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någon som sitter i regeringen

Chefredaktörens spalt

just nu sitter och läser denna

Sebastian Lindberg

I

skulle

jag

vilja

rekommendera någon annan
mars marscherade en

serie än House of Cards att se

större

på före ni lägger er.

skara

historicusare

Alexandergatan
på

tidning

Bandiera

nedför

Det har blivit typiskt i dagens

sjungandes
Rossa,

värld

och

företag.

läsare låter som vilken som

Många

länder,

ett uppsving i ekonomin

så hade vi faktiskt denna

genom att ta läror från

gång en orsak till vår marsch.

företagsvärlden, och på så

Vi deltog då i protesten mot

sätt

i

också

kunna

vara

relevanta i utvecklingen på

utbildningen som regeringen

2010-talet. Okej, ifall vi då

var på gång att genomföra.

ger oss in i leken och inbillar

Samma regering där flertalet

oss ett Oy Finland Ab, som

av de ledande ministrarna

det inte går riktigt så bra för

lovat att inga nedskärningar

som tidigare, och där visst

skulle göras i utbildningen

skulden företaget har nu är

precis före valet. Ifall av
underlig

liknelser

däribland, Finland vill söka

helst dag bland historicusare,

någon

göra

mellan en nation och ett

fastän detta säkert för flera

nedskärningarna

att

större än den var för 10 år

anledning

sedan. Ja, så långt kan man
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följa med. Jag skulle dock

enormt torr sommar men

vilja se en lista på de företag

tydligen får jag iallafall njuta

som efter att de börjat gå

av Tagges sällskap.

sämre för dem bestämt att
ja,

innovationerna

Dessutom kan du finna i

och

denna tidning en intervju av

företagsutvecklingen skall vi

Sofie

direkt skära ned i. För det är

blir

Laura

tillskillnad av övriga av sin

i utbildningen.
tur

och

Oksanen med Björn, som

det man gör då man skär ned

Som

Fogde

art, mig veterligen inte har
det

investeringar

snart

på

sommar vilket även leder

Panamaöarna, och läsa om

hoppeligen till sommarlov

vad Martin Pettersson kallar

även för dumma beslut från

för rötägg, du vet de där

Arkadiabacken. Sommar är

personerna

förövrigt även ett slags tema

irriterar

för detta nummer, där vi

sammanhang. Ifall du dock

bland annat kan få läsa om

ville veta om vem som är

hur vi kan leva en mera

Historicus rötägg kommer du

miljövänlig sommar av vår

kanske att bli besviken och

miljöansvarige

Johanna

måste antagligen helt enkelt

Rehn. Vi får också njuta av

ta reda på det själv genom

sommarhoroskop av Daniela

att delta på flera program.

Fougstedt och Cecilia Granö,

Torra

för mig verkar det bli en

gyllene
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som

alltid

i

något

dig

hörnan

med

citat

sina
och

stormsuccén

från

sommar, och så ses vi alla på

förra

numret Fråga Jontte finns

Sommarträffen

såklart även att finna. För att

Hummelholmen!

det

inte

Papyrus

kan

finnas

utan

på

en

snäppet

seriösare inslag kan du även
slappna av i hängmattan på
landet

med

flyktingdebatten

texten
i

om

Finland

1938–1939, av underskriven.
Jag vill avsluta med att på
hela

redaktionens

vägnar

önska alla en riktigt skön

Regeringen gjorde ett besök till Nya Studenthuset under förra Halloween.
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mycket

Ordförandes spalt

lite

hjälp)

och

konstaterade att en search

Ina Suominen

för idéer på nätet inte var
alltför dålig idé.

Så

jag

googlade ”ordförandes spalt”
och hittade genast en träff
som tangerade Papyrus tema
som är sommar. Det visade
sig att Drumsö pensionärers
ordförande hade skrivit en
spalt om sin Pelargon som

E

hade övervintrat i hennes
källare!

Men

till

min

fter Valborg började

förskräckelse kunde man inte

jag

skriva

min

öppna hemsidan utan ett

ordförandes

spalt

lösenord (så man undrar ju

och kände att mitt yra huvud

va annat dom planterar... :P),

var tomt på idéer. Jag har

så jag blev aldrig tillräckligt

upplevt

känsla

inspirerad för att skriva om

tidigare bland annat när jag

min lilla palm som håller på

skrev

att dö hemma hos mig för att

samma
essän

om

”Varför

studerar jag historia?” då

jag

löste jag problemet genom

Däremot fick jag äran att

att googla ”varför studerar

vattna Tagge förra veckan för

jag historia” (det var dock till
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aldrig

vattnar

den.

första gången någonsin vilket
ju så klart var en stor ära för
mig!
Tagge

har

annars

också

upplevt mycket på senaste
tiden på Nya Studenhuset.
Han

var

bland

annat

hedersgäst på Kaktussitsen i
april. Därtill har han varit ett
huvudvittne för fallet som

Historicus på Vappen vid Havis Amanda

bland annat kallas #kusigate
#neverforget.

På

halarsyjuntan fick han akta
sig för nålar och pingisbollar
då

föreningen

halarmärken

och

sydde
spelade

beerpong. Tyvärr får ju Tagge
inte

vara

med

på

allt

program och Historicus har
hunnit med ett och annat
innan sommaren. Vi har haft
kulturprogram,

Historicus tog en omvänd bild under den
omvända orienteringen Airotsih

miljöprogram, sitser, fester
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och så har vi så klart firat

kröp mot Kaisaniemiparken

vappen ihop!

där våra fina kvartermästare
bjöd oss på skumpa och god

I år åkte vi igen ut till

mat! Denna soliga och varma

Sveaborg och alla klarade

vårdag spenderade vi sedan

resan med färja utan att

tillsammans runt om på stan

kasta bort sina skor. Vid

och hade hur kul som helst!

Havis Amanda kom allt mer

Tack för det allesammans!

historicusare med till den
fina

stunden

äntligen

fick

när

man

Nu har vi inte så mycket mer

sätta

program

kvar

innan

stundetmössan på sig! Efter

sommaren (men bland annat

de här blev det pizzaparty in

vårsemi tagga tagga tagga)

The Box och jatkon på... av

men som er ordförande, min

alla barer i Helsingfors....

kära förening, vill jag önska

BAARIKÄRPÄNEN!!! Där var

er

vi humanister och massa 18-

sommar!

åringar som undrade ”miksi

perushurri måst jag själv

täällä on niin v****n paljon

medge att iallafall jag saknar

näit v****n humanisteja”.

havet, landet, grillmat och

Trevligt att höra att dagens

att åka båt. Men jag vill

ungdomar också har så bra

påminna

syn på oss humanister! Men

kommer ju förstås att ses

detta stoppade inte oss som

under sommaren! För jag

dansade natten lång tills vi

hoppas
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alla

en

riktigt

Som

er

att

en

alla

så

härlig
riktig

att

vi

många

historicusare som möjligt kan

Graduhjältens olika

komma på vårlunchen och

faser

sommarträffen!

Jag

har

Jimmy

ingen tvekan om att det
kommer

att

vara

Holmberg

en

höjdpunkt av sommaren, så

D

länge människor inte råkar
åka med båten helt rakt på
bryggan

eller

"Gammelredaktör"

lämna

bilfönstren uppe i regnet!

et är torsdag kväll
och allt är tyst.
Solen har börjat

sjunka ner bakom hustaken
och kastar nu sina sista
strålar mot fönstret. Jag
sitter vid mitt skrivbord och
stirrar

rakt

ut

utan

att

egentligen fokusera blicken
på någonting. Men så blir jag
varse om några objekt som
befinner sig strax innanför
mitt synfält. Där framme till
vänster på bordet ligger en
bunt böcker som inte borde
finnas där just nu. Böcker
som länge legat där alltför
länge och gnagt på mitt
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samvete. S t u d i e l i t t e r a

en lysande framtid bakom

t u r.

sig. Jag börjar nu förstå vad
det hela handlar om. Det är

Just denna stund kommer

dels tröttheten av att ha

den där känslan som jag

piskat sig hårt genom ännu

tryckt undan i mer än sju

ett teorispäckat läsår, dels

månader. Känslan av att jag

den svaga vilsenheten om

inte orkar studera. Jag vill

vad

inte läsa mer ämnesdidaktik
eller

teori

syssla

om

egentligen
med

ska
då

utexamineringen närmar sig.

medborgarsamhällets

Mitt i allt inser jag att jag är

uppkomst i Finland. Jag vill

en dödlig varelse; min tid

inte söka upp fler böcker på

som studerande är inte för

Helka. Jag tänker tillbaka på

evigt. Detta är ångestfasen.

hela min studietid och vad
jag

man

Av ren impuls börjar jag söka

överhuvudtaget

åstadkommit på fem år vid

igenom

universitetet.

studiemappar på datorn. Jag

Detta

är

mina

gamla

tittar på mina första essäer

insiktsfasen.

jag skrev under läsåret 2011-

Jag har vissa dunkla minnen

2012.

av en flock gamyler som

Jag

hittar

några

synnerligen suddiga bilder

under mitt första studieår

från en av de alltför få fester

satt i en soffa i Dystopin och

jag deltog i från början till

lite cyniskt sade att de hade

slut. Jag hittar mitt första
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unimejl från Majordomo som

Korridorens

önskade mig välkommen till

vakthundar

Historicus-list.

Detta

är

nostalgifasen.
Men så öppnar jag WebOodi
och kan trots allt se tillbaka
på

rätt

så

prestationer

under

Tillbaka

till

källorna

med Björn Forsén
Laura Oksanen & Sofie Fogde

många
årens

lopp. Jag har åstadkommit
saker. Jag tillåter mig ett
litet, litet leende. Ingen ser
mig flina där ensam vid
fönstret. Inte ens solen, för
den har nu definitivt gått ner
bakom
väckning
också!

hustaken.

Tidig

imorgon.

Fasen

Foto: Chefredaktören

T

ill

detta

nummer

hade vi äran att
intervjua vår allas

Björn Forsén, föreläsare och
vikarierande professor. Björn
är

bland

studenterna

uppskattad
ordnandet
studieresor,

för
av

bl.a.

spännande
intressanta

föreläsningsserier samt sin

11

skarpa språkkontroll. Nedan

kom

in

dit,

men

följer svaren på frågor som

historia

du alltid velat fråga men

intresserar mig fortfarande,

aldrig vågat!

vilket kanske kommer fram

istället.

valde

Ekonomi

under mina föreläsningar.

1. Vad ville du bli när du var

3. Hur skiljer sig studierna i

barn?

historia idag från den tiden

Det var så länge sen, jag

då du själv studerade?

kommer inte riktigt ihåg.
Dock känns det som om att

Då det fanns ett bibliotek vid

då jag var liten ville alla

institutionen, blev det en

pojkar bli lokförare, så det

naturlig

var antagligen en dröm jag

studenterna. Förut hade man

hade. Jag ville även bli pilot

även en studiebok vart man

som 10-åring, det var någon

fick alla kurser märkta, så på

slags fix idé jag hade.

det sättet såg man oftare av
mera boktenter.

än historia efter gymnasiet?

Det

Jag funderade på alternativ
juridik,

högskolan

för

studenterna. Vi hade även

2. Fanns det andra alternativ

som

samlingsplats

känns

som

om

studenterna idag inte ber om

Tekniska

feedback, de dyker inte upp

eller

på

Handelshögskolan. Jag sökte

föreläsarnas

mottagningstider. Jag undrar

faktiskt även till Hanken och

om ni är rädda för oss? På
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min tid var vi ju nog också

går att studera i alla länder.

rädda för våra föreläsare,

Jag har alltid varit intresserad

men vi gick nog ändå för att

av det internationella och

diskutera med dem. Alltså

Finland grundade i ett väldigt

uppmanar jag alla att fråga

tidigt skede sina institut i

frågor av oss, vi bits inte!

Aten och Rom. Detta gav

4. Vad är det som gör
antiken

som

tidperiod

intressant enligt dig?

historiestuderande möjlighet
att

åka

utomlands

och

studera, något som inte alls
var lika vanligt då som det är

Nå, jag har ju nog också

nu. Faktiskt så har många av

ägnat mig åt mycket annat

mina kolleger studerat vid

än antiken, så antiken är för

dessa institut, fastän de inte

mig

forskar i denna tidsperiod.

en

bland

många

intressanta tidsperioder. Mitt
intresse

för

ämnet

härstammar från att jag även
har ett stort intresse för

5. Om du skulle få dra vilken
kurs som hest, vad skulle
den handla om?

jag

Jag får ju i princip dra

fortfarande sysslar med då

hurudana kurser som helst,

och då.

och ofta baserar sig dessa

arkeologi,

Antiken

något

är

ett

väldigt

internationellt ämne, det är
få ämnen som på samma sätt

fristående kurser på sådant
som jag själv forskar i eller
annars
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bara

är

speciellt

intresserad av.

6. Vad är du mest stolt över i

Mitt stora

din karriär?

intresse är tidig statsbildning
och områden som Balkan,
Medelhavet

och

Hmm, svår fråga. Något som

Svarta

jag gläds över är då våra

Havet.

studenter är framgångsrika

6. Om du skulle få ordna

och klarar sig bra. När man

studieresa vart som helst,

ser att studenter exporteras

vart skulle vi då åka?

ut i arbetslivet känns det som
om

Nå egentligen kostar det inte

med

Publikationer

kommer och går, svårt att

bort, men det blir ofta
tidsmässigt.

bidragit

någonting.

alltid mycket att åka långt
utdraget

man

nämna någon av dem som en

Den

höjdpunkt.

förra resan var faktiskt tänkt
att gå till Kaukasus, men

7. Vad forskar du för tillfället

p.g.a. politiska oroligheter

om och vad vill du forska om

fick vi byta resmål. * MÖJLIG

i framtiden?

SPOILER ALERT* Jag kan

För tillfället forskar jag om

avslöja att nästa resa är tänkt

frivilliga finska och svenska

att gå till området runt Neva-

soldater i Venedigs tjänst i

floden…

slutet av 1600- och 1700talet. Det var faktiskt ganska
mycket svenskar där, detta
var
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under

Sveriges

Venedig

8. Har du någon speciell

ville ha de bästa officerarna.

egenskap som du tycker är

Det var ju faktisk en svensk

speciellt

som gav order att beskjuta

framtidens historiker?

stormaktstid

Akropolis

i

och

Athen

varvid

Parthenon förstördes, även
om det såklart var många
andra inblandade.

Jag

viktig

tycker

hos

envishet

och

vetgirighet är två ytterst
viktiga egenskaper. Projekt
blir lätt stora och utdragna,

Detta ämne kräver mycket

man måste lära sig att ha is i

och är relativt outforskat,

magen.

antagligen
täcker

så

p.g.a.

att

mycket

det
olika

områden, ämnen och språk.
Det finns arkivhandlingar i
både Venedig, Tyskland och
Sverige. För tillfället har jag
bara samlat på mig en massa
material som bara delvis
hunnit bearbeta.

Förövrigt
dagens

tycker

jag

historiker

att

oftare

borde gå till arkiv. Man
hinner

alltför

sällan

dit

nuförtiden, då alla snabbt
skall

bli

färdiga.

Samma

gäller forskare, som också
skall

producera

publikationer
möjligt.

så

Historiker

alltid gå till källorna!
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nya
snabbt
borde

9. Vem lämnar alltid sin

sak men sedan skriver något

kaffekopp

helt annat.

odiskad

i

kafferummet?

11.

Hur

tillbringar

en

Jag vet ej, då jag har min

historiker sin sommar på

kopp här. Jag kokar eget

bästa sätt?

kaffe här i mitt rum, då kaffet

Genom att skriva och forska

från kafferummet är så dåligt

såklart, det är på sommaren

att jag får ont i magen.

som man har tid till det. Vi

10. Om du fick välja en

förväntas(och vill!) forska vid

bästis ur historien, vem

sidan

skulle det vara?

men det är sällan man hinner
med

Svårt att säga, man är ju inte

mycket

vän med sina studieobjekt

träffa

annat

då

kommer

annat sätt, t.ex. tillbringar jag

Carl

ofta ca 2 månader utomlands

Carlsson Sparre, som jag för
tillfället forskar om.

ordentligt

möjlighet att arbeta på ett

tveksam till frågan. Jag skulle
gärna

det

undervisningen,

emellan. Sommaren ger en

och sålunda ställer jag mig
dock

om

varje sommar.

Jag

Sommarlov

håller jag endast två veckor,

skulle gärna fråga honom om

vilka jag tillbringar med mina

hur han tänkte. Allting står

barn på landet.

inte skrivet i brev och andra
källor, då folk lätt tänkt på en
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Björn- dödens lammunge *

12. Kan du något historiskt
skämt?

Topelius – Runeberg

Karl V var så internationell

Blind – Döv

att han lär ha pratat spanska

TF – Hanken

med gud, italienska med sina

Rött – Blått

älskarinnor, franska med sina
vänner och tyska med sin

SLS arkiv – Riksarkivet

häst… Var detta ett skämt?!

Strawberry Margarita
– Sex on the Beach
Inga barn – Tio barn
Hemmafest – Utgång
Sjunga – Dansa
Diska – Byka
80-tal – 90-tal
Personlig kock –
Personlig
tränare(behöver
ingendera egentligen)
* Att vara dödens lammunge =
att vara räddningslöst förlorad
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Kackerlackor,

eller att de förstör den finska

lycksökare och

"enhetskulturen", och de så
kallade

tjuvar

anser

Debatten om de judiska

"suvakkina"
att

torde bära ett kosmopolitiskt

1939

ansvar

för

välstånd.

Sebastian Lindberg

dock

n

av

de

Europa, strax innan andra
världskriget på allvar bryter
ut och betrakta den första

andra europeiska länder har

flyktingdebatten som begicks

efter

i Finland efter att judiska

inbördeskriget i Syrien och
Islamska

framfart

i

Debatten

går

flyktingar,

statens

främst

Österrike

Mellanöstern.
idag

dagens

förflytta oss till det orliga

frågorna idag är den

emot

att

flyktingdebatt utan vi skall nu

mest

debatterade

ta

text

inte

behandla

flyktingvåg som Finland och

den

flyktingarnas
Denna

kommer

fått

europeiska

länderna, däribland Finland,

flyktingarna i Finland 1938–

E

de

som

från
och

Tjeckoslovakien, anlände till

hård

landet

mellan de på den yttersta

efter

den

tyska

annekteringen av länderna.

högerkanten som anser att vi
antingen inte har råd med att

Den

ta in så mycket flyktingar

marscherar tyska trupper in i
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12

mars

1938

den

suveräna

Österrike,

staten

efter

mycket

tyskt pass. Finland hade före
dessa

första

europeiska

politiskt manövrerande av de

flyktingvågor orsakade av det

nationalsocialistiska

annalkande kriget haft en

partierna på bägge sidor om

relativt liberal och framsynt

den snart intet existerande

immigrations

gränsen.

nordiska

Efter

Anschluss,

policy.

länderna

De
samt

av

Estland njöt av passfrihet,

Österrike kom att kallas i den

det vill säga resandes från

tyskvänliga

dessa länder behövde enbart

som

som

annekteringen

propagandan
spreds

kontinenten,

blev

över

ha ett giltigt ID-kort med sig,

snart

och flera europeiska länder

många europeiska länders

däribland

gränsmyndigheter

Tyskland njöt av visumfrihet.

ambassader

och

överväldigade

av en stor skara politiska och
"icke-ariska" flyktingar som
flydde Stortyskland.
Det

stora

frågetecknet

Österrike

och

De tyska myndigheterna var
villiga, före någon Enlösung,
att låta så många "ickeariska" personer som möjligt
lämna landet. I april 1938 fick

många staters myndigheter

de

hade var hur de skulle

uppgifter från Wien att ingen

förhålla sig till Österrikiska

"icke-arisk" eller "oönskad

pass, var dessa fortfarande

medborgare" fick returnera

giltiga eller krävdes det ett

till Tredje riket ifall de inte
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finska

myndigheterna

hade ett speciellt tillstånd till

memorandum

det. Under sommaren om

snart skulle vara det ända

följde

översvämmades

landet i Europa som tog

många europeiska länder av

emot flyktingar och fortsatte

speciellt judiska flyktingar,

med att Finland redan var

och många länder stängde

hem

sina gränser för personer

flyktingar

med

pass.

således måste vara extremt

lät

försiktig med att ta in mera

österrikiskt

Finland

däremot

fortfarande

till

Finland

ungefär
och

främlingar

flyktingar

att

i

15000

att

man

landet.

I

komma till landet och skepp

verkligheten vistades i landet

från

då

de

nordtyska

ungefär

200-300

flyktingar.

hamnstaterna satte ofta kurs
mot Hangö eller Helsingfors.

En

ny

immigrationslag

I Finland höjdes dock många

förhastades igenom i April

kritiska

som

röster

mot

gav

Statspolisen

flyktingarna som anlände till

huvudansvaret

landet

inom

passkontrollen och en klausul

samt

där människor kunde nekas

Avdelningschefen

tillträde till landet ifall de

både

statsmaskineriet
pressen.

på det av Kekkonen ledda

utgjorde

inrikesministeriet,

samhället infördes i lagen.

Rantakari

skrev

sommaren

i

ett

K.N.

Paragrafen

under

ett

över

hot

mot
var

uppenbarligen riktad för att

internt
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minska

antalet

flyktingar
mot

politiska

med

sympatier

den

yttersta

stramades

flyktingpolitiken

återigen

då

meddelade

regeringen
baserat

på

vänsterkanten för att komma

rekommendationer av både

in

inrikesministeriet

och

paragraf om att människor

statspolisen

inga

kunde

österrikiska pass mera skulle

i

landet.

En

beviljas

tidigare
asyl

av

att

humanitära skäl hade även

godkännas

strykts.

specialtillstånd.

I

Juli 1938 rapporterade

utrikesministeriet att Finland
inte skulle ta emot flera
flyktingar utan ett tillstånd
att returnera tillbaka till
Tredje riket. I verkligheten
hade dessa tillstånd dock
ingen

reell

betydelse

eftersom samtliga med dylikt
tillstånd
undertecknat
kontrakt

även
ett

hade
skilt
med

emigrationsmyndigheterna i
Stortyskland om att inte
returnera. Efter sommaren

oberoende

av

Samtidigt

skickades på statspolisens
vägnar ett argt telegram till
Berlin där man kritiserade de
tyska myndigheterna för att
låta flyktingar lämna landet
utan

korrekta

pappersavhandlingar. Vid det
här läget var Finland det
ända landet i Norden som
fortfarande hade godkänt
österrikiska

pass.

Statspolisen hade motiverat
sin

rekommendation

till

regeringen på basen av den
nya
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paragrafen

i

immigrationslagen och skrev

kulturen

att de judiska flyktingarna

Flyktingarna beskylldes också

var

i den extremhögra pressen,

ett

hot

mot

den

Suunta i spetsen om att vara

Samma dag, Augusti den

allt

16:onde, då regeringen hade

exempel en artikel där "en

ett öppet brev av olika finska

expert" uttalade sig om att

fackföreningar och -förbund

finländarna

där de judiska flyktingarna

var

hit

säkerligen

typisk

föra

med

sig

till

den

bli

skadat

i

varje samhälle i världen som

Speciellt IKL flaggade stort
påstods

skulle

1939 skrev Ajan Suunta att

extrema högern i landet.

flyktingarna

och

processen. I februari numret

ståndpunkt som hölls av den

som

stoppad,

faderslandet

seder".

problem

inte

inte strömmen av flyktingar

livet i Finland pågrund av de

de

skulle

besparas av motgångar ifall

sades rubba det ekonomiska

med

listiga

världen. Ajan Suunta hade till

flyktinglagarna hade de fått

en

till

efter att kapa all makt i

och även övrigt strama till

var

"samhällets

manövrerare som var ute

acceptera österrikiska pass

hämtade

från

kackerlackor"

beslutat för att inte längre

Detta

handeln.

med IKL tidsskriften Ajan

nationella säkerheten.

"Centraleuropeiska

och

hade låtit judarna in hade
även samtidigt blivit smittat
av pesten.

finska
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Ett

annat

tema

i

återkommande

skrivelserna

mot

södra delarna av landet, med
Hufvudstadsbladet i spetsen,

flyktingarna var att man

förhöll

skulle istället

positivt

koncentrera

sig

något

till

mera

flyktingarna.

sina pengar på de egna

Staten kom inte direkt att

fattiga i landet och att

stöda

flyktingarna som kom till

flyktingar som kom till landet

Finland enbart var så kallade

men

"guldgrävare" och "parasiter"

indirekt genom att finansiera

som kom hit för att leva på

olika instanser som tog hand

finländska

om

arbetares

ekonomiskt
kom

att

de

göra

flyktingarna.

det

Förutom

bekostnad. Luo Lippuja, som

den judiska församlingen i

var en IKL ungdomstidning

Åbo och Helsingfors var det

skrev i sitt 7/1939 nummer

Socialdemokratiska

följande:

det som mest var involverat i

“[p]uvut

olivat

partiet

viimeisen muodin mukaisia,

omhändertagandet

miehillä oli sikari suussa, ja

flyktingarna. Det skrevs dock

naiset olivat meikattuja”.

även i Sosiaalidemokraatti i

I den mera konventionella
pressen
judiska

behandlades
flyktingarna

de
mera

neutralt, men man kan dock
märka en tendens av att den
svenskspråkiga

pressen

av

början av 1939 att det inte
kunde låtas komma in så
mycket

flyktingar

att

de

skulle utgöra ett hot på de
finska arbetsmarknaderna.

i
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Efter att kriget bröt ut var de

Litteraturtips för

flesta flyktingar internerade

intresserade:

på arbetsläger i landet ofta i

H. Ekberg, Führerns trogna

oerhört dåliga förhållanden.
År

1942

följeslagare. Den finländska

överlämnade

nazismen 1932–1944,

statspolisen frivilligt 27 judar,

Helsingfors 1991.

åtta av vilka var födda i

J. Hanski, Juutalaisviha

Finland, till Gestapo i Estland.

Suomessa 1918–1944,

Alla hamnade på Auschwitz.

Helsingissä 2006.

Den 27 januari då sovjetiska

H. Rautakallio, Ne kahdeksan

trupper kom till lägret fanns

ja Suomen omatunto, Espoo

bara en av de finska judarna

1985.

kvar vid liv. Tankarna går till

O. Silvennoinen et. al.,

minnesplattan som finns idag
på

Auschwitz

förintelsen

där

Suomalaiset fasistit. Mustan

över

sarastuksen airuet, Helsinki

filosofen

2016.

George Santayanas ord är

T. Torvinen, Pakolaiset

inristade, "The one who does
not

remember

history

Suomessa Hitlerin

is

valtakaudella, Helsingissä

bound to live through it

1984.

again".
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det bara slog mig. Jag har

Rötägg

svårt att kalla mig feminist
just för att jag bara skriver

Martin Pettersson

under det som de flesta

J

feminister säger. Ni vet, the

du med feminismen. Vilket i

rötägg som går och förstör

sig var konstigt för jag skriver

allt. Och det är här jag har

i princip under det mesta

märkt ett problem med mig

människor

stöder

själv. Direkt som jag varit i

ideologin har att komma

kontakt med ett enda rötägg

med. Men ändå är det något

som

som djupt inom mig gnager

viss ideologi, idé, inriktning

då

skall

eller liknande, så får jag svårt

berätta för någon att joo,

att identifiera mig med hela

visst är jag feminist. Som att

rörelsen.

ag satt en dag och

good stuff om jämlikhet och

funderade på varför jag

alla människors lika värde.

inte helt kan känna mig

Men sen finns det alltid

jag

som

exempelvis

min kropp på något sätt
arbetar emot mig.

representerar

någon

Och självklart har jag träffat
ett och annat rötägg till

Så slog det mig äntligen när

feminist. Alltså dessa som

jag stod i rulltrappan upp för

inte helt har insett vad idén

metron

Inget

egentligen går ut på utan

speciellt hände just då, men

bara driver sin egen agenda

en

dag.
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för att det får dem att känna

ena typen i sig, vars blotta

sig

moraliskt

närvaro får alla andras hopp

överlägsna. De där som alla

om gruppens framtid att

andra feminister bara skakar

förtvina. Jag associerar mig

på huvudet åt och hoppas att

själv mycket med extrem-

skall försvinna. De man hellre

musikkretsar och där har vi

vill

en

viktiga

ha

och

som

fiender

än

hårdare killar - de är oftast

feminism.

män – än alla andra. De som

Nej, denna tankegång i mitt

anser att precis all annan

huvud var bara utlösande

musik än just metal är total

faktor till en betydligt större
viktigare

dessa

tre band, tror att de är

detta är en text om mitt

och

av

att de nu lärt sig alla låtar av

Men stopp! Tro nu inte att
till

hög

personer. De som, bara för

påstådda vänner.

förhållande

hel

fråga,

nämligen: Är det månne så

hästskit

som

borde

förbjudas.

Elitister

helt

enkelt.

att det finns rötägg i precis
alla grupper i samhället som

Timo Soini hade säkert en

lite förstör gruppens rykte?

helt

Jag skulle åtminstone svara

började

ja.

Sannfinländarna,

vettig idé när
härja

runt
men

han
med
jag

skulle så hemskt gärna velat

För jag vet inte en endaste

se hans min när han gång på

grupp som inte har den där

gång hamnar leka brandman
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och släcka alla de eldar av

säkert finns det en mängd

medieuppstånd som partiets

skumma typer som alla andra

anhängare skapar. Stackars

känner sig obekväma kring.

karl. På samma

sätt är

Det kan till och med vara just

säkerligen

du. Eller jag! Detta är väl

Marthorna
världens

mest

gemytliga

kanske den stora finalen i det

förening.

Men

herregud,

hela. Att både du som läser

tänk på den osaliga mängd

och jag som skriver med

drama och relationsproblem

hundra procents säkerhet är

som

en

just den där störande typen i

samling damer över 60 år

något socialt sammanhang. I

som

sen

någon av de grupper vi rör

barnsben. Helt säkert finns

oss är just vi den som alla

där någon Hjördis som för

hoppas att inte skulle dyka

alltid kommer att irritera de

upp.

måste
känt

finnas

i

varandra

andra damerna genom att ha
varit

den

största

skvallerbyttan i stan och
personligen sett till, genom
förtal och rykten, att mångas
första förälskelser har fått ett
sorgligt slut.
Eller

Nu kanske du tycker att
”Nehej, inte tror jag det.
Kommer inte på ett enda
sammanhang där jag inte
skulle

vara

välkommen”.

Men då ska jag berätta en
hemlighet. Inte vet jag heller

ta

universitetsvärlden.

fast

när

Helt

samlingen. För skönheten i
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jag

är

rötägget

i

det hela är att den som är

är rötägg i någon krets, så är

det, aldrig vet om det. Detta

vi alla lika. Det är sist och

kan man lätt testa med att

slutligen oundvikligt att klara

fråga sig om man någonsin

sig undan rötäggs-stämpeln,

varit med om att den som

så

agerar

i

Dessutom kan man ju tänka

något sammanhang - vore

det som så, att om man nu

det sen en fest, ens krets

inte är älskad av någon, så är

med

man åtminstone helt säkert

irritationsfaktor

arbetskollegor

eller

bara

omfamna

något annat - har märkt det

någons

själv?

irritationsobjekt. Och det är

Åtminstone

i

känner starkt för just dig!

någonsin skett att just den
där elitisten är den som
kommer upp till en och säger
att ”Hej, jag har varit lite
irriterande idag och hela mitt
liv, tänkte kanske börja fara
hem.”
låter

detta

eller

ju en ganska fin tanke. Någon

”hevi-

kretsarna” har det aldrig

Nu

hat-,

det.

kanske

negativt, men se det från den
ljusa sidan. I och med att alla
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8 tips för en mer

juiceburkar,

miljövänlig sommar

mysliförpackningar

Johanna Rehn

”bioroskis” och sortera allt

som
du

kartong,
hinner

Nuförtiden
1.

är

m.m.
fixa

en

och

kan.

det

också

Let's start with the basics:

möjligt att återvinna vanlig

återvinn, återbruka! Sortera

hushållsplast, så nästa gång

ditt

du t.ex. köper vindruvor och

avfall;

bioavfall,

energiavfall, papper, kartong,

ska

plast, metall, batterier, glas,

lönar det sig att kolla upp var

textiler... Det att vi sorterar

din

vårt avfall och återvinner det

insamlingspunkt

som

finns.

återvinnas

kan

är

kasta

förpackningen
närmaste
för

plast

oerhört viktigt för miljön och
självfallet något man bör

2.

För

att

minska

på

ditt

göra året om. Om det trots

koldioxidfotavtryck är det nu

allt förhåller sig så illa att du

också ett ypperligt tillfälle att

inte

införskaffa

har

satsat

så

en

ordentlig

fruktansvärt mycket på detta

vattenflaska, om du inte

hittills under detta år, kan ju

redan har en sådan. Din nya

sommaren bli den tid då du

vattenflaska får gärna vara

sätter i en ny växel. Senast

gjord av glas, metall eller

nu är det dags att börja

återvunnen plast och t.ex.

återvinna

mjölkkartonger,
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Ruohonjuuri är ett bra ställe

hälsosammare

än

att hitta dylika flaskor på.

alternativen. Så varför inte

Somliga kanske kommer att

införskaffa

referera

en

vegetarisk

din

nya

kokbok – dylika kan t.ex.

som

en

hittas på loppis – och testa

men

några nya vegetariska recept

du kan med fördel strunta i

i sommar? När du har hittat

dylika

kommentarer

och

ditt favoritrecept är det bara

dricka

vatten

gott

att bjuda in vänner och familj

till

dricksflaska

"hifistely-juomapullo",

med

samvete. Du har officiellt valt

på

det

vegetarisk middag.

miljövänligare

alternativet,

en

hejdundrande

hurra!
Och om du i något skede är

3.

Oavsett årstid lönar det sig

på jakt efter vege-mat i

också att äta mer vegetariskt

Helsingfors kan jag tipsa om

(eller bli vegetarian på heltid

Soi Soi på Vasagatan 9, typ

för den delen). Om du ännu

någon minut från Sörnäs

inte har kommit dig för att

metrostation, som serverar

införa en mer vegetarisk kost

super

i

vegetariska/veganska

ditt

liv

sommaren

är
ett

den

här

goda

hamburgare

utmärkt

och

tillfälle att börja! Vegetarisk

liknande. Fafa’s

är

också

mat är inte bara god, den är

alltid ett säkert kort, och om

också näringsrik och ofta

du känner för att beställa
hem mat, kan du beställa
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sommar.

mat från både Soi Soi och
Fafa’s via foodora. Då får du
maten hemlevererad med

5.

Eko-produkter,

cykel och både miljön och din

produkter! Vare sig det är

mage tackar!

frågan

om

hygienartiklar,
4.

ekomat,

eller andra

När vi nu ändå är inne på

produkter gör du miljön och

mat kan jag ju inte låta bli att

dig själv en tjänst genom att

också slå ett slag för ditt

välja

lokala

ekologiskt

torg

närproducerad

och

produkter

som

är

producerade.

mat!

Mindre gifter och utsläpp

Närproducerad mat medför

hamnar i miljön och du får

mindre miljöfarliga utsläpp

också i dig färre giftiga

eftersom transportresorna är

ämnen, alla vinner! Det skall

kortare, och samtidigt stöder

medges att det ofta blir

man lokala bönder. Och vad

ganska dyrt då man handlar

är väl bättre än ett torgbesök

ekologiska produkter, men

en

sommardag?

om du har råd att satsa lite

Färska grönsaker, rotfrukter

extra är det definitivt värt

och bär – som med god tur

det att handla ekologiskt.

vacker

också är ekologiskt odlade –
så långt ögat kan nå. Gör dig

6.

För de flesta av oss hör också

själv och miljön en tjänst och

alkohol sommaren till och

handla mer närproducerat i

även här lönar det sig denna
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prova

på

man söker på ”ekologisk öl”

alternativ

till

på Alkos sidor får man hela

Under

21 träffar, så där kan ni som

Historicus ekologiska ost- och

har bättre koll kanske hitta

vinkväll kunde vi kröna det

något

vita vinet Deep Roots Müller-

ciderfronten är Happy Joe

Thurgau

Organic

sommar

att

ekologiska
gamla

favoriter.

Organic

2015

lämpligt.
ett

På

säkert

kort.

(8,99€), som också lämpar sig

Oavsett om ditt val av dryck

för

faller på öl eller cider är

veganer,

till

vårt

favoritvin och sedan dess har

glasflaskor

vinet figurerat på ett flertal

rekommendera

fester

aluminiumburkar,

där

historicusare

att
framom
eftersom

deltagit. Jag är tyvärr själv

utvinningen av aluminium är

inte någon expert på röda

en väldigt energikrävande

viner

process som inte är bra för

och

de

ekologiska

miljön.

rödvin som vi testade under
vinkvällen var inga höjdare,
men jag tror fullt och fast på

7.

De flesta av oss vill väl också

att det finns fina ekologiska

ha

viner

sommaren, men vad ska man

också

inom

denna

lite

nya

kläder

till

göra när det egentliga priset

kategori.

för nya kläder ofta är högre
Vad gäller öl och cider, måste

än det belopp som står på

jag igen medge att öl inte

prislappen?

riktigt är min grej, men om

sommaren, precis som under
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Under

årets andra årstider, lönar

perfekta tillfället att fynda! I

det sig att handla på loppis.

övrigt är det värt att besöka

Helsingfors loppisutbud är

bl.a. Sandvikens loppis, och

gediget

under

också att hålla ögon och öron

ordnas

öppna för information om

många utomhusloppis där

andra loppisar som ordnas

man kan göra fina fynd. Själv

under sommarens gång. Kom

brukar jag besöka så gott

även alltid ihåg att kolla att

som alla loppisar jag går förbi

det du köper är i gott skick!

och

sommarmånaderna

– man vet ju aldrig vilka fynd
man kan göra – men några

Om det här med att handla

bra ställen att börja på är

på loppis inte riktigt är din

Fida, som finns t.ex. i Hagnäs

grej, är ett annat bra sätt att

och Sörnäs; UFF, speciellt

vara

den på Fredriksgatan 36; och

konsument att handla sådant

Kierrätyskeskus.

På

som är producerat på ett

sommaren lönar det sig att

mer miljövänligt sätt. Om du

vara med på Städdagen som i

är på jakt efter etiskt och

år ordnas den 28.5 och den

ekologiskt

producerade

27.8, under dessa dagar kan

kläder

jag

vem som helst sälja sådant

rekommendera

de vill bli av med runtom i

Georgsgatan

Helsingfors och annanstans.

Forum.

Det är med andra ord det
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en

mer

kan

miljövänlig

varmt

Nudge
30,

på

bakom

8.

Avslutningsvis bör nämnas

även plocka ärter och olika

att att cykla (och gå) mera ju

blommor,

förstås är ett av de lättaste

gratis. Varför inte kombinera

sätten att vara miljövänligare

en cykeltur med möjligheten

under sommaren och nu då

att äta lite lokalt odlade ärter

Helsingfors från och med maj

och att plocka några fina

inför citycyklar kan du cykla

solrosor att ställa i en vas

även om du inte själv äger en

hemma?

cykel! För dem som dock
äger sin egen cykel är ett kul
tips att åka på cykelturer till
närbelägna

områden

och

orter. Om du befinner dig i
Helsingfors hela sommaren,
varför

inte

göra

en

cykelutfärd till t.ex. Borgå?
Ett annat ställe man kan ta
sig till, t.ex. med cykel, är
Tomtbacka gård (Haltialan
kotieläintila) nära gränsen till
Vanda. Där kan du under
hela sommaren bekanta dig
med kor, får, höns och grisar,
och i juli och augusti kan du
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bl.a.

solrosor,

Torra hörnan

Fråga Jontte

torra hörnan samlas
tisslet och tasslet från
korridorerna, föreningens
otaliga Facebook chattar och
livsvisdomar
från
efterfesternas sena timmar.

Jon Järviniemi

I

”I vår tröstlösa, ensamma
och kaotiska tillvaro lyckas S.
Thilman fånga det som för
mänskosläktet samman –
behovet av värme, svalka och
balans.”
"Jag har alltid varit en streckfascist men nu bryr jag mig
inte om det"
– Hört under prosemi
"Vi e ju bara fyra som pratar
svenska här?!"
– Förvirrad gulis på en sits
med minst 10 (eller tusen?)
historicusare
"Jag var helt chockad då
bibban stängde redan kl.
20.00"
– En alltför duktig
studerande

O

prah, Dr. Phil och
Jontte. Vad har
dessa
personer
gemensamt? De vet precis
allt om allt!
Jontte har lovat att gratis
besvara alla era frågor och ge
lösningar till era problem.
Skicka era frågor till Jontte:
jon.jarviniemi-@helsinki.fi
och han svarar på dem i
nästa Papyrus. Frågorna som
ställs är anonyma, inga namn
läcks och enbart Jontte vet
vem som ställt frågan.
Jontte har studerat hela två
kurser
psykologi
på
gymnasiet, så han vet vad
han håller på med. Dessutom
har han studerat livet och
genomgått själv ett par
’’elämänremonttin’’. Han är
alltså både lärd och erfarenthe person att ge svar på era
personliga problem.
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Uppmanar alla att utnyttja
denna fina tjänst som Jontte
erbjuder er. Det har varit
länge tal om att HIstoricus
behöver en egen terapeut,
nu är det inte längre bara tal
utan realitet!

du tar fram telefonen och
börjar tala högt svenska i
den. Med lite tur vågar inte
kassapersonalen säga något
;) the hurri way is the easiest
way!
Varför är regeringen (och
universitets ledning) så
dumma i huvudet?

Jag har i misstag vandrat
hem med en bok från 1437
från riksarkivet, vad skall jag
göra?

SORI SIITÄ
Jag blir snart utexaminerad
och har ingen aning om vad
jag skall göra med mitt liv.
Har du några tips?

Oi då! Du kan alltid
naturligtvis föra den tillbaka
och be om ursäkt. Eller sen
kan du försöka sälja boken åt
Robert S, han tycker om allt
gammalt och använt.

Tomis båt!

Jag har i misstag blandat
flera maträtter på min tallrik
i Unicafé och närmar mig
kassan. Hur löser jag detta
utan att behöva betala mer
än 2,65€?
Om jag inte kommer helt fel
ihåg så kostar maten 2,6€ i
Unicafé? Men ifall du tagit
två maträtter föreslår jag att
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Jag sitter på ett seminarium
och blir ombedd att
kommentera en text som
någon annan skrivit, men jag
har inte läst mer än
rubriken. Hur kommer jag ur
detta utan att tappa
ansiktet?
Kolla igenom alla streck och
att de har rätt längd. Tror att
du som frågade frågan är
ganska noggrann med
grammatiken ;)
Hur är det möjligt att Basse
redan nu ger ut sin andra
papyrus?

Tyvärr inte ännu. Men allt
måst man ju pröva! En av
mina vildaste drömmar är att
ha sex i Kaisas k3 mellan
hyllorna när bibban är
stängd.

Han vågar använda piskan.
Du kommer säkert ihåg
hurudan han var under sitt
ordförande år….
Kan historicus trycka upp Tskjortor med printen
"#kusigate2016?
Hur skulle det vara med
ett halarmärke?
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skulle

Sommarhoroskop

kalla

det

för

schizofreni, men du är bara
Daniela Fougstedt & Cecilia

nöjd över att ha två själar i

Granö

en

kropp,

det

sparar

utrymme! (För att inte tala
om att Skatteverket bara kan
beskatta

Oxen 20.4-20.5

N

ågon

skar

av

på

dig

ballarna

ena envisas med att älska
whisky (blä!) medan den
andra föredrar kossu.

du aldrig riktigt kommit över.

Kräftan 22.6-22.7

På utsidan på du verka lugn
och stabil, oxen som allas

Du

vän, klippa och stöttepelare
i

tillbringar

en

skön

sommar vid havet, simmar

och allt sånt strunt, men inuti
som

att

svårt ibland. Speciellt när den

vilket är ett barndomstrauma

det

Fast

dricka för bara en kan vara

när du var liten,

bubblat

ena...)

och parar dig av hjärtans lust.

en

Till hösten tar det roliga slut,

häxkittel. Dina fiender bör

när någon idiot kommer och

definitivt ta sig i akt...

fiskar upp dig, kokar dig, och
lägger dig mitt på bordet på

Tvillingarna 21.5-21.6

Historicus skördefest. Spring

Du är två personer samtidigt,

(eller gå kräftgång) för livet!

den ena är några minuter
äldre än den andra. Vissa
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Lejonet 23.7-22.8

nattinkvartering tillsammans

Du uppfostrades i djungeln
av ett vårtsvin och en surikat
efter att din onda farbror
övertygade dig om att din
fars död var ditt fel. Din
uppväxt bestod av att äta
insekter och sjunga på fakeswahili á la hakuna matata.
Du har det bra med dina två
pappor

tills

din

barndomskärlek plötsligt går
vilse i djungeln och stöter på
dig...

djur.

De

ger

en

massa

presenter till ditt nyfödda
barn men struntar i dig, fast
det var du som gjorde allt
jobb.
Vågen 23.9-22.10
Ditt liv går ut på att bringa
rättvisa och vara domare
över allt och alla. Detta
medför förstås en enorm
stress och efter att förgäves
ha försökt Björn "världens

Jungfrun 23.8-22.9

girigaste nalle" Wahlroos att

Du blir gravid fastän du aldrig
har haft sex med en man,
och tvingas föda barnet i ett
smutsigt, ohygieniskt stall
med bara din förbryllade
pojkvän som barnmorska. Till
råga på allt invaderar en
massa

med sina smutsiga, stinkande

främlingar

er

sluta

investera

i

skatteparadis går du helt
enkelt

in

i

väggen

av

förtvivlan och utbrändhet.
Tips: åk iväg till Alperna på
retreat för att återhämta dig.
Stenblocken
sällskap.
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kan

behöva

Skorpionen 23.10-21.11

medan alla andra bara vill
veta vilken av dina två

Du har lite svårt att hitta nya

killkompisar du ska slå dig

vänner eftersom du ofta

ihop med. OBS! Se upp för

sticker och förgiftar alla som

mannen

kommer för nära. Det hjälper

därför bäst långt ute i öknen,

Du har det ganska chill, går

där du inte har några andra

omkring i Alperna och betar

sällskap än sandkornen och

gräs. Nu och då stöter du på

kaktusarna. Kan inte Tagge

Julie Andrews som sjunger

komma och hälsa på snart?

om hur mycket hon älskar

Skytten 22.11-21.12

bergen. "The hills are alive..."
Ha! Minsta barn kan se att

Du lever i en dystopisk,
framtid

bergen är döda. Stendöda.

där

Vattumannen 20.1-18.2

tonåringar måste slåss till
i

landets

största

Hippiemusikalen Hair inleds

realityshow varje år. Som av

med sången Age of Aquarius,

en slump är du superbra på

där

att använda pil och båge, och

era av harmoni och fred. Du

sexton. Själv bryr du dig mest
att

skydda

”Vattumannens

tidsålder” omtalas som en

vinner hela showen när du är
om

vita

Stenbocken 22.12-19.1

en förvuxen kräfta. Du trivs

döds

de

rosorna...

inte heller att du ser ut som

amerikansk

med

tar detta som en uppmaning

familjen,
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till att bli en rättvis men

människor och klipper håret

fruktad

för

av dig medan de trallar på

mänsklighetens bästa. Din

löjliga barnvisor om "små

plan på världsherravälde har

små strumpor åt lille lille

redan satts igång...

bror". Det är då inte lätt att

diktator

–

vara

Fiskarna 19.2-20.3
Allt

vore

bra,

om

inte

Historicusarna hade ätit upp
din bästis Kräftan under sin
skördefest.

Du

försöker

hämnas genom att få i dig så
mycket

kvicksilver

som

möjligt, så att de jävlarna
förgiftas när de försöker äta
upp dig.
Väduren 21.3-19.4
Om du hör vitsen får får får?
en enda gång till så kommer
din hjärna att explodera och
dina

korkskruvshorn

att

penetrera den skyldiga. Med
jämna mellanrum kommer
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en

fårskalle.

Kommande Program
31.8 Månadsmöte & Gulissits
1.9 Kronos vinkväll
Kommande
program
5.9 Öppningskarneval
6.9 Stadsgulisorientering
9-10.9 Historicus camping i Noux
16.9 Gulisintagning på Sveaborg
21.9 Gulissits
med Kronos
i Alina-salen
20.5. Vårsits
med Kronos
26.9 Skördefest
31.5.
Vårlunch
29.9
Månadsmöte
20.102.-3.7.
Bosnien-Herzegovina
Sommarträffen sits
24.10 Månadsmöte
31.8.
Månadsmöte
& Gulissits
6.11
Svenska dagen
– sits
16.11 Månadssits med Kronos
			
21.11 Månadsmöte
25.11 Cocktailkväll
5.12 Fest i nära anknytning till självständigheten
8.12 Månadsmöte & valmöte
Mera program meddelas senare!
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PAPYRUS/HISTORICUS R.F.
Institutionen för filosofi, historia,
kultur- och konstforskning
Unionsgatan 38 A
PB59
00014 Helsingfors universitet
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