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Ledare
Som ni kanske märker på den
vackra bilden nedan har denna
tidning fått en ny chefredaktör.
Därför skulle det kanske vara lämpligt att börja med att jag berättar
kort om denna mytomspunna kuf.
Han studerar sitt andra år
historia och anser sig ha gjort rätt
val. Trots prosemi-stress försöker
denna Esbo (snart Majstrands) bo
ta det någorlunda lugnt och hänga
med i studielivet. Någon tidigare erfarenhet med tidningar eller redaktioner har han inte men han anser
detta som en perfekt start för sitt
globala medieimperium. Förutom
chefredaktör fungerar han även som
jämställdhetsansvarig, nätansvarig
och självutnämnd föreningsfotograf.
Vad ni har framför er är
alltså Papyrus nummer 4/2014.
Detta nummer innehåller de sista artiklarna från ”das tolle Jahr”
2014. Numret har gjorts tillsammans med min företrädare och sensei Jimmy Holmberg som lärt mig
den ädla konsten bakom Papyrus.
Artiklarna i Papyrus 4/2014
är mångsidiga och alla läsvärda. Vi
får till exempel läsa en spelrecension skriven av herr Ordförande
såväl som tankar om julen skriven
av dennes företrädare (aldrig för sent
för lite ”julfiilis”). Den yngre generationen representeras även i detta
nummer med en TV-shoptext och en
story som beskriver kulturchocken
en gulis hemma från Österbotten får
uppleva i storstan. Vi får även läsa

om Camp Nou, Birgitta Boucht och
en resa i Förenade Arabemiraten.
Till sist vill jag önska er
alla en bra start på herrens år 2015.
Året hämtar med sig mycket roligt
såväl som många utmaningar. Min
tid som Chefredaktör kommer att bli
en av dessa utmaningar men en rolig sådan. Jag är säker på att jag med
min trogna redaktion kommer att
leda denna tidning i samma spår som
min företrädare. Med ett sista tack
till Jimmy och förra årets redaktion
tömmer herr Chefredaktör sin kaffekopp och rusar iväg till kvällens sits.
I kväll skall vi skåla för en bra start på
året och en bra framtid för Papyrus.
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Robert Stjernberg
chefredaktör
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Herr Ordförandes spalt
Det är den första gången som jag
skriver under denna rubrik, vilket
betyder att inte enbart har Historicus
fått en ny ordförande utan även året
har bytt och vi har en ny styrelse och
funktionärskår.
Kommer då något drastiskt
att förändras? Vissa saker ändras ej,
såsom att Greek Sanctuaries-kursen
år efter år finns listad på kursutbudet... (Detta år tycks den dock verkligen gå av stapeln). Don’t fix what
ain’t broken, har någon nån gång
sagt, vilket också gäller för vår ämnesförening.
Nåja, små saker här och där
kanske, men i det stora hela kommer
Historicus att också i fortsättningen
vara Historicus och föreningsmedlemmarna kan se fram emot redan
traditionsbundna evenemang såsom
årsfest, julfest, Halloweenspökeri
och cocktailkväll. Förstås mixtrat
med litet nytt såsom Historicus egna
appro som ordnas i mars. Jag har ett
enormt förtroende för min styrelse
och de funktionärer som valts, och
ser redan nu många positiva tecken
på att detta verkligen kommer att bli
ett år för historieböckerna!
Så till temat för detta nummer av Papyrus, fanatism. Ett mycket högaktuellt tema i dag, med tanke
på inbördeskriget i Syrien eller terrordåden i Europa. Det är dock inte
enbart islamistisk fanatism som är
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på framfarten i världen, utav även
till exempel kristen fanatism i Förenta staterna samt olika former av
(oftast främlingsfientlig) högerfanatism i Europa.
Jag håller i skrivande stund
på att läsa debutromanen av en av
mina favoritförfattare, Umberto Eco,
The Name of the Rose, och fastnade
för detta citat som en mycket bra
beskrivning av dagens värld även
om romanen i fråga utspelar sig i
1300-talets Italien. “Fear prophets,
[...], and those prepared to die for the
truth, for as a rule they make many
others die with them, often before
them, at times instead of them.”
Hur skall då dessa fanatismens profeter, såväl religiösa som
politiska, bekämpas? Det är en fråga
som säkert kommer att prägla detta
decennium i hög grad. Frågan är
dock lätt att besvara: information,
kunskap och utbildning. Utmaningen ligger i hur detta i verkligheten
skall genomföras.
Viva la révolution
du savoir!
Sebastian Lindberg
ordförande
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När österbottniska bonddottern
flyttar till storstaden
Förväntningar. Alla har vi sådana.
En annan sak vi människor är fenomenala på att skapa är fördomar.
Dessa två fenomen är de som jag
kanske stött på mest, både hos mig
själv samt bland andra, i samband
med flytten till Helsingfors. Jag kan
helt ärligt säga att jag hade många
förväntningar, men också fördomar,
när jag tog mitt pick och pack och
drog till storstaden. På ungefär fem
månader har jag fått många förväntningar uppfyllda, men jag har samtidigt fått se många av mina fördomar
gå i kras. Observera många, inte alla.
Det roligaste av allt har dock varit att
få ta del av fördomarna kring Österbotten. Lika fantastiskt varje gång.
Vi är alltså hela tre stycken
gulisar från Österbotten i år. ”Hallelujah, o milde tid, österbottningarna
är här för att sprida ljus och glädje
över hela Helsingfors universitet!”
är de ord vi lyssnar till varje gång
vi presenterar oss vid en ny kurs.
Okej, kanske inte exakt så, men
alltid känner vi oss aningen exotiska. Sedan ska vi förklara varför
vi valde Helsingfors. Varför valde
vi inte Åbo som resten av Österbottens befolkning? Det slår aldrig fel.
Ett annat intressant fall var
när vi hade en föreläsning om stadshistoria. Vi diskuterade hur man vet
att en stad är en stad och vad som
skiljer staden från landsbygden. Fö-

reläsaren log intensivt mot mig när
hon frågade den andra frågan, och
jag uppfattade att hon ville att jag
skulle svara när hon samtidigt til�lade; ”Jamen du som är från landsbygden kan ju svara på om det finns
skillnader i försörjningen i Österbotten?” Jag kunde inte annat än
skratta. Det fanns så mycket gulliga fördomar i just den meningen.
Jag svarade något i stil med att
alla faktiskt inte är bönder och har
en kossa på bakgården i Österbotten heller, och att man faktiskt går
till butiken där också. Jag förstår
ju att hon egentligen inte menade
så, och det är ju fakta att Österbotten består till största delen av landsbygd, men frågan var bara så bra.
Den allra störta skillnaden
när man kommer till Helsingfors
från svenska Österbotten är ju förstås språket. Både omställningen att
det mesta går på finska, men också
det så kallade stadislanget. Jag
måste nog helt erkänna, att om jag
tycker att österbottniska dialekter
kan vara grymt fula, så är nog språket som används här lika, ja, oestetiskt... Samtidigt förundras jag hur
man på riktigt kan få in så många
finska ord i en svensk mening. Oerhört häpnadsväckande. Läste en
gång upp en helt enastående mening
till en av mina barndomsvänner som
inte behärskar finskan så hemskt
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väl. Meningen var alltså författad
på av en helsingforsare. Min barndomsvän såg ut som ett frågetecken.
Det är ju ren fakta att vi
Österbottningar är usla på det finska
språket. Klart det finns tvåspråkiga
i mängd och massor, men det är vi
som är helsvenska som drar ner på
statistiken. Det som jag har observerat är, att jovisst, folk från södra Finland vet att vi är dåliga, men de har
absolut ingen aning om hur dåliga
vi kan vara. Det mest frustrerande
jag varit med om, har varit när man
har erkänt sin okunskap till någon
helsingforsbo, och de svarat att de
också är otroligt usliga och tyckt att
det är jobbigt med finska. Tre sekunder efteråt har de stått och diskuterat
på flytande finska, och senare har
jag förstått att de i princip var tvåspråkiga. Skjut mig. Jag är stolt om
jag får till en felfri mening på finska.
Det finns såklart massa
skillnader mellan Österbotten och
Helsingfors. Bara en sådan sak att
jag t.ex. går mycket mera i Helsingfors än vad jag gjorde hemma. Där
fanns bilen alltid utanför dörren. Jag
har helt säkert tappat 10-20 kg sedan
jag flyttade hit, typ. Jag skulle kunna
hålla på länge, men för att avsluta
tänker jag lära er ett Österbottniskt
ord, ”limin”. Jag har redan introduserat det till många lyckliga själar,
men eftersom det är så fantastiskt
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så vill jag ge er alla äran att ta del
av härligheten. Det betyder i princip träningsvärk, men man kan ju
ha träningsvärk också om man t.ex.
har dammsugit. Då är det ju inte träningsvärk. Eller hur? Det används
alltså som ett adjektiv. En exempelmening; ”Usch, jag är så limin i
armen idag från gårdagen då jag vispade grädde”. Så där, nu anser jag limin vara ett officiellt ord. Varsågoda.
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Sofie Fogde

Julen

Från germansk midvinterfest till Coca-Colagubben
Redan

de gamla grekerna…
Varifrån kommer egentligen
julfirandet? Det finns ett otal olika
kulturer och religioner som ”slåss”
om vems julen egentligen är, varifrån julfirandet egentligen kommer.
Nåja, åtminstone vet vi att
såväl antikens greker som romare
firade ett slags vinterfest runt 25
december, då det var meningen att
såväl ta det lite lugnt efter den sista
skörden, och åtminstone i romarnas
fall (Saturnalia, 17 – 23 december,
ungefär) ihågkomma den gångna
gyllne åldern då Saturnus regerade
över världen och allting var kumbaya, hjältemod och stora slag.
Blodbad, ära och sådant, ni vet.
Under Saturnalia brukade man bland annat också tända
massor av ljus för att symbolisera
att snart skulle det börja bli ljust
igen samt sökandet efter visdom
och sanning, som man med fördel
kunde hålla på med utanför skördetider. Firandet av Saturnalia var
rätt vanligt ända till 300-talet e.Kr.
Romarna gillade att festa, som många
av oss har lärt oss inte minst av att se på
TV-serier som Rome och Spartacus.
Under kejsartiden blev också den oövervinneliga solens fest
(Dies Natalis Solis Invicti), som
torde ha sitt ursprung i en tidigare
persisk fest till Mithras födelsedags
ära, rätt vanlig i riket. Den inföll si-

sådär ungefär 25 december, och då
handlade festligheterna om att solen och ljuset nu höll på att komma
tillbaka, och det evinnerliga vintermörkret (skulle romarna ha varit
finnar, hade de kallat det för kaamosmasennus) snart skulle ta slut.
Dessa festligheter började dö ut
ungefär i samma tider som Saturnalia.
Och så har vi ju givetvis allas våra
vänner germanerna! Germanerna
(inklusive fornnordiska folk) hade
för vana att fira ett slags vinterhelg
ungefär under den senare delen av
december och/eller i början av januari. Det fornnordiska namnet på
denna fest var Midvinterblot, medan
anglosaxiska källor talar om Sumbel.
Det är lite oklart, och eftersom ingen enhetsreligion existerade bland
dessa folk, varierade traditionerna.
Hur som helst brukade man
samla sig vid templet eller kultstället för att offra djur till gudarna.
Blodet smetades omkring altaret,
väggarna (om man hade sådana)
och gudastatyerna, medan köttet
tillreddes för en festmåltid för hela
familjen/byn/”hovet”, beroende lite
på var man råkade befinna sig och
vem man råkade vara. Dessutom
hörde det till att dricka massor av öl.
Och ja, den kristna julen.
Enligt kristen tradition, föddes Jesus
den 25 december, och den kristna
julen firas till minne av detta (jfr
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det engelska namnet på högtiden,
Christmas[s]). Som en liten sidoanmärkning kan det dock påpekas
att evangelierna inte stöder datumet som Jesu födelsedag, utan det
är något som bestämdes av kyrkans
ledning på 300-talet, närmare bestämt av påve Liberius år 354. Det
är en rätt accepterad tanke bland
moderna forskare att kyrkan bestämde sig för detta datum i mycket
stor grad för att underlätta hedningars övergång till kristendomen.
Under tidig medeltid var
dock juldagen inte den viktigaste
jultida högtiden i den kristna kyrkan, utan festligheterna fokuserade
mer runt Epiphania (trettondag jul),
då man ihågkom de tre vise männens visit hos Jesusbarnet. Från
och med 800-talet började juldagen
dock bli mer och mer vanlig som
den största festligheten runt julen,
och under hög- och senmedeltiden var redan juldagen den viktigaste julhögtiden i kristenheten.
Reformationen. Då skulle
man ju skrota alla trevliga helgonfester och annat pompa och ståt. En del
av reformationsrörelserna fortsatte
att fira jul, bland annat den anglikanska kyrkan och lutheranerna. Puritanerna däremot ansåg på 1600-talet
för det mesta att allting var dåligt, så
även julen. Efter att Karl I av England avsattes, förbjöds julfirande år
1647, och vintern var tråkig ända tills
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Karl II upphävde förbudet på julen
1660. Kalvinisterna fortsatte dock
att rynka på näsan. Skottarna var desto mer näsrynkande, och där firade
den presbyterianska kyrkan officiellt
inte jul mellan åren 1640 och 1958.
Sovjetunionen ogillade också
starkt julen, såsom alla andra religiösa högtider, och julen var därmed förbjuden i vårt östra grannland i ca 70 år.
Och så har vi Coca-Cola julen.
I dag firas julen i en stor del av
västvärlden genom att folket påbörjar sitt julstressande senast i
november. Sedan hör det till att
fundera på vilka släktingar och vänner man måste köpa julklappar åt.
För man måste köpa saker, annars är man en dålig medlem av konsumtionssamhället.
Och det räcker heller inte med att
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man köper julklappar. De ska helst
vara dyra, astronomiska till sitt antal, och paketerade i glittrande och
glänsande papper, med olikfärgade
snören och rosetter runt. Sen ska
man sätta dem under granen eller
i en strumpa. Den som varit snäll
har rätt till Minst Tusen julklappar.
Dessutom ska gärna CocaCola-julgubben hämta dem, ni vet,
han med tjock mage efter att ha konsumerat många burgare och cokisar.
Kanske vi borde sluta slåss om varifrån jultraditionerna kommer?

I stället för det kunde vi nästa gång försöka koncentrera oss på
att fundera på vad som egentligen är
viktigt för oss på julen. Är det Minst
Tusen julklappar? Eller är det kanske gemytlig samvaro med familjen?
Måste man köpa fysiska julklappar?
Eller kanske man kunde
tänka sig att pröva på att i stället
t.ex. donera pengar till välgörande
ändamål, oavsett om man tror på en
gubbe i rött, en gubbe på en molnkant eller en gubbe som omger sig
med satyrer och gillar att dricka vin?
Tomas Sjöblom
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Recension:
Wolfenstein: The New Order
Det fanns en tid då så gott som alla
skjutspel som utkom på marknaden
utspelade sig under andra världskriget. Dessa tider är dock långt
förbi idag, då skjutspelen i dagens läge nästan utan undantag utspelar sig antingen i en dystopisk
nära framtid eller i Mellanöstern.
Detta år kunde man som tur
igen återvända till att mangla ner nazister då Wolfenstein: The New Order
släpptes ut till så gott som alla plattformer (PC, PS4, X1, PS3, X360).
The New Order bygger på konceptet av ett alternativt historiescenario och börjar i slutskedet av andra världskriget. Det går inte så värst
bra för de allierade som tar hårt stryk
av det tyska krigsmaskineriet som
utvecklats långt förbi deras egen.
Man spelar som den klassiska ärketypen av amerikansk actionhjälte, B.J. Blazkowicz, som
redan år 1992 presenterades i det
ursprungliga Wolfenstein 3D-spelet.
Spelet börjar med ett misslyckat
anfall på en fästning i Tyskland,
där Blazkowiczs ärkefiende, den
onde General Wilhelm “Deathshead” Strasse, håller hus. Deathshead är en “vetenskapsman” som
får Mengele att verka som ett gott
val som barnvakt för dina barn.
B.J. Blazkowicz faller ned
i havet från ett av fönstren i fästningen då han försöker rymma
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stället, och hamnar i en djup koma
på grund av fallet och syrebrist.
Då Blazkowicz vaknar upp är året
1960. Tyskland har vunnit kriget,
Storbritannien har blivit ockuperat
av Tyskland, Sovjetunionen har
minskats till en liten remsa vid Stilla
havets kust och alla större städer i
USA har fått smaka på atombomben.
Det är nu Blazkowicz uppgift att
leda de underjordiska partisanerna
i Berlin och störta den tyska regimen. Detta görs genom det enda sättet Blazkowicz vet hur, nämligen
genom pipröret på hans maskingevär.
Den ändlösa lusten på naziblod för spelaren till bland annat
tyska armébaser, polska sjukhus,
ett sönderbombat London och
ja, den mörka sidan av månen.
Sällan har det varit lika roligt heller att bestraffa nazisterna
för deras brott mot mänskligheten
genom att skjuta dem i fyra bitar så
att inälvorna och järnkorsen strittar.
Det finns ett sadistiskt välmående
att finna då man springer nedför
smala korridorer utrustad med två
hagelgevär och de tyska soldaterna skjuts i små bitar en efter en.
Eftersom tyskarna utvecklats teknologiskt mycket sedan andra
världskriget får man även strida mot
robothundar, pansarutrustade soldater som får dem att likna närmast
jättar iklädda dykarutrustning samt
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gigantiska dödsmaskiner som sträcker sig långt över hustakens höjd.
The New Order ger inte enbart nostalgiska känslor på grund av miljön
den är placerad i eller för att det är än
en reboot av den klassiska Wolfenstein-serien. Anmärkningsvärt är att
man i New Order ej på samma sätt
som i de moderna skjutspelen automatiskt får sina liv påfyllda eller
mera ammunition, vilket leder till att
man ständigt måste vara på jakt efter
mera ammunition samt bandagelådor. Detta förändrar dynamiken i
spelet stort och gör att det ibland kan
förvandlas till en kamp för livet även
för supermänniskan Blazkowicz
ifall fiendemassorna blir allt för stora. Vid dessa tillfällen kan den tysta
vägen ofta vara den bättre lösningen.
Spelet skapar också variation genom att det alltid finns
möjligheten att använda sig av
kniv och ljudisolerad pistol istället för att komma springandes in
i rummet med vapnen sjungande.
Spelet
är
dessutom
fyllt
med små detaljer som ofta
lyfter ett leende på läpparna.
Till exempel har många av
riktiga världens filmer förvandlats
till tyska versioner. Låter till exempel “Herrn Doktor Nein”, där Bauer, Jürgen Bauer, hemliga agenten
medrustad sin Luger och en licens
att döda bekant? Ur en turistguide

för Europaresenärer kan vi också
läsa att till exempel pasta, sniglar,
Yorkshire pudding mm. har förbjudits, och istället serveras god Bayersk korv runt hela kontinenten.
Med sin kampanj på cirka 15 timmar är Wolfenstein: The
New Order ett av de bästa spelen
år 2014, iallafall i sin genre. Och
jag rekommenderar varmt att alla
som ens ytligt är intresserade av
dess koncept eller skjutspel överlag
stiftar bekantskap med denna juvel.
Sebastian Lindberg
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FRIHET, JÄMLIKHET, SYSTERSKAP

Ett samtal med Birgitta Boucht om kvinnorörelsen i
1960-70-talets Finland
Feminist, fredsaktivist och författare. Boucht har hunnit med mycket.
Tillsammans med Carita Nyström
skrev hon 1975 Denna värld är vår:
handbok i systerskap, som blev det
första finlandssvenska feministiska
manifestet. Men hur såg samhället ut när boken skrevs, och hur
fördes den feministiska kampen då?
-Berätta om dina minnen av nya kvinnorörelsen i
Finland mot slutet av 60-talet.
Boucht tar upp självbiografin Förklädd och naken (2014).
- Ja, här har jag ju försökt
minnas hur det var då. Det är ofta så
att när förändringar sker märker man
inte dem just då, men när jag började
skriva om den tiden häromåret insåg
jag att det ju är så mycket som förändrats sen dess! Till det bättre. Sedan
[efter sjuttiotalet] kom det ju en backlash. Men inte hade vi tid då att tänka
på att om tjugo år så blir det en backlash - då kommer man ju ingen vart.
Man måste bara bestämma sig för att det man gör
är det viktiga, och hitta de rätta argumenten att föra fram sin
sak. Man måste leva i stunden!
Men sextioåtta, och sjuttiotalet, det är den tid jag själv uppskattat mest i livet. Det var möjligt
att på många plan aktivera människor och genomföra nya idéer, t.ex.i
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kulturlivet, via alternativa förlag
som startades då, och på det sociala
planet var ju också alla förändringar till det bättre. Vi var väl också
naiva då, trodde att nu kommer alla
förstå att när kvinnorna blir jämlika
med männen så blir hela samhället bättre. Att vi med Denna värld
är vår hade svaret på alla frågor.
Riktigt så enkelt var det ju
inte. Vi har en lång väg att gå.
Men man måste bara vara envis och
hålla fast vid det som är kärnan. Jag
blev så glad på Göteborgs bokmässa
nu i höst när jag fick tag på en diktsamling av den svenska 92-åriga poeten
Ingrid Sjöstrand. Planet till salu, blå.
Obehagliga dikter. Tänk att som nittiotvååring skriva denna stridsskrift
mot kärnkraft och krigshetsare!
RÄTTEN TILL DEN EGNA
KROPPEN
Något som hade stor betydelse var
ju p-pillret som kom på 60-talet.
- Tänk att det kom först
då! Jag är uppvuxen i en tid då
det inte fanns något alls, annat än
avhållsamhet. Och det i kombination med att det var så fruktansvärt
skambelagt att bli med barn. Det
var ju det vi var mest rädda för!
Jag minns när min dåvarande fästman skulle köpa kondomer på apoteket och där såg de
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nedlåtande på honom och sa “vi för
inte sådana saker”. Det var en lättnad när pillret kom även om de ju
hade många konstiga biverkningar.
De första pillerna på
marknaden var riktigt illa, de gav
också upphov till cancer och annat vi inte ens förstod att vara
rädda för. Egentligen är det
bästa att komma i övergångsåldern, det är en fantastisk frihet!
-Vad kostade pillret, hade arbetarkvinnornaråd?
- Nej, det tror jag de inte
hade. Pillret kostade en del och
man måste ju ta det varje dag.
Det var fortfarande svårt att prata om
pillret, det gick inte att säga “mitt
största problem är att jag inte vill bli
gravid men jag vet inte hur jag ska
göra”. Feminismen lättade på tabut.
-Fanns det något motstånd
mot pillret?
-Jag minns mest abortdebatten, som var starkt polariserad. Kyrkan var helt emot abort, yrkade på
livets helighet, medan de flesta feministerna menade att den bästa lösningen ibland, kanske för en hel familj,
är en abort under säkra förhållanden.
Att det inte är en moralisk fråga.
-Det är ju bra, för vissa mänskor kommer väl alltid att tycka att
abort är fel just på moraliska grunder...
- Ja. På sjuttiotalet skrev
jag en artikel i Vasabladet, för fri
abort, och Elly Sigfrids kritiserade
den. Hon var annars en fin människa med ett starkt socialt sam-

vete, men ibland tycker jag att man
borde kunna se andra, ta hänsyn,
hellre än att hålla på sina principer.
Innan Finland, och Sverige, fick rätt till fri abort på sjuttiotalet, var det till Polen man for för
att göra ingreppet. Idag är ju som
tur de flesta aborter lätta att utföra i Finland. Det är ett framsteg!
KVINNOGRUPPER
-Det verkar ha funnits en större
kollektivism på sjuttiotalet än det
finns idag...
- Nå, de här små kvinnogrupperna
växte ju upp som svampar i jorden,
det spred sig snabbt och kändes
som om det var något folk, kvinnor,
hade väntat på. Vi inspirerades av
Sverige, träffades och pratade öga
mot öga, den fysiska kontakten var
viktig, vi såg varandra, skrattade
tillsammans och det gav fast mark
under fötterna. Man kan också mer
omedelbart reda ut saker och förklara när man möts på riktigt och
sitter ner och talar. Växelverkan
är omedelbar till skillnad från idag
när kollektivismen finns på nätet.
Kvinnogruppen
Marxistfeministerna som Boucht var med i
ledde till skrivandet och publicerandet av Denna värld är vår år 1975.
- Berätta mer om arbetsprocessen kring boken!
- Den var lång! Det fanns
inte mycket material upptäckte vi,
och vi hade sällan tid att sätta oss
ner och skriva. Carita och jag prat-
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ade ihop oss, vad ville vi den skulle
ge. Vi ville ha en teoretisk del, om
feminismen, och praktiska exempel.
Cita skrev om ekonomin, det var
hennes område, jag skrev om sexualitet och kärlek. Våra dikter [som
utgör hälften av boken] var också
väldigt viktiga. Från början tänkte vi
inte ha med dem, Denna värld skulle
bli en rent feministisk fackbok. Men
när vi två träffades under sommaren
kom det fram att båda hade skrivit
dikter i stället för att jobba med
boken. Sen märkte vi att dikterna
hör ihop med prosadelen. Parollen
Förena praktiken, teorin och poesin tycker jag fortfarande är viktig.
Vi hade en ordlista på
slutet, vad t.ex. patriarkat betyder. Och ‘manschauvinist’, det
nämnde vi mycket! Vi hade också en litteraturlista som innehöll
böcker om kvinnor och deras villkor i andra länder, världen över.
- Camilla Mickwitz gjorde
pärmen, jag tycker den blev jättefin, och så kom boken då ut.
- Hur togs den emot?
- Vi fick både bra och dåliga reaktioner. Av motståndarna
fick vi kritiska recensioner och vi
kallades karahatare och en massa
annat. Vi hörde då till flera organisationer där det fanns flest män
och man kunde märka att när man
kom in i ett rum så suckades det.
Men i takt med att tiderna förändrades så minskade förlöjligandet.
Några tyckte det var för tidigt att ge
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ut en sådan bok, vänstern borde först
konsolideras innan vi kunde ta upp en
ny fråga. Men hade vi väntat skulle vi
väl inte ännu i denna dag gett ut den!
Vi var väldigt stolta över
boken. Och det var bra att den kom
ut på Boklaget, [ett förlag] som
vi själva hade varit med och startat. Vi försökte faktiskt först presentera idén för Johannes Salminen på Söderströms, vi tänkte det
kunde vara bra med ett etablerat
förlag då vi inte visste så mycket
om bokutgivning på den tiden.
Men på lunch med redaktören var Salminen alldeles uppfylld av vad han läst om de engelska
skorstenspojkarnas hemska öden.
Han tyckte att det där med
kvinnor var ju ingenting jämfört
med fejarna! Man kan ju tycka att
det hade kunnat finnas plats för båda.
VÄNSTERKVINNOR
- Hur valde ni namnet på er kvinnogrupp Marxistfeministerna?
- Vi hade så många olika
förslag, men vi ville ändå understryka att det var en vänstergrupp. Som
vänstergrupp var den också speciell
på den tiden i.o.m. att den var inkluderande. Det var ju en väldigt polariserad tid då, alla höll sig för sig
själva. Men vi hade av alla slags
folk, socialdemokrater och taistoiter
och svenska folkpartister, det var en
gränsöverskridande politisk grupp!
De fanns de i vår grupp som
kunde väldigt mycket om marx-
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ismen och tyckte det var en bra
form att undersöka världen från. Vi
eftersträvade ju att få syn på dolda
mekanismer och se vad det är som
styr oss, så då tyckte vi att Marxistfeministerna blev bra. Men det
var nog mycket diskussion kring
namnet. Några var rädda att det
kunde missförstås. Vi använde
mest [förkortningen] MF-gruppen.
Vi samarbetade också med flera
borgerliga kvinnogrupper, faktiskt.
- T.ex. Unionen då?
- Nej, inte med Unionen!
Jag vet inte om du hör till den...
-Nej.
- Problemet med Unionen
var att de hade för mycket pengar.
De var ju jätterädda för att feministerna skulle ta över och bestämma
om deras pengar. De ville styra och
ställa och vi tyckte de var väldigt
patriarkaliska. De hade heller inte
förståelse för det finlandssvenska.
Men vi åkte runt till olika
ställen och berättade hur man då
startar en kvinnogrupp, vi skapade studiecirklar och sånt. Både
Carita och jag hade ju bakgrund
inom folkbildningen.Vår pedagogik
gick ut på att alla i gruppen sitter
inne med värdefull kunskap och
att det inte finns bara ett rätt sätt
att undervisa eller lösa problem på.
- Har du fler minnen från
tiden i MF-gruppen?
- Jag tyckte om att vi sågs
hemma hos varandra, för det var
svårt att få barnvakt. Barnen fick

vara med och lärde sig hur man
demonstrerar och gör skyltar. Det
var ett format där det fanns plats
för en, och mötet fick hålla på så
länge det behövdes. Jag var inte
med då när gruppen startades, allt
började hemma hos systrarna Annlis
och Gerd Söderholm och Carita, de
bodde i ett kollektiv tillsammans.
Vi [MF-gruppen] träffas fortfarande
ibland, det är människor man haft en
livslång kontakt med, vi känner varandra bra, det är nästan som en familj.
FINLÄNDSK FEMINISM OCH
INTERSEKTIONALITET
-Fanns några speciella utmaningar för feminismen just i Finland?
- Hemskt många tyckte att
vi inte har ett jämställdhetsproblem i Finland. Vi har starka kvinnor som har jobbat, under kriget
skötte de i stort sett hela landet.
- När man kallade sig
för feminist vid den här tiden,
vilka
reaktioner
mötte
det?
- I början visste inte folk
vad ordet betydde, de frågade vad vi
eftersträvade och så, vi måste förklara väldigt mycket. Feminismen var
främmande. Och vi var ju en bred
organisation utan ordförande så det
var väldigt svårt för media att veta
vem de skulle kontakta när de ville
få reda på något om feminismen!
Hur
fungerade
intersektionalismen,förenandet
av olika kamper, för er? Ni var
ju trots allt en vänstergrupp.
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- Jag tyckte det fungerade bra. Termen intersektionalitet fanns inte på
den tiden, mina barnbarn har försökt
förklara för mig vad det betyder.
Det var ju en [politiskt] fundamentalistisk tid på sextio-sjuttiotalet.
Det första man måste svara på var
om man var för eller emot Sovjetunionen. Vår energi gick ändå
mest till MF-gruppen. Helsingfors
feminister hade också ett gemensamt utrymme, feministkällaren, där
var både svensk- och finskspråkiga
grupper. Sen hade vi stormöten en
gång i månaden där, men de var ganska kaotiska. Jag tyckte mer om att
skriva, dikter och artiklar, i stället.
- Till sist, om du jämför hur kvinnans situation i Finland var för 40, 45 år sen och
hur det ser ut idag, vad ser du?
- Kvinnors situation har på
många sätt förbättrats, vi har kommit en bit på vägen. Men dagens
samhälle är ju ett utpräglat kravsamhälle, man måste hela tiden prestera,
vara bäst. Det är fruktansvärt. Inte
nog med att du ska prestera på jobbet, du ska prestera med din kropp,
du ska ha ett bra socialt liv... Förr
var det lättare att stå emot saker
man inte gillar eller vill leva upp till,
idag är det svårt. Dagens samhälle
är som ett ekorrhjul. För man kan
ju inte göra allt! Mycket har blivit
sämre för både kvinnor och män!
Och tidsperioden sextiosjuttotalet är ju inte isolerad
från allt som hände efteråt.

15

-Sen när jag började jobba med [den
feministiska kulturtidskriften] Astra
1995 var det ju en ren uppföljning
av sextio- sjuttiotalet, säger Boucht.
Ja, ens aktivism tar ju inte slut.
- Ja jag tycker inte att det
ska få ta slut egentligen. Men klart
att vissa tröttnar när man märker
att det inte gått så mycket framåt
genom åren, och ska man nu igen
måsta förklara allt. Att feminister
inte hatar män, t.ex! Jag tänker på
Sjöstrand, att som 92-årig feminist och fredsaktivist driva kampen framåt. Hon är en bra förebild.
Samtalet slutar i dessa aktivismens
tecken, och jag känner mig uppmuntrad, stark. I dagens värld där den som
skriker högst får säga mest är det lätt
att förtvivla. Men jag är inte ensam,
vi är inte ensamma. Kampen för en
bättre värld för alla kön fortsätter.

Daniela Fougstedt
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Bouch tillsammans med artikelskribenten på bokmässan i Helsingfors
2014.
Foto: Linda Sederholm
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TV-shop’n’shit

Jag har en mycket strikt morgonrutin. Dagen börjar alltid med två koppar kaffe, två smörgåsar, ett glas
juice och morgontidningen.
När tidningen är läst,
smörgåsarna ätna, juicen uppdrucken och den ena kaffekoppen avklarad, förflyttar jag mig med koffeindos nummer två till vardagsrummet.
(Alltså samma rum som köket, i
och med att det är det enda rummet,
men låter mera jet-set på detta vis).
Väl framme knäpper jag på TVn för
att få min dagliga dos av TV-shop.
Varför? Jag vet inte säkert, men det
är förstås någonting jag begrundat
länge och väl.
Ja, varför är ett program
som TV-shop en sådan viktig del av
mitt liv? Jag lutar mer och mer åt att
tro att det beror på programvärdarnas oändliga positivitet. Det har ingen skillnad hur dålig eller onödig
produkten de skall sälja är, där står
de ändå leende, febrilt sökande efter
fördelar med just denna fantastiska
”uppfinning”. Det har ingen skillnad
fast personerna i fråga troligen sålt
sin själ till satan och att deras högsta önskan är att slippa gå till jobb
varje dag, för att de hatar sig själva
och vad de gjort med sina liv. De står
ändå där, med världens största smil
på läpparna.Jag tycker att det är en
livsinställning som denna, som vi
vanliga dödliga kunde lära oss av!
Låt mig ta ett exempel. Den
senaste tiden har man i TV-shop
försökt sälja en keramisk stekpanna,
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låtom oss kalla den Cerashit. Denna
stekpanna är tydligen helt överlägsen
alla andra och en total nödvändighet
i varje hus och hem. Typ den bästa
uppfinningen någonsin! Enda problemet är ju att det fortfarande är en
stekpanna. Och det faktum att vi har
haft stekpannor betydligt längre än
sen i höstas slår lite hål på teorin att
det är en fantastisk uppfinning. Det
är lite som att säga att det kom som
en chock när man lade till en fjärde
udd på gaffeln. Att detta på något
sätt var att återuppfinna ett bestick.
Njäää...
Missförstå mig inte, det
finns säkert fördelar med Cerashit.
Man kan säkert ta bort den från plattan och den fortsätter tillreda maten
tills den är helt perfekt och smaklökarnas orgasmer sprutar åt höger
och vänster. Men den är inte så revolutionerande att den behöver en infomercial.
Nå, hur som helst. Detta
faktum att produkten inte är så fantastisk verkar även programvärdarna
inse. De vet att man inte kan sälja
en produkt som denna med saklig
reklam och äkta fakta. De vet att
man måste överdriva. Och det är
tack vare överdrifterna som jag älskar TV-shop. För att de verkligen
överdriver. Ordentligt. Till exempel
säger man inte att Cerashits keramiska egenskaper gör att ingen vanlig
mat fastnar i den. Nej, man visar
detta. Och inte med mat, utan med
plastbestick och plastmuggar! Hur
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fantastiskt är inte detta? Tänk dig
att du någon gång bara får totalt fel i
huvudet och vill äta plast. Nu är det
möjligt, med Cerashit! Och plasten
fastnar inte ens i stekpannans botten.
Den bara glider iväg, lika lätt som en
full, överviktig, medelålders man på
en bowlingbana.
But wait, there’s more! Om
du råkar vara en smed till yrket kan
du även tillreda din mat på arbetsplatsen. Stoppa bara in Cerashit
i ässjan och stek dina ägg. I 1200
GRADER CELCIUS! Och om du
är en styrkelyftare utan like, men
av någon orsak saknar träningsutrustning, oroa dig icke. Du kan
träna genom att försöka trycka ihop
Cerashit till någon form av osmaklig
kebabrulle. Förstås kommer du att
misslyckas, så kanske bäst att börja
med en vanlig Teflon-panna, för som
vi vet är de ingenting jämfört med
Cerashit då det kommer till hållbarhet!
Ja, alla ovannämnda exempel är tagna direkt från en TV-shopreklam och då har jag inte behandlat
allt. Jag tänkte inte desto mera ta upp
att man på TV-shop tydligen tror att
allmänheten är mongoloider. Det
nämns till exempel inte att Teflonpannor förstås går sönder om man
envisas med att våldsamt skrapa dem
med en metall-stekspade, eller av
någon sjuk impuls bestämmer sig för
att steka skruvar i dem.(Även detta
händer i reklamen. Alltså se den,
ni ångrar det inte!) Så som ni kan

förstå, måste man som värd för ett
program som detta antingen ha slagit
huvudet i golvet då ens mor födde en
stående på en byggarbetsplats, ELLER bara ha en sjukt positiv livsinställning och en arbetsmoral som
inte är av denna värld. Jag tror starkt
på det senare; heja TV-shop!
Martin Pettersson
”Det dagliga livets största kritiker”
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Förklara eller förstå ett fenomen?
Så jag tentar nu bort min sista obligatoriska ämneskurs i historia.
Denna metodkurs är så basic att jag
borde ha avklarat den första året och
inte fjärde. Men en tröst är att den
just därför känns rätt så överkomlig
nu. Något har man trots allt lärt sig
under sina år på Unionsgatan tänker
jag mig. En bra bok är det eftersom den försöker bredda läsarens
förståelse för humaniora. Egentligen
läser jag tre böcker simultant, men
just denna något föråldrade bok tilltalar mig extra mycket. Medan jag
läser gör jag anteckningar med papper och penna som vilken normal
mainstreamstudent som helst före
MacBook Air-epoken. Det smala
blyet är knappt läsligt i mitt dunkla
rum, men det är något med papper,
penna och tystnad som tilltalar mig.
Nu över till boken och dess
lärdomar. Spetsa öronen alla gulisar
och övriga vetgiriga, för nu börjar
min predikan. Det är som så, att
vissa forskare i laboratorier kan titta
på kromosomer genom mikroskopet och skriva ner sina iakttagelser.
Celldelningen pågår för fullt under
linsen. Sedan kan en forskare i samma bransch på andra sidan jordklotet
upprepa proceduren och komma
fram till exakt samma sak. De skriver noggrant ner sina resultat och kam
empiriskt och övertygande bryta ny
mark i sin vetenskaps namn. Klappat
och klart. Science, biatches!
Under tiden står en antro-
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polog någonstans i världen och tittar
på en pilgrimsfärd med hjälp av sin
kikare. Solen gassar. Det ser märkligt ut, och han bestämmer sig för att
klättra ner och delta i marschen. Han
vill lära sig fenomenet “inifrån”.
Han är själv instrumentet för forskningen. Hans kollega läser kanske
om äventyret ett halvår senare och
blir inspirerad. Han bokar till sist
en biljett och reser dit för att göra
liknande observationer. Skillnaden
denna gång är att ett regnväder härjar i området just då pilgrimsfärden
bevittnas. Han beskriver fenomenet på ett helt annat sätt än den
föregående antropologen. Varför?
Herakleitos från Efesos
(540-480 f.Kr.) sade att man inte kan
stiga ner i samma flod två gånger,
eftersom man omsluts av helt nytt
vatten. “Allt flyter” blev hans slogan. Humaniora är ju helt klart
mera random än naturvetenskap,
men finns det något häftigare än
att ständigt hitta nya infallsvinklar?
Mänskligheten lever och kan studeras i det oändliga, vilket gör att vi
som historiestuderande egentligen
har oändligt mycket arbete att utföra. Vem kan väl påstå att humanister ofta går arbetslösa?
Jag minns den där dagen
i april någon gång runt millennieskiftet då jag fick ett paket med
något helt nytt, kromfärgat redskap
på min födelsedag. Jag älskade mitt
mikroskop som barn och kan lätt ka-
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lla det en av mina absolut viktigaste
leksaker någonsin. Matematik, kemi
och biologi var mina favoritämnen
under en stor del av mina skolår. Jag
pressade blommor och blad in under
linsen. Jag ville se på mina grodyngel på väääldigt nära håll. Men jag
ville också leva mig in i hur de simmade mellan mina stenar på fatets
botten. Känna deras skräck när mina
legogubbar dykte efter dem med spjut… Plötsligt var det lite mer intressant att leva sig in i fenomenet än att
bara iaktta det utifrån.
Kombinationen av naturvetenskap och humaniora delar ännu
idag min stackars hjärna. Ibland
så kallt analytiskt, ibland så varmt
förstående. Det roliga och samtidigt

utmanande med vårt ämne är att det
välkomnar all slags förförståelse
och kunskap. Är inte detta en fantastisk rikedom? Vi ska dock inte bara
sitta och drömma oss igenom vår
studietid. Dags att återgå till boken
nu, för någon dag vill jag ju också
har ett papper på att jag har studerat
denna fängslande vetenskap som vi
kallar humaniora.
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Jimmy Holmberg
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Oljepengar, kalvbacon och slavarbetskraft
En historikers resedagbok i Förenade
Arabemiraten

Efter julfestveckoslutet var tanken
på ett varmt alkoholfritt land ganska så lockande. På tisdag följande
vecka bar det nämligen av till de
Förenade Arabemiraten. I detta avlägsna ökenland skulle jag spendera
sju hela dagar, julafton inkluderat.
När jag då tidigt på tisdag morgon
satt i flygplanet och funderade över
detta resmål viste jag inte alls vad
jag skulle förvänta mig. Vad jag
hört om Förenade Arabemiraten var
väldigt tudelat.
Under de senaste årtiondena
har arabvärlden rest sig till toppen
av världsekonomin, speciellt när det
gäller olja. Med oljepengar har det
rests enorma storstäder mitt i öknen
där det inte funnits så mycket som
en beduinhydda tidigare. Förenade
Arabemiraten är ett praktexempel på
detta, inte minst miljonstaden Dubai. Landet är bland de få absoluta
monarkierna kvar i världen och är
uppbyggt av sju stycken emirat som
alla regionalt styrs av sina egna shejker. Shejk Khalif av Abu Dhabi är
hursomhelst den ledande av dessa
sju. På senaste tiden har Förenade
Arabemiraten legat mycket på tapeten, vare sig det gäller arabernas
sagolika rikedom eller städernas
överdrivna utveckling.
I människorättsfrågor har
Arabemiraten även kritiserats, speciellt när det gäller de så kallade
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gästarbetarna från Asien. Den milda
sharialagen som Emiraten styrs av
förbjuder även vissa västerländska
bekvämligheter så som griskött och
alkohol. När vi väl började landa tog
mitt flummande slut. Efter 6 timmar
av sovande, läsande och smaskig
flygplansmat hade vi äntligen nått
vårt mål. Efter att ha landat på flygplatsen i Dubai tog vi bussen till
stället var jag skulle spendera denna
vecka, emiratet Ras al-Khaimah.
Under den över två timmar långa
bussfärden fick jag verkligen njuta
av landskapet denna öken hade att
erbjuda. Och tro det eller ej fann jag
det ytterst fascinerande. Mitt genom
öknen gick en spikrak motorväg med
6 stycken filer eller mera åt båda hållen. På denna körde araberna med
hastigheter som skulle få den finska
polisen att riva håret av sig. Nästan
alla bilar var kritvita med svärtade
fönster. Inte var det några mysiga
småbilar heller. Det var Land Rover,
Rolls Royce och Mercedes som ägde
dessa vägar. Till på köpet var varenda en bil i denna dammiga öken
nytvättad utan en fläck på sin vita
motorhuv. Jag fick senare höra ett
det är straffbart med böter eller fängelse att köra med smutsig bil, något
som förklarar saken ganska bra. Det
var dock inte endast vägen som höll
mitt intresse under den över två timmar långs resan, omgivningen var
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minst lika absurd. För det mesta
var det öken med kameler, palmer
och annan rekvisita som hör detta
land till. Men alltid då och då reste
sig enorma skyskrapor och hotell ur
ökensanden. Det kunde vara flera
kilometer mellan ett tjugovånigt hotell och närmaste bebyggelse. Bara
öken och någon ensam kamel där
emellan. Mitt i öknen fanns det även
otaliga enorma vattenparker, golfbanor och köpcenter. Och över allt
byggdes det bara mera och mera.
Jag insåg snabbt vad som orsakade
detta märkliga fenomen, nämligen
pengar. Om man har tillräckligt med
oljepengar har man väl inte mycket
bättre för sig än att bygga otaliga
skyskrapor.
När bussen äntligen anlände
till hotellet var jag väldigt glad över
att vårt hotell befann sig vid stranden
och inte mitt i öknen. Trots sin storlek fanns det ett visst lugn över detta
hotell var jag bodde i 7 dagar. Det
saknade beachpartys, vattenpolo
och pinsamt kvällsprogram som är
typiskt för motsvarande strand orter
runt om i världen. Beachpartyt ersattes med vattenpipa medan kvällsprogrammet ersattes med bönerop
från de närliggande minareterna.
Det arabiska lugnet passade mig
utmärkt. På hotellområdet fanns
det såklart tillgänglighet till diverse
västerländska bekvämligheter men
jag beslöt mig att ta det väldigt lugnt
med dessa, ”maassa maan tavalla”
som det heter. Alkohol drack jag en-

dast något glas vin till maten eller en
öl på stranden för att retas med folk
via diverse sociala medier. I frukostbordet bekantade jag även med en
arabisk version av något jag trodde
mig komma sakna under denna
resa, nämligen bacon gjort på kalvkött. Det var en väldigt intressant
smakupplevelse som jag varmt kan
rekommendera för resenärer i motsvarande områden.
Tro det eller ej så var kalvbaconet inte den enda kulturshocken
jag upplevde under resan, det fanns
en del annat som jag tänker ta upp.
För det första finns det inga skatter
i Förenade Arabemiraten, den enda
beskattade varan är såklart alkohol.
Tack vare inga skatter är t.ex. bilar
löjligt billiga, en splitterny Range
Rover kostade ungefär 60 000 euro.
När du väl köpt din Range Rover kan
du tanka den för ca 0.30e/liter. Till
skillnad från många andra arabland
är emiraten dessutom en aning liberalare och även kvinnor får njuta av
dessa billiga priser. Dock måste bilar körda av kvinnor ha ett speciellt
märke på bakfönstret. Förutom det
fanns det även speciella kvinnotaxin. Dessa var alltid ljusröda, vilket
jag på något perverst sätt ansåg vara
ganska gulligt. Det var just denna
blandning mellan den traditionella
islamska kulturen och det moderna
som verkligen fascinerade mig. Med
sina heltäckande slöjor bar kvinnorna ofta dyra väskor och klackskor av
senaste mode. Männen däremot var
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ofta klädda i traditionella vita arabiska dräkter men bar likaså de dyraste
klockor av märket Rolex som går att
köpa. Vissa hade även bytt ut sina
traditionella huvudbonader mot Ferrarikepsar, något som roade mig lika
mycket varje gång jag så det.
En dag besökte jag även
Dubai, något jag definitivt har ett
par tankar om. På vägen till Dubai bekantade jag mig med taxichauffören Iqbal. Han var från
Pakistan och jobbade på ett tre års
kontrakt i Arabemiraten. Hemma i
Pakistan hade han fem stycken barn.
Han verkade relativt nöjd med sitt
jobb trots de långa arbetsdagarna.
Det bör nämnas att Iqbal såväl som
många andra som jobbar i Förenade
Arabemiraten inte är medborgare i
landet, endast gästarbetare. Något
runt 80% av alla människor som
bor i emiraten är inte medborgare,
medborgarskap beviljas i allmänhet
endast till araber. Gästarbetarna har
ingen färdigställd minimilön och de
har inte värst mycket att säga till om
när det gäller deras arbetsrättigheter.
När vi körde genom öknen kunde
man se detta med egna ögon. Från
vägen kunde man se dessa arbetare
skyffla sand eller bygga nya hotell,
alla iklädda samma blåa halare. Största delen av de lägst ställda gästarbetarna är från Indien och Pakistan. De
arbetar med allt från hotellbyggande
till gräsklippande. Gästarbetarna är
bundna till fleråriga kontrakt som
inte kan brytas, att arbetsgivaren
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konfiskerar deras pass tills kontraktet är slutfört är inte allt för ovanligt.
När vi väl nått Dubai såg
man verkligen vad tiotusentals gästarbetare byggt upp på inte allt för
många år. Och jag måste säga att
jag var högst imponerad. Att köra
runt i Dubai var som att köra runt i
framtiden, eller åtminstone utopiska
min vision av den. Hundratals skyskrapor sköt i höjden, välfungerande
eltåg gick runt om i staden och inte
någonstans såg du så mycket som ett
tuggummi på marken. Med min lilla
överdrift kring stadens renhet vill
jag bara påpeka hur ren och stilig
denna miljonstad var till skillnad
som så gott som alla andra storstäder
jag besökt. Även detta kan förklaras
med att nedskräpning är förbjudet
och straffbart med fängelse. Något
vi borde införa även i Helsingfors
om ni frågar mig. Dubai saknade
nästan totalt reklamer och blinkande
ledljus. Detta skapade ett vist lugn
man inte påträffar i motsvarande
storstäder som t.ex. New York eller
Tokyo. Det mest imponerande var
såklart stadens huvudattraktion Burj
Khalifa, världens högsta byggnad.
Att stå och titta upp mot denna över
800 meter höga skyskrapa var verkligen häpnadsväckande. Tyvärr fick
jag inte möjlighet att åka upp till toppen på skyskrapan. Mängden människor i kö skulle ha räckt till att fylla
Helsingfors ishall ett par gånger om.
Efter solnedgången och kvällens
sista bönerop åskådade jag med häp-
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nad en enorm fontänshow i takt till
arabisk musik. Motsvarande hålls
varje dag efter solnedgång breved
Burj Khalifa, ett rakt bevis på shejkens rikedom. Jag rekommenderar
samtliga läsare att kolla upp fontänshowen på internet, den är verkligen
imponerande.
På vägen hem såg jag än
engång den andra sidan av det
futuristiska Dubai. Ut från Dubai transporterades nu på kvällen
busstransport efter busstransport
av de blåklädda gästarbetarna. Sedan tidig morgon hade de arbetat
hårt med diverse sysslor för att bygga ut och upprätthålla staden. Nu
transporterades de ut till baracker i
öknen för natten, bara för att vakna
nästa morgon klockan 5 och fortsätta arbetet. När vi väl var framme
fick taxichauffören Iqbal lite extra
dricks. Resen av dagarna bestod för
det mesta av arabisk mat, vattenpipa
och slöande på stranden, något ni
knappast orkar läsa om.
När jag nu skriver denna text tio
kilometer i luftrummet ovanför Iran
avnjuter jag en välförtjänt Karhu
A-öl och tänker tillbaka över denna
bisarra resa. Hur har dessa sju dagar
i de Förenta Arabemiraten påverkat
mig? Jag har upplevt en av de mest
imponerande städerna i världen men
även sett stadens andra sida, nämligen gästarbetarna som byggt upp
detta ekonomiska imperium. Förutom det har jag för första gången upplevt islamsk kultur på en personlig

nivå, något som väckt många tankar.
Det är en till oss väldigt främmande
kultur som utifrån inte är värst enkel
att analysera. När jag en dag såg ett
ungt arabiskt par sittandes på kvällste vid stranden båda iklädda traditionella kläder såg jag inget förtryck,
utan endast ett ungt par i 20-års ålder
skrattandes som vilket ungt par som
helst hemma i Helsingfors. Det är
på grund av små upplever som detta
som jag uppmanar alla att resa och
observera. Att uppleva en kultur på
en personlig nivå är väldigt annorlunda än att läsa om den på internet.
Detta är svåra frågor att ta ställning
till, kanske jag i min trötthet helt enkelt överdramatiserar det hela och
borde beställa en till Karhu. Åtminstone tänker jag pröva kalvbaconet
hemma.
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Det primitiva nöjet
Jimmy Holmberg
Jag har bevittnat flera fotbolls- ser en strimma grönt gräs och sematcher från läktaren under mitt liv. dan arenan i all dess prakt. Jag hör
Trodde jag. Ända tills jag besökte vrålen från cirka 78 000 åskådare.
Barcelona och Estadio Camp Nou. Jag sluter ögonen och vet mitt i allt
Då insåg jag nämligen att inte om året är 2014 eller 80 e.Kr.
jag aldrig förr hade besökt en riktig
Tanken på att låta en stor
fotbollsarena. Och mitt i denna om- mängd åskådare sätta sig bekvämt
tumlande och nästan hypnotiska eu- runt underhållningen går som bekant
fori slog det mig att jag var ett med tillbaka till de gamla grekerna och
historien. Åtminstone en viss aspekt kanske ännu längre. Amfiteaterns
av massunderhållningens historia. akustiska fördelar är ännu idag högst
Jag vet inte hur vi fat- användbara. Dessutom stiger ju untiga studenter nästan alltid lyckas derhållningsvärdet då publiken bymed att slinka iväg på exotiska re- gger upp ett slags masspsykos, där
sor mitt under pågående studier. den enskilde individen mitt i allt
”Slut på öl, nudlar och knäck- får mod att skrika sig hes utan att
ebröd i skåpen? Låtom oss flyga känna sig som en ciderstinn fjortis
till Medelhavet och äta inrefilé!” på järnvägstorget en torsdagskväll.
Jag är i allmänhet rätt så
Man blir liksom en liten,
snål vad beträffar hotellboende och anonym byggsten i den primitiva
södernresor och kan därför stolt massunderhållningens konformism.
säga att jag övervann min girighet Trots att jag är en inbiten Barcelooch bokade fyrstjärnigt för fem na-anhängare märkte jag också hur
dygn i Kataloniens huvudstad. häftig kicken var då motståndarna
Och visst var mitt boende snäppet inledde sina anfall. Den gemensamvräkigare än vårens serbiska mas- ma oron gick som ett sus genom läksinkvartering (som dock hade sina taren. Adrenalinet var i sig någongoda sidor, se Papyrus 2/2014!). ting man ville njuta av även om
Nåväl, huvudmålet för re- fel lag satte bollen i nätet. Här vill
san var att se Lionel Messi göra hat- jag dra vissa paralleller till romartrick mot Sevilla och följaktligen nas gladiatorspel och hänsynslösa
bli historisk i den spanska ligan, djurhetsningar. Det kvittar liksom
varvid jag och mitt resesällskap tog egentligen vad som försiggår nere
metron mot Camp Nou. Jag kom- på planen bara man får känna sig
mer knappast någonsin att glömma delaktig som en sittande åskådare.
hur jag går upp längs trånga be- Och vrålen stiger i takt med späntongtrappor som mitt i allt mynnar ningen. Sedan blev det till och med
ut på läktaren till en av Europas bröd åt folket. Denna gång i form av
mest omtalade fotbollsarenor. Jag hotdogs mellan trappor av betong.
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