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Chefredaktörens spalt
Decenniets första Papyrus, vilken press,
(pun not intended) det var min tanke då jag
valdes till chefredaktör för Papyrus. Efter att
ha suttit med i redaktionen i Papyrus året
innan, var det nu dags för mig att ta över
rollen som chefredaktör, ett par stora skor
att fylla, tänkte jag. Det första jag kände
mig tvungen att göra då jag tog över denna
roll var att ta en titt på Papyrus historia,
historiker som jag är. Enligt Historicus
webbplats kom den första Papyrusen ut för
35 år sedan, alltså 1985 och om man ska
tro texterna i några tidigare Papyrusar har
tidningen inte alltid fått det understöd den
behövt. Tidningen har anklagats för att ha
för oseriöst innehåll och några har ansett att
den bör läggas ner. Trots detta har Papyrus
lyckats hålla sig på ytan och nu är det mitt
ansvar att i alla fall ett år till att hålla Papyrus
relevant. I Historicus har jag lärt mig hur
man kämpar för sin sak, även om alla vore
emot en. Även om vi är en liten förening
har vi hållit oss aktiva och relevanta.
Vår senaste kamp var om vårt kära bord
i Lingva, som hotades kastas bort. Bordet
med stort B, ryktas ha varit Kekkonens,
Topelius och t.o.m Platons bord, enligt
det senaste ryktet skulle också självaste
marskalk Mannerheim sovit på bordet.
Den allmänna tolkningen har ändå varit
att bordet varit Kekkonens middagsbord
och kommit till Historicus via omvägar,
efter en auktion som förrättades innan
Kekkonen flyttade in på Ekudden.
Trots detta har andra föreningar hotat
med soptippen och t.o.m föreningar vi
ansett som våra allierade vände sig emot oss i
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frågan om att bevara det historiska bordet.
Det här är inte första gången Historicus
kämpat för sitt bord, detta är endast
favorit i repris, senast vi var i samma
situation var år 2015. Hus-ansvariga Anni
Holmberg rapporterade kommentarer
som yttrades på Tilakonklavens möte där
frågan behandlades: ”siellä laatikossa oli
jotain ällöttävää” och ”pöydän jalkoja on
joskus aikaisemmin sahattu ja niitä piti
tulitikkurasian verran, mutta ei tiedetty
miten päin…Niin nyt se on tällainen”.
Situationen såg alltså inte värst lovande
ut och vi var alla väldigt oroade för
bordets framtid, men återigen, mot alla
odds, segrade Historicus och bordet
räddades. Låt detta, kära läsare, inspirera
just Dig att kämpa vidare då uni känns
för svårt, för jobbigt och för stressigt.
Eira Aalto

Fröken chefredaktör försöker rädda sig själv
och sin dator från ölens inverkan.

Ordförandes spalt
Skärp er. Jag som trodde att ni var smarta.
Varför i helvete gick ni och valde mig till
ordförande? Sämsta idén ni har haft på
länge. Fint gjort, allesammans! Jag har
tappat allt mitt förtroende för er. Hur
tänkte ni att det skulle gå för föreningen nu?
Nå, man får ju vad man beställer.
Här har ni mig. Ordförande, Kaiserin,
императрица, ja, vad ni nu än vill kalla
mig. Maktgalen är jag ju absolut inte. Efter
snart fyra studieår har jag tydligen lyckats få
er att tro att jag borde få hålla i föreningens
tyglar. Vad säger det om er egentligen? Nä,
det vill varken ni eller jag veta svaret på.
Nu när jag skällt ut er antar jag att jag
borde använda resten av spaltutrymmet
för någonting smart. Kanske livsvisdomar,
förväntningar inför det kommande
verksamhetsåret eller något annat vettigt.
Det tänkte jag inte göra. Tror jag. Något
som liknar en text är jag ju tvungen att
producera, trots att det börjar stå aningen
tomt i huvudet på mig. Antar att jag väl
bara får lov att leka att jag har en plan och
bara fortsätta flumma på. Säkert ett gott
tecken inför mitt ordförandeår?
Vi får väl bara lov att hoppas på att
jag åtminstone har litet bättre koll på
föreningsangelägenheter än på det här med
att skriva spalter. Trots att ni nu har varit
så korkade att ni valt mig till ordförande
så har det än så länge inte åtminstone
skett några desto större katastrofer. Så vitt
jag vet har vi inte fått klagomål för att vi
inte städat i Dystopin, och vårt bord får vi
till och med behålla! Vår vice ordförande
Anni försvarade tappert bordet under den
senaste

Tilakonklaven, och efter en spännande
röstning om bordets framtid vann vi med
hela 10 mot 8 röster! Det blir säkerligen
kul att försöka höja benen igen. Antar att
vi borde ta itu med både det och bråtet på
våra skåp innan allting trillar ner…
Förutom detta så kan det ju meddelas att
fanan lever igen, och att den till och med
lyckades ta sig ut i den snöfria pulkabacken
under fastlagstisdagen utan desto större
incidenter. Tagge mår också bra, och vår
kaktusfogde Matilda har sett till att han
fått både ny planteringskruka och mull
inför årsfesten!
Saga Brummer

En ordförande som ställer upp i alla väder.
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20 trendiga tips och tricks tips för att göra ditt
20-tal oförglömligt
1. Delta i Historicus 60-årsjubileumsfest.
2. Köp en massa aktier, because what could go wrong?
3. Ordna tillsammans med dina vänner en spontan avrättning på stortorget i Stockholm.
4. Gör en ny översättning av Bibeln för att bråka med katolikerna.
5. Bli smittad av valfri pest.
6. Jaga häxor tillsammans med dina vänner.
7. Bränn Åbo.
8. Undvik att skriva på din avhandling.
9. Skriv i Iltalehtis kommentarsfält om hur allt nog var bättre förr.
10. Dö i valfri pest.
11. Samla ihop en grupp av vänner för att starta ett spontant bondeuppror.
12. Vaccinera dina barn.
13. Dö i svält.
14. Få klimatångest.
15. Segla till en ny kontinent för att fittas med den lokala befolkningen.
16. Dö i valfri botbar sjukdom.
17. Gift bort din dotter till din brorson: Viktigt och trendigt att hålla
blodlinjen ren!
18. För tjejerna: Om hans familj inte har minst 2 kor är han inte värd
din tid.
19. För killarna: ”Take her swimming on the first date”, om hon inte
sjunker är hon en häxa.
20. Ta en öl på TS och njut av det kommande 20-talet.
Tanja Rintala
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Ett kvinnoperspektiv på förbudslagen
Vi människor är ju som bekant ytterst
dåliga på att lära sig av historien, men om
det är en sak som vi gärna får låta bli att
upprepa nu när det återigen blivit tjugotal,
är förbudslagen.
Från 1919 till 1932 var det förbjudet i
den nygrundade finländska republiken
att tillreda, importera, sälja, köpa, förvara
eller avnjuta alkohol. Man ville förbättra
folkhälsan och minska det alkoholrelaterade
våldet, men som vi alla vet så fick förbudet
motsatt effekt. Aldrig har det druckits så
mycket som då, och spritsmuggling blev
en lönsam om än riskfylld bransch. Läkare
skrev ut sprit med så hög procenthalt att det
nästan kunde betecknas som rent etanol,
och brottsligheten ökade. Eftersom det inte
var acceptabelt för kvinnor att uppträda
berusat, var de flesta alkoholmissbrukare i
sekelskiftets Finland män, medan de flesta
nykterhetsivrare i sin tur var kvinnor. Hur
kom det sig?
För att förstå orsakerna bakom
förbudslagen måste vi gå tillbaka några
årtionden. Olika åsikter om den ädla
drycken har alltid existerat, men under
andra hälften av 1800-talet uppstod den
organiserade nykterhetsrörelsen i Finland.
Vårt första nykterhetssällskap hette
Måttlighetens vänner och uppstod som en
reaktion mot en ökande alkoholkonsumtion
samt den allt vanligare (o)vanan att tillverka
hembränt. På kort sikt var målet för
nykterhetsföreningarna att få folk att dricka
mindre, på lång sikt att de skulle sluta helt.
Många nykterhetsföreningar, speciellt de
som leddes av frikyrkligt aktiva, uppfattade
alkohol som något syndigt,

en dryck som orsakade handgemäng,
horeri och annat osedligt beteende.
Alkohol blev alltings syndabock; om
man lyckades förbjuda denna last skulle
alla problem försvinna.
För det mesta var det borgarklassen
som propagerade för nykterhet, och
många av dem ansåg att alkoholism
var ett moralproblem främst bland
arbetarklassen, ett problem som behövde
stävjas eftersom det hotade de sedliga,
gudfruktiga borgarna, som förstås aldrig
blev berusade själva... Eller om de blev
det, så var det ändå inget problem, för de
var ju inte arbetare.
Vi ser också en allmän åtstramning av
moralen vid sekelskiftet vilket delvis hade
sin grund i att fler kvinnor fick möjlighet
att påverka samhället. Länge hade två
separata moralkoder existerat för kvinnor
och män; medan männen till en viss grad
tilläts dricka, ligga runt och njuta av livet
skulle kvinnorna sitta hemma, nyktra
och med benen i kors. I och att med
den organiserade kvinnorörelsen, som
i många länder var tätt sammanbunden
med nykterhetsrörelsen, blev inflytelserik
började många kvinnor kräva att den
stränga, absoluta moralen som de själva
var underkastade skulle börja gälla
även för män. Första vågens feminism
betonade vikten av att höja folkets
sedlighet. Männen skulle höja sig till
kvinnornas nivå.
En vanlig syn under denna tid, både
bland de som var för och de som var
emot kvinnosaken, var att samhällsmo7

ralen vilade på kvinnornas axlar. Det
var på deras ansvar att se till att männen
betedde sig. Jonna Pulkkinen berättar
i Kieltolaki, kielletyn viinan historia
Suomessa hur förtroendevalda män i
offentligheten beskyllde kvinnorna för
männens dryckesvanor; om de bara hållit
hemmet lite trevligare och passat upp på
sina män lite mer, skulle männen inte ha
känt sig tvungna att gå ut på krogen lika
ofta.
Lantdagsreformen 1906 spelade en
viktig roll i tillblivelsen av förbudslagen;
plötsligt hade de som påverkades mest av
samhällets alkoholmissbruk, kvinnor ch
arbetare, politisk makt. De första försöken
att skapa en förbudslag stötte dock på
patrull, speciellt hos svenskspråkiga
lantdagsledamöter. Kräftskivor är ju inte
så roliga utan snaps... Orsaken till att vi
fick en förbudslag först 1919 och inte
på 00-talet, då lantdagen först röstat för
att genomföra en förbudslag, var ändå
att kejsaren Nikolai II inte godkände
förslaget. Det var inte förrän 1917 då den
ryska interimsregeringen kom till makten
som förslaget godkändes.
Efter lite revolution och inbördeskrig
trädde lagen sedan i kraft. Snabbt insåg
man dock att det inte varit en så bra
idé. Statskassan led av de förlorade
inkomsterna som alkoholskatten burit
med sig, våldet ökade exceptionellt, och
polisen lade ner en mängd resurser på
att jaga spritsmugglare och -säljare, utan
resultat. Finländarna konsumerade åren
1919-1932 3,5 gånger mer alkohol än
innan förbudslagen trädde i kraft. Det var
helt enkelt ett enormt misslyckande på
alla plan. Trots detta var en majoritet av
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riksdagsledamöterna ovilliga att riva
upp den. Det är inte alltid så lätt att
erkänna att man tagit fel beslut. Ironiskt
nog var kvinnlig aktivism en orsak till
att förbudslagen till slut avskaffades. En
grupp kvinnor som insåg att lagen gjort
mer skada än nytta när det kom till att
stävja alkoholism samlade in 120 000
namn mot förbudslagen och överräckte
adressen till president Svinhufvud. Det
satte bollen i rullning och 30.12.1931 hölls
en folkomröstning om brännvinet, och
som bekant ville hela 70% att förbudslagen
skulle avskaffas. 5.4.1932 kl 10.00 öppnades
de första Alkobutikerna. Spriten var laglig
igen.
Orsaken till att så många kvinnor
till en början stödde förbudslagen var
för att de ansåg att männens våld mot
dem skulle minska om de sistnämnda
blev nyktrare. Än idag är har ju Finland
problem när det kommer till mäns våld
mot kvinnor, och det var värre för hundra
år sedan. Skilsmässa var svårare att få,
våldtäkt inom äktenskapet var tillåtet
samtidigt som preventivmedel sällan
fanns tillgängliga, vilket innebar att inte
ens mängden barn eller graviditeter var
något som kvinnor kunde kontrollera.
Gifta kvinnor behövde dessutom fram
till 1922 sin mans tillstånd för att arbeta,
och stod under sina mäns förmyndarskap
fram till 1930. Mödrar räknades heller inte
som sina barns förmyndare, endast fäder
kunde vara det, barnets uppfostran var på
pappans ansvar även om han i praktiken
överlåt uppfostrandet åt sin hustru. Denna
lag om förmynderskap innebar att det var
svårt för mödrar att få ensam vårdnad om
barnen, även i situationer där fadern drack
eller var våldsam.

Att lobba för förbudslagen eller för
nykterhet i allmänhet blev alltså ett sätt
som sin egen situation på. Kvinnor var ofta
beroende av att deras fäder, bröder och
äkta män förhöll sig välvilligt till dem, så
jag kan förstå de kvinnor som lobbade för
en förbudslag i syfte att minska männens
alkoholmissbruk. 20-talet blev dock inte alls
vad de hade hoppats på. Utöver de som blev
rika på smuggling eller olaglig försäljning
fanns det knappast någon som sist och
slutligen vann på förbudslagen. Och kanske
har vi lärt oss något av historien trots allt,
för dagens förhållningssätt till rusmedel är
till all lycka mindre moraliserande.

Källor
Hansén, Magnus, Lindberg, Charlotte:
“160 000 finländare smugglade sprit
– i dag är det 100 år sedan förbudslagen klubbades igenom”, Svenska Yle
inrikes, 01.06.2019.
Kangas, Jenni: Paha puoliso, huono huoltaja - syyllisyys avioerossa ja lapsen
huollossa 1900-luvulla, Helsingin yliopisto, pro gradu-tutkielma, 2012.
Kauta, Jasmina: “Kieltolaki – susi jo
syntyessään”, Yle historia, 08.11.2017.

Daniela Fougstedt Ollila, Anne, Jalo velvollisuus, Virkanaisena 1800-luvun lopun Suomessa,
Tampere 1998.
P.S. Lagar som till skillnad från förbudslagen
kom att förbättra finska kvinnors ställning Pulkkinen, Jonna: Kieltolaki, kielletyn
var t.ex. 1930 års lag som gjorde även gifta viinan historia Suomessa, Helsinki
2015.
kvinnor myndiga.
Scott, Joan Wallach: Only paradoxes to
offer: French feminists and the rights
of man, Cambridge 1996.

20-talsbileet

Foto: Harlad Rosenberg
Helsingfors stadsmuseum.
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Historicuskop 2020
Alla Ni svårmodiga studerande som inte har tid att checka horoskopet varje dag –
titta hit! Historicus tillförordnade fortuneteller har passligt nog sammanställt ett
händigt 10-årshoroskop som kan guida Er genom nästa decennium!

Fårskallen 21 mars – 20 april

Saturnus, Pluto och en massa annat
krånglar till livet för Dig detta decennium.
Massa skit kommer go down all at once,
och som en sann fårskalle måste Du
vara modig och strunta i reglerna för
att weather the storm. Nya möjligheter i
karriären väntar. Men se upp! För mycket
work and no play är en fallgrop Du ej vill
hamna ut för, så se till att sitsa ordentligt
också!
Minotauren 21 april – 21 maj
Nästa decennium ser omvälvande ut
för minotauren, som gärna gräver ner
huvudet i sanden i turbulenta tider. Ett
dåligt val i detta fall – se därför till att Du
tar problemen vid hornen (hah), kommer
på nya lösningar, och samtidigt ser över
dina egna värderingar och attityder - för
dessa behöver också förnyas, din gamla
gubbjävel! Släpp taget om gamla projekt,
otacksamma relationer, och dumma mål
(men fortsätt skriva den där gradun, Du
har satt för mycket blod, svett och tårar på
den för att börja om nu).
The terrible twos 22 maj – 21 juni
Du må tro att Du är en logisk, smart, och
målmedveten person – vilket givetvis är
sant – men klarar du av att konfrontera
de känslor som tjugotalet för med sig? Du
klarar galant av din karriär, och antagligen
studierna likaså, men i framtiden kommer
Du behöva lösa problem som endast kan
lösas av självreflektion – inte med cash
money eller loopholes som Du nog skulle
föredra. Detta kommer irritera
10

Dig, men kanske du inser att du faktiskt
har ett hjärta trots allt?
Cancer 22 juni – 22 juli
Diverse retrograder och zodiaktecken gör
att allt Du kommer ta dig ann i år blir en
utmaning, så var beredd med energidricka
och sprit för att hantera pressen. Du
behöver också föregå med gott exempel
detta år, men stjärnorna förtäljer ej för
vem, så undvik att använda dig av The Law
of Surprise som löneanspråk. Dessutom
kräver Ditt förhållande viss förändring,
men hurdan den blir är upp till Dig.
Gryffindoooor 23 juli – 23 augusti
Liksom djuren förlorar sina habitat
på grund av klimatförändringen detta
decennium kommer Du att finna Dig själv
utan Ditt normala territorium, och måste
söka dig till nya jaktmarker. Handlar detta
om att äntligen pröva äta på ett annat
Unicafé, eller måste Du göra så drastiska
åtgärder att du börjar dejta hankeiter (ve
och fasa!)? Who knows! Månstrålarna
säger intet mer på denna punkt, utan
skiner mystiskt tysta.
The IT-girl 24 augusti – 22 september
20-talet har alla förutsättningar att bli
Ditt decennium, om Du vill det. Dina
studier kommer kanske stanna upp i vissa
perioder, men Saturnus och Pluto är in
your corner, så ha hopp. Saturnus ger dig
självförtroende och ambition, medans
Pluto smittar dig med sin mörka sexighet –
decenniet introducerar kanske en tall dark
stranger i ditt liv? Håll ögonen öppna och
köp snyggare underkläder.

Våghalsen 23 september – 23 oktober

Yeeta ut hela Ditt liv. Släng telefonen i
Östersjön. Försvinn till Ryssland och hör
aldrig av Dig mer. 20-talet är decenniet då
du gör en total omstart och eventuellt blir
en cryptid.
Skorpan 24 oktober – 22 november
Saturnus är nära Pluto, och det betyder att
den förre kommer watch your every move.
Tänk Dig Saturnus i svart kavaj, ståendes
vid din sida med en kpist gömd bland
ringarna och en hörsnäcka i... en annan
ring? Whatever. Under decenniet kommer
du också antingen ha ett bråkigt breakup
eller
bli lyckligare i förhållandet. Antingen eller.
Stjärnorna är oklara på den punkten.
Skjut mig 23 november – 21 december
Kan hända att du dör en våldsam död detta
decennium, eller att du borde sluta använda
engångsmuggar på Unicafé. Uranus ligger
på gränsen mellan retrograderna och gör
det svårt att tyda exakt vad himlavalvet
vill säga. Se upp med ditt förhållande
varje oktober detta decennium, for some
reason. Iallafall står Saturnus vid din sida
och förhindrar dig från att slösa bort Dina
pengar, så feel free att försöka spendera hela
studiestödet på dricka och gamla böcker.
Horny boi 22 december – 20 januari
Grattis, det ser ut som om cash money
kommer flöda för Dig detta decennium!
Saturnus och Pluto möts också i ditt tecken
under 2020 för första gången på 30 år –
wow! Paradoxalt nog drar de Dig åt olika
håll i livet, men istället för att klyvas blir
Du istället mer säker på vad Du vill (?). En
förmörkelse ligger dock över ditt kärleksliv,
så se till att anstränga Dig för Din bättre
halva och köp några Pirkka-tulipaner till
hen då och då.

Aquaman 21 januari – 18 februari

Big news! Nästa december möts Jupiter
och Saturnus i ditt tecken för första gången
på 600 år(!), och deras kombinerade
kraft kommer propellera Dig framåt
hela tjugotalet. Stjärnorna förutspår
också en lång Venusperiod för Dig, så
kom ihåg att använda skydd. Förutom
detta så tycker stjärnorna också det vore
klokt att äntligen börja avverka Din
bucket list, så go on och boka dendär 100
biljardersmilavandringen i Sydamerika –
what could go wrong när Saturnus är på
din sida???
Fiskhjärnan 19 februari – 20 mars
Livet är ett spel, and in the game of life
you win or you die. Insatserna är höga för
Dig detta decennium, så ligg lågt när du
känner dig hotad och titta noga efter när
sista nattbussen hemåt går. I ditt privatliv
måste du nog kompromissa framöver,
men detta kanske också beror på att du
är ett asshole. Var också försiktig med
ekonomin – KELA is watching.
Ida Karlgren, horoskopmästare

Skribenten ca.1929

Foto: U.L. Matikainen
Helsingfors stadsmuseum
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Filmåret 1920
Året var 1920. Hollywoodstudiorna fick ett
allt starkare grepp om världens filmpublik
efter första världskriget, ett grepp som håller
i åtminstone hundra år. Hollywoodstilen
hade redan varit förhärskande och
sgs. färdigutvecklad i flera år och nu
började också Hollywoodfilmerna utgöra
majoriteten av det som visas i världen,
även i andra stora tidiga filmländer som
Italien, Frankrike, Sverige, Danmark.
Hollywood började nu mera systematiskt
locka filmskapare till sig från andra länder
för att försvåra konkurrensen. USA:s
filmindustris nationella självcensur är ännu
några år i framtiden, fältet var fritt för
vågade eller kontroversiella filmer. Fransk
impressionism och tysk expressionism tog
sina första steg för att försöka konkurrera
om den gryende konstfilmsmarknaden.
År 1920 hade den sovjetiska filmindustrin
ännu inte tagit fart och den kejserliga ryska
hade redan lagt av, av förståeliga skäl.
Filmindustrin var redan nationaliserad men
man visade främst gamla filmer i några år
till. Sverige var mitt i sin korta guldålder av
stumfilmer, den finska filmindustrin hade
inte hunnit börja på allvar ännu.
Här följer några av de kändaste, bästa,
mest inflytelserika, intressantaste eller
populära filmerna som släpptes år 1920.
För de som har bråttom: de tre filmer från
året som finns i boken “1001 Movies You
Must See Before You Die”: Way Down East
(upplagor före 2013), Das Kabinett des
Doktor Caligari, Within Our Gates.
Den största kassakon var D.W. Griffiths
melodram Way Down East som har många
bra sidor: den är inte 4 timmar lång och
handlar inte om Ku Klux Klan. Istället är det
en rörande historia om en naiv bondflicka
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(spelad av den underbara Lillian Gish) som
faller för en skurkaktig kvinnokarl och blir
gravid. Innehåller en fantastiskt spännande
scen med isflak. En annan filmhistoriskt
viktig film är Within Our Gates, främst på
grund av temat och skaparnas etnicitet,
inte så mycket på artistiska grunder. En
reaktion på Griffiths tidigare filmepos Birth
of a Nation och rasupploppen i Chicago
året innan. Filmen kritiserar rasismen i Jim
Crow-USA.
Bland de mer lättsmälta filmerna fanns
The Mark of Zorro med Douglas Fairbanks
i huvudrollen. Kanske kändast idag som
filmen som familjen Wayne såg på (i vissa
versioner, i andra är det ljudremaken från
1940) när de mördades och Batman blev till.
Filmen blev så framgångsrik att Fairbanks
efteråt koncentrerade sig på äventyrsfilmer
istället för sina tidigare komedier.
Andra stora kassasuccéer var Over the
Hill and to the Poorhouse som glömts bort
av filmhistorien, antagligen av goda skäl.
En remake av en film från 1908, baserad
på två dikter av Will Carleton. Kanske
främst notabel på grund av rollsättningen:
filmen handlar om en kvinna med sex
barn och ingen chans att njuta av livet,
och fyra av de sex barnrollerna innehas av
huvudrollsinnehavaren Mary Carrs riktiga
barn.
1920 var året för Dr. Jekyll and Mr.
Hyde: hela tre filmversioner gjordes av
R.L. Stevensons roman. Den kändaste
av Paramount med John Barrymore
i huvudrollerna; en tysk version, Der
Januskopf av F.W. Murnau (mest känd
för Nosferatu från 1922); och till sist och
definitivt minst en till amerikansk version
regisserad av J. Charles Haydon som

släpptes en månad efter Paramountversionen och endast hälften så lång.
Den första kortfilmen i den på 20-talet
populära stadssymfonigenren, New York
the Magnificent (också känt som Manhatta
[sic]) släpptes. Den var möjligen också den
första experimentella filmen i USA.
Under året fortsatte John Ford regissera
lågbudgetwesternfilmer som Just Pals, men
genren hade inte ännu uppnått värdighet
som en seriös genre bland titarna. Maurice
Tourneur, en av de tidigaste utländska
regissörerna i Hollywood, regisserade
sin kanske finaste film, The Last of the
Mohicans.
Harold Lloyd fortsatte göra korta komedier,
men av större vikt för slapstickhumorn är
att Buster Keaton fick sin första huvudroll i
en långfilm, The Saphead, och han började
spela huvudrollen i och regissera sina första
egna mästerliga kortfilmer fyllda med
otroliga stunttrick: One Week, Convict 13,
Neighbors, The Scarecrow.
Cecil B. DeMille fortsatte skapa skandalösa
sexkomedier och släppte Why Change Your
Wife? med Gloria Swanson som hustrun
som räddar sitt fallerande äktenskap genom
att köpa sexigare kläder åt sig. En annan
intressant film främst p.g.a. temat är The
Flapper, den första amerikanska filmen
som visar flapper-livsstilen. Andra lustiga
filmtitlar: Sex (amerikanskt drama om
otrohet, kontroversiell främst p.g.a. titeln)
och Erotikon (svensk komedi, regisserad av
Mauritz Stiller, efter den tjeckiska pjäsen A
kék róka), båda inkomstbringande succéer.
Carl Th. Dreyer släppte under året
Prästänkan (dramakomedi: den nye unge
prästen måste gifta sig med den tidigare
prästens gamla änka för att få jobbet) i
Sverige och Blade af Satans Bog (fantasy
om Satan som måste fresta personer) i
Danmark.

1920 var året då tysk expressionism
började, med många tunga filmsläpp: Das
Cabinet des Dr. Caligari, Der Golem och
Von Morgens bis Mitternachts. Scifi-filmen
Algol (Emil Jannings, Weimartysklands
kändaste manliga skådespelare, spelar en
man som blir världsdiktator med hjälp av
utomjordisk teknologi) och skräckfilmen
Genuine kan också räknas som
expressionistiska filmer från samma år om
man inte är en purist. Året innehöll också
många icke-expressionistiska tyska filmer
som Anna Boleyn, ett kostymdrama med
Henny Porten och Emil Jannings regisserad
av Ernst Lubitsch.
Inte så många namnkunniga franska
filmer från detta år, de impressionistiska La
Fête espagnol (den första impressionistiska
filmen, förlorad), Le Carnaval des vérités
(drama om sanning, med en maskeradbal
i filmens höjdpunkt) och L’Homme du
large (efter novellen Un drame au bord de
la mer av Balzac) samt 8-timmarsfilmen/
miniserien Barabbas (en brottsthriller där
man försöker stoppa en grym kriminell
organisation) verkar vara de största.
Jonas Berg
Källor
Thompson, K. & Bordwell, D. 2003. Film
history: An introduction. 2nd ed. Boston:
McGraw-Hill.
Napper, L. 2017. Silent cinema: Before
the pictures got small. London ; New
York: Wallflower Press.
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Amos Rex: Generation 2020
(12.2.2020-10.5.2020)

Utställningen
Generation
2020
(12.2.2020-10.5.2020)
är
en
konstutställning som visar konstverk av
unga konstnärer. Problemet är att åldern
inte alltid stämmer överens eftersom det
finns konstnärer i utställningen som är
födda 1995 och dessa är definitivt inte
23 år gamla i det här skedet trots att man
har marknadsför evenemanget som konst
gjord av 15-23 åringar. En av de intressanta
upplevelserna med att besöka Amos Rex
är att utrymmet alltid förändras beroende
på utställningen. Det är något som gör att
man som besökare kan njuta av att besöka
utställningshallarna och i jämförelse med
tidigare utställningar på Amos Rex så ter
sig den här aningen svag i förhållande
till tidigare utställningarna som t.ex.
Studio Drift: Elemental (6.3-19.5.2019)
och Birger Carlstedt: Den gyllene katten
(11.10.2019-12.1.2020).
Konsten som de unga konstnärerna
har producerat varierar mellan flera
olika aspekter. För en historiker är
kanske Hermanni Härmäläs verk
Ilmajäljet–Luftspår (2019) det mest
intressanta konstverket. I verket syns det
bara kvar röken efter explosionerna av
bomber och skott. Samtidigt fungerar
det som ett exempel på hur man kan
manipulera bilder som finns tillgängliga
på internet och presentera dem i ett nytt
sammanhang.
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Kamala Companys Halaus-Kram (2020)
var ett exempel på den stora variationen
som fanns mellan de olika konstverken.
Det var också fritt fram att interagera
med det här specifika konstverket d.v.s.
du kunde träna där.

Minnesperspektivet är en fråga som
konstnären vill lyfta fram som också
framkommer i bildtexten men det
fungerar som en effektiv påminnelse
om den roll som retuschering har haft
i fotografier genom historien genom
att man effektivt tar bort oangenäma
sanningar. I Sovjetunionen var det
här systematiskt med retuschering
av historiska personer och föremål.
Exempelvis tog man bort klockorna
från den sovjetiska soldaten som hissade
flaggan på riksdagshuset i Berlin vilket
visade på den plundring som ägde rum
i staden.

Ett tema som man kunde se i utställningen
var identitet. Ona Iivonen som hade både
en finlandssvensk och samisk bakgrund
som hon valde att synliggöra i sin
videoperformans
Identiteetti–Identitet
(2019). En annan konstnär som väljer
att också behandla privatlivet på ett
annorlunda sätt är Lumi Wiikaris verk
Kuuleva korva–Det lyssnande örat (2019)
som dels låter publiken interagera med
verket genom bandspelaren medan dels
förblir det unikt eftersom det bara är
konstnären som kommer att få höra hela
bandinspelningen förrän den förstörs.
Trots att man pratar mycket om miljö så
var den inte i en så dominerande ställning
som man kunde tro. Detta var aningen
förvånande med tanke på det genombrott
som exempelvis Greta Thunberg har haft
under de senaste åren. Det fanns visa
konstverk som var intressanta men överlag
förvånansvärt lite med tanke på den vikt
som samtiden har placerat på miljöfrågan.
Vera den Arend tillhörde en av dem som
representerade miljötemat och ur hennes
serie
Metsätyö–Skogsarbete
(2018–
2019) hade man plockat fram flera olika
teckningar som visade på konsekvenserna
av avverkningar.

Utställningen är intressant om man
som ung person vill se vad jämnåriga
eller yngre konstnärer sysslar med
i Finland. Inträdet till Amos Rex är
bara 5€ om du är under 30 år gammal.
Samtidigt så var det här konst som
representerade flera olika riktningar och
under den här utställningen finns allt
från enkla teckningar till pappersfigurer
representerade.
Samtidigt
så
fortsätter också yngre konstnärer att
vara intresserade av olika klassiska
figurer inom finsk konst t.ex. finns
Väinämöinen och olika skogsandar med
i utställningen.
Ted Hellsten
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Några tankar om herrmode för 20-talet
20-talet är här igen. Detta borde fungera
som inspiration för alla på många sätt,
men främst när det gäller klädsel. Varje
man har nu en ypperlig chans att sluta visa
sig på allmänna platser i tennisskor, jeans
och underskjortor! Släng kepsarna med
amerikanska idrottslags logotyper och tag
på er en riktig hatt! Här följer några tips om
hur alla kan förbättra sitt utseende avsevärt
till vardags från topp till tå.
Hatt: Alla vet att man absolut inte bär hatt
inomhus, men när man kliver ut bör man
ha någonting på huvudet. Huvudet kan
man skydda från att ta skada från väder
och vind genom att välja en trevlig hatt. En
homburger rekommenderas varmt året om.
Om man känner att homburgern känns för
formell, så går det även bra med en fedora
(googla vad som på riktigt avses med en
fedora), trilbyhatt eller ett plommonstop.
På sommaren är det trevligt att bära en
klassisk halmhatt eller en panamahatt.
Skjorta: Med en skjorta menar jag
nu det som mången felaktigt kallar en
”kragskjorta”. Skortan skall helst vara vit,
men andra lätta färger tolereras också.
Dubbla manschetter är inte ett måste, men
mycket elegantare än den rundade mjuka
knäppbara manschetten. Man får välja fritt.
Kostymen: Kostymen skall helst vara
tredelad, det vill säga att den består av en
kavaj, en väst och byxor. Hur kavajen skall
sitta är ett helt kapitel för sig, så det går jag
inte in på nu. Byxorna ser bättre ut och är
mycket bekvämare ifall de är högt skurna
och aningen ”påsiga”. Västen hjälper till att
skapa en fin helhet. Kostymen kan nästan
ha vilken färg som helst, men man bör
undvika skrikiga färger; man vill inte se ut
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som en cirkusdirektör. Glöm inte
näsduken i bröstfickan!
Kravatten: Kravatt är alltid stiligt! Man
kan bära slips eller fluga till vardags, men
varför inte plastrong om man vill vara
mera avslappnat klädd på till exempel
sommarstugan. Kravatter finns det av
många material och mönster och färg
varierar starkt. Det är bara att prova sig
fram!
Skor: Alla sorters idrottsskor skall
endast användas medan man utövar
idrotten i fråga. Vanliga skor är gjorda av
läder och vanligtvis svarta. Bruna skor
kan användas före klockan 18 om man är
traditionalist. För lättare sommarklädsel
rekommenderas ett par trevliga loafers.
Om man nu kombinerar allt detta på
rätt sätt så kommer slutresultatet att vara
en mycket elegant herre, och det gillar
alla. Hela världen blir trevligare om alla
är trevligt klädda. Här följer ett stycke
lånat ur Brummell & C:o:s Mannen i sino
prydno från 1925:
”I regeln kan man nämligen fastslå, att
en vårdslös dress omsluter en på något
sätt vanvårdad själ. Gentlemannen är icke
någon sprätthök, men han har ett tyst
behov av att låta sitt yttre stå i harmoni
med sitt inre. Och han känner det nästan
som en plikt mot medmänniskorna att
icke stöta dem genom en vårdslösad
dräkt. Man är berättigad att i detta fall
draga paralleller mellan slarvig klädsel
och ostädade rum. Ingen vill bo i ostädade
rum.”
Alexander Karlman, modeexpert

Karlmans recepthörna
Sillbullar med korintsås
2 stora salta filéer av salt sill
1 gul lök
200 g kokt eller stekt nötkött
200 g kokt kall potatis
2 knivsuddar vitpeppar
1 ägg
2,5 msk potatismjöl
smör till stekning
2 msk korinter
2 msk smör
2 msk vetemjöl
3 dl vatten
1 köttbuljongtärning
1 msk sirap
1 msk ättika
soja
(mera smör)
Sillbullar: Lägg sillfiléerna i kallt vatten i några timmar. Skala och hacka löken och fräs
den mjuk i smör. Mal ned sill, kött, potatis och lök genom köttkvarnen med den fina
skivan (matberedare går om man av någon underlig anledning inte har en köttkvarn).
Blanda sedan ned i massan ägget, potatismjölet och vitpepparn och blanda väl. Forma
små ”biffar” av smeten och stek dem vackert bruna i smör.
Korintsås: Koka korinterna mjuka i vattnet. Fräs mjölet i smöret. Häll på vattnet som
korinterna kokat i, vispa väl, tillsätt köttbuljongtärningen och låt koka i tio minuter.
Tillsätt sirap och ättika, samt aningen soja för färgens skull. Koka upp såsen, tillsätt
korinterna och runda av såsen med en smörklick (om man vill).
Alexander Karlman, matexpert
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Recension: En orm och… början på slutet
Den sjätte och sista säsongen av TV-serien Vikings har nu nått sin ”mid-season finale” med tio avsnitt ute. De sista
avsnitten kommer att sändas under året
2020, men tidpunkten är fortfarande
obestämd. Sedan premiären år 2013 har
Vikings blivit starkt kritiserad av historiska felaktigheter, men seriens nöjesvärde
anses inte ha sjunkit på grund av detta. På
Google gillade 96 % det här TV-programmet. Underförstått är nog att korrekthet
är svårt att uppnå då källorna är bristfälliga och få – de enda är kristna källor från
Skandinavien. Dessa har dock varit användbara verktyg i skapandet av serien.
Säsongen har i grund samma tema som
den femte – bror mot bror. Handlingen
hoppar främst mellan Ragnar Lodbroks
söner och betonar relationen mellan
Björn och Ivar. För Björns del är den sjätte
säsongen egentligen enbart misär, att förlora nära och kära, tronen och eventuellt
också sitt egna liv(?). Ett annat element
som upprepas i säsongen är den återigen
kolossala armén som kommer för Björn
och Kattegatt.
Ivar har i sin tur åkt längs sidenvägen efter sin förlust i femte säsongen och hamnat
i Kievrus. Han gör bekantskap med prins
Oleg och konfronterar sitt förflutna genom Olegs nya fru, prinsessan Katya, som
liknar förvånansvärt mycket Ivars döda
fru Freydis. Ivar och Oleg planerar ett gemensamt anfall mot Skandinavien. Med
hjälp av bland annat Nestorskrönikan vet
vi att Oleg av Kiev, prins Oleg existerat
och regerat över Kievrus området sedan

år 879. Detta går inte riktigt ihop om Ivar
Benlös dog år 873. I Vikings är Oleg kristen, det finns inte skriftliga belägg på att
religionen skulle ha varit etablerad så det
verkar också orimligt.
Den mest imponerande och överraskande scenen i de avsnitten som sänts är
definitivt Lagerthas död. Scenen återkopplar handlingen till tidigare säsonger där
oraklet sett hennes framtid, att en av Ragnars söner kommer att döda henne. I Hvitserks ögon blir hon en Ivar-orm och han,
hög på svamp, hugger ihjäl henne. Lagerthas begravning känns ändå rätt så pseudo.
Hennes barnbarn ser henne och Ragnar
under isen, hur deras själar åker till Valhalla och äntligen förenas. Väldigt fantasy-aktigt.
Final avsnittet vill jag inte ens gå in på.
Källmaterial om vikingarnas och rusernas
slag existerar inte och avsnittet var annars
också konfunderande. Ivar fanns på samtidig på minst tusen olika ställen och slutet
blev öppet, dog Björn?
Den sjätte och den femte säsongen liknar
varandra väl mycket, det känns nästan som
om den femte borde blivit den sista. Vissa
händelser känns upprepande och handlingen utdragen. För att sammanfatta anser
jag att syftet med serien är främst att underhålla, inte att sprida historisk kunskap.
Underhållning är något som Vikings lyckas
bra med, så bra att man orkar följa med. För
övrigt kan det konstateras att efter Ragnars
död har kvaliteten sjunkit markant, men
det återstår att se vad de tio sista avsnitten
för med sig.
Anni Holmberg
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Torra hörnan

“Endast proletärer har två frackar” - hört på syjunta
“Fem euro för indiankvinnan” - hört på bokauktion
“Oj perkele mina byxor har spruckit i reven” - Anonym person som leder cards
against humanity
“Eira: Du har hittat ljuset i slutet av tunneln”
“Ida: ja kommunismen!” - diskussion om att fly Hanken
“Haha, hela Esplanaden är min!” -Bok- och vinkvällens stämning intensifieras
Måttlig mängd pipperier - Karlman pratar porr
“50 shades of Filifjonkan” - hört på årsmötets jatkon
“Va e projektori på svenska?
“Projektor?” - Anni har det svårt med språk.
“Uni är som en ost med hål i” - Ida jr. Om orientering i unis byggnader
“I’m just here for the cream...don’t quote me on that” - Ida jr.
“Jag tänker inte åka till malariahyddor i Afrika för att se afrikansk konst” - kronosit i
diskussion om huruvida väst bör återlämna föremål från kolonialtiden
”Jee stenar” - Anni ser fram emot arkeologi
Jee krukskärvor- Anni ser återigen fram emot arkeologi
“En handväska är för liten om det inte ryms en vinflaska i den” - ordförande emerita
“Jag är lugn, jag är bara jättetaggad” fru ordförande är chill
“Du har ju nog fått slå mig ganska många gånger redan” -under diskussion om
kvartermästarens möjliga uppväckande
“Jag var mindre borta än ni två” - Äldre studerande diskuterar kurser
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“Mitt IQ och min ADHD räcker inte för en sådan BH” - Fru kulturansvarig snackar
Bibel
Klockan två på natten är vi alla lite natzin - hört på ts klockan 1.29
“Om jag sku va jag sku ja int va mitt barn” -Anni
“Mufasa suger kuk!” - Emil angående diskmaskiner.
Äsken sulla turpa soi, nyt ei soi enää - Tanja till chauvinist Emil
”Vem kommer på TS?”
”Nå int har man mycket att förlora...”
- hört på sillisstädning kl 20.13
Jag är int en skorsten, ja e bara en skorsten. - gulis efter julfesten
“Jultomten är stalinist” Soc&kommunist på Historicus julfest
“Har jag jumppat?! Hyi vittu!” - Tanja är chockad över sina livsval
“Jag är alltid glad, men speciellt då när jag har druckit!” -Gulis beskriver sitt sinnestillstånd efter sitsen
”Keppana e allti keppana... man ska aldri glömma de” - finskt ordspråk
“Men vi tycker ju om röv!” - Fru ordförande under Historicus filmkväll
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Info om pärmbilden
Bilden avbildar William Hale Thompson även kallad Big Bill som var Chicagos
borgmästare från 1915-1923 och 1927-1931. Thompson var vän med självaste Al
Capone och är därmed också känd som en av de mest korrupta politikerna genom
tiderna. Thompson var både lång och bred och därmed passade namnet Big Bill honom
perfekt. Thompson är också känd för att ha hållit en debatt mellan sig själv och två
levande råttor som representerade hans motståndare. Dessutom ansåg han att kung
Georg V var USA:s största fiende. Annat var det förr!
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Kommande program

Årsfest 14.3 på Nylands Nation
Sillfrukost 15.3 på Nylands Nation
Månadsmöte 21.4
Valborgsmässoafton 30.4
Första maj-sillfrukost 1.5
Månadsmöte 6.5
Vårseminarium i Rumänien 13-19.5

FACEBOOK: Historicus r.f.
INSTAGRAM: historicusrf

