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En ny hedersmedlem 

Historicus nye hedersmedlem är Professor Henrik Meinander som i maj fyllde 
60-år. Grattis Mejje!

Ordförande Saga uppvaktar Historicus nye hedersmedlem Professor Henrik 
Meinander på sin 60-års dag. På grund av coronasituationen blev firandet 
småskaligt.  

Om någon vet hur man kunde spola 
fram 2020 vore jag väldigt tacksam 
för den informationen. Att sitta hem-
ma i lugn och ro och ha tid att skriva 
alla sina essäer kändes till en början 
helt perfekt. Efter några veckor av att 
pendla mellan sängen och arbetsbor-
det började jag bli tokig. 

Året 2020 blev knappast det någon 
hade tänkt sig men vi människor är ju 
bra på anpassning och det har vi gjort 
de senaste månaderna. Många pratar 
om att det här är det nya normala och 
också efter pandemin kommer fler att 
distansjobba och handskakningar 
kanske är endast ett minne blott. 

Chefredaktörens spalt

Vår fina förening Historicus har också 
varit tvungen att anpassa sig. Papyrus 
måste publiceras på nätet, evenemang 
måste ställas in och träffar på Thirsty 
Scholar har fått vänta. Vi har ändå va-
rit rätt duktiga på att anpassa oss. 
Trots vi inte ordnat några fysiska eve-
nemang har vi ordnat en och annan 
vinkväll via nätet och hållit kontakt 
genom olika sociala media. 

Förutom en världsomfattande pande-
mi har också Black lives matter rörel-
sen blivit större än någonsin efter att 
en polis i Minneapolis orsakade Geor-
ge Floyds, en afroamerikansk mans, 
död. Detta har lett till stora protester, 
främst i USA men också i andra delar 
av världen. Kolonialismens historia är 
därmed återigen på tapeten och frågan 
om hur vi ska behandla problematisk 
historia är igen mycket aktuell.

Nu i juni firades dessutom pride må-
naden för att uppmärksamma Sto-
newall upproren som tog slut i juni 
1969 och räknas som ett startskott för 
den moderna HBTQ-rörelsen. Även 
om det känns som allt stannat upp då 
man främst suttit hemma kan man 
konstatera att även år 2020 händer 
mycket i världen. 

Eira Aalto
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Ordförandes spalt

Ja, än så länge har det inte skett några 
allt för stora katastrofer… men ni skall 
inte känna er allt för säkra bara på 
grund av det. Året är långt ifrån över. 
Det hinner ännu skita på sig. 

Riktigt ordentligt. 

Så skrev jag i början av mars i år. Då 
jag sitter och läser igenom min spalt i 
föregående nummer kan jag inte låta 
bli att fundera på om det faktiskt lig-
ger något i det där att vi historiker 
”kan se in i framtiden”. Våren har ju 
varit minst sagt… spännande. Saker 
och ting gick ju inte precis som man 
tänkt sig att de skulle gå. Det gick fort. 
I ena stunden är vi i full fart med att 
förbereda vår årsfest, i nästa har det 
utropats pandemi – och så är vi fullt 
sysselsatta med att diskutera ifall års-
festen alls kan ordnas eller ej. Plötsligt 
är inte bara årsfesten, utan hela vå-
rens program avbokat. Hela processen 
tog inte mer än några dagar. Det var 
inte lätt, men när jag tänker tillbaka 
på det hela är jag säker på att det var 
det bästa beslutet vi kunde fatta.

Visst kunde man ju tänka sig att det 
”skitit på sig”, men samtidigt så kunde 
det ju ha varit värre! Nog har det har 
varit otroligt konstigt att inte ha kun-
nat träffa er, att inte kunna ordna sit-
sar i Dystopin, att inte kunna sitta ute 
i solen och umgås på TS  terrass efter 
en lång föreläsning. Samtidigt har vå-
ren ändå gett oss nya möjligheter,nya 
sätt att umgås – som inte kräver mop-
pandet av Dystopins  golv när

 klockan börjar närma sig morgon. 

Ja, även Historicus har väl så att säga 
gjort där digiloikkan alla pratar om. 
Tack vare alla de möjligheter vi i da-
gens läge har att umgås digitalt har 
våren trots allt inte varit programlös. 
Tekniken har inte alltid varit på vår 
sida (för den som inte visste det lönar 
det sig inte att försöka sjunga snapsvi-
sor över Skype!), men överraskande 
bra har det ändå gått att ordna både 
digital sits, digitala månadsmöten, fira 
Valborg och till och med ordna guidad 
rundtur i Karis! Under vårens gång 
har vi dessutom också fått en ny he-
dersmedlem, professor Henrik ”Mejje” 
Meinander, som också fyllde 60 år nu 
i maj. Minst tusen grattis åt heders-
medlem Mejje! 

V å r e n h a r v a r i t m i n s t s a g t 
annorlunda, och det skall bli otroligt 
skönt att få träffa er alla igen – på rik-
tigt – och inte bara via en skärm. Än 
vet vi inte hur situationen kommer ut-
veckla sig, men hur det än går, så vet 
vi att vi ändå kan – och kommer – att 
umgås. Om inte ansikte mot ansikte, 
så åtminstone på internet! 

Saga Brummer

Redaktionen tipsar
 

Under våren har de flesta av oss varit tvungna att anpassa sig till en 
annorlunda vardag, som inte alltid är så lätt. Nu delar Papyrus redaktion med 
sig några tips på vad man kan titta på när man ligger på soffan, vad man kan 
höra på under sin kvällspromenad och vilka roliga konspirationsteorier man 
kan dyka in i!

Frågor redaktionen fick svara på:

1.Rekommendera en serie du sett på under de senaste månaderna.
2. Tips på en podcast man kan lyssna på under sin dagliga promenad.
3. Din favorit konspirationsteori du vill att andra ska veta om.

Matildas tips:
1. Narcos handlar om den kolumbiske drogkungen Pablo Escobars liv och den 
amerikanska polisens jakt på honom i 1990-talets Kolumbien. En välgjord och 
intressant serie som får en att kolla Wikipedia efter varje avsnitt för att kolla 
att allt faktiskt stämmer. Det mest förvirrande är hur sympatisk Escobar ter 
sig trots alla liv han tar under seriens lopp. Rekommenderas för alla som 
intresserar sig för Latinamerikas nutidshistoria, USA:s inblandning i 
världspolitiken och internationell droghandel. Tillgänglig på Netflix och 
Ruutu.
2. Dressed: The History of Fashion är en podd om modehistoria jag nyligen 
bekantade mig med och kan rekommendera åt alla modehissaintresserade! De 
har också avsnitt om kostymerna i Downton Abbey och Game of Thrones.
3. Vet inga roliga konspirationsteorier ;(
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Teds tips:

1. Thieves of the Wood. (Netflix - 2020) Berättar om en 1700-tals stråtrövare 
och hans gäng i det nuvarande Belgien. Serien utspelar sig under österrikiska 
tronföljdskriget (1740-1748) då området är ockuperat av Frankrike.

2. Vetenskapsradion Historia eller BBC History Extra. Båda har avsnitt som 
behandlar flera olika områden och har intervjuer med olika historiker. 

3. Att vaccin orsakar autism. Andrew Wakefield förlorade sin läkarlicens över 
studien som publicerades i Lancet och trots det fortsätter vaccinmoståndet att 
växa. På andra plats kommer de som tror att jorden är platt med ett 
hedersutnämnande till Mike Hughes som dog i en krasch den 23 februari 
2020 när han försökte bevisa med sin hemgjorda raket att jorden är platt. 

Annis tips:

1. Peaky Blinders eller någon skräp reality kan rekommenderas. 

2. Hissapodden e ju najs! 

3. 5G. Måste jag säga nåt mer?

Danielas tips:

1. Jane the Virgin, en feelgoodserie på Netflix som muntrar upp en i dessa 
dystra tider! 

2. Ted & Kaj sviker aldrig, och de har fortsatt producera nya avsnitt varje 
vecka även under karantänen. 

3. Att världen styrs av ödlor från rymden. Hur hög var den som kom på detta?

Eiras tips:

1. Peaky Blinders. Serien jag inte kan sluta prata om och t.o.m. skrivit en essä 
om. Femte säsongen kom till Netflix strax innan corontänen och alla fem 
säsonger finns där om man känner för att se allt i ett kör!

2. Mord mot Mord. En svensk podcast om truecrime, som blivit en del av 
mina dagliga promenader. Rekommenderas inte att lyssna på en 
kvällspromenad ifall man råkar vara lätt skrämd!

3. Finland existerar inte. Källa: Rhett & Link. Finland är endast ett Sovjetiskt 
påhitt för att skydda sina fiskevatten mellan Sverige. Vi har väl alla hört nån 
gång att ”Finland” inte fanns förrän ryska tiden. Coincidence? I think not. 
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Tankar om corontänen

Efter ett antal veckor (idk hur många 
anymore) av social distansering bes-
löts det att ett nytt nummer av Papy-
rus skulle komma ut till sommaren. 
Undertecknad ombads skriva om sina 
tankar kring isolationen, men hur 
klämmer man in allt det som man fun-
derat på sedan COVID-19 tog över 
samhället på 1–2 sidor, radavstånd 
1,5, typsnitt 12? Skriver man om ar-
betslösheten och oron för ekonomin? 
Om politiken och klassdiskursen? Om 
konspirationsteoretiker som saboterar 
internet? Oroligheten över mor-och 
farföräldrar och vänner i riskgrupper-
na? Miljön, som verkar ha fått en tem-
porär break? Irritationen över män-
niskor som trots världsläget hostar all 
over kassakön på S-market?

Jag fastnade till slut för det här med 
ork, ett ord som jag tycker mig hört 
allt mer senaste månaderna. Helt är-
ligt tyckte jag (som självdiagnostiserad 
introvert) det lät aningen underligt – 
varför skulle man behöva mer energi 
när man slipper pendlande, riktiga 
kläder, och kan jobba från the comfort 
of your own home?
Efter cirka en månad började jag så 
småningom förstå. Gradvis började 
jag känna mig konstigare, tröttare, 
mindre och mindre motiverad att göra 
skolarbete, städa, röra på mig, you 
name it. Min hjärna verkade ha tids-
rest tillbaka till 2014 och bestämt sig 
för att återuppliva min tonårsdepres-
sion with a vengeance. Mental hälsa 
är, enligt min erfarenhet, alltid lite 
oförståeligt, men corontänen verkar 
ha påverkat både mig och andra på 

nya underliga, negativa, sätt. Lyckligt-
vis för mig var mina lärare förstående, 
och jag fixade mina kurser – (väldigt) 
sena inlämningar och medelmåttiga 
essäer till trots.

Många lever ändå till vardags (läs: i en 
vanlig, coronafri tillvaro) med väldigt 
lite ork – arbetande föräldrar, de med 
kroniska sjukdomar och smärta, de 
som kämpar med mental ohälsa, och 
så vidare. Visst finns det resurser och 
hjälp för dessa grupper, men jag fann 

9 10

det ändå väldigt intressant att ork och 
mental hälsa lyfts upp i medierna just 
nu – det krävdes en global pandemi 
som påverkade allas (eller mångas) 
mentala hälsa för att man skulle cut 
some slack åt sådana som inte orkar 
med vardagen i det ”vanliga” tempot, I 
guess?

Det finns andra saker som lyfts upp i 
dessa tider som också förtjänar över-
vägande även i en coronafri framtid – 
miljön, kan vi inte sträva efter att hålla 
den renare? Arbetsresor och pendling 
- kan vi inte implementera mer distan-
sarbete, och då spara på miljön, 
energi, och tid, och dessutom möjlig-
göra jobb för personer som har svårt 
att röra sig till en arbetsplats varje 
dag. Många vittnar om att de haft mer 
tid att umgås med sin familj, eller att 
utöva en älskad hobby under corontä-
nen – kan vi inte försöka fokusera 
våra liv och vårt samhälle mer på så-
dant, istället för att arbeta åtta timmar 
per dag på ett arbete där vi ändå inte 
orkar vara effektiva mer hälften av ti-
den. 

Idk. Efter att ha suttit så länge inom-
hus och stirrat på samma fyra väggar 
så har jag kanske flippat. Allt det här 
är kanske orealistiskt och fruktlöst, 
men låter lite frestande, inte sant? 
Anyways, I’m off för att äta min n:te 
portion snacks och bingea lite mer 
Netflix. Cheers.
 

Ida Karlgren
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British Museum online

Flera av världens museum är för 
tillfället stängda och enligt ICOM (In-
ternational Council of Museums) och 
UNESCO så var i praktiken nästan alla 
muséer i hela världen stängda under 
april månad i år. Det finns också en 
stark risk för att olika muséer kommer 
att försvinna på ett globalt plan och 
enligt det frågeformulär som fanns i 
UNESCO:s rapport “Museums Around 
t h e W o r l d i n t h e F a c e o f 
COVID-19” (publicerad i maj 2020) så 
finns det starka farhågor för att olika 
muséer ska stänga permanent i 
mindre resursstarka områden. I det 
här fallet är det dock intressant att se 
på hur ett av världens största muséer 
The British Museum har handskats 
med de olika utmaningarna som har 
kommit med den nuvarande pande-
min.

Det finns både bra och dåliga aspekter 
med de olika utställningarna som pre-
senteras online. Särskilt irriterande är 
de virtuella utställningarna som man 
har gjort i samarbete med Google där 
man bara får en knapp överblick över 
de olika objekten. I det här fallet är det 
positiva att man kan vandra omkring i 
utställningarna och se vad som finns. 
Det är dock i praktiken ytterst svårt att 
identifiera de olika objekten om man 
inte känner till dem ifrån tidigare och 
det är svårt att läsa de olika förklarin-
garna som finns i närheten av föremå-
len. För det mesta är det intressant att 
hålla på med det en stund och för att 
få en bättre insikt om proportionerna 
men man blir lätt uttråkad och har 
tidvis svårt att få någon större kontext

 på de olika föremålen. 

Nyligen har man valt att publicera en 
av de större utställningarna på You-
tube. En av utställningarna som man 
hade valt att av utställningarna som 
man hade valt att offentliggöra var 
utställningen från 2014 Vikings: life 
and legend. Det som gör den här do-
kumentären bra är att den kontextua-
liserar på ett helt annat sätt än i den 
virtuella utställningen. Ett av de 
grövsta felen är att man försöker visa 
att Finland i sin helhet var en del av 
vikingavärlden vilket inte stämmer. 
Däremot är det bra att man dekon-
struerar termen viking och dess bety-
delse eftersom dess nuvarande an-
vändningen för att beskriva tidsperio-
den i stort sett härstammar från 1800-
talet. Överlag är det en sevärd doku-
mentär där man också visar öppnan-
det av utställningen och de viktigaste 
objekten i utställningen. Framförallt 
med tanke på att det här var en av de 
största utställningarna om vikingarna 
när den ägde rum.

Däremot fanns de mindre online uts-
tällningar som berörde olika mindre 
teman som jag tycke att var riktigt bra. 
I det här fallet hette utställningen De-
sire, love and identity och hade flera 
olika mindre delar. En av dessa hand-
lade om ”The Chevalier d'Eon” också 
känd under sitt riktiga namn Charles 
Genevieve Louis Auguste Andree Ti-
mothee D'Eon de Beaumont (1728–
1810) som fungerade under sin livstid 
som soldat, spion och äventyrare bo-
satt i både Frankrike och Storbritan-
nien. 

Hen (han) skulle också ha varit känd 
för att ha publicerat boken Lettres, 
memoires et negociations (1764) som 
blev en samtida skandal i Storbritan-
nien där han då levde i exil. Men det 
som gör den här utställningen intres-
sant och som gjorde att Chevalier 
d'Eon blev känd för samtiden var hans 
vana att både klä ut sig till man och 
kvinna vilket skapade ett intresse för 
till vilket kön han tillhörde. Från 1777 
framåt klädde hen sig enbart som 
kvinna och lyckades överleva genom 
att visa på sin förmåga i fäktning. Den 
anatomiska undersökningen efter 
hens död slog fast att hen var en man 
men i både Frankrike och Storbritan-
nien valde man år 1777 fastslå att hen 
var en kvinna. I Frankrike fastslogs 
beslutet av Ludvig XVI och i det kräv-
de man att Chevalier d'Eon skulle klä 
sig som kvinna. Överlag kan man 
fastslå att Chevalier d'Eon överlevde i 
det som var turbulent tid för henom.

Det här var frågan om en synnerligen 
intressant utställning framförallt som 
där man hade tillgång till olika fö-
remål som inte fanns utställda i 
muséet vanligtvis. De flesta av föremå-
len som man hade framställt informa-
tion om var inte utställda och det 
fanns mycket information som var lätt 
tillgänglig och som bidrog till ny kuns-
kap. Tyvärr är sådana här utställnin-
gar inte lätta att komma åt initialt från 
British Museums hemsidor men för 
min del var utställningen om Cheva-
lier d'Eon givande eftersom det gav 
chansen att se på flera föremål som 
inte vanligtvis är tillgängliga i muséet. 

Överlag lönar det sig att bekanta sig 
med olika muséers och instituts hem-
sidor eftersom där finns oftast möjlig-
het att få nya perspektiv. I Finland lö-
nar det sig särskilt att bekanta sig med 
konstmuseet Sinebrychoff och deras 
virtuella och audio utställningar. 

Länkar:

Chevalier d'Eon:
https://www.britishmuseum.org/col-
lection/desire-love-and-identity/che-
valier-deon 

Rekommendationer över vad 
m a n k a n g ö r a p å B r i t i s h 
Museum online: 
https://blog.britishmuseum.org/how-
to-explore-the-british-museum-from-
home/

Ted Hellsten
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Karantänsutstyrslar

Vi bad vår modeexpert poängsätta redaktionens karantänsutstyrslar så också vet hur 
det gäller att klä sig!

Emelie 
Spännande val av strumpor. Kanske inte världens 

bästa kombination av kläder, dock trevligt att nå-
gon använder kjol. 3/5 

Eira
Ser ganska bekvämt och skönt ut. Stilmässigt 
inte väldigt kreativt. Bra kombination av tröja 
och tofflor. Extra plus för anktofflorna. 4/5 

 
  Ida 

Ser lämpligt dekadent ut. Fortfarande py-
jamas på sig? Dricker vin i pyjamas? 

Skojiga hundtofflor. 4/5 

.  

 

Daniela 

Hårt arbete. Förnuftigt att använda 
handskar och huvudduk när man 

arbetar på gården. Rabarber. 5/5

Oliver
Traditionellt. Riktig karantänsutstyrsel. 
Påminner mig om de gamla goda tiderna. 
6/5

Alexander Karlman
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Jonas & de 40 dagarna

Här skulle komma en text om karantän men texten kom aldrig fram. Ett stort 
problem studerande råkat ut för under karantänen är motivationsbrist.  Detta 
har också vår kära redaktionsmedlem Jonas råkat ut för. Redaktionen önskar 
honom och alla andra drabbade en snabb återhämtning.

15 16

utlyste regeringen utegångsförbud i 
hela landet. Konstnärsresidenset Tinja 
jobbar på stängde och Tinja började 
jobba på distans. Även alla andra icke-
nödvändiga verksamheter stängde. Det 
var fortfarande tillåtet att gå till mat-
butiken och apoteket men man var 
tvungen att ha med sig en utprintad 
blankett, autocertificazione, där man 
skrev sitt ärende. ”Ifall polisen stoppa-
de en utan att man hade en giltig orsak 
att vara ute kunde man få böter”, 
förklarar Tinja. ”Man kunde få blan-
ketter av polisen eller från kiosker om 
man inte hade en printer hemma”. Det 
var också tillåtet att gå på promenad 
eller ut med hunden på högst 200 me-
ters avstånd från sitt hem. Tinja berät-
tar att hennes rumskamrats kompis 
fick böter då han var ute och joggade 
250 meter från sitt hem. ”Så det löna-
de sig inte att bryta mot utegångsför-
budet. Böterna kunde vara mellan 200 
och 4 000 euro”, förklarar hon.

Till en början på utegångsförbudet 
kändes det konstigt för Tinja att inte få 
gå ut men hon vande sig snabbt. ”Som 
tur har huset jag bor i två innergårdar 
och en takterass så jag har nog fått 
frisk luft”, försäkrar hon. Till matbuti-
ken gick Tinja bara en gång i veckan 
eller mer sällan. För övrigt gick hennes 
tid mest till jobb och graduskrivande. 
På grund av undantagstillståndet 
minskade Tinjas arbetsmängd så hon 
fick mera tid att skriva på sin gradu. 
Hon lämnade in gradun i maj. ”Föru-
tom graduskrivande fick jag tiden att gå 
genom att yoga, se på tv-serier och filmer, 

 Coronaviruset har spritt ut sig så gott 
som hela världen i skrivande stund. 
Alla länder har samma mål – att få 
slut på epidemin. Sätten att föröska 
uppnå detta har dock varierat mycket 
från land till land. Det vi får läsa på 
nyheterna här i Finland är ofta de allra 
radikalaste exemplen, men hur har co-
rona egentligen påverkat helt vanliga 
människor runtom i världen? I denna 
artikel har jag intervjuat vänner i fem 
olika länder – Italien, Polen, Sverige, 
Tyskland och USA. Allas deras liv har 
påverkats av coronapandemin på ett 
eller annat sätt oberoende av vilka åt-
gärder länderna de bor i har tagit.

Tinja, Italien
J o b b a r  p å  S k a n d i n a v i s k a  
f ö r e n i n g e n s  k o n s t n ä r s h u s  
i  R o m .  F i n s k  m e d b o r g a r e  
o c h  H i s t o r i c u s a l u m n  < 3

Tinja minns att det första fallet av co-
rona rapporterades i Rom redan i slu-
tet på januari då två kinesiska turister 
bekräftades ha viruset. Då spreds 
sjukdomen ännu inte vidare. På allvar 
började coronan sprida sig i Italien 
mot slutet på februari då flera männis-
kor i regionen Lombardiet i norra Ita-
lien insjuknade. Då Norditalien sattes 
i karantän började utlänningar avboka 
sina resor också till Rom och staden 
tömdes på turister. Museerna, biblio-
teken, gymmen och bland annat Tin-
jas yogasal stängdes i början av mars 
och då började situationen kännas 
mer allvarlig också i Rom. Då nordita-
lienarna började fly karantänsbestäm-
melserna till södra delarna av landet

Corona världen runt - fem berättelser om vardag i 
undantagstillstånd 
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J o b b a r  p å  S k a n d i n a v i s k a  
f ö r e n i n g e n s  k o n s t n ä r s h u s  
i  R o m .  F i n s k  m e d b o r g a r e  
o c h  H i s t o r i c u s a l u m n  < 3
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undantagstillstånd 
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läsa böcker, lyssna på poddar och laga 
mat”, berättar Tinja. ”Tiden går 
snabbt, det finns hela tiden något man 
kan göra”. Trots att det känts svårt att 
inte få röra sig fritt ute har Tinja 
upplevt det som positivt att hon haft 
tid att skapa nya rutiner. ”Jag har 
yogat nästan varje dag, planerat målti-
der på förhand och utarbetat en 
hushållsbudget” säger hon. Då 
utegångsförbudet tog slut efter att ha 
varat i två månader var det enligt Tin-
ja jätteskönt men också skrämmande 
att gå ut då viruset ännu var kvar. Det 
första Tinja gjorde var att gå på pro-
menad till Largo di Torre Argentina 
och Pantheon samt i sin hemstadsdel 
Trastevere. ”Nog märker man att särs-
kilt unga människor redan börjat träf-
fa varandra mera”, säger hon.

Tinja har inte haft corona själv och 
hon känner inte heller någon som bek-
räftats ha fått viruset. Hon är inte 
rädd för att få corona. Hon grubblar 
över att även om hon själv försöker 
vara försiktig och till exempel undvika 
stora folkmassor kan hon inte ha 
kontroll över vad hennes rumskamrat 
håller på med. ”Man kan ändå bli sjuk 
fast man skulle vara jätteförsiktig”, sä-
ger hon. ”Mest var jag rädd för att inte 
få gradun skriven färdigt om jag skulle 
bli sjuk!”. Till en början på epidemin 
följde Tinja mera med nyheterna men 
nu kollar hon nyhetsrubrikerna bara 
en gång om dagen och väljer att inte 
läsa nyheter om corona. ” Den ita-
lienska pressen är mycket lugnare än 
den finska, men det kan också vara att 
jag lyckats undvika den värsta paniken 
då jag inte ännu förstår allt som sägs i 
de italienska nyheterna”, funderar 
Tinja. Hon berömmer den italienska 
regeringens snabba reaktion på situa-

tionen, men ibland känns det oklart 
med vad man får och inte får göra särs-
kilt nu i andra fasen av epidemin. ”Jag 
är glad över att inte vara politiker och 
behöva vara med och fatta beslut just 
nu”, säger hon.

Tinja gjorde en reseanmälan till utri-
kesministeriet före sin flytt i höst och 
fick mejl av ministeriet i mars då coro-
nasituationen i Italien förvärrades. Ut-
rikesministeriet ville veta om hon pla-
nerade att stanna i Italien och om hon 
behövde hjälp med att återvända till 
Finland. För tillfället kommer Tinja 
inte att återvända till Finland och i 
början av maj lättades utegångsförbu-
det och man får röra sig mer fritt i 
Rom. Att återvända till Finland kräver 
lite mera planering då hon varken har 
jobb eller bostad i Finland. ”Högst an-
tagligen kommer jag till Finland någon 
gång i slutet av sommaren efter att 
mitt arbetskontrakt tar slut i juli”.

Den 6 mars var det ingen kö till Pe-
terskyrkan i Rom

Jenny, Polen
S t u d e r a r  m e d i c i n  v i d  
U n i w e r s y t e t  M e d y c z n y  w  
B i a ł y m s t o k u .  F i n s k  m e d -
b o r g a r e

Jenny minns att det var den 12 mars 
som utegångsförbudet började i Polen. 
Redan före det hade läkarstuderande-
na inte fått träffa patienter och strax 
efter stängde skolorna. Jennys univer-
sitets rektor skickade ett meddelande 
där hen rådde utländska studerande 
att åka hem när de ännu kunde. Sedan 
tog det tog inte länge innan gränserna 
stängdes. ”Då var det panik överallt, 
människor köpte allt de kunde från 
matbutikerna och hyllorna var 
tomma” minns Jenny. ”Några sjukhus 
och apotek blev rånade. Då såg det 
riktigt illa ut”.
Enligt Jenny tog det över en månad 
för hennes universitet att komma 
igång med distansundervisning. Nu 
har det satts upp en e-plattform dit lä-
rarna skickar material. ”Vi har inte 
ännu haft examen men det sägs att det 
kommer att ske elektroniskt”, säger 
Jenny. ”Största förändringen är natur-
ligtvis att vi inte kan gå till sjukhuset, 
vi träffar inga patienter eller läkare.”

Det var tungt att inte kunna gå ut. 
”Den första månaden var hektisk. Alla 
pratade om corona, hur många som är 
smittade och döda och hur sjukhus-
personalen hade burnout då de inte 
fick åka hem”, minns Jenny. ”Det är 
psykiskt svårt, osäkerheten av framti-
den är konstant. Och att inte kunna fy-
siskt träffa familj och vänner. Men 
som tur har vi många sätt att hålla 
kontakt med varandra nuförtiden.” 
Jenny tillbringar tiden genom att trä-
na hemma, studera, spela kort, titta på 
Netflix, baka bröd, laga mat, läsa böc-

ker och städa. ”Man måste ha någon 
rutin för att hålla sig igång. Det är lätt 
att låta bli med allt och bara ligga på 
soffan och bli deprimerad.” 

Det totala utegångsförbudet tog om-
kring 3–4 veckor. Det var tillåtet att gå 
till matbutiken och apoteket men man 
måste hålla ett avstånd på minst två 
meter till varandra och bara ett visst 
antal människor fick gå in i butiken 
samtidigt. ”Det var långa köar överallt 
och minderåriga fick inte gå ut ensam-
ma”, förklarar Jenny. I maj började re-
striktionerna lätta och vid tiden för in-
tervjun har man fått gå fritt ut och nå-
gra varuhus och köpcenter har öppnat 
igen. Ansiktsmask och handskar är 
dock obligatoriska. ”Vi håller oss ändå 
hemma förutom då vi går och handlar 
mat till oss och våra äldre grannar. De 
vågar inte gå ut alls”, berättar Jenny.

Trots att utegångsförbudet avskaffades 
kan man fortfarande få böter ifall man 
är flera än två personer tillsammans. 
Jenny har hört om situationer där folk 
fått böter för att de inte skaffat till-
räckligt essentiella varor från matbuti-
ken. ”Ibland väntade polisen utanför 
och gick igenom kassarna. En kvinna 
med blomkrukor fick böter på 500 zlo-
ty (ca 125 euro) och en kille som var 
ute och springa fick böter på 5 000 
zloty (ca 1 095 euro)” berättar Jenny. 
”Polisen har mycket makt här. Man 
kan inte säga emot om de bestämmer 
sig för att du har brutit mot lagen.”

Jennys mamma, som jobbar som 
sjuksköterska i Finland, har haft coro-
na, men hennes symtom var milda, 
trots att hon hör till riskgruppen.  Jen-
ny har också varit sjuk och misstänker
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att det också var corona men hon for 
inte på test utan höll sig hemma för att 
inte smitta ner andra. ”Vi hör mycket 
om hur sjukhusen är fulla och läkare 
måste fatta svåra beslut. Det är vårt 
ansvar att ta hand om andra och det 
bästa sättet att hjälpa till just nu är att 
bara hålla sig hemma”, säger Jenny.

Jenny var positivt överraskad över hur 
snabbt den polska regeringen tog re-
striktioner i bruk. ”Ärligt talat hade 
jag inte förväntat mig att de skulle ta 
situationen så allvarligt”, säger hon. 
”Överlag är sjukvårdspersonalen inte 
så högt ansedd här. De arbetar väldigt 
långa dagar med relativt usel lön. 
Ibland känns det som att regeringen 
tar deras arbete som en självklarhet. 
Ingenting har gjorts för att förbättra 
deras ställning och lätta på deras arbe-
te under dessa svåra tider”. Den kon-
servativa polska regeringen försökte 
även utnyttja undantagstillståndet för 
att skärpa på abortlagstiftningen i lan-
det då de visste att folk inte kunde gå 
ut på gatorna för att protestera. Det 
största partiet i Polen är stött av den 
katolska kyrkan och Jenny beskriver 
prästerna som rockstjärnor. ”Som tur 
reagerade tillräckligt många via socia-
la media och lagen blev inte av.”

Jenny gjorde en reseanmälan då hon 
flyttade till Polen och har fått flera 
meddelanden av utrikesministeriet 
gällande situationen i landet. Även 
den finska ambassaden i Polen med-
delade att de kunde hjälpa ifall Jenny 
fick problem. Jenny ska till Finland 
för att jobba på sommaren men tills 
vidare håller hon sig i Polen. ”Något 
jag inte fattade före jag flyttade utom-
lands var hur bra vi har det i Finland”, 
säger Jenny. ”Finland är en riktig 

juvel. Naturen, människorna, jämlik-
heten. Vi ska vara glada över den frihet 
vi har”.

Det svåraste för Jenny har varit att leva 
med sin depression särskilt då man 
inte fick gå ut. ”Tankarna blev snabbt 
negativa och ensamheten tryckte. Det 
går i vågor, som det brukar göra.” Det 
positiva är att hon haft mycket tid att 
bearbeta på sig själv. ”Idén är att kom-
ma ur situationen starkare och smarta-
re”, säger hon.

Jenny i matbutiken. Efter att butiker-
na öppnade var man tvungen att an-
vända handskar och ansiktsmasker 
då man gick dit. Ibland är det små 
plastkassar som delas ut att sätta på 
händerna.

Jessica, Sverige
S t u d e r a r  k u l t u r f o r s k n i n g  
v i d  G ö t e b o r g s  u n i v e r s i t e t .  
F i n s k  m e d b o r g a r e .

Coronarestriktioner togs i bruk ganska 
sent i Sverige enligt Jessica. Möten 
med över 50 personer förbjöds och 
universitetet gick över till distansun-
dervisning i slutet på mars. Enligt Jes-
sicas uppfattning har dock grundsko-
lor och andra stadiets utbildningar 
fortfarande närundervisning. Att uni-
versitetsstudierna numera går på dis-
tans är den största och svåraste fö-
rändringen som införts i Jessicas var-
dag på grund av coronapandemin. 
Hon har fått godkänt i alla kurser men 
upplever det svårt att arbeta utan ruti-
nen av att gå på föreläsningar och ha 
någon som förklarar för en. ”Lärarna 
är inte så bra på teknik. Dessutom har 
jag ingen arbetsro hemma då alla 
mina rumskamrater är hemma hela ti-
den”, säger Jessica. Hon bor i ett sam-
boende med åtta andra personer och 
eftersom alla är hemma så mycket blir 
stämningen ibland ganska rastlös. 
Trots det bor Jessica hellre med rums-
kamrater än ensam. De bor i ett stort 
hus med egen gård så det finns ändå 
gott om utrymme.

Andra förändringar som syns i Jes-
sicas vardag är att man inte kan stiga 
på bussen genom framdörren och att 
nattklubbarna stängde sina dörrar i 
mars-aprilskiftet. Restauranger, barer 
och uteserveringar är öppna men på 
restauranger är det ett bords mellan-
rum mellan olika sällskap och maten 
och drickorna serveras till bordet. Nu 
har Jessica märkt att folk börjat vara 
mera ute igen. ”I Sverige är människor 
ute och lever normalt, går på barer 
och träffar folk”, beskriver hon. Däre-

mot är Jessica osäker om hon kommer 
att få sommarjobb eller praktikplats på 
hösten. Hon har sökt sommarjobb 
bland annat i olika matbutiker i Fin-
land men har inte fått svar från någon. 
Jessicas ekonomiska situation har 
trots allt inte ännu påverkats av coro-
nan. Hon får studiepenning precis som 
normalt. ”Jag hade också tur och fick 
två stipendier”, berättar hon. Dessu-
tom misstänker hon att hennes utgifter 
har minskat då hon inte använder pen-
gar på nya kläder och utlandsresor 
längre.

Jessica känner två personer i Sverige 
som haft corona. Den ena är en mer 
avlägsen bekant men den andra träffar 
Jessica oftare. Han har redan tillfrisk-
nat och Jessica träffar honom som 
normalt igen. Jessica var också sjuk ti-
digare i vår men vet inte om det var co-
rona eller något annat. Till en början 
var hon väldigt rädd för att få viruset, 
var noggrann med handhygien och an-
vände mycket handsprit. Nu är hon 
inte längre rädd. ”Om man bor tillsam-
mans med åtta andra som går på jobb 
och bjuder gäster spelar det inte så 
stor roll om man själv isolerar sig”, 
tycker hon. 

Till en början följde Jessica mycket 
med både finska och svenska nyheter 
och var chockad över hur siffrorna på 
de insjuknade växte i Sverige. Nu orkar 
hon inte följa så mycket med längre 
och litar på att om det händer något 
viktigt får hon ändå höra om det. Hon 
upplever att de svenska medierna ba-
gatelliserar coronan, skriver om hur 
Sverige klarar sig bra och hur man inte 
kan tvinga det svenska folket till något. 
”Det är ganska mycket oseriösa nyhe-
ter som typ om vad kungen åt till fru-
kost”, säger Jessica. Hon har följt med 
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Jessica, Sverige
S t u d e r a r  k u l t u r f o r s k n i n g  
v i d  G ö t e b o r g s  u n i v e r s i t e t .  
F i n s k  m e d b o r g a r e .

Coronarestriktioner togs i bruk ganska 
sent i Sverige enligt Jessica. Möten 
med över 50 personer förbjöds och 
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restauranger är det ett bords mellan-
rum mellan olika sällskap och maten 
och drickorna serveras till bordet. Nu 
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mot är Jessica osäker om hon kommer 
att få sommarjobb eller praktikplats på 
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nan. Hon får studiepenning precis som 
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normalt igen. Jessica var också sjuk ti-
digare i vår men vet inte om det var co-
rona eller något annat. Till en början 
var hon väldigt rädd för att få viruset, 
var noggrann med handhygien och an-
vände mycket handsprit. Nu är hon 
inte längre rädd. ”Om man bor tillsam-
mans med åtta andra som går på jobb 
och bjuder gäster spelar det inte så 
stor roll om man själv isolerar sig”, 
tycker hon. 

Till en början följde Jessica mycket 
med både finska och svenska nyheter 
och var chockad över hur siffrorna på 
de insjuknade växte i Sverige. Nu orkar 
hon inte följa så mycket med längre 
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”Det är ganska mycket oseriösa nyhe-
ter som typ om vad kungen åt till fru-
kost”, säger Jessica. Hon har följt med 



21 22

den finska regeringens informations-
tillfällen och berömmer ministrarnas 
tydlighet. ”I Sverige hade Stefan Löf-
ven ett fem minuters infotillfälle man 
inte fick så mycket ut av, han pratade 
om att det är viktigt att tvätta händer-
na”, förklarar hon. Till en början tänk-
te Jessica att Sverige inte tog pande-
min på allvar men nu tycker hon att 
det är skönt att kunna leva normalt. 
Hon har under vårens lopp träffat 
många nya människor och hon tycker 
det låter konstigt att hennes finska be-
kanta inte har träffat kompisar på flera 
månader. Enligt Jessica följer ingen i 
Sverige något säkerhetsavstånd och 
hon har kramat sina vänner precis 
som vanligt. Åldringar och unga sitter 
bredvid varandra i bussen. ”Om du 
skulle teleportera dig hit skulle du tro 
att det inte finns någon corona”, säger 
hon. Jessica anser att Finland har 
skött situationen bra men att man nu 
borde lugna ner sig. ”I slutändan vet vi 
inte vilken strategi som är bättre. Är 
det värt för företag att gå i konkurs? 
Och att barn med dåliga hemförhål-
landen måste vara hemma från skolan 
så länge?”

Jessica återvände till Göteborg från en 
semester i Finland precis då coronare-
striktioner började tas i bruk i mitten 
på mars. Då Finland förberedde sig för 
att stänga sina gränser åkte alla Jes-
sicas finska bekanta i Göteborg till 
Finland och uppmuntrade också hen-
ne till att göra det. Hon funderade län-
ge på att åka men bestämde sig till slut 
för att stanna kvar. Hon vet att hon 
skulle få komma till Finland men vet 
inte hur lätt det skulle vara att ta sig 
tillbaka till Sverige. Att åka fram och 
tillbaka mellan länder känns inte som 
något det uppmuntras till. Jessica 
hade ursprungligen tänkt komma till 

Finland redan i maj men nu har hon 
inga planer på att komma före juli. 
Hon vet inte om det är någon idé att 
komma om man inte kan träffa någon. 
Trots att det är svårt att inte spontant 
kunna komma till Finland ser Jessica 
ändå det som positivt att hon tillbrin-
gat mera tid med sina rumskamrater 
då alla studerar distans eller har mins-
kade arbetsturer. ”Vi har ordnat grill-
kväll varje vecka”.

Kathryn, USA
N y l i g e n  u t e x a m i n e r a d  f r å n  
U n i v e r s i t y  o f  M o n t a n a .  
A m e r i k a n s k  m e d b o r g a r e .

Kathryn upplever inte att hon tills vi-
dare blivit så påverkad av coronaepide-
min i sin delstat Montana. Enligt hen-
ne varierar restriktionerna mycket från 
delstat till annan. I det glest befolkade 
Montana har åtgärderna inte varit så 
värst stränga men Kathryn vet att i 
New York har de varit mycket hårdare. 
Folk i varje delstat har dock uppmunt-
rats till att stanna hemma så mycket 
som möjligt. Vissa företag har stängt 
sina dörrar i alla delstater eller tagit i 
bruk regler om ansiktsmasktvång eller 
säkerhetsavstånd på sex fot (ca 1,80 
meter) i alla sina anstalter. Det har re-
kommenderats att alla icke-nödvändi-
ga tjänster borde stänga men detta har 
enligt Kathryn varit ett vagt råd då 
folks åsikter om vad som är nödvän-
digt kan variera. ”Restauranger och ba-
rer anses allmänt höra till de icke-nöd-
vändiga tjänsterna men till exempel 
idrottsbutiker råder det olika åsikter 
om”, säger hon. Kathryn har fortsatt 
träffa sina vänner som normalt hela 
våren borträknat en fjorton dagars ka-
rantän efter att hon återvänt hem i för-
tid från sin arbetspraktik i Nya 

Zeeland. Under karantänen träffade 
hon bara sin rumskamrat och sina fö-
räldrar, men efter att karantänen tog 
slut började hon träffa också sin poj-
kvän igen. Kathryns jobb fortsätter 
också som normalt. För närvarande 
jobbar hon på tre ställen, en sjö-
jungfrubar, en Walmart och ett ung-
domshem för ungdomar med svårig-
heter. ”Deras liv har nog påverkats av 
det här”, säger Kathryn om ungdo-
marna. ”Inga besökare, ens föräldrar, 
är tillåtna tills vidare”.

Kathryn känner ingen som skulle ha 
haft corona. Hennes farmors/mor-
mors servicehus var enligt henne ett 
av de första ställena där corona börja-
de spridas i USA. De inneboende ut-
sattes för en sträng karantän. ”Farmor 
var isolerad i sitt rum i en månad”, be-
rättar Kathryn. Själv är hon inte rädd 
för att få corona förutom med tanke 
på att ifall hon insjuknade skulle hon 
inte kunna jobba på ett tag och högst 
antagligen inte få någon lön för sjuk-
perioden. Hon skulle inte heller villa 
smitta ner sin farmor eller sina föräl-
drar som också börjar vara äldre. 
Kathryn har jobbat mycket i vår och 
intervjudagen är hennes första lediga 
dag på två veckor. På arbetsdagarna 
hinner hon inte följa med nyheterna 
lika mycket som på sina lediga dagar. 
Hon upplever att det pågår en strid 
mellan olika nyhetskanaler, som sna-
rare försöker hitta någon att skylla på 
för coronaepidemin i stället för att 
presentera fakta. ”Men de presenterar 
nog siffror också”, säger Kathryn. ”Jag 
följer också gärna med lokala nyhets-
media som strävar till att hålla stäm-
ningen uppe. Vår lokala nyhetsstation 
skrev till exempel om när sjöjungfru-
baren jag jobbar på öppnade igen”.

I stort sett är Kathryn nöjd med hur 
största delen av delstaterna har be-
handlat coronasituationen. Hon tycker 
att guvernörerna fattar bra beslut och 
uppskattar att omkring 75 % av delsta-
terna hanterat situationen väl. Kathryn 
tycker att Montana hör till de delstater 
som lyckats med sin coronastrategi 
men anser att till exempel New Jersey 
har börjat öppna upp för tidigt med 
tanke på hur många fall av corona de 
fortfarande har där. Hon tycker att den 
nationella regeringen gör rätt i att läm-
na beslutsfattandet åt delstaterna men 
anklagar den för att likt med media 
försöka hitta någon att skylla på för 
epidemin, vare sig fingret pekar på 
Kina, immigranter eller president Do-
nald Trump. ”Nya Zeeland håller re-
dan på att komma ut ur epidemin men 
USA har reagerat för långsamt”, säger 
Kathryn ”Vi är inte enade i det här. Det 
är svårt för amerikaner att inte kunna 
göra någonting och alla följer inte re-
striktionerna. Jag är säker på att er re-
gering hanterar det här bättre än vår”, 
hälsar hon de finska läsarna.

Kathryn berättar att det var väldigt 
stressigt att återvända från Nya Zee-
land tillbaka till USA. Den sista veckan 
i mars informerade regeringen i Nya 
Zeeland utlänningar i landet att grän-
serna skulle stängas och rekommende-
rade dem att åka hem då de ännu kun-
de. ”Jag upplever att jag fick mera råd 
från Nya Zeeland än av USA. De sade 
ingenting”, förklarar Kathryn. Hon 
hade inga problem med att hitta flyg 
till USA men det blev dyrt. Stunderna 
innan flyget skulle avgå stressade hon 
över olika scenarion, som om flyget 
skulle avbokas i sista stund eller om 
om hon skulle ertappas med feber på 
flygfältet och förbjudas från att stiga 
ombord planet. ”Det var en enorm 
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känsla av lättnad när planet steg i luf-
ten”, minns Kathryn. ”När vi landade i 
Los Angeles tänkte jag att nu är jag 
hemma, jag kan fast hyra en bil och 
åka upp till Montana om jag måste, 
men jag är hemma”. Kathryn fick ett 
flyg till Montana från Los Angeles så 
ingen bil behövde hon hyra, men by-
testiden mellan flygen var 13 timmar. 
Då blev det konkret för Kathryn hur 
mycket stämningarna varierade i olika 
delstater. ”Mina släktingar i Kalifor-
nien ville inte träffa mig under flygby-
tet. Hemma i Montana bad mina föräl-
drar mig komma på besök genast”.

Kathryn i Hobbiton i Nya Zeeland in-
nan pandemin tvingade henne att 
återvända till USA.

Alena, Tyskland
S t u d e r a r  t y s k a  o c h  f r a n s k a  
p å  E b e r h a r d  K a r l s  U n i v e r -
s i t ä t  T ü b i n g e n .  T y s k  m e d -
b o r g a r e

Alena berättar att Tyskland tog stränga 
åtgärder mot corona snabbt i bruk. 
Den största delen av alla butiker föru-
tom matbutikerna och apoteken stäng-
des och ansiktsmasker blev obligato-
riska i alla allmänna utrymmen, som 
till exempel kollektivtransporten, i 
början på maj. Alena uppfattar inte an-
siktsmasktvånget som något stort 

problem då hon försöker i vilket fall som 
helst undvika allmänna platser. Till en bör-
jan var det brist på ansiktsmasker men nu 
finns det tillräckligt av dem i butikerna och 
några människor syr sina egna. Hon upple-
ver att det varit mycket svårare att hantera 
den sociala isoleringen och framtidens osä-
kerhet. I Tyskland är det förbjudet att träf-
fa andra personer än familjemedlemmar el-
ler rumskamrater. ”Som tur är har pande-
min inte påverkat våra liv så mycket”, sä-
ger Alena refererande till sig själv och sina 
rumskamrater. ”Vi kan fortsätta med våra 
universitetsstudier på distans och våra fö-
räldrar, som stöder oss ekonomiskt, var 
inte negativt påverkade av situationen. Det 
enda problemet vi stötte på var att några 
praktikperioder blev avbokade”.

Den allra största utmaningen corona kom-
mit med för Alena är en två veckors karan-
tän hon och hennes rumskamrater utsattes 
för när det kom fram att en av Alenas 
rumskamrater mycket sannolikt hade haft 
närkontakt med en coronainfekterad per-
son.  Det ledde till att vi isolerade oss själ-
va i 14 dagar vilket var det svåraste någon-
sin”, säger Alena. ”Trots att vi hade varan-
dra var det ändå ganska utmanande att vara 
isolerad”. Alena är inte rädd för att få co-
rona då hon inte hör till riskgruppen men 
hon är rädd för att vara tvungen att isolera 
sig igen eller för att sprida sjukdomen till 
någon mera sårbar.

Till en början på pandemin följde Alena 
och hennes rumskamrater aktivt med nyhe-
terna men med tidens lopp började de följa 
med mindre och nu tar de knappt en titt på 
coronanyheterna längre. Bara regeringens 
officiella uttalanden intresserar dem nu. 
Alena upplever att Tysklands största 
problem med bekämpandet av coronan är

federalismen. ”Varje delstat hanterar 
situationen olika”, säger hon. Till 
exempel i Bayern var restriktionerna 
strängare än annanstans – medan 
man i resten av Tyskland fick träffas 
två personer utomhus fick man i 
Bayern inte träffa någon förutom de 
som bodde i samma hushåll. Också 
skolor stängde i olika takt. ”Det leder 
till mycket förvirring då det är mycket 
få restriktioner som gäller för varje 
medborgare”. Trots detta tycker Alena 
att den tyska regeringen har reagerat 
tidigt och fattade rätt beslut.

Matilda Byholm
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S t u d e r a r  t y s k a  o c h  f r a n s k a  
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Self-care: tankar och tips

Dagens self-care och den moderna 
self-care-kulturen som vi känner till 
har en lång historia, framför allt i USA. 
Self-care har sina rötter i medborgar-
rättsrörelsens uppkomst och är 
kopplad därefter till diskrimination av 
kön, sexuell läggning, samhällsklass 
och etnicitet. Enligt forskning korrele-
rar stress med förtryck, self-care är nå-
got som förebygger stress. 

Under de senaste fem åren har self-
care och tips för det blivit väldigt po-
pulära (ok, det var väl också populärt 
u n d e r a n t i k e n – ä r d e t t a e n 
renässans?). Det finns self-care 
böcker, artiklar, inlägg på sociala me-
dier, skönhetsprodukter… Budskapet 
som det moderna self-caret (ska säkert 
inte böjas så här) driver är att det är 
viktigt att ta tid för sig själva och ta 
hand om sig själv, vare det sig igenom 
en spa-kväll eller ”shopping spree”. 
Om vi inte räddar oss själva kan vi inte 
rädda mänskligheten. 

Tyvärr har self-care blivit en enorm 
kommersiell industri. Produkter mark-
nadsförs som self-care, även om self-
care är något som inte borde 
prissättas. En behöver inte köpa en 
massa produkter för att främja sitt inre 
välmående och alla har inte heller möj-
ligheten till det. Self-care behöver inte 
vara något lyxigt eller dyrt, self-care 
kan vara vad som helst som matar sjä-
len! Nedan finner du några self-care 
tips som inte kostar mycket och får 
mig att må bra.

1. Yoga – till exempel har Yoga with 
Adriene på Youtube väldigt bra övnin-
gar på ca 25 minuter. Bra för bland an-
nat ryggen om man sitter vid datorn el-
ler läser hela dagen. 

2. Bygg pussel! Trevlig omväxling och 
ganska avslappnande. Jag brukar låna 
pussel från familj och vänner, någon 
har säkert ett pussel som du inte redan 
byggt. 

3. Ät regelbundet och näringsrikt. God-
saker hör till en mångsidig kost :-) 

Anni Holmberg

 

Brev från karantänen 

8 rullar wc-papper kvar 

Solen har kommit tillbaka från sin 
vintersömn, äntligen är det ljust 
längre än till klockan fyra, och jag 
hänger min dunjacka längst bak i gar-
deroben. På nyheterna talar de om 
tusentals döda i coronaviruset i 
Italien, men det känns än så länge av-
lägset. Finland, Sverige och Danmark 
håller sina uttagningar till Eurovisio-
nen samma kväll och Danmark håller 
finalen för en tom arena, för regerin-
gen har nyss beslutat att fler än 1000 
personer inte får samlas på samma 
ställe. 

7 rullar kvar 

Jag guidar en grupp pensionärer på 
museet, ovetande om att det är min 
sista jobbtur på mycket länge. Vi häl-
sar med armbågarna i stället för att ta 
i hand. Senare den dagen utropar re-
geringen undantagstillstånd och från 
en sekund till en annan vänds världen 
upp och ner. Jag har nyss köpt vessa-
papper, tack och lov! För i samma se-
kund som undantagstillståndet utlyses 
börjar folk hamstra. 

6 rullar kvar 

Historicus årsfest kan inte ordnas. 
HUS inhiberar alla evenemang fram 
till 31.5. Måste man fortfarande gå på 
föreläsningarna? undrar folk. Ja, sva-
rar uni först, ifall det är färre än 50 
deltagare. För första gången under 
min tid som studerande svär jag över 
de små storlekarna på våra föreläsnin-
gar. Inte en chans att de ställs in. 

5 rullar kvar 

...men de gör det faktiskt, uni besluter 
att all undervisning ska ske på distans. 
Jag gör grupparbeten över Skype och 
laddar ner Zoom. Jag inser att jag har 
övergått helt och hållet till mjukis-
byxor och inte använt smink sedan un-
dantagstillståndet började. 

4 rullar kvar 

Gymmen har stängt, bibborna likaså.̊ 
Till och med under kriget var bibliote-
ken öppna, men inte nu. Ett virus är 
visst en annan sak än bombningar. Jag 
har inte längre någonstans att gå, job-
bet är stängt, undervisningen sker på 
distans, vänner och familj bör man 
inte träffa, helst ska man väl bara sitta 
inne och mögla. Jag börjar bli rädd för 
att regeringen ska besluta att vi inte får 
röra oss utanför huset längre, för mitt 
andrum har blivit att gå på långa pro-
menader. Världen har blivit liten. Tac-
kolov finns åtminstone Netflix.
 
3 rullar kvar 

Det går åt mycket mer vessapapper när 
man bara är hemma hela tiden. I buti-
kerna har hyllorna gapat tomma. Frys-
pizzan är också slut. Fan. Åtminstone 
är Alko fortfarande öppet. 
I Anne Franks dagbok använde de sig 
av tidningspapper att torka sig med 
när de gömde sig från nazisterna, men 
det låter inte så lockande. Snälla, låt 
butiken ha de varor jag behöver. 
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2 rullar kvar 

Har blivit avundsjuk på alla som har 
ett husdjur. Till och med en vandrande 
pinne vore kul vid det här laget. Jag 
har inte haft någon fysisk kontakt med 
en enda levande varelse sedan undan-
tagstillståndet började och att se söta 
djur på Instagram gör bara längtan 
värre. Jag minns inte när jag senast 
kramade någon. 

1 rulle kvar 

Halleluja! Det fanns vessapapper i bu-
tiken till slut. Det är något polskt pap-
per som jag aldrig sett förut men det 
får duga. Definitivt bättre än tidnings-
papper i varje fall! 

Småningom börjar jag vänja mig vid 
undantagstillståndet. Jag cyklar och 
går på promenader, jobbar lite på gra-
dun, ser mycket på tv-serier. Männis-
kans största styrka är att hon är bra på 
att anpassa sig. Inte ens nyheten om 
att vappen blivit inställd rubbar mig, 
för jag vet att även om vi inte kan ses i 
verkligheten, så kommer Historicus 
ändå att fira vårens höjdpunkt på 
Zoom. Och det är mycket bättre än in-
genting. 

I väntan på normala tider, er tillgivna
Daniela Fougstedt 

Recept – Ingefärashots

Något positivt med den gångna våren är att åtminstone jag upplever mig ha 
haft betydligt mycket mera tid att experimentera i köket än vanligt. Om det inte 
skulle ha varit för coronan skulle jag säkert aldrig ha hittat på att göra egna in-
gefärashots. Av någon orsak tänkte jag att det skulle vara jättesvåra att göra 
men de här ingefärashotsen är så lättlagade att de finns numera nästan alltid i 
vårt kylskåp. Och mycket billigare än butikens färdiga dessutom! De passar bra 
att dricka som en shot till frukosten eller blanda in i juicen, eller varför inte 
som en alkoholfri snaps till sommarens kräftisar vi förhoppningsvis kommer 
att kunna njuta av.

DU BEHÖVER:
- 1 citron
- 100–150 gram färsk ingefära.
- Ca 1.2 liter vatten

GÖR SÅ HÄR:
Skala och tärna ingefäran. Skölj och skiva citronen. Häll vattnet i en kastrull 
och sätt i ingefärabitarna och citronskivorna. Koka upp och låt sedan koka på 
låg värme i cirka 50 minuter. Häll vätskan i en kanna, från vilken den är lättare 
att filtrera in i en flaska. Filtrera ingefärashotsen till flaskan med hjälp av en sil 
(häll försiktigt!). Låt svalna i rumsvärme en stund innan du flyttar flaskan till 
kylskåpet. Ingefärashotsen håller i litet på en vecka.
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Torra hörnan

"Vem är rädd för svarta mannen?" "Menade du svarte man?" - ugriska uttryck 
inflitrerar Historicus.

"Choke me daddy!'" 

😛

- Emil om Hugh Jackman i "Logan"

"Det är konstigt att se mänskor" fru ordförande efter några veckor i karantän

Jag kallar inte ens Karlman för Alexander så varför sku ja kalla dig Alexander? 
- hört på Skype

"Du vet väl att det enda vi kan göra för att hjälpa dig är att ringa polisen" - går 
bra det här med Skype

”Hur mycket har du druckit?”
”You know yeah”

"Sten, hur mycket har du druckit?"
- "Litet" - Sten.

"Jag tänker inte dricka nåt prole-tonicvatten" - En föredetta kvartermästare 
upprätthåller standarderna på hemmafronten

"Jag försöker inte berättiga nazisterna, men..." - fröken sekreterare om hur 
det är tråkigt att inte ha något att göra.

"Tove Jansson borde vara vårt nationalhelgon" -Ida

"Den mest nyktra som nånsin varit nykter är Saga" -chefredaktör emerita 
beskriver fru ordförande den 1a maj

"Jag tycker bara om böjda korvar" – teknolog
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