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Ledare
Bästa läsare, höstens intåg kan liknas vid en cocktail av nyanser, både
i naturen och i varje studerandes
sinne. Ljusa sommarminnen blandas
med växande oro inför kommande
prövningar, och då detta blandas
med unken tentlitteratur och glada
återseenden finns ett ord som många
av oss i Historicus gärna använder
sig av i tid och otid: ”fräscht”.
Precis som uttycken “mycket trevligt”, “duktigt” och andra
i grunde positiva uttryck kan ordet
“fräscht” få flera innebörder beroende på vilken ton du använder
då du slungar ut det ur din mun. För
mera tankar kring “fräscht” kan du
bekanta dig med Anna Öhmans artikel om detta mångsidiga ord.
Som undertecknad utlovade i föregående nummer (Papyrus
1/2014), kommer vi denna gång att
dela med oss av suddiga minnen och
anekdoter från ämnesföreningens
resa till Belgrad i maj. Besöket i staden lärde oss mycket om både nationalism, parkliv, kamratanda och
riskerna med att blint lita på skrangliga hissar.
En annan återblick till vårens upplevelser är också ett urval
randomiserade (okej sori, slumpmässiga heter det väl) bilder från
vappen med Historicus. Dessutom
kan du läsa fröken vicechefredaktörinnas rapport från det legendariska evenemanget airotsiH.

Betoningen i detta nummer ligger
alltså på allehanda upplevelser och
konsekvenser som sedan manar till
självreflektion. Jag önskar dig en
riktigt trevlig - förlåt, fräsch - och
nyansrik fortsättning på hösten. Och
med tanke på redaktionens något
bohemiska inställning till livet i
allmänhet och deadlines i synnerhet
är det väl säkrast att önska alla läsare
en riktigt god jul också.
Jimmy Holmberg
chefredaktör

Papyrus 1/2014

3

Herr Ordförandes spalt
Kära historicusare och andra läsare.
I skrivande stund sitter jag och strävar till att överleva efterverkningarna av årets gulissits. Och vilken
sits, och vilka gulisar! Av den lilla
stunden jag hade glädjen att se våra
nya förmågor under höstens första
månadsmöte och gulissitsen, kan jag
gott säga att jag såg ett stort potential sitta vid bordet. Som ordförande
emerita uttryckte saken, ”Ni är så
frääscha!”. Dessutom fick vi flera
nya studerande från Österbotten i
år, vilket visar att vårt ämne fortsättningsvis har en synlighet även utanför Nyland!
Hösten kommer att bjuda
föreningens medlemmar på en riklig
mängd olika slags programpunkter.
Vi kommer att bjuda på såväl traditionella evenemang såsom skördefest, höstexkursion och Halloweenspökande hos personalen, som andra
slags upptåg i stil med museibesök
och annan kultur, för att det ska finnas något för var och en. Kom ändå
ihåg, kära läsare, att om det finns
något som Du tycker att Historicus
absolut borde göra, är det bara att
rycka underskriven i ärmen (eller
skicka ett mail) och föreslå saken.
Just nu ser jag efter en lång
paus fram emot att studierna börjar
igen. Hör och häpna, men det låter
faktiskt alldeles förträffligt att sitta
på föreläsning eller göra latinläxor.
Efter en lång och arbetsfylld sommar, längtar åtminstone jag till frihe
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ten man har som studerande. Denna
känsla kommer säkerligen att överleva ända tills höstens första tent…
Sist, men inte minst, vill jag
uppmana denna förträffliga blaskas
läsare att infinna sig på föreningens
programpunkter i år. Speciellt gulisarna! Ni är föreningens framtid,
och jag hoppas att ni känner att ni
vill aktivera er i föreningens verksamhet. Samtidigt riktar jag mig
också till gamylskaran: Kom också
ni med, om inte annat så för att berätta hur allt var bättre förr!
Med dessa ord önskar jag er
en trevlig studie(livs)höst, och fyller
på mitt fantaglas.
Tomas Sjöblom
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Vicechefredaktörinnans
reportage: airotsiH
I början av april damp det ner ett
mail i inkorgen. Efter gulisorienteringen och -intagningen i höstas då
de äldre eleverna drev med oss förstaårselever, skulle det nu äntligen
bli dags för en omvänd orientering
(käänteissuunnistus på ugriska). Gulisar från Historicus, Kronos, Taso,
ISHA, Polho och Fibula skulle under
en eftermiddag få ge igen för gammal ost. En mängd rykten omgärdar
denna årliga orientering; förra året
hånglade två manliga historicus:are
med varandra vid Kronos’ punkt och
en viss herr Kaktusfogde emeritius
bekantade sig rejält med ugrernas
lille Jorma, berättas det. Vi gulisar
anno 2013 blev så klart oerhört nyfikna på vad detta års orientering
skulle innebära och fnissade som
ystra skolflickor under vårt mindre
mogna planeringsmöte på Memphis.
Tisdagen den 22 april, dagen för orienteringen, var vädergudinnorna sannerligen med oss. I nästan 20° C och sol bredde vi ut oss
på Jonttes Spidermanfilt och sträckte
ut oss i solskenet vid Fölskvären
(ugriska: varsikkapuisto) i väntan
på att den första gruppen studerande
skulle anlända till vår punkt. Samtliga gulisar utom herr Sibelius var på
plats denna gång.
”Avanti popolo, ava riscossa…” Och vilken grupp anlände
först om inte Historicus! Nu började

det roliga på allvar. Vår punkt inkluderade klädbyte, äggkläckning i
pannan och att springa till domkyrkan för att ta en kreativ selfie med
den i bakgrunden. Allt för snabbt
blev grupperna färdiga med allt detta, sökte sig vidare och lämnade oss
kvar för att sitta och vänta på följande gäng. Inte för att väntan var helt
oangenäm den heller. (Jag är förresten fortfarande skyldig dig en Kofföl, Jontte.)
Ett moment i orienteringen
bestod av mutor från de tävlande till
oss, så att de skulle få högre poäng.
Mer eller mindre obskyra sorters
sprit erbjöds oss i syfte att vinna vår
gunst, vissa mer välsmakande än andra.
När så solen försvunnit
bortom horisonten drog vi oss med
fanan till Kuppala, där samtliga deltagare och organisatörer skulle samlas för prisutdelning och efterfest.
Historicus vann inte detta år, men i
övrigt var stämningen på topp och
allehanda drycker flödade. Resten av
kvällen, och natten, förflöt i dimma.
Det är väl upp till var och en att fylla
i sina egna minnesluckor, men ett
ihärdigt rykte hävdar att en viss ung
herreman slocknade i famnen på ett
sydpolskreatur…
Nästa morgon vaknade undertecknad med en betydande alkoholångest, det där med att smaka på
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många olika sorters starkt var kanske inte en så bra idé. Men hur som
helst var den omvända orienteringen
i övrigt en rolig upplevelse och en
tradition vi får hoppas att hålls vid
liv länge än!
Daniela Fougstedt
vicechefredaktör
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En fräääsch artikel
”Ser man på, en fräääsch öl”, ”Kan
bonga massor med fräääsch rucola
på din annars lite ofräscha pide”,
”Ett ofräääscht kräääk flög precis in
i mitt öga”.
Listan på uttryck uppsnappade under resan till Belgrad innehållandes ordet fräsch kan göras lång.
Som ord är fräscht kanske bekant
för en stor del av er, men hur står
det till på begreppsfronten? Fräscht
som begrepp (uttalas fräääscht med
hårda ä:n) ligger synnerligen i en annan kategori än det sedvanliga ordet
fräscht. För att ni nu inte skall förvirra er alltför mycket kommer ordet
fräscht i resten av texten att betyda
begreppet fräääscht.
Till skillnad från ordet
fräscht kan begreppet fräscht användas om precis allting. En diskmaskin kan vara fräsch, ett hus lite
mindre fräscht, Big Brother kan vara
ofräscht medan en öl kan vara jävligt fräsch. En ofräsch föreläsning är
en monoton och tråkig föreläsning
medan en fräsch föreläsning dignar
av eufori i luften och kärleksfyllda
diskussioner föreläsare och studerande emellan (ett fräscht tips från
coachen till våra fräscha föreläsare).
Till och med den ökända
bakfyllan vi ibland stöter på kan
växla mellan fräsch och ofräsch.
Vad är då en fräsch bakfylla? Joväl,
en fräsch bakfylla är den du vaknar
upp med utan ångest och sprängande
huvudvärk (beskriver närmast en ofräsch bakfylla) utan istället känner
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du dig fortfarande smått berusad,
kanske lite ofräschare än ditt vanliga fräscha jag, redo för att stiga
upp ur sängen för att utföra världens
sjuttonde underverk (säkerligen det
fräschaste underverket dittills!). Ja,
exempel mellan ofräscha och fräscha
ting kan göras lång men ni förstår
säkerligen vad jag är ute efter.
Med andra ord behöver ni
inte vara rädda för att använda er av
begreppet fräscht. Dock kan det löna
sig att lära känna ens publik innan
man spyr ur sig fräscht efter fräscht.
Då jag stötte på Historicus
nya gulisar på den fräscha gulissitsen för några veckor sedan konstaterade jag att de ”alla såg unga och
synnerliga fräääääääääscha ut”. Jag
möttes av ett flertal höjda ögonbryn
då de helt klart inte tidigare bekantat
sig med begreppet fräscht. Turligt
nog har de hamnat i den fräschaste
ämnesföreningen i mannaminnet
(eller nåja, det kan väl diskuteras…)
som kommer att vägleda dem in i
studielivet och allt ofräscht det bär
med sig.
Anna Öhman
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Historicus i det
fräscha Belgrad
En tidig tisdagsmorgon samlades
aderton glada Historicusare på Helsingfors flygfält pirriga av iver inför
de kommande sex dagarna i Serbiens huvudstad Belgrad. Syftet med
resan var föreningens traditionella
vårseminarium på papper, men visst
längtade vi alla efter den mysfaktor
och gemenskapskänsla som alltid
uppstår resenärerna emellan på studieresor som denna. Även den billiga
ölen och maten fick sig sin beskärda
del av vår längtan.
Då vi landade i Belgrad
möttes vi av ett perffa (=perfekt)
väder på ca +25 och sol. Efter en
bussfärd in mot centrum började vi
spatsera mot vårt hostell. Synen vi
möttes av fick undertecknad att känna sig lite nervös, det var nämligen
jag som bokat hostellet inför resan
(snål som man är tog jag det billigaste).
Ett fallfärdigt ruckel tornade
upp sig inför oss och med darrande
ben tog vi oss upp ända till sjätte våningen till fots i rädsla över att hissen skulle ge efter. Efter att Marja
snabbt inspekterat våra sängar på
jakt efter bäddlöss kunde vi konstatera att nåja, vi alla har det ju lika
dåligt.
Efter några dagar kändes
dock hostellet som vårt hem, stämningen höjdes i takt med att ölen,
chipsen, kläderna och fotsvettskor

invaderade golvet (eller “Tartaros
stäpper” som killarna döpte om sitt
golv till).
Dagarna gick åt till sightseeing, föredrag och parkhäng och
många kände sig som kungar med
alla sedlar man växlat till sig (1
euro=115 serbiska dinarer).
En av de mest minnesvärda kvällarna var den andra kvällen
då vi hade planerat att gå ut för att
äta alla tillsammans. Undertecknad
hade hittat en mycket lovande restaurang via Tripadvisor och glatt
begav vi oss mot restaurangen. Eller
nåja, i varje fall vi som inte var fast
i den serbiska hostellhissen. På väg
ut från hostellet bestämde sig resans
fyra tyngsta killar att tränga sig in i
hissen som bågnade av varningsskyltar om att man INTE skall vara fler
än två personer i hissen. Det slutade
med att hissen åkte för långt ner och
inte orkade upp igen.
Hostellpersonalen var måttligt road. Efter någon timme lyckades dock en av hjältarna trixa upp
det elektroniska låset med en nyckel
och de kunde ansluta sig till resten
av gänget som rastlös satt och väntade i restaurangen.
Kvinnan i restaurangen varken talade eller förstod engelska, lika
mycket som hon uppmärksammade
vårt gäng på tjugo personer som
upptog ca halva restaurangen. Plöt-
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Serbisk humor
sligt hämtades rakija åt samtliga in,
hon menade att restaurangen bjuder.
Jaha jaha, nåja HELAN GÅR DÅ
och vips slank den ner. Senare hittade vi den på notan.
Stämningen var dock på
topp och vi sjöng sånger, snapsade och åt gott. Hela kvällen var
ett sådant kaos att det slog över till
något alldeles underbart. Den kvällen slutade i galna taxiäventyr över
Sava floden med en gamyl älskandes
som hängde ut från fönstret medan
hans hår svajade i vinden.
Vi träffade även ISHA
Belgrad, det vill säga historiestuderandena vid Belgrads universitet.
Det var mycket gemytligt och jag
vill tacka min fellow reseledare
Tomppi för att han fixade till det.
Överlag var resan mer än lyckad.
Vi lärde oss massor av varandra och
föredragen höll hög nivå. Ölen och
skratten flödade och än en gång var
det ledsamt att åka hem och splittra
gruppen. Jag vill personligen tacka
er all som var med och gjorde denna
resa till vad den var!

Därför är det bra att vara serb
(varning!)

Anna Öhman
Reseledare

9. Du är det enda europeiska landet som bombats av NATO.

1. Du är inte kroat.
2. Basketlaget.
3. Du kan välja mellan flera krigsförbrytare i presidentvalet.
4. Du kan njuta av ditt lands positiva rykte i utländsk media.
5. Du kan strida i 600 år gamla
krig mot turkarna och deras kollaboratörer, övertyga dig om att
det händer just nu, och inte ha helt
fel.
6. Du kan alltid besöka Grekland
och Cypern utan att något händer
dig.
7. Grillat kött och slivovitz.
8. Du får dricka slivovitz och äta
grillat kött även då ekonomiska
sanktioner råder.

10. Du får emellanåt resa till Haag
på någon annans bekostnad.
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Om nationalism, chauvinism
och ett sydslaviskt land
”Vem är er reseledare?”, frågar en
äldre man som fungerar som vakt
vid Titos mausoleum i Belgrad. Då
någon i gruppen pekar på Anna verkar mannen inte acceptera detta. Senare då han upprepar sin fråga, efter
att sällskapets kvinnliga medlemmar
lämnat mausoleet, verkar han nöjd
med att höra att Tumppi är vår reseledare.
Han vinkar oss in i ett sidorum som visar sej vara ett litet kök,
tar fram ett par glas och en flaska
raki. Han förklarar för oss stolt om
hur denna raki kommer från hans
hemby, och vi tackar alla artigt för
den ”goda” drycken efter en gemensam skål. Även om det skulle ha
varit trevligt att fortsätta med rakidrickandet i köket, slussar vakten oss
nu vidare till ytterligare en låst dörr.
Jag tror att någon av oss
nämnde att vi är historiestuderanden, mitt minne sviker mig en aning
i detaljerna, antingen pågrund av
sommarhettan i Belgrad eller den
massiva alkoholkonsumtionen som
pågick under resan, vem vet. Hur
som helst vill vakten omedelbart
visa oss något. Innanför finner vi ett
litet bibliotek och ett massivt mahogny skrivbord. ”Titos skrivbord”
upplyser vakten oss om.
Någon i vår nu tämligen
imponerade skara förundrar sej
över vad en cirkelformad underlig

skulptur på skrivbordet måhända
kan föreställa. Vakten som nu börjar
transformeras till vår privata guide,
säger att den symboliserar den Jugoslaviska gemenskapen. Brödraskapet mellan kroaterna, serberna
och slovenerna. För de läsare som
ej är så insatta i Balkanhalvöns historia, kan man här upplysa om, i en
ytterst komprimerad skala, att det
var huvudsakligen dessa ”folk” eller ”nationaliteter” som Jugoslavien
kom att bestå av, och det var huvudsakligen bland dessa moderna nationaliteter som också idén om ett enat
sydslaviskt land - Jugoslavien, först
uppstod bland intellektuella i början
av 1800-talet.
Grundtesen bygger på att
alla dessa ”folk” skulle essentiellt
vara av samma ursprung och sedan
endast pågrund av historiens slumpar splittrats språkligt och religiöst
till skilda kultursfärer: serberna till
den ottomasnka kultursfären, kroaterna och slovenerna till den Habsburgska och senare allt mer ungerska kultursfären och överhögheten.
Idén om Jugoslavien, det vill säga
jugoslavismen, var tron på att man
en dag igen kunde ena dessa splittrade folk till ett enda folkslag igen.
Härifrån gick åsikterna isär
om i princip allting. Från vilka de
sydslaviska folken egentligen var,
tillhörde till exempel albanerna och
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bulgarerna till denna enhet eller
ej, samt hur dessa folk skulle enas,
militäriskt genom skapandet av ett
Stor-Serbien eller genom att grunda
en union innanför det Habsburgska
väldet. Men grundstenen var denna
tanke om ett återförenande av folkslagen.
Våran vakt-guide berättar
för oss nu att han fått jobbet som
vakt här, som en sorts prestigepost.
Han har nämligen tidigare tjänstgjort som en högt rankad officer i det
jugoslaviska flygvapnet. Emedan
han redan var pensionerad i princip
under (det senaste) Balkankriget,
upplyser han oss nu om, deltog han
frivilligt i kriget och dessutom var
det hans kompani som sköt ner det
amerikanska spionplanet.
Vid det här läget höjdes iallafall underskrivens ögonbryn, så de
nästan nuddade hårgränsen, damn
you källkritik, man kan aldrig uppskatta en god story mera. Nåväl för
att återknyta tillbaka till skulpturen.
Då vi ställer frågan till vakten ifall
han känner sej som en serb eller jugoslav, ger han det vackra svaret om
att han är en serb för att hans pappa
var serb. Men han är en jugoslav
för att han föddes i Jugoslavien och
kommer alltid fortsätta vara bägge
två.
Han fortsätter sin förklaring
med att eftersom han är en jugoslav
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betyder det att han inte har problem
med andra nationaliteter, som så
många andra i denna konfliktfyllda
del av världen. Sålunda kan han fullt
underteckna symboliken om jugoslaviskt brödraskap bakom den underliga skulpturen.
Ett tag senare står vi samlade runt en karta över vaktens andra hemland, Jugoslavien. På kartan
ser man att en del av orternas namn
blivit bortslipade eller suttade över.
Det är frågan om turister som av en
eller annan orsak ansett att vissa orter ej borde synas på kartan. Ofta är
det frågan om de muslimska områdena, eller orter där olika strider eller slag kämpats. På detta sätt illustrerar denna söndriga karta på ett sätt
den enorma konfliktkatalysator som
dessa områdena verkar vara.
Eftersom provokativa frågor är roliga, och när allt kommer
omkring, så är det även de man ofta
får de intressantaste och mest uppriktiga svaren på, är det underligt att
ingen av oss ännu frågat vakten om
Kosovo. Ingen fara, frågan kommer
nu. Vaktens abrupta svar lämnar ej
mycket utrymme för tolkning. Kosovo har alltid varit en del av Serbien och kommer alltid att vara en
del av Serbien.
Allright, så broderskap är
bra, så länge man får själv välja sina
bröder, och se dej fan för ifall lil-

Papyrus 1/2014

Kontrasternas stad. Nattklubbar, parker och ett sönderbombat högkvarter som står kvar i en tyst protest mot NATO,
varje nationalistiskt sinnad serbs fiende.
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lebror vill flytta hemifrån, för då är
helvetet löst.
Väl ute ur mausoleet, är det
sura miner vi möter, den slarviga läsaren kan man här påminnas om att
vakten endast bjöd in herrarna i sällskapet på raki och på hans privata
lilla paradoxalnationalistiska guidning. Egentligen borde man kanske
ej vara totalt förvånad över vaktens
chauvinism, då man öppnar Oxford Illustrated Dictionary på stället
’konservativ’, är det högst antagligen en bild på en 70-årig serb man
får framför sej. Nåväl iallafall får vi
varva den här uppenbara konservatismen då vi träffar historiestuderande föreningen vid Belgrads universitet. Trodde vi.
Under någon av våra långt
utdragna högst fuktiga kvällar möter
vi Ivan. Detta möte ägde rum på en
takservering i det kända Skadarliljaområdet i Belgrad, som fungerade
som ett Balkanhalvöns Montmartre
i slutet av 1800-talet och början av
1900-talet, ett centrum för områdets
bohemer där berömda författare och
konstnärer av diverse genrer bodde
och verkade.
Ivan är en självproklamerad
anarkist och medborgare av världsstaten. En av de första sakerna en
turist märker då denne reser till Serbien är det totala kaoset som råder
i sättet att skriva. I Serbien används
nämligen både det kyrilliska och latinska alfabetet blandat, och då jag
säger blandat menar jag verkligen
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blandat. Det finns inget officiellt alfabet och båda sätten att skriva används sida vid sida utan någon som
helst logik. Till och med officiella
texter, såsom gatuskyltar eller skyltar på regeringsbyggnader verkar
vara skrivna med det alfabetet som
skribenten just då fann mer bekvämt.
Till exempel kan en gatuskylt vara skriven med kyrilliska
bokstäver och den nästa, 20 meter
framåt, med latinska, och under hela
resan såg jag inte en enda skylt där
bägge sätten användes parallellt, alltid antingen eller. Då jag frågar Ivan
om denna kalabalik bland sätten att
skriva, svarar han att det inte finns
någon logik, man använder det man
vill. Han anmärker dock att de mer
nationalistiskt sinnade oftast väljer
det kyrilliska alfabetet.
Det här beror igen på Jugoslavien, och den förenande Jugoslavismen som försökte sammansvetsa
de olika språken i det nyss bildade
Jugoslavien. Det talade språket i
Serbien och Kroatien, liknade nämligen mycket varandra, med den lilla
skillnaden dock att man i Serbien använde det kyrilliska alfabetet i skrift
och i Kroatien det latinska. Den
enkla lösningen? Tvinga serberna
också att använda det latinska systemet, och voilà! vi har ett gemensamt
språk. Snabbspola till Belgrad 2014,
och du finner dig fortfarande i ett
minst sagt konfunderade dubbelsystem av alfabet.
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Tito står stadigt i centrum mellan resans manliga deltagare.
I anknytning till denna artikel publiceras denna gruppbild
som ett minne från en resa med diverse chauvinistiska inslag.
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Ivan, som bland annat studerat i Sverige ett tag, förklarar hur han har ett
vidare perspektiv på händelser än
många av hans landsmän, och han
ser oroligt på den växande nationalismen i landet och hela området.
Och det måste sägas att de små uppgångar finsk högernationalism haft
under senaste åren, bleknar i gemförelse med det som pågår i Serbien.
Husväggsstora valreklamer kantar
en del gator, där årtalet 1389, står
skrivet med stora röda bokstäver.
1389 då slaget vid Kosovo-Polje
utkämpades mellan ottomanska imperiet och det serbiska furstendömet,
har fått liknande nationalistisk status
som vårat kära vinterkrig.
Under årtalet och två män
klädda i militäruniform står valsloganen för partiet, som jag med mina
bristfälliga kunskaper i ryska ungefär kunde översätta till ”Gör parlamentet fosterländskt”. Vår nyfunne
Ivan ger oss också en varning då han
hör att vi kommer att träffa några
historiestuderande på Belgrads universitet, den historieundervisning
som ges på universitetet är lindrigt
sagt präglad av nationalism.
Även om man blivit varnad
i förväg, och smått redan kunde förvänta sig vad som komma skulle,
är det ändå en underlig känsla som
kryper sig fram inombords då man
hör en 20-någonting universitetsstuderande, på utsidan precis likadan
individ som du själv alltså, utropa
död till alla albaner. Och sedan se-
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nare försöka övertyga dig om att det
är Turkiets fel att Serbien aldrig blev
en stormakt och en del av västvärlden. Och då jag säger Turkiet menade han alltså precis just det, dagens
Turkiet, och mej veterligen varenda
turk i världen, ligger till skuld för att
Serbien ej idag anses tillhöra ”västvärlden”. Problemet, enligt denne, är
alltså att ”Turkiet” genom sin ”ockupation” av landet avbröt en serbisk
guldålder, som skulle ha upplyft
Serbien till ett av världshistoriens
stora imperier. Vi talar alltså nu om
händelser från 1200- och 1300-talen.
En knivskarp analys av en historiestuderande om man frågar mej.
Jag märker nu att jag fyllt
dessa rader ganska långt med att
gräva upp allt det som genom mina
finska ögon, verkar upp-fuckat och
besynnerligt med Serbien och den
serbiska kulturen. Och helt förbisett
alla de värdefulla och ljuvliga aspekterna med landet och kulturen.
Det serbiska köket, till exempel, en köttälskares paradis på
jorden. De enorma kontrasterna i
stadens arkitektur som bevittnar om
de många faser och historier som
staden och dess invånare genomgått.
Nattklubbarna som är öppna dygnet
runt, där det är totalt okej att dansa
på stolar och bord, och där man under kvällens gång kan finna Historicus kvartermästare bakom bardisken
i fart med att hälla upp snapsar åt
den lokala bartendern, som denne
gladeligen häller i sig.
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”Den östeuropeiska likgiltigheten”
bland invånarna, som varken vill se
våra pengar då vi av misstag kastar
omkull ett bord fullt av glas, eller
söndrar hostellets hiss. De många
trevliga restaurangerna och krogarna vi besökte, de otaliga gröna parkerna, oaserna i staden där vi avnjöt
många goda föredrag.
Och ja, också de lokala historiestuderandena, som ville spendera sin kväll med oss. Så länge man
höll sig borta från de känslosamma
ämnena kunde man enkelt skratta
tillsammans, medan den varma serbiska ölen rann ner för våra strupar
och vi beskådade solen som sjönk
ner över Savafloden där vi satt vid
Kalemegdan, fortet som skyddat staden mot anfall utifrån i hundratals år.
Där soldater från såväl Bysans, ottomanska imperiet och Österrike antagligen stått vid samma punkt som
vi och beskådat samma sol.
Och det är i dessa stämningar jag vill avsluta. Även om vi
på ytan kan verka olika, och komma
från olika bakgrunder och ha olika
politiska eller moraliska konventioner, är vi ändå alla i botten ganska
lika. Vi som har lyxen att för vår
egen ros skull ge ut en ämnesföreningstidning, och kanske till och med
tro att någon av oss faktiskt läser den
har också en plikt att försöka utvidga
vår världssyn och förstå andra kulturer och människor, detta kan förstås
göras genom att läsa reportage (dock
inte detta!) och artiklar, men bäst gör

man detta genom att faktiskt direkt
resa till ort och ställe.
Därför uppmanar jag alla
och envar, i detta forum dock ett
starkt case of preching to the choir,
att resa, resa, resa. Krossa och bekräfta era fördomar, men utan att
resa kan man inte göra någondera.
Och inte finns det väll något
bättre sätt att resa, än med sin älskade ämnesförening? Tack till er alla
som var med och förvekligade den
otroliga resan, men i väntan på nästa
resa bör vi alla med jämna mellanrum påminna oss om att då vi tittar
upp, ser vi alla samma sol.
Sebastian Lindberg
alias Tekno-Seppo,
alias Kungen över Belgrads nattliv
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Att vara vuxen
De flesta av oss har fått höra under
våra tidiga år, att när vi blir äldre
kommer vi att bli vuxna människor
med ökat förstånd och mera ansvar,
än när vi var barn. Men när egentligen händer detta och vad innebär
det?
Det finns människor som kopplar vuxen med sex, pengar, ansvar
och med att bli myndig, dock tror jag
att många av oss känner någon som
iallafall stundvis kastar bort något
av det ovan nämnda saker. Förutom
åldern kan allt annat göras av med.
Sedan finns de ju de som försöker
dölja sin ålder och är det sen vuxet
eller att vara vuxen?
Det individer först och enklast gör sig av med är ansvar för det
försämrar inte genast vårt liv materiella grund. Det tar tillexempel mera
emot för det flesta att kasta bort pengar än att säga eller göra något dumt.
Orsaken till detta kan vara att pengar
är en begränsad resurs medan vår
idioti bara begränsas av vår fantasi.
Sedan finns det individer
som helt och hållet säger ifrån sig
allt ansvar och skyller på resten av
världen när det skiter sig. Nu gäller
detta då alla ålders klasser som vi
klassar som vuxna, men kan ordet
vuxen och vad det innebär enbart
mätas i levnadsår?
Att bli vuxen, kvinna, man,
en fullständig medlem av samhället,
må det då vara i en liten by, i vårt
moderna nätverk eller i en grupp
av nomader så har det förstnämnda
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förutsatt olika saker och riter vilket
innebär att vara vuxen betyder olika
för olika grupper.
För vissa kräver det att man
fyllt 18 år, för andra att man fällt sitt
första lejon medan för en tredje att
man grundat en familj. Detta skulle
antyda att ålder inte kan fungera som
måttstock för det som betyder att
vara vuxen utan att det är mera kulturbundet än vad vi ofta vill komma
ihåg. Detta har också förändrats under historiens gång.
Vi som historiker har troligen läst om kungar som fått barn
med 14-åriga flickor och hur pojkar
under 16 års ålder dragit ut på fälttåg
och slaktats som får, men detta går
inte att anpassa i dagens lägen för
världen runtomkring oss har förändrats. Eller?
Är det då samhället och vår
kultur som bestämmer när vi kan kallas oss för vuxna? Om vi följer våra
samhällsnormer så ska en vuxen
människa jobba, betala skatt, helst
grunda en familj och använda alkohol måttligt. Dessutom så skall man
vara glad över att samhället ”sköter”
om en och lydigt applådera åt alla
fina regler samt bestämmelser som
begränsar individens möjligheter att
kasta bort det kollektiva ansvaret.
Som unga vuxna förväntas det att
vi skall tiga och tycka ständigt höjd
pensionsålder är något extremt fint.
Sedan tillåts det att supa
bort sina bekymmer och äta piller
mot stress, sedan kanske ett piller
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mot magsåren det första orsakade.
Ja detta är ju vuxet och acceptabelt.
Det har blivit allt mer ok att dölja det
egna behoven så att kollektivet skall
ha det bra, det är okej att inte vara
sig själv så länge det inte går utöver
någon annan. Fast vi får läsa och
höra om hur höga stressvärden, depressioner och andra psykiska sjukdomar enbart blir vanligare i vårt
moderna samhället så ser vi blint på
när någon arbetar ihjäl sig, det först
efter att denna individ fallit samman
och är oförmögen att fortsätta i arbetslivet som omgivningen börjar
ställa frågor.
- Hen var ju så flitig, så duktig, en så bra förälder, hur kunde nu
gå på det här sättet?
Jag tror att alla som läser
detta kan hålla med om att vara vuxen innebär ansvar och flera roller.
Som individer har vi ett ansvar mot
oss själva som kräver det svåraste av
saker, ärlighet. Om vi lyckas med
detta vinner alla, ty det kan hända att
det smittar av sig. Alltid finns det de
som blir förmögna, kända och som
klättrar upp till toppen med hjälp av
en mask, men har också pris som tär
på olika sätt inom oss som individer.
Därför tror jag att genom
att iallafall försöka vara ärliga mot
oss själva mår vi och dem vi älskar
bättre, må de sen vara ett liv på en
ensam ö, svaret du ger till en vän
som ställer en svår fråga eller ett
samhälle du inte vill leva i, så börjar
det med ett försök i ett för många så

mörkt hörn inom jaget. För ärlighet
är väl vuxet, dock med en krydda
sunt förnuft.
Oskar Dikert

Sagt om vuxenlivet
Den som inte är vacker när han är
tjugo, stark när han är trettio, rik
när han är fyrtio och vis när han är
femtio, kommer aldrig bli vacker,
stark, rik och vis.
George Herbert (1593-1633)
Det finns tre perioder i livet: ungdomen, medelåldern och “vad du ser
pigg ut”.
Nelson Rockefeller (1908-1979)
Medelåldern är då du väljer mellan
två frestelser och tar den som gör att
du kommer hem tidigast.
Dan Bennet
En man är på väg att bli gammal när
han tittar på menyn innan han tittar
på servitrisen.
Okänd
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Recension: Black Sails
Den lömske, romälskande sjörövaren är en klassiker i såväl film som
litteratur. I filmens värld gjorde vår
nationalhjälte Renny Harlin ett tappert försök att blåsa liv i piratgenren med floppen Cutthroat Island
1995, och sedan har vi förstås Disneys fyra fantasifoster i Prates of the
Caribbean-serien under 00-talet. Det
senaste tillskottet är tv-serien Black
Sails, producerad av det blodbesudlade bolaget Starz, som bland annat
stått för spektakelserien Spartacus.
Precis som i Spartacus ligger en stor del av underhållningsvärdet i Black Sails i grafiskt våld av
den makabra sorten. Uppfriskande
groteskt är kanske rätt beskrivning
för er som inte kan få nog av avslitna lemmar och spontana avrättningar med värja. Vissa lemmar i serien
förblir dock intakta, och kommer väl
till pass i seriens ofta förekommande
herdestunder under däck.
Seriens Svartskägg är till
exempel inte ett råskinn av manligt
kön. Snarare hänvisar denna fagra
dams smeknamn inte till kroppsbehåring på hakan utan någon helt annanstans... I
övrigt avviker intrigen inte
mycket från de klassiska karibiska
äventyren. En utriven tidtabell för
den spanska handelsflottans stolthet
Urca de Lima, ett skepp fullastat
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med rikedomar, hamnar på villovägar och blir ett hett eftertraktat byte
på piratmarknaden. Vår opportunistiskt lagde hjälte memorerar dokumentet och bränner sedan upp det
för att förvissa sig om att inte slaktas
på fläcken av minst sagt frustrerade
lyckosökare.
Undertecknad har – kanske
på grund av tidsbrist, kanske på grund av falnande intresse – inte följt
med serien längre än såhär, men
tycker sig redan ha begripit poängen med tv-serien. Ifall du tröttnat
på sjöjungfrur, vandrande döda och
övriga hälften-fisk-hälften-människa-karaktärer kan detta vara serien
just för dig. Här än huvudpersonerna
garanterat dödliga, snikna, instabila
och olika, med andra ord mänskliga.
Men betyder mänskligt på något sätt
realistiskt?
Piraten i redaktionen
(som förstås kom över dessa avsnitt
på olaglig väg)
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Torra Hörnan slumpmässiga kungörelser
“Spruta på mig!”
Herr Skattmästare
”Dikert i kalsaren är bättre än vilka
boobies som helst!”
Hört under airotsiH
”Hoppas vi får ut Papyrus 2/14 innan januari...”
Fröken vice-chefredaktörinna är
tidspessimist

“...av Aura å. Av Åbo å. Av ån som
går genom Åbo!”
Föreläsaren som ville verka påläst
och övertygande
“Ni är väl för gamla för att syssla
med Papyrus...”
Anonym professor under
graduseminariet

”Vad gjorde du igår?”
”Stirrade på Svante.”
”Då har du nått botten...”
Sagt i köket på efterfesten
”Sug kvinna, sug!”
”Nä.”
Ordväxling mellan herr Kvartermästare emeritus och fröken vicechefredaktörinna
“Öl e int gott. Öl e en livsstil. De
e en gåva från himlen. De e ett av
elementen världen e byggt på. Öl e
kärlek, öl e ett hem, öl e yin och öl
e yang. Öl e kort och koncist allting.
Det är Kosmos”
Basse
”Jag kan inte dansa polka. Det är ett
problem.”
Teknolog
Papyrus 1/2014
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Kommande program
7.10. Belgrad-kväll i Dystopin
11.10. Höstexkursion
13.10. Månadsmöte i Dystopin kl 18
30.10. Halloween-spökeri hos personalen
5.11. Humanisticums gulissits
6.11. Svenska dagen –sits med Saga & LÖ i Alina-salen
10.11. Månadsmöte i Dystopin kl 18
12.11. Kronos lillajulsfest
20.11. Sits i Dystopin
5.12. Fest i nära anknytning till självständigheten i Dystopin
6.12. Självständighetsdagens fackeltåg
8.12. Månadsmöte och valmöte i Dystopin kl 18
13.12. Kronos årsfest
20.12. Julfest på Nylands Nation
21.12. Julfestsillis i Dystopin
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Här kan du rita något fräscht
och skicka det till redaktionen
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