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Älvängen
Tel 0303-33 48 50

www.handelsbanken.se/alvangen

Handelsbanken i Älvängen ändrar öppettider 
för att höja servicen till nya och gamla kunder.

Från och med 17 maj kommer vi att hålla öppet 
mån-ons kl 10.00-16.00 och fredag kl 10.00 – 15.00. 

Torsdag har vi öppet mellan 10.00 – 18.00.

 Vi är alltid tillgängliga på kontoret för rådgivning 
alla vardagar mellan kl 08.30 – 16.30 

och på torsdagar fram till 18.00.

Välkommen till banken nära dig!
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Nya öppettider från 17 maj: månd-onsdag kl 10-16 torsd kl 10-18 och fredag kl 10-15.

"Japan ser upp till oss"
– Dennis Larsen tillbaka efter en månads fältstudier
ÄLVÄNGEN. Dennis 
Larsen, 27, från 
Alvhem fick genom ett 
Rotarystipendie chan-
sen att möta Japan 
under en månads vis-
telse.

Dagar fyllda med 
studiebesök på skolor, 
företag och offentliga 
verksamheter.

– Jag har fått lära 
känna Japan på både 
insidan och utsidan. En 
helt fantastisk upple-
velse, utbrister Dennis.

Hans civila yrke handlar 
om entreprenörskap och att 
genom organisationen Ung 
Företagsamhet få in det kre-
ativa tänkandet i den svenska 
skolan. Med detta som bak-
grund fick han genom ett 
stipendie av Ale Rotary club 
möjligheten att studera hur 
Japan jobbar med entrepre-
nörskap. Tillsammans med 
fyra andra med liknande upp-
drag på andra områden reste 
Dennis Larsen till Hokkaido 
som är Japans näststörsta ö 
belägen i norr.

– Jag trodde att jag skulle 
söderut, så jag blev lite över-
raskad av kylan och snön. 
Trodde bestämt att Japan var 
varmt, erkänner Dennis sitt 
första misstag.

Under hela vistelsen i 
Japan bodde den svenska 
gruppen hos olika värdfa-
miljer.

– Enormt lärorikt. Det var 
där vi fick möta den japanska 
vardagen. Personligen fick 
jag möta alla kategorier japa-
ner. Djupt troende, väster-
ländska, engelsktalande och 
till sist de som knappt kunde 
kommunicera överhuvudta-

get – men det gick till sist det 
också. Faktum är att den sista 
familjen som jag bara kunde 
säga yes och no till kom jag 
närmast in på livet, berättar 
Dennis och förklarar:

– När du inte kan kommu-
nicera i tal måste du använ-
da kroppsspråket. Du får tyd-
ligt visa vad du känner, posi-
tivt som negativt. Det gör att 
man lär känna varandra på en 
helt annan nivå. Du lämnar ut 
dig på ett annat sätt.

Japan och dess råa fisk 
ägnar Dennis inte särskilt 
mycket tid i sin berättelse. 
Han talar hellre om alla otro-
liga studiebesök och spän-
nande möten med japanerna.

Skola och utbildning
– Min betoning låg på skola 
och utbildning. Ganska 
snabbt kom jag fram till att 
mina förhoppningar om att 
lära nytt om entreprenör-
skap i skolan inte skulle beja-
kas. Vi ligger nog snarare före 
dem. De har inte kommit sär-
skilt långt. Först på universi-
tetsnivå kunde jag hitta något 
som påminner om vad vi för-
söker göra i Sverige. Rent ge-
nerellt är den japanska skolan 
mest en monolog av läraren. 
Disciplin är ett nyckelord och 
dialog ytterst sällsynt, säger 
Dennis.

Under kvällstid fick den 
svenska gruppen ofta träffa 
Rotaryklubbar och berätta 
om Sverige.

– De har väldigt svårt att 
förstå hur Sverige kan vara 
större än Japan och bara ha 
9 miljoner invånare när de 
själva har 130 miljoner. Det 
blev inte lättare när jag be-
rättade om Alvhem – som har 
400 invånare...

Störst intresse om Sverige 
hade välfärdssamhället.

– Japanerna ser upp till 
oss. Så var det inte för tio år 
sedan, men nu har de börjat 
förstå att vårt system kanske 
inte är så dumt. Fem veckors 
semester tyckte de var helt 
otroligt. I Japan har de rätt 
till fyra veckors ledighet, men 
det är ingen som vågar ta ut 
dem, berättar Dennis.

Ett av studiebesöken gick 
till ett ålderdomshem. Alla är 
privata och det kostar stora 
pengar att bo där.

– Jag tyckte det var under-

bart att träffa de äldre män-
niskorna. De är så varma och 
bjuder verkligen på sig själva. 
En äldre dam hade i efter-
hand kommenterat att det 
var fantastiskt att vi åkt ända 
från Sverige bara för att träffa 
henne...

Buddisttempel, samuraj-
svärdstillverkning, karaoeke-
barer, biltillverkning, sushi, 
Tokyo –  det saknas inte saker 
att berätta om efter en månad 
i Japan.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

Dennis Larsen på ett ålderdomshem.

Dennis Larsen behövde inte försvara sitt Sverige i Japan, 
tvärtom japanerna ser mycket upp till Moder Svea.
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Beställ hos oss: 
Student- morsdag- 
och smörgåstårta 

ÄLVÄNGEN  
ALE TORG  
GAMLESTA’N  

”Morsdagmössa”

extra öppet i Älvängen 

söndag 30 maj


