. De flesta moderna läromedel har sedan länge sidor för 
självskattning där man själv kan testa sig och kryssa för att man nått 
de uppställda målen. Visst ger det tillfredställelse när man kan krys-
sa i de flesta rutorna!

Läsåret  2018–2019 inför Arbis möjligheten att i två kurser ansöka om 
ett digitalt kompetensmärke, också kallat Open Badge. Vi börjar för-
siktigt med nybörjarryska (Ryska 1) och kursen Fil- och mapphante-
ring med Windows. I framtiden är tanken att allt flera ämnen och kur-
ser finns med. En Open Badge är alltså ett digitalt märke som på ett 
visuellt sätt presenterar de kunskaper och färdigheter du har uppnått 
efter en avslutad kurs. Kriterierna för att få ett märke varierar bero-
ende på ämne och kurs. Innehållet, som kan bestå av text, bilder och 
ljud,  kan se mycket olika ut, men gemensamt är att det visar vad du 
kan och vad du gjort. Din Open Badge kan du sedan enkelt dela på so-
ciala medier eller bifoga t.ex. till en ansökan. Eller så kanske du bara 
samlar dina märken för dig själv, som en kul grej!

Arbis testar 
kompetensmärken

Anna Långstedt-Jungar, planeringsansvarig 
lärare i främmande språk

Jan Amnell, planeringsansvarig lärare 
i media och informationsteknik

Hamburgermenyn hittas ofta i övre vänst-
ra eller högre hörnet. De tre vågräta lin-
jerna står för brödet, biffen och brödet, 
därav namnet. Klickar man på den öpp-
nas en navigationsmeny. 

Förstoringsglaset har blivit en allmänt an-
vänd ikon för att söka information på den 
aktuella webbplatsen eller appen. I foto-
redigeringsprogram används förstorings-
glaset även för att zooma in. 

Kugghjulet är ikonen för inställningar, 
ofta på systemnivå, men kan också gäl-
la en app eller ett användarkonto på en 
nättjänst. Under inställningar för enhe-
tens system hittar man t.ex. alternativ 
som kan handla om skärmlåsets tidsin-
ställning eller enhetens ringsignal.

De tre prickarna, som är placerade i rad 
i antingen vågrätt eller lodrätt riktning, 
öppnar upp för redskap man kan använ-
da i den givna situationen. 

När man ska dela något markerar (väljer) 
man det man vill dela. För att lägga upp 
en bild på sociala medier, markerar man 
först bilden, knackar ikonen dela och väl-
jer sedan den tjänst man vill göra inläg-
get till. Detta kräver dock att appen för 
tjänsten är installerad på den enhet man 
använder.

Det finns även ikoner som indikerar sta-
tus. De böjda vågorna står för trådlöst 
nätverk och ju flera vågor som är synliga 
desto bättre är nätverkets styrka. På en 
Mac hittas ikonen i skärmens övre högra 
hörn medan den på en Windowsdator hit-
tas i nedre högra hörnet. På en smartte-
lefon eller pekplatta hittas den längs den 
övre kanten på skärmen. Ifall du vill använ-
da trådlöst nätverk på Arbis, välj nätver-
ket Stadinetti som du kan använda utan 
lösenord på Arbis.

Det finns fler ikoner inom de nya grafiska operativsys-
temen än man kan lära sig utantill, men jag hoppas att 
den här snabbguiden hjälper dig på vägen att hantera 
den enhet du använder.
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Zacharias Topeliusskolan är en drygt hundraårig skola 
belägen på Stenbäcksgatan, mittemot det nya barnsjuk-
huset. Rektor för skolan är Carita Glasgow. Inom skolans 
väggar finns tre olika undervisningsformer namngivna 
efter Zacharias Topelius tre döttrar: Aina är allmänun-
dervisning för årskurserna 1–6, Toini är smågruppunder-
visning för grundskoleelever som studerar enligt verk-
samhetsområde och Eva är så kallad sjukhusundervis-
ning. Evas lågstadieelever går i skola på Stenbäcksga-
tan medan högstadieenheten under sommaren flyttade 
in i Arbis utrymmen på Dagmarsgatan. 

Eva-enheten i Arbis består av specialklasser med elever 
i åldrarna 12–17 år och de har av olika anledningar kom-
mit just till vår skola. Vi håller nu i huvudsak till på tredje 
våningen, där vi har tre klassrum; ett eget samt två som 
vi ”lånar” under skoldagarna. Det enheten främst kan er-
bjuda eleverna är undervisning i liten grupp där varje elev 
har möjlighet till mera stöd både med skolarbetet och i 
övrigt. För tillfället går ungefär tio elever i skola här i års-
kurserna 6 till 9. Man kan gå i Eva-enheten under en kor-
tare eller längre tid, beroende på behovet. Just nu job-
bar två lärare huvudsakligen här: Janette Stenroos-Ek 
och Jan (Janne) Nordberg. Dessutom har vi några äm-
neslärare som kommer hit och har bl.a. musik, historia 
och geografi. Huslig ekonomi har vi i Arbis sedan flera år 
tillbaka. Skolkuratorn är här en dag i veckan.

Eftersom enheten är så pass liten, lär ungdomarna kän-
na varandra väl. Det brukar bli en stark sammanhållning 
mellan dem som finner varandra, eftersom man delar er-
farenheter som andra kanske inte förstår. Det lilla for-
matet gör det ofta lättare för en elev att ta sig till sko-
lan på morgnarna. Enheten är lugn och man har möjlig-
het att koncentrera sig ifred om man vill det. Både lä-
rare och elever har förståelse för om någon inte är så 
pratsam eller vill vara ensam en stund. Behöver man, å 
andra sidan, tala med någon, finns det alltid någon vux-
en som har tid, eftersom vi är fler lärare per elev än i de 
flesta andra skolor.

Också studietakten är lugnare. Vi kan sakta av tempot 
något, även om vi följer läroplanen, genom att plocka 

fram det mest väsentliga och anpassa enligt var-
je elevs behov och aktuella förutsättningar. Lek-
tionerna är 45 minuter långa och vi har rast mel-
lan alla lektioner.

En undervisningsform som också finns inom Eva-enhe-
ten är undervisning på sjukhus. Det innebär att barn i 
grundskoleålder som vårdas på sjukhus har rätt till en 
timme skola per dag. Då det gäller barn som till vardags 
går i svenskspråkig skola är det lärare från Eva-enheten 
som sköter undervisningen på sjukhuset. Detta görs i 
samråd med hemskolan. Även barn från andra kommu-
ner har samma rättighet då de vårdas på sjukhus i Hel-
singfors. Tanken med undervisningen på sjukhus är att 
man inte ska bli efter så mycket i undervisningen jäm-
fört med resten av klassen. Den fungerar även som en 
bro till hemskolan och gör det lättare för eleven att åter-
vända efter vårdtiden. Man skapar också en känsla av 
kontinuitet i lärandet samt en mera vardaglig del av vis-
telsen på sjukhus.

Höstens skolstart för Eva-enheten i Arbis har varit 
bra och eleverna verkar trivas i huset. Skolmaten le-
vereras till oss från en annan skola varje dag och vi 
äter i ett av klassrummen. De egna utrymmena här 
är mindre än vad vi hade i våra tidigare lokaler, så 
en hel del möbler och saker fick inte plats här. Sam-
tidigt har eleverna här större ytor och flera våning-
ar att röra sig på. 

Här har vi mycket nära till olika aktiviteter i centrala Hel-
singfors, vilket passar bra då stadens önskan är att sko-
lorna ska börja ha flera lektioner än tidigare utanför skol-
byggnaden. Vi har hittills varit på bl.a. en historisk stads-
vandring, promenader kring Tölöviken samt besök till 
Vinterträdgården.

I Arbis rör sig många människor omkring oss; folk i oli-
ka åldrar och med olika nationaliteter.  Vissa vet att det 
finns en grundskolenhet inne i Arbis, medan många und-
rar vad vi är för ena. Nu vet ni vilka vi är!

Jeanette Stenroos-Ek, lärare

Jag var i St. Petersburg för en tid sen och råkade på vä-
gen till tåget hem kliva in i en bokbutik. Jag tänkte köpa 
med mig en bok på ryska som en souvenir och hittade 
avdelningen med böcker av Tolstoj. Med mig slank ett 
religiös-filosofiskt traktat vid namn ”О жизне” – dvs. 
”Om livet” – som jag väl tillbaka i Helsingfors tog med mig 
till min följande tandemträff med Vitaly Repin, för att få 
hjälp med att räta ut de lite svårare begreppen. ”Är den 
här skriven på lättare ryska för att också enkla bönder 
skulle förstå den?” frågade jag av Vitaly, eftersom jag 
var förvånad över hur lätt den gick att läsa. ”Nej”, svara-
de han med ett skratt.
 
När jag anmälde mig till kursen i tandemryska knappt två 
år tidigare hade jag inte kunnat läsa Tolstojs filosoferan-
de på ryska. Och säkert hade jag inte kunnat göra det nu 
heller om det inte vore för Vitalys insats. Jag hade tänkt 
att jag på kursen skulle lära mig att prata mer ledigt på 
ryska, men istället blev diskussionerna så djupa och fi-
losofiska att jag gav upp med att föra dem på ryska, för 
att inte missa de svårare poängerna. Träffarna blev istäl-
let en sorts intellektuella sessioner med textanalys, in-
blickar i det ryska nutidssamhället, mytologi, idiom, glo-
sor, politik och mycket mera.
 
Idén med en tandemkurs är att två personer som vill 
lära sig varandras modersmål träffas med jämna mel-
lanrum och pratar turvis på varandras språk. I Vitalys 

Zacharias Topeliusskolans 
Eva-enhet i Arbis

Ingen mänska är en språkö
och mitt fall blev det mycket samtal på svenska, med-
an det mellan träffarna för min del blev desto mer fasci-
nerande läsning på ryska, eftersom Vitaly ofta hämtade 
med olika mycket intressanta tidskrifter från sina resor 
till hemlandet. Jag vande mig också vid att läsa nyheter 
från grannlandet i de mer progressiva nyhetskanalerna, 
som t.ex. The New Times och Echo Moskvy. Till slut lär-
de jag mig mycket mera än ett språk (även om kanske 
inte så mycket muntlig färdighet), jag lärde mig väldigt 
mycket om ett land, som jag tidigare nästan bara hade 
känt till via Dostojevskij och Tolstoj.
 
Och förstås lärde jag mig mycket om Vitaly, som nu flyt-
tar till Sverige, där han har fått ett nytt jobb med sin fly-
tande svenska. Och säkerligen kommer han där att ge 
många nya landsmän en djup inblick i det ryska tänkan-
dets historia, rätsidor och baksidor. Och däremellan 
kommer Vitaly att fortsätta som matematiklärare för kri-
minellt belastade ungdomar i St. Petersburg på St. Ba-
silioscentret, som du för övrigt kan läsa mera om på de-
ras hemsida http://www.svtvasilij.ru/ och som gärna tar 
emot donationer på sajten https://takiedela.ru/topics/
svtbasil/ som stöd för sitt viktiga arbete!

Möten på Arbis

Jan Rundt, byråföreståndare och 
meditationslärare

En liten grundskoleenhet har flyttat 
in i Arbis på Dagmarsgatan
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Arbis bibliotek har genom åren haft kunder i olika ålder. 
De teman eller områden som låntagarna har varit intres-
serade av har givetvis också varierat med åren, i sam-
klang med hur Arbis förändrats under de fyra senaste 
decennierna. Som rätt färsk bibliotekarie på biblioteket 
har jag varit nyfiken på bibliotekets historia, men även 
på de teman som format Arbis och dess bibliotek allt-
sedan 1970-talet. Jag hade privilegiet att samtala med 
Benedict von Wright, som tillträdde som Arbis första 
egentliga bibliotekarie, och arbetade på biblioteket fram 
till sin pensionering. 

Jag frågade honom hurdant biblioteket var när han kom 
till huset. Benedict berättar att innan han började, hör-
de det dåvarande biblioteket till rektorns uppgifter och 
att samlingen främst bestod av donationer. Då var Mär-
ta Tikkanen rektor på Arbis och med henne utvecklades 
Arbis till en vital aktör i tidens bildningsarbete. Benedict 
framhåller att Märta, som  den ”litterära person” hon är,  
i betydande grad påverkade tillkomsten av det bibliotek 
vi känner idag. När han började arbeta som bibliotekarie 
lösgjordes biblioteket från rektorns uppgifter och bokan-
skaffningarna inleddes. Till hans första arbetsuppgifter 
hörde utarbetandet av statsanslag i syftet att ge en sta-
digare ekonomisk grund för verksamheten.

Benedict minns att den finlandssvenska litteraturen var 
viktig i införskaffningarna då biblioteket började växa. 
Det gällde också stödjandet av undervisningen med ett 
ökat antal kursböcker, vilket naturligtvis fortfarande är 
en av grundstenarna. Men stödfunktionerna till trots ar-
betade han också för en viss självständighet i den fria 
bildningens anda. Benedict såg biblioteket som ett, som 
han uttryckte saken, ”självständigt pedagogiskt företag”.  
Vad facklitteraturen beträffade, minns Benedict att sam-

Kretslopp på Arbis bibliotek  
– ett samtal med Benedict 
von Wright

hällsfrågorna var viktiga under 1970-talet. Det var ett fler-
tal teman som såg dagens ljus då och som har funnits 
med sedan dess i olika form, bl.a. u-landsfrågorna, fe-
minismen, miljörörelsen och under början av 1980-talet 
freds- och nedrustningsfrågorna. Han minns 1970-talet 
som samhällsdebatternas årtionde på Arbis. Då diskute-
rades bl.a. Rachel Carlsons bok Tyst vår, som behandla-
de miljöförstörelsen och bekämpningsmedlet DDT, som 
senare förbjöds. Vidare lästes Georg Borgströms om-
debatterade böcker, där det centrala budskapet var en 
jämnare fördelning mellan livsmedelsresurserna i värl-
den. Ett annat ämne som intresserade var synen på psy-
kiatrisk behandling och det ordnades välbesökta före-
läsningar i alternativ psykiatri.

Bland de teman som var viktiga för 30–40 år sedan men 
lika aktuella idag, nämner Benedict miljöfrågorna. Temat 
är detsamma men problemställningarna annorlunda. 
Han lyfter t.ex. fram mjuk teknologi som ett resultat av 
miljörörelsens strävanden och som idag är högaktuellt. 
Med termen kan avses t.ex. nya användningsområden 
för material som hittills har använts ensidigt. Men Be-
nedict fäster särskilt vikt vid skillnaden i debattklimatet 
då och nu: på 1970-talet diskuterade man i tron att det 
verkligen gick att förändra saker och ting. I dagens värld 
diskuterar man fortfarande, men med större pessimism 
än tidigare. Därtill har diskussionen flyttat bort från salar 
och rum för att istället vara mer på sociala medier med 
distansering och andra problem som följd.

Avslutningsvis talade vi om Odet, Helsingfors nya cen-
trumbibliotek som snart öppnar sina dörrar inte långt 
från Arbis bibliotek – ett faktum som både fascinerar och 
förskräcker. Vi är bägge överens om att det nya biblio-
teket ur ett kundperspektiv framförallt blir modernt och 
fint, men troligen också oroligt och kanske en genom-
fartsplats för stressade stadsbor: ”lugnet”, som tradi-
tionellt hör till biblioteken, kan bli en bristvara. Om man 
jämför Arbis bibliotek och Odet är deras uppgifter ock-
så olika, så de utesluter troligen inte varandra. Men hela 
närområdet, där även riksdagens bibliotek finns, kom-
mer att påverkas och något av ett nytt centrum i huvud-
staden byggs upp. Benedict tar dock Odet med ro – och 
jag är beredd att hålla med.

Johan Lindberg, bibliotekarie

Teckning av Benedict von Wright 
av Hans-Peter Holmstén.

Swing av Cris af Enehielm

Biblioteket på andra våningen är öppet
under terminerna:
10.9–8.12 och 7.1–13.4
måndag–torsdag kl. 10.00–19.00
fredag kl. 10.00–13.00

Utanför terminerna:
måndag–torsdag kl. 10.00–15.00
fredag kl. 10.00–13.00

Undantag från ordinarie öppettider, och i samband 
med helger och liknande, meddelas separat.

Observera bibliotekets förseningsavgifter: 
Förseningsavgift/dygn/material är 0,20 € och inleds 
sju dagar efter förfallodagen. Högsta avgift per kund 
för försenade lån är 12 €. Mindre förseningsavgifter 
kan betalas kontant i biblioteket. Om du betalar med 
betalkort sker betalningen i Arbis kansli.
Välkommen!

Välkommen till Arbis bibliotek!



14 — Arbisbladet Arbisbladet — 15

Löpning har alltid varit min motionsform dels för att jag 
inte har tid med annat men också för att jag njuter av att 
röra på mig utomhus, se årstidernas skiftningar, känna 
doften av mark och hav och sist men inte minst få en 
stund av absolut egen tid. Löpningen fick ännu fler di-
mensioner efter att jag läst Anders Hanséns bok ”Hjärn-
stark” som handlar om hur motion påverkar hjärnan. 
Hansén bevisar nämligen i sin bok att människan utö-
ver att förbättra sin kondition blir lyckligare, smartare 
och mer kreativ av att röra på sig flera gånger i veckan 
i mer än 20 minuter.

Under mina löprundor får tankarna sväva fritt samti-
digt som kroppen jobbar. I en tid av hets och krav på 
att ständigt vara tillgänglig känns löpningen befrian-
de i all sin enkelhet. Jag behöver bara sätta den ena 
foten framför den andra. Men så enkelt är det faktiskt 
inte. Liksom all sport handlar också löpning om teknik 
för att man ska få ut så mycket som möjligt av spor-
ten och undvika skador. Den här hösten har jag delta-
git i Arbis löparskola och redan under första lektionen 
fick jag svar på varför jag haft ont i korsryggen. Men 
det är inte lätt att ändra på något man gjort på samma 
sätt i över 20 år. Jag får verkligen jobba för att änd-
ra på min löpstil. 

Om löpning och 
bekvämlighetszon

Jag tror det är lite samma sak med undervisning. Som 
lärare faller man lätt in i ett visst sätt att undervisa. Man 
hittar sina egna metoder som fungerar och skapar en 
bekvämlighetszon som det kan vara svårt att ta sig ur. 
Ändå tror jag att det är just det alla borde göra. Det gör 
nämligen människan gott att pröva nya saker, att utma-
na sig själv lite grann och på det sättet tillägna sig lite 
mer förståelse för världen och hur den fungerar. Det är 
ju faktiskt det vi förväntar oss av våra kursdeltagare och 
elever varje lektion!

Jag vill tro att varje lärare kan få ut mer av sin under-
visning och hitta ny inspiration genom att våga pröva 
nya metoder och didaktiska verktyg. Jag säger inte att 
allt kommer att bli succé i klassrummet, men man mås-
te också våga misslyckas för att kunna hitta nya vägar. 
För min del var det läraren Gerd Forss som inspirerade 
mig att ta steget in i en ny pedagogisk värld för några år 
sedan och nu är det löparskolan som gäller! Hur tänker 
du ta dig ur din bekvämlighetszon?

Att resa i historien är mer 
spännande än att turista

Hur väcktes ditt intresse för Helsingfors norr om Långa 
bron?
– Jag har nyligen skrivit en historik för Helsingfors Barna-
vårdsförening. Föreningen startade med att ta hand om 
fattiga barn i Helsingfors. Under arbetet märkte jag hur 
arbetar- och fabrikssamhällena norr om Långa bron var 
ett absolut måste för att Helsingfors skulle bli en modern 
stad. Samtidigt var Arbetarstaden ett problem för staden 
och för staten. Här frodades fattigdom, här var trångbott 
och fabriksarbetarna radikaliserades.

– Just här drogs ju Finland också in i världskriget. Här 
satt Lenin med Kuusinen på restaurang Juttutupa och 
här startade det röda upproret 1918.

–  I dag fascinerar stadens eller stadsdelarnas många an-
sikten. Här har man byggt billigt och rivit ned och byggt 
nytt.  Här bor ingen i palats men här finns stabila stenhus 
bland det nybyggda och flyktiga. Här finns det röd-grö-
na och hippa Berghäll men också Kurvi som alltid varit 
och är en plats för små butiker och också för kriminell 
gatuhandel. Stället har ändrat utseende många gång-
er men ”ränderna går aldrig ur”. En plats kultur plånar 
man inte ut så lätt.

– Kvarteret kring Elantos gamla huvudkontor har också 
sin egen karaktär. Där, mellan Tavastvägen och Sörnäs 

Hagnäs torg, foto av Signe Brander, 
Helsingfors stadsmuseum

Annette Jansson, planeringsansvarig 
lärare i nordiska språk

Alexandra Ramsay, planeringsansvarig 
lärare i samhällsämnen och historia

strandväg, finns fortfarande vetesilon och det gamla 
bageriet och andra fabriksbyggnader. De används inte 
längre för sitt ursprungliga ändamål men de har inte hel-
ler rivits. Industriarkitekturen här är unik. I hela Norden 
finns inte ett liknande kvarter.

Ska du avslöja allt om kursen här på tidningens sidor?
– Nej, det kan jag inte göra. Den kommer också att hand-
la om kursdeltagarnas minnen av och uppfattningar om 
fenomenet. Jag hoppas på en dialog med deltagarna 
och på att få höra och lära mig sådant som jag inte har 
känt till tidigare. 

Berätta nu något om dig själv också!
– Jag är född 1975 i Jakobstad och har gått i skola i Bor-
gå, läst vid universitet i Helsingfors. Jag har mest fors-
kat i 1900-talets politiska historia men också i den svens-
ka ungdomsrörelsen i Finland och i hembygdsrörelsen. 
Jag tycker om gott kaffe men jag vill hellre göra tidsre-
sor i historien och njuta av genuina miljöer än sitta som 
turist på Starbucks i någon europeisk huvudstad. Det 
finns mycket att upptäcka i Helsingfors också.

Aapo Roselius är historieforskare och från och med 
i höst ny timlärare på Arbis. I vår håller han en kurs  
(A190194) om stadsdelen han bor och forskat i, dvs. Hel-
singfors norr om Långa bron, eller Arbetarstaden som 
Hagnäs, Berghäll, Sörnäs och Vallgård kallas. Han vill 
väcka staden till liv och ge stadsdelen den plats den för-
tjänar. Den är mer dynamisk och även ur världshistoriskt 
perspektiv intressant.

Foto: Timo Määttänen
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We are surrounded by music, it can be said to form the 
soundtrack to our lives. In the car or shopping centre, in 
films and TV, music is constantly present even if we are 
not actively listening to it. And people are actively liste-
ning to music – often in new ways.

In 2017 each American spent on average over 32 hours 
a week listening to music. At the same time there was a 
59% increase in on-demand audio streams of music. If 
we look at some of the statistics for the world-wide music 
streaming site Spotify, it can be seen that it has approx-
imately 100 million active users in 60 counties worldwide. 
The most streamed song on Spotify has nearly two bil-
lion streams. While on YouTube, the most watched music 
video ‘Despacito’ by Luis Fonsi has over 5.5 billion views 
– think about that! 

The words of those songs – the lyrics – are probably 
words that reach more people globally than any other 
form of spoken or written text. What are these lyrics say-
ing though? What messages are being passed on in the 
words of songs and the images of the videos that go with 
them? Are music lyrics harmless or do they contain ide-
as about issues such as politics, gender, race or society 
that we should be aware of? What messages are those 
people with headphones on while running or studying or 
sitting on the bus actually listening to?

Come and join me on 27th March 2019 and learn more 
about what is really being said in popular music. We will 
look at research into song lyrics and music video ima-
ges and discuss how we as parents, teachers and mu-
sic listeners can critically evaluate and understand what 
messages are in the music we listen to.

POP MUSIC LYRICS – A DISCUSSION
What are we listening to when 
we listen to music lyrics?

Möten på Arbis
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Rebecca von Bonsdorff is originally from Britain and 
has been working as an English teacher in Finland for 15 
years. Alongside her studies at Helsinki University, Re-
becca also translates from Swedish to English and wri-
tes coursebooks for learners of English. 

Rebecca von Bonsdorff, English teacher

Deltagarna i diskussionsgruppen Kafésvenska har i över 
10 år träffats på Arbis kafé på måndagar. Men de har själ-
va hittat på en massa program för att kunna träffas även 
utanför Arbis, eftersom de vill uppleva och diskutera allt 
mellan himmel och jord tillsammans. På anmälningsda-
gen för höstterminen sitter de beredda vid datorn kl. 10 
för att genast kunna sända i väg sin anmälan. De har un-
der årens lopp knutit starka vänskapsband som ingen av 
dem vill bryta. De säger att det alltid är så lätt och trev-
ligt att vara tillsammans och att det har varit viktigt att 

Nästa gång reser 
vi till månen!

de fått dela sitt privatliv med så unika och intressanta 
personer. De kan vara helt sig själva och även skratta åt 
sig själva och det gör de ofta. De säger också att humor, 
vänlighet och tolerans mot oliktänkande förenar dem. 

 ”Det bästa har varit lägerskolan på svenska 
som vi fått delta i fyra gånger; trevliga och 

intensiva augustidagar hos vår lärare i Tenala, 
Prästkulla. Programmet har varit mångsidigt 

varje gång. Vi har gjort ett besök i bland annat 
Tenala ostmejeri, ett lantbruksmuseum, en 

trädgård med exotiska ätbara växter, ett unikt 
besök vid Raseborgs tingsrätt i Ekenäs och 

träffat en känd författare. Men mest av allt har 
vi bara velat tala och tala på svenska både dag 
och natt och fundera på stora frågor om livet, 

kärleken och mänskosjälen.

Sommaren för lång?!
Arbis vårtermin slutar alltid för 
tidigt. Vi har hittat på en lösning 

på problemet. Vi träffas hela 
sommaren på ett kafé i Tidningshuset, 

Sanomatalo i Helsingfors, samma 
dag och samma tid som på Arbis. Vi 

brukar vara 2–9 deltagare. Naturligtvis 
saknar vi vår lärare Hélène men när vi 

träffas igen på hösten har vi mycket att 
berätta för varandra. 

Vi har också gjort många resor t.ex. till 
Tallinn, Stockholm, Borgå och Lovisa 

både vinter- och sommartid. Vi har gått 
på teater och bio både i Helsingfors 
och Åbo. Vi har besökt utställningar 

och muséer och även riksdagshuset. 
I ett par år hade vi en präst som 

deltagare i gruppen och han ville hålla 
en morgonandakt i Gamla kyrkan för att 

öva sin svenska och efteråt gick vi på 
”kyrkkaffe” till Café Ekberg.

Hélène Selenius, lärare i svenska
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En kylig vårmorgon, den 25 april, startade Frimans 
buss från Hangö med Magnus Berglund vid ratten och 
plockade upp resenärerna på Museigatan i Tölö för att 
sedan styra kosan mot Viborg. Tack vare Anna Lång-
stedt-Jungars långa erfarenhet av gruppvisum stö-
kades formaliteterna vid den ryska gränsen snabbt 
undan och bara några timmar senare kunde 24 ivri-
ga resenärer checka in på det nya hotellet Victoria in-
till salutorget.

Dagens Viborg är en pittoresk småstad i sten som 
ännu på 1930-talet var nästan lika stor som Helsing-
fors. Under min hurtiga arkitekturpromenad genast 
den första eftermiddagen fick gruppen bekanta sig 
med staden allt från järnvägsstationen till Alvar Aaltos 
bibliotek i ända av Torkelparken. Biblioteket är idag en 
strålande pärla, efter många svängar i restaurerings-
karusellen. Den gemensamma middagen intogs natur-
ligtvis på Runda tornet under livliga diskussioner om 
gångna släktled med anknytning till staden.

Arbis reser 
till Viborg

Den andra dagen stod Anders Mård för programmet och 
det blev ett föredrag intill Torkel Knutssons staty och en 
vandring i gamla stan. Tyvärr är det just gamla stan i Vi-
borg som ännu i slutet av 1900-talet ”fått stryk” och rui-
nerna är allt annat än pittoreska sevärdheter. Ett sorgligt 
kapitel är Domusbyggnaden, ett jugendhus ritat av ar-
kitekten Karl Hård af Segerstadt. Där inhystes den kän-
da Clouberg & Hovings bokhandel och en mindre badin-
rättning. Byggnaden var så gott som hel ännu 1989, men 
skojare lyckades totalförstöra den efter att lovat repa-
rera den till ett nytt hotell. 

Samma eftermiddag fick vi sällskap av rysktalande Alla 
Matvijenko, som jobbar för pro Sorvali i egenskap av pro-
jektledare. Tillsammans med Anders kunde hon berätta 
om detektivarbetet att återställa de finländska gravarna 
på Sorvali begravningsplats i den mån det varit möjligt. 
Konservatorerna hade gjort ett fantastiskt arbete med 
att sammanfoga ett nytt huvud till stenkroppen på Jo-
hannes Haapasalos knäböjande kvinnogestalt som hit-

tades utan huvud i Viborgs slottskällare. Där hittades 
också den itusågade Torkelstatyn. 

Sist körde bussen oss till porten utanför parken Monre-
pos som genomgår en ”hårresande” sanering av ett fö-
retag som är känt för att bygga motorvägar i rask takt. 
Från Tyskland har det beställts nya trädplantor för en 
ny allé och två miljarder rubel (26 miljoner euro) lär hela 
kalaset kosta. 

Till sist intog vi dagens middag på det nya Espilä som 
byggts på det gamla anrika Espiläs grund i Torkelparken. 
Det fanns ingen brist på samtalsämnen runt middags-
bordet. Vi diskuterade t.ex. om Behmska skolan där bl.a. 
Wilhelm Hackman inledde sin skolgång i Viborg. 

Den sista och tredje dagen i Viborg åkte vi ut mot Kolik-
koinmäki där ett trähus som fortfarande fungerar som 
ett Leninmuseum bevarats. Alexandra Ramsay berättade 
att Lenin hade haft en finsk livvakt som hette Eino Rahja 

och som gått omkring med två pistoler. Självfallet berät-
tade hon också om de ruskiga händelserna 1918 för ex-
akt hundra år sedan.

Våren väntade ännu med sin ankomst då vi återvände 
hem, men det räckte inte många dagar förrän den slog 
ut med full styrka och vår Viborgsresa hade förgyllts till 
ett vackert minne för jubileumsåret Finland hundra år.

I fortsättningen kommer vi säkert att återvända till ”vårt 
gamla Viborg” och möjligen åka vidare ut på näset. Men 
det återstår ännu att upptäcka staden Sordavala och 
gamla Valamo på andra sidan gränsen. Först blir det 
ändå en kortare konst- och kulturresa till Hyvinge och 
Riihimäki tillsammans med mig och Catarina Welin.

Hans-Peter Holmsten
planeringsansvarig lärare i 
bildkonst och formgivning

Anders Mård  och Arbisgruppen 
vid Torkelstatyn

Urban Fellman och Åsa Hellman på väg mot slottet Domusruinen i gamla stan
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