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Chefredaktörens spalt
På våren, då corona tvingade oss
skjuta fram årsfesten och våra andra
evenemang samt studera helt och
hållet hemifrån, hade jag för mig att
allt är säkert som vanligt till hösten.
När sommaren började närma sig såg
det mer och mer ut som att detta inte
var fallet.

Dystopin är något jag saknar. Någon
träff på distans kommer aldrig kunna
ersätta en diskussion mellan fem
studenter som försöker alla tränga sig
på Dystopins balkong tre på
morgonen. Det är då man faktist
känner att man hör hemma i
Historicus.

Många pratar om ”det nya normala”
och då jag inledde min första
studievecka på distans i september
kändes det väldigt bekant och
normalt. Minnet från då jag stod i
regnet och väntade på tåget för att åka
in till stan på en föreläsning i Topelia
bärande kaffekopp jag fyllt i den
bekanta R-kiosken på vägen, var
numera som ett minne från en annan
tid. Tågresan hade på våren bytts ut
till en promenad, Topelia till Zoom
och kaffet till hemkokt. De rutiner jag
kämpat för att lära mig på våren var
förvånansvärt lätta att återuppta nu på
hösten.

För att inte låta allt för negativ så
hoppas jag ändå att alla gulisar vill
och vågar delta i våra distansprogram
och i framtiden känner sig bekväma
nog att kanske ställa upp för en post i
styrelsen . Jag lovar vi bits inte!
(Tagge kanske sticks men han är snäll
ändå).

Kanske kan denna Papyrus också
fungera som en presentation av vår
fantastiska förening till våra gulisar.
Som ni kommer att märka då ni läser
vidare (snälla gör det!) så tycker vi om
att diskutera seriösa saker på ett
oseriöst sätt. Det är speciellt viktigt att
kunna skämta och skratta under dessa
Då vi andra studenter återgår till våra tider och det tror jag vi är bra på.
rutiner och fortsätter så normalt vi
kan, har gulisarna något helt nytt
framför sig. Som om det inte vore nog
att lära känna en (eventuellt) ny stad,
nya människor och börja ett nytt
kapitel i sitt liv, allt detta ska ske mer
eller mindre på distans. Visst har
många föreläsningar ordnats som
närundervisning och Historicus har
ordnat evenemang utomhus, men då
mer och mer flyttas till Zoom och det
blir för kallt för att vistas utomhus,
hur gör vi sen? En hederlig sits på
Eira Aalto
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Ordförandes spalt
Då jag satte mig ned vid datorn hade
jag mer eller mindre redan bestämt
mig för vad jag skulle skriva. Idag var
det av någon anledning plötsligt lättare sagt än gjort. Tankarna ville helt enkelt inte bli till ord av någon
anledning. Efter ett antal misslyckade
inledningsförsök insåg jag att det inte
är någon idé att sitta och stirra på
skärmen, bara för att skriva några ord,
ångra mig, radera allting, stirra på
skärmen en stund till, skriva några
ord, och sedan ångra mig igen. Bäst
att bara skriva på, även om det känns
som om man inte lyckas producera
annat än skräp (man kan ju alltid radera det sedan!).
Det är väl kanske så man är tvungen
att göra ibland då det inte riktigt går
som man hade tänkt sig. Ibland kanske det är bäst att bara fortsätta på,
utan att fundera på ifall man kommer
att lyckas eller ej. Det kanske inte blir
precis som man tänkt sig, men i stället
för att haka upp sig på att något skall
vara på ett visst sätt, kanske man bara
måste acceptera siuationen och köra
på (man kan ju alltid radera det
sedan!)
Det är fortfarande oklart hur hösten
kommer utveckla sig, vilka program vi
kommer att kunna ordna, och i vilken
form vi ordnar dem – men varför
skulle vi låta det störa oss? Vi kunde
inte ha gulissits på vanligt sätt i år,
men i stället fick vi testa på något nytt
(jag har åtminstone aldrig suttit på en
presenning i Observatorieparken och

sitsat med två hopfällbara bänkar somett bord förut, har ni?) I stället för
att fundera på allt det där vi kanske
inte kan göra har vi nu en ypperlig
chans att fundera på vad vi kan, och i
synnerhet vad vi vill göra. Varför ordnar vi de program vi ordnar, vad är det
vi vill uppnå med att ordna dem? Går
detsamma att uppnå på något annat
vis, om det skulle visa sig omöjligt att
utföra det som man tänkt sig? Man
fastnar så lätt i samma mönster, gör
saker på ett visst sätt bara för att de
”alltid” gjorts så, utan att fundera på
saken desto mera. Jag säger inte att
det var bekvämare att sitta och sitsa
där på presenningen, men jag skulle
påstå att det inte blev något sämre för
det. Då mörkret började falla över parken, och någon äntligen kom på att
börja tända ledljusen som vi släpat
med oss, kunde jag inte låta bli att
tänka på hur glad jag var att vara där.
Att en ljummen sensommarkväll få
sitta i en park, träffa både gamla och
nya studiekamrater, sjunga
snapsvisor, äta god mat och vråla Bandiera Rossa så att det ekar i backen.
Kan det bli bättre än så?
I den stunden fanns det inget ställe jag
hellre skulle ha velat vara på. Inget annat sätt jag skulle ha velat ordna sitsen
på. Ibland är det bara bra att bli tvungen att utmana sig själv och testa på
någonting nytt. Ibland är det bara bra
att fortsätta skriva trots att det känns
som om man inte lyckas producera
annat än skräp (man kan ju alltid radera det sedan!)
Saga Brummer
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Min sommar på Pentala eller Ode till fåret Reino
deras hage skulle städas dagligen. I
ordets andra bemärkelse passar det
inte, jag fick jobba på en ö, bättre
jobbväg får man leta efter.

Ute i Esbo skärgård ligger en pärla till
ö, Pentala. Pentala är en rätt stor ö
med en sötvattenssjö i mitten. En ö i
havet med en sjö i och en liten ö inne i
sjön. Öception alltså. På Pentala finns
ett skärgårdsmuseum som nu var
öppet för tredje sommaren. Den äldsta
museibyggnaden är från 1790-talet,
museet är en gammal gård. Här på
gården levde människorna ett simpelt
men tungt liv generation till
generation, i närmare 200 år. Man
odlade potatis och fiskade. Visst var
det hela idylliskt. Skärgårdsidyll med
såväl måsen som OP (det lär ha
smugglats flitigt med sprit under
förbudstiden).

Vid 1900-tals skiftet blev det populärt
att sommargästa på Pentala. De rika
helsingforsarna packade ihop sitt pick
och pack och hyrde ett hus av någon
lokalinvånare. De spenderade sedan
sommaren ute i skären och flyttade till
hösten tillbaka till Helsingfors. Jag
tänker mig att fåren var de nya
sommargästerna, de kom dock från
Ingå och inte Helsingfors. De njöt av
sommaren ute i skären och flyttade
hem igen till hösten. De hade inte med
sig silverbestick men nog tjänstefolk,
jag betjänade helhjärtat dessa lurviga
gäster.

Får är alldeles underbara. De är snälla
och mjuka och vill alltid ha kramar.
De är nöjda då det finns många
besökare (beundrare) vid deras hage,
men de är hur glada som helst också
då det bara är jag som går omkring i
hagen och skrålar för mig själv medan
jag städar upp. Fåren, Reino, Pette,
Touko, Linus och Ivan har alla egna
personligheter och påminde rätt
mycket om hundar. De bräkte dock
Här bland gamla fiskeredskap och istället för att skälla. Vi hann bli goda
havsfåglarna spenderade jag min vänner under sommaren.
sommar. Jag jobbade som guide på
museet. Vissa dagar hade vi mycket Linus var ledarfåret, han bestämde i
besökare och andra dagar var det bara hagen (förutom då Ivan gjorde en
regnet som hälsade på. Genom hela maktkupp och var ledare några
sommaren fanns en konstant - det var veckor. Då surade Linus 24/7. Linus
ett skitjobb. I bemärkelsen att jag vann dock tillbaka ledarrollen och var
skötte fåren som bodde på ön och
sedan löjligt nöjd med sig själv).
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Ivan hade de finaste hornen, han såg
ut som en porträttering av djävulen i
gamla skrifter. Han betedde sig också
lite som Ivan den förskräcklige. Men
Ivan var ändå snäll han med, bara lite
busig.
Touko och Pette liknade varann till såväl utseende som beteende. Touko var
minst och yngst av fåren, han växte
som en tonårskille under sommaren
och blev bara större. Pette gnagade på
allt han såg. Blixtlås hörde till hans favoritmat.
Reino var ett runt och dumt får. Han
var fin, fluffig och lycklig. Då man
krafsade Reino viftade han på svansen
så hårt att man inte kunde annat än le.
Reino är fåret jag skulle ha adopterat
och haft som hund. Reino skulle jag
gärna ha fårnappat i slutet av sommaren. Planen var att paddla en tvåmanskajak till Pentala och smuggla
Reino hem i den. Reino skulle sitta
bak i kajaken för den styrs framifrån
och som sagt var Reino inte det klipskaste fåret, så han skulle inte kunna
styra kajaken. Linus skulle antagligen
klara det. I min lilla lägenhet skulle
Reino inte ha rymts (enligt min
sambo). Men, min familj bor på ön
bredvid Pentala så fårheisten skulle ha
gått lätt att fixa. Reino skulle ha kunnat dela rum med min lillasyster. Till
slut konstaterade vi ändå att Reino antagligen trivs bättre med de andra fåren (fast min lillebrors rum nog luktar
som en fårhage) så Reino fick flytta
tillbaka till bondgården i Ingå med
resten.

Chefredaktören bad mig skriva om
min sommar på Pentala. Jag skulle ha
kunnat berätta om Gurli, Pentalas sista invånare som bodde på ön året om.
Idag bor ingen året om på Pentala, där
finns bara sommarstugor. Eller så
skulle jag ha kunnat berätta mer om
museigården, eller om säljägarna som
var de första som rörde sig på ön. Eller
om Pentalas otroligt vackra och unika
natur (med den största myrstacken jag
sett i mitt liv, det måste nämnas). Eller om mina underbara kollegor, eller
om hur det faktiskt var min morfars
morfar som ägde Pentala. Eller om
seglingstävlingarna och den över 100
år gamla paviljongen som fortfarande
fungerar som restaurang. Eller om
ångbåtstrafiken. Men jag valde att hylla fåren. Vad säger det om mig? Jag
må vara högutbildad och studerande.
Men jag kommer alltid att förbli en
fårskalle.
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Idrott under Covid-19
För min del blev ett av de tidigaste
minnena av pandemin inhiberandet
av fotbollsmatchen i Champions League mellan Bayern München och
Chelsea. Jag hade kommit överens om
att träffa en kompis och se på matchen
på O´Learys i Forum. Det här var i
början av mars och både matchen och
vår träff sköts upp på en obestämd tid
och markerades ytterligare av inhiberandet av sommaren stora idrottshändelser bl.a. de
Olympiska spelen
i Tokyo samt det
europeiska mästerskapet i fotboll
som Finland skulle ta del i för första gången.
En av de fotbollsmatcher som ägde
rum i Champions
League som misstänks ha bidragit
till spridningen av
Covid-19 i Storbritannien var matchen
mellan Liverpool och Atlético Madrid.
Inte nog med att de fanns ungefär
3000 fans från Madrid på plats på planen den 11 mars 2020, det fanns ungefär 49 000 andra åskådare på plats i
en match som dessutom gick till förlängning. Liverpool förlorade slutligen
matchen mot Atlético Mardrid vilket
sågs som en stor överraskning eftersom Liverpool var en av de stora favoriterna till att vinna Champions League. Trots allt motgångar och inställda
matcher så var det bara ett fåtal natio7

nella ligor som ställdes in helt och hållet. I Frankrike ställdes i praktiken alla
sportevenemang in medan man i USA
och flera andra stater valde att tillämpa flera olika kreativa lösningar. Både
NHL (National Hockey League) och
NBA (National Basketball Association)
gick inför likartade modeller med bubblor där matcherna spelades. Trots att
huvuddelen av NHL:s lag spelar i USA
hölls alla matcher i slutspelet i endera
Edmonton eller Toronto i Kanada. Det
kanske mest intressanta var dock NBA:s beslut att spela i Orlando i
Florida. Slutspelet
fortsätter i Orlando i
Disney World trots att
Covid-19 har slagit
hårt mot Florida.
Ett av de mest intressanta försök till att
normalisera läget har
gjorts via tv-rutan.
Exempelvis i Champions League så
har man trots de tomma läktarna spelat upp ljud från publiken och t.o.m.
ändrat på tonnivån beroende på händelserna på planen. Under slutspelet
kändes det mest löjligt med dessa olika ljud särskilt som de bara fanns
tomma läktarplatser överallt. I det här
fallet har man på vissa håll gått ett
steg längre. Fox Sports har kommit på
den briljanta idéen att introducera en
virtuell publik till utsändningarna från
baseboll. Kanske Fox Sport skulle
kunna fråga tips av EA (Electronic
Arts)

och andra spelföretag om hur man simulerar en publik och deras reaktioner efter åratal av simuleringar i titlar
som NHL 21 (PS4-XOne) m.m.

trots det finns det ingen garanti att ishockeyklubbarna på högsta nivå ska
klara av den finansiella smällen som
Covid-19 har inneburit.

Överlag har sporten liksom flera andra
områden i samhället som är beroende
av deltagandet i publikevenemang lidit av publikens frånvaro. Det har inneburit intäktsbortfall kombinerat
med nya kostnader. En av de mer intressanta aspekterna var den i vissa fall
kortvariga diskussionen kring löner. I
vissa fall gick spelare och andra
idrottsmän med på lönesänkningar
utan större diskussioner i media. I
Storbritannien utvecklades det under
början av pandemin en tidvis hetsig
debatt där exempelvis den brittiska
hälsoministern Matthew Hancock, sitter fortfarande på sin post, som kritiserade fotbollsklubbarnas löner. Vissa
klubbar som Liverpool hade först
tänkt permittera en del av personalen
men ändrade snabbt sin ståndpunkt i
frågan efter negativa mediala reaktioner.

Ted Hellsten

Vissa idrottsliga prestationer under
Covid-19 är värda att lyfta fram.
Bayern München vann Champions
League utan att förlora en endaste
match. Det är prestation som inte har
hänt tidigare i turneringens långvariga
historia. En idrottare som har slagit
rekord är Armand Duplantis som hoppade över 6,15 m i stavhopp. Trots
dessa nyheter så återstår att se hur det
kommer att gå för mindre sportklubbar och andra individuella idrottare. I
Finland är man i ishockeyn rädd för
att klubbarnas finansiella svårigheter
kan leda till att klubbar i värsta fall går
omkull. Ishockeyn är den mest penningstarka idrottsgren i Finland och
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The show must go on
Det här blir förmodligen min sista Papyrustext. För trots att en pandemi
haft oss i sina klor sedan mars måste
livet fortsätta, studiepoäng skaffas,
gradun skrivas. En vacker dag efter att
man studerat i lite fler år än Kela skulle föredra, inser man att ens studier är
på slutrakan. I fjärran skymtar målsnöret. Men vad i helvete ska man göra
sedan?

utmattad ta sig hem från en sits klockan fem på morgonen samtidigt som
solen går upp och ordentliga människor är på väg till jobbet.
Men showen, förlåt livet, måste fortsätta. Det är dags att avsluta ett kapitel och påbörja ett nytt, bli en hederlig
samhällsmedborgare/Babylons slav.
Jag vet inte vad som finns runt hörnet,
speciellt i dessa tider då inget är
säkert, men jag kommer alltid att kunna se tillbaka på mina N antal år som
historiestuderande med värme i blicken. Jag är redo för framtiden. Typ?

Jag har gått i skola eller studerat i närmare tjugo år vid det här laget. Jobbat
vid sidan om, förstås. Ändå är det skrämmande att ta steget ut i arbetslivet
på allvar, lämna föreläsningssalarna
bakom sig för gott. Det hjälper inte direkt att vi dessutom lever i pestens år I'll face it with a grin.
anno 2020, med färre lediga jobb än
det annars brukar finnas.
I'm never giving in—

Nog för att det ordnar sig på något Oh—with the show.
sätt. Och efter att ha betraktat allt fler
jämnåriga bli färdiga med sina studier The show must go on…
kliar det nog i fingrarna efter att inleda vuxenlivet på allvar. Samtidigt, sorgen över att studietiden en gång för
Daniela Fougstedt
alla är slut. Visst kan man fortsätta
undvika verkligheten genom att gå vidare med studierna och doktorera,
men ärligt talat, det känns som om det
är dags för något nytt nu.
Mest av allt kommer jag att sakna
stämningen och människorna i Historicus. Att dela en vinflaska på ett hotellrum i Östeuropa. Att sjunga snapsvisor tills man inte har någon röst
kvar. Att sitta i bilen på väg hem från
sommarträffen efter att endast ha sovit i två timmar. Att glad men
9

Avslappnande boktips för hösten
I år har jag tagit mig an att försöka
återuppliva läsarglädjen. Jag vet att jag inte är
den enda som känner att universitetslivet
innehåller så mycket läsande att man hellre
öppnar Netflix än en roman på kvällen. Som
en duktig historiestuderande har jag också
försökt läsa historiska böcker, men jag märkt
att jag blir som mest avslappnad av fiktiva
böcker, därför kommer mina boktips denna
gång fokusera mera på fiktion.
Det är jätteviktigt att vi alla också läser akademiska texter av högkvalitet, men
ibland kan man få unna sig med mindre seriösa ämnen. Länge kände mig
skyldig då jag valde att läsa fiktion, eller egentligen vilket typ av fritidsläsning
som helst, istället för att läsa något ”mer seriöst” eller läsa forskningslitteratur
till diverse kurser. I år har jag försökt lägga undan skuldkänslorna och bara
läsa för läsningens skull (Banbrytande, jag vet)
Kort sagt, all läsning är bra läsning och det är helt okej att läsa något annat än
forskningslitteratur till din avhandling ibland. Självklart ska du också läsa
böcker som främjar dina studier, men det är okej att bara chilla ibland också.
Någon har kanske redan läst många av dessa böcker, men jag ville
rekommendera böcker, från olika genrer, som verkligen var ett nöje att läsa:

The Bear and the Nightingale av Kathriene Arden (2017)
Första delen av Winternight-triologin. En fantasyserie som utspelar sig under
medeltiden i Ryssland.
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Boken är en berättelse om när den ryska folktron krockar med den första
kristendomen. Huvudkaraktären Vasya försöker hålla byns andar vid liv
medan den nya prästen har vänt alla bybor till kristendomen. Det visar sig att
utan byns andra lämnar byn vind för våg för mörka krafter som gömmer sig i
Rysslands stora skogar. Boken hade en väldigt intressant berättelse, och bra
karaktärer. Verkligen en bok jag skulle rekommendera även för alla som inte
värst ofta läser fantasyböcker.
OBS! Boken finns inte översatt till svenska.
Muminpappans memoarer av Tove Jansson (1950)
En klassiker och en goding. Egentligen skulle jag rekommendera vilken som
helst av Tove Janssons muminböcker, men den här gången blir det
Muminpappans memoarer. I boken får man läsa om Muminpappans
barndom och hans rajtantajtan-liv före han träffar Muminmamma. Boken är
väldigt empatisk, och passar utmärkt som avslappningsläsning! Absolut värt
att läsa.
En gentleman i Moskva av Amor Towels (2019)
översatt av Annika Hultman-Löfvendahl och Jan Hultman
Boken handlar om greve Alexander Rostov som blir satt i husarrest på hotell
Metropol i Moskva år 1922. Från hotellet ser greven på hur Ryssland
förändras från kejsardömet Ryssland till Sovjetunionen. Greve Rostov är en
väldigt mysig karaktär, stundvis var det nästan som om man själv kände
honom (eller så beror det på att han ibland påminde om en viss Historicus
medlem med samma förnamn…hmm...) Greven blir i ett skede väldigt goda
vänner med en liten flicka, och deras vänskap var väldigt sympatiskt och sött.
Hur som helst, en väldigt feel-good bok. Rekommenderar varmt, den boken
var en trevlig bok att alltid läsa lite av före läggdags.
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Mythos: The Greek Myths retold av Stephen Fry (2017)
Grekisk mytologi 101 skriven av en komiker. Boken är en väldigt ytlig
skrapning på några karaktärer/berättelser från den grekiska mytologin. Den
är troligtvis skriven för folk som var väldigt lite kunskaper om grekisk
mytologin, men också för dem som helt enkelt har glömt vem t.ex. Hefaistos
är.
Fry drog några helt bra läppän genom boken, och själv ansåg jag den
fungerade bra som avslappnad mytologibok. Skulle inte rekommendera för
tryhard grekisk mytologi entusiaster, men för oss som inte minns vem
Hefaistos är så kan jag rekommendera den, eller för den som gillar Stephen
Frys humor.
OBS! Boken har i år översatts till svenska också.
Extra tips på böcker jag ännu inte har hunnit läsa men ska läsa (Det vill säga,
du kan inte skylla på mig sen om boken var tråkig):
The girl in the Tower av Katherine Arden (2017)
Andra delen i Winternight-triologin
Bruna flickor av Koko Hubara (2018)
Essäsamling om identitet,skönhet,hiphop och föräldrarskap i förhållande till
kön, etnicitet och klass.
Bolla av Pajtim Statovci (2019)
En roman om förbjuden kärlek i skuggan av Balkankriget, boken fick
Finlandiapriset 2019. Har tidigare läst Statovics romaner och de har varit
mycket läsvärda.

Tanja Rintala

12

Det nya normala?

Det tog ca 150 år för befolkningen i
Europa att återhämta sig efter digerdöden, och effekterna blev ändå relativt kraftiga. Det skedde stora förändringar i den sociala strukturen,
kan såklart också ha att göra med medeltidens tidsanda. Minoriteter blev
allt mera utstötta i samhället och beskylldes för att ha ”börjat” pesten med
flit. Samtidigt ändrades också attityden mot döden och YOLO-tankesättet
Pandemier är inget nytt på denna pla- började sprida sig.
net och något som förr eller senare
blåser över. För att jämföra coronavi- I dag är konspirationsteorier fortfaruset och digerdöden kan det konstate- rande the shit, medicinen är snäppet
ras att flera likheter finns. Nu jämför vi mera utvecklad och YOLO old news.
endast likheterna, och glömmer till Jag köper att ”det nya normala” kan
exempel den justinianska pesten och vara olika normaliserade tillväsenare sjukdomsvågor, för att nå en gagångssätt då det kommer till tiden
under pandemin. Men jag tror inte att
snabb slutsats.
coronaviruset består och ändrar värlPesten kom till Europa från Kina. På den helt, pesten gjorde det inte heller!
1340-talet fanns det folk som nekade Så nej, detta är inte det nya normala.
pestens existens och när pandemin Viruset är något som vi kommer att
bröt ut var det oklart hur den smittade. komma ihåg, precis som andra kriser
Isolationen som krävdes för att undvi- som drabbat mänskligheten, men
ka smittan orsakade socialt kaos, men världen förändras hela tiden också
även psykisk ohälsa som depression utan pandemier. De egentliga följderoch ångest. Rationella rädslan för ens na av coronan är ännu något som
egna liv och livet av ens nära och kära återstår att se.
ledde en del av befolkningen till panik
och förklaringar söktes ofta från astrologin. Vissa ansåg att pesten var Guds
I väntan på ett fungerande vaccin,
sätt att straffa folket. 1+1=2. Corona är
pesten?
Anni Holmberg
Det härjande viruset har lett främst
medier, men även befolkningen mot
en diskussion om ”det nya normala” –
livet under och efter pandemin. Diverse nyhetskällor och sakkunniga har
hävdat att världen kommer aldrig bli
sig lik. Som blivande historiker måste
jag dock ifrågasätta detta på grund av
flera orsaker, varav åtminstone en
kommer att behandlas nedan.
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Back to school - Ida tipsar!
En checklista för både nya och gamla studeranden – låt inte hösten
överväldiga! Med denna praktiska lista är Du redo för allt.

En bra väska – med extra tygkasse
Denna punkt är essentiell! En bra ryggsäck är det bästa alternativet för din
rygg och din energi, och det lönar sig att sticka ner en extra kasse (av tyg,
annars får man stryk av vår miljöansvarig!) ifall du hamnar låna 100
kursböcker eller går via Alko på väg mot Nya Studenthuset.
Paraply
Finsk höst är, om någonting, blöt. Var steget före vädret och ta med dig ett
paraply! I sinom tid lär man sig också navigera de gömda genvägar och gångar
som centrumcampus kryllar av, men hamnar man ändå springa över
Järnvägstorget i störtregn är det trevligt att inte dyka upp på föreläsning som
en dränkt katt.
Vattenflaska/termos/återanvändbar termosmugg
Kaffet är studentens livsdryck (enligt vissa på delad plats med Valdemar,),
men som medlem i Historicus värdesätter Du såklart naturen. Ta därför gärna
med dig valfritt dryckeskärl när du lämnar hemmet! Detta är praktiskt också
då du behöver rusa från Unicafé och engångsmuggarna är slut. En flaska för
vatten rekommenderas också, om man håller på med sådant.
Laddare
Speciellt de som förlitar sig på datorer och trafikappar behöver ha med sig en
laddare till äventyrs! Ett tips är att investera i en extra laddare för
campusbruk, om man är så burgen att man har råd med dylika extravaganser.
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Pennvässare suddgummi eller tippex/white-out
Om man, som skribenten själv, känner att man nu är väldigt vuxen och
självsäkert skriver med bläckpenna kan en behållare med korrigeringsvätska
vara bra att ha. En roller är definitivt att föredra, och se gärna till att den inte
är av allra värsta kvalitén! Om ens preferens råkar vara blyerts är det händigt
att sätta en penvässare (läs: av bra kvalité!) och ett suddgummi i penalen,
plastpåsen, eller var man nu sen förvarar sina skrivdon.
Käsidesi
En självklarhet, din smutsiga hippie!
Ansiktsmask
I dagens moderna värld är det helt enkelt självklart att anamma
ansiktsmasken, speciellt i trafiken då man alltsomoftast reser med allehanda
kreti och pleti. Om vanliga tyg- eller engångsmasker visar sig vara svårköpta
kan man eventuellt substituera med en gasmask eller en pestdoktornäbb, som
ju alltid är på modet.
Käpp
Meningen med denna punkt är såklart uppenbar – en käpp är ett utmärkt
verktyg för att peta bort alltför närgångna främlingar (och bekanta, om man
har otur i vänskap). Se till att Din käpp är åtminstone två meter lång.

Om Du tar dessa punkter i beaktande utlovas en skön och mindre stressig
höst! Dock rekommenderas också att införskaffa:
En ergonomisk arbetsstol och en bekväm pyjamas för hemmabruk
Ta vara på Er och ha en bra skolstart!
Ida Karlgren
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QUIZ
Vilken figur från grekisk mytologi var du i ett tidigare liv?

Har du någon gång funderat på vem du egentligen är? Bra! Detta quiz har
svaret på detta. Svara på frågorna, (ärligt!) räkna ihop dina svar och lär dig
något nytt om dig själv!
1.Var spenderar du helst din tid?
a) Med familjen
b) För mig själv på en avlägsen plats
c) På föreläsning
d) På gymmet
e) Instagram/Snapchat
2. Tror du på spådomar, astrologi eller gudomlig vrede?
a) Jo, men de är alltid orättvisa
b) Idk?
c) Nej, men på mänsklig hybris
d) Ja, jag ser det varje dag
e) It is what it is
3. Favoritdjur?
a) Snek
b) Koddo
c) Birb
d) Lejon, hydra, hjort, vildsvin, häst, människoätande fåglar, heliga tjurar,
drake, doggo... kan inte bestämma mig.
e) Grisar
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4. Hur löser du ett problem?
a) Glor på det tills det försvinner
b) Äter det
c) Jag hittar alltid på något!
d) Våld är alltid lösningen
e) Jag charmar mig ur vilken situation
som helst

5. Vad skulle du studera till om du inte studerade historia?
a) Estenom
b) Zoolog
c) Ingenjör
d) Idrottsinstruktör
e) Genusvetare
6. Vad är ditt förhållande till Poseidon?
a) F*ck that guy
b) a.
c) Har sett honom göra some weird shit
d) Han är min rasistiska farbror
e) Det är komplicerat
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7. Vad är ditt bästa partytrick?
a) Masken (googla inte!)
b) Hittar alltid mina kompisar på
krogen
c) Obesegrad triviamästare
d) Vinner alltid i armbrytning
e) Trolla bort dricka
8. Vad är ditt motto i livet?
a) “If you can't handle me at my worst, then you sure as hell don't deserve me
at my best” – Marilyn Monroe
b) “The two most important days in your life are the day you are born and the
day you find out why.” – Mark Twain
c) “There are no mistakes, only opportunities.” —Tina Fey
d) “Just DO it” - Nike
e) “Life is really simple, but men insist on making it complicated.” —
Confucius
9. Hur vill du dö?
a) På mina egna villkor
b) Som jag levde, avskilt
c) På Sicilien
d) NÄ!
e) Bold of you to assume I’ll die

Dags att räkna ihop dina svar!
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Flest…

A) MEDUSA: Du har blivit orättvist
behandlad bokstavligen hela ditt liv. Ditt
resting bitch face är legendariskt och
rentutav farligt. Undvik speglar, du är fin
som du är!

B) MINOTAUREN: Dålig familjesituation,
antagligen daddy issues at play. Du är dock
självständig och behöver ingen annan. Din
självisolering kan bli ditt fall. RawrxD!

C) DAIDALOS: Smart geni, men inte mycket
bondförnuft. Du kommer gå långt i livet, men på
bekostnad av ditt familjeliv. Varning för literal burnout
(haha).
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D) HERAKLES: Hopplös romantiker (eller
player??). Gymmet är ditt safe space, men löser
ej alla dina problem – sök hjälp. Ditt favorit
instagramkonto är @vitun_elaimet.

E) KIRKE: Tjänar stora pengar på onlyfans och
äger en kaffekopp med texten “male tears”. Är du
problematisk? Kanske, men det stoppar oss inte
från att uppskatta din girlpower.
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Torra hörnan

Fast jag e chauvinist betyder det int att man får skippa mig - Emil Eklund
Det är ingen skillnad vem som smiskar bara det görs - Fru sekreterare i
bastun
Gäddan kommer alltid före måsen, vi är närmare havet än himlen - Rubsi
Ruben
Okänd ordförande har deckat.
Cessi försöker få kontakt med okänd ordförande.
Ordförande svarar: Blä blä
Moi -Mask
"Dehär har inget med Hitler att göra tyvärr" - jämställdhetsansvarig berättar
en historia
"Vem vill nu int ha sexdikter från medeltiden?"
"De e bara motgångar! Voi saaatan..." -gubbarna utanför Sparbanken i Ekenäs
engagerar sig i ett inspirerande sommarprat
"Vi e så exotiska i Sjundeå" -gulis
Diskussion på TS om att föda barn
Tanja: kelaa när man int kan hålla in dendä babyn
Anni: jep som nå ripuli
Tanja: ripulibarn
Pointen med engelska e att de e ett helt idiotiskt språk -Emil
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Det mest talade språket i världen? Mandarinengelska - anonym chauvinist
"Eklundar är nog idioter" - Eklund
"Jag respekterar oäktingar oerhört" - En viss sekreterare
"När har jag fel förutom när det gäller studiejuttun"- Tutor emeritus
"varför e vi så spuge?" Tanja kollar Historicus Instagram
Min baksida tänke jag såg ut så där före jag såg hans baksida - en viss
ordförande pratar om årets gulisar
Gnugga händerna emot varandra så blir man fit - Emelie ger workout tips på
ts
Skillnaden mellan hund och får, är att man kan vara ett på ett helt annat sätt
fysisk med ett får - Historicus medlem
Hört på gulisintagningen: "Kallar ni också fågel för fitta i Österbotten?"
"Jag är biologist" - anonym partyansvarig
- Vad är din åsikt om Rasputin?
- Han är min sexfantasi!
(Hört på gulisintagning)
Person 1: Vad har Karlman på sig?
Person 2: Det är spugesits
Person 1: Aah. Det ser bra ut!
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(På tal om husdjur)
- Vi tänkte visa upp Lorenz!
- Har ni en katt?!?!
- Han e en kaktus....
Hört efter månadsmötet

Vittu jag hatar demokrati - En viss ordförande

"Hum kand? Mer som humbug! Det heter väl Fil. kand? " - Anonym nylänning
Barn på museibesök ser en bild på Alexander II: ”Mä katoin, et siin kuvassa
on Jeesus”
Behöver du misshandlas måttligt? - Tutor talar med gulis
"JaG Är iNte dOktoR i cArbOnaRa" - Alexander Karlman

23

Info om pärmbilden
Detta nummers omslag har jag tillskänkt titeln ”Kejsar Justinianus I
reflekterar över sin mortalitet”.
Kejsaren, som här presenteras stort sett enligt de utseendedrag vi känner
till från San Vitale-mosaiken i Ravenna, är i chocktillstånd efter att ha
smittats av böldpesten. Hans högra arm är täckt av de smärtsamma
bölderna som sjukdomen kännetecknas av.
Justinianus I (482-565) kom själv att överleva 540-talets pestepidemi,
men stora delar av Romarrikets befolkning var inte lika lyckligt lottat. I
Konstantinopel uppskattas åtminstone 1/5 av invånarna ha mist sina liv,
medan dödstalet på riksnivå föreslås ha gått upp till flera miljoner. Pesten
spreds dessutom österut i Persien och norrut i övriga Europa, vars lika
morbida följder har lett till att den s.k. justinianska pesten numera ses
som en av världshistoriens värsta pestepidemier.
Omkring kejsaren ser vi å ena sidan en spöklik silhuett av kejsarinnan
Theodora i palatskorridoren, å andra en feberlik föreställning av det som
historikern Prokopios (ca 500-570) beskrev om pesthärjningarna i
huvudstaden och dess omnejd i verket ”Apókryphe Historía”, eller
”Anekdota” (”Anekdoter”): högar av ruttnande lik täckte gator och fyllde
byggnader tack vare den alltför höga dödligheten. Prokopios påstår att
pesten i sin värsta fas dödade närmare 10 000 romare om dagen, men det
är viktigt att notera att ”Anekdoter” försöker aktivt medla en mycket
negativ bild om Justinianus och dennes regentperiod åt läsaren.
Prokopios beskyllde den ”djävulske” kejsaren för bl.a. misshantering av
pestspridningen och för skoningslösa skattehöjningar efter pengasvinnet i
krigen mot vandalerna och östgoterna.
Enligt senare tiders teorier må Prokopios egentligen ha skrivit verket som
en slags livförsäkring för scenariot där Justinianus avsätts och de tänkta
kuppmakarna fattar beslut om att ’bli av med’ den tidigare hovkretsen.
Därmed skulle Prokopios ha tänkt sig undkomma straff genom att
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publicera en historik legitimerande de nya makthavarnas handlingar.
För att återgå till pärmbeskrivningen: de två balkarna på bägge sidorna om
bilden är inspirerade av de rikt ornamenterade kolonnerna som hittats efter
Konstantinopels storpalats; förutom kolonnerna finns det inte mycket annat
än mosaikrester och porfyrgravar som kvarblivit efter palatset som stod på
samma plats där Sultan Ahmet-moskén (”Blåa moskén”) nu finns.
Resten av teckningens delar utgörs av en hop olika kristna och hedniska
symboler.
Ovanför kejsaren ser vi den grekiske guden Apollons huvud, flankerad av två
evighetssymboler associerade med armenisk folktro (i dess moderna form
kallad ”hetanism”). Apollons armeniska motsvarighet är Tir, eftersom de båda
är kulturens, vetenskapens och helandets gudomar - men samtidigt också
sjukdomarnas. I Iliaden kallas Apollo i hans form ”Apollo Smintheus” av den
trojanske prästen Khryses för att sprida pest bland grekerna (”achaeerna”),
dennes hämnd mot kung Agamemnon.
Apollons funktion som sjukdomarnas gud representeras också genom de
nedre hörnens söndriga lyror och den lilla pilbågen nere i teckningens mitt.
Både Apollon och hans tvillingsyster Artemis, jaktens gudinna, är enligt
gammal grekisk sägen uppfinnarna till bågskyttekonsten.
Mellan lyrorna sitter två grekiska sfinxer: väsen med kvinnlig överkropp,
lejons armar och ben, samt fåglars vingar. I berättelsen om Oedipus frågar
sfinxen varje människa hon möter en gåta, och efter att de svarat fel, stryper
hon och äter hon dem. I mötet med Oedipus lyckas denne svara rätt, vilket får
sfinxen att kasta sig ner från höjderna till sin död.
Sfinxens gåta presenteras i pärmbilden genom det meddelande som sipprar
ur sfinxernas munnar: det är ett utdrag ur den rikssvenske prästen och poeten
Johan Olof Wallins (1779-1839) verk ”Dödens engel” (1834), en dikt som
påminner oss om dödens närvaro i livet, men också om himlaparadiset som
förenar alla godhjärtade kristna i slutändan.
”Dödens engel” är i mina ögon särskilt intressant eftersom den i början antar
arkängeln (dödsängeln) Azraels perspektiv, och just utdraget hör till dessa
verser. Därmed skulle svaret till ”gåtan” som yttras av teckningens sfinxer bli
”Döden”. För alla intresserade rekommenderar jag att läsa Carl Larssons
mycket vackert illustrerade utgåva (1880) av ”Dödens engel”, tillgänglig via
Projekt Runeberg.
Storleken på självaste teckningen är ungefär 12,5 x 20 cm, medan papprets
storlek är 17,5 x 25 cm - exakt samma format som Papyrus brukar tryckas i.
Även om detaljarbetet försvåras av en såpass liten rityta, så brukar det kännas
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nyttigt att se hur omslaget i slutändan kommer att se ut.
Jag valde undantagsvis att lämna pärmbilden ofärgad - vem vet, kanske
någon läsare av Papyrus 3/2020 i kreativitetens stund vill prova på att ge
den liv?

Oliver Warelius
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Kommande program
29.9 Virtuell spelkväll I
6.10 Virtuell spelkväll II
13.10 Månadsmöte
20.10 Månadssits/alternativt program
30.10 Halloween-spökeri
6.11 Svenska dagen-program av något slag
17.11 Månadsmöte
2.12 Månads- och valmöte
5.12. Julfest i nära anknytning till årsfesten
6.12. Sillis

FACEBOOK: Historicus r.f.
INSTAGRAM: historicusrf

