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Chefredaktörens spalt

konstatera att det blev ett riktigt
fint debutnummer för detta år.

K

Papyrus kommer detta år att se
litet annorlunda ut än tidigare år,
utan att dock förlora den
grundläggande karaktären av
alvarligare och ambitiösare inlägg
blandat med humor och bilder.
Läsarna kommer detta år att få
stifta bekantskap med några
återkommande artikelserier. För
det första kommer Papyrus att
innehålla en serie som kallas för
Korridorens vakthundar där du kan
läsa intervjuer med läroämnets
personal om deras egna studieliv.
Det är en av Papyrus grundande
krafter, vår allas Derkku, som
inleder intervjuserien i detta
nummer.

ära Papyrus, jag har ett
beroende. Ett beroende av
allt föreningsliv här vid
universitetet. Efter att i
fyra år innehavt diverse poster
främst i vår förträffliga förening,
inte minst ordförandeskapet förra
året, kunde man ju tro att det
skulle vara tillräckligt. Men nej,
inte för en föreningsholist som jag.
Detta år fungerar jag som
Humanisticums ekonomiansvarige,
Historicus årsfestmarskalk, studieoch arbetslivsansvariga och förstås
chefredaktör för denna förträffliga
tidskrift. Där emellan borde man
iallafall leka att man studerar och
kamma hem ett par studiepoäng
varje år för att hålla både
universitetet och FPA nöjda och
tysta. Ibland känns det nog som
om man igen bitit en för stor del
av äpplet, men det är då man
tillslut ser resultatet av sitt arbete
som man får ny kraft och ork för
att fortsätta vidare. Just nu sitter
jag här med en nästan färdig
Papyrus och kan med all ärlighet
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En annan ny återkommande
artikel är Fråga Jontte där ni alla
läsare kan skicka in era frågor till
Jontte som han sedan besvarar
enligt bästa förmåga med glimten i
ögonvrån. En av de senaste årens
favoriter från Papyrus har varit
Martin
Petterssons
samhällssatiriska inlägg och fansen
av dessa kan gläda sig med att
Martins texter nu kan finnas i varje
nummer.

Vill rikta ett verkligt hjärtligt tack
till alla redaktörer i detta nummer,
som inte bara lämnat in texter av
verkligen hög kvalitet utan
dessutom lämnat in dem före
deadlinen! Ett speciellt stort tack
vill jag rikta till tidigare
chefredaktören Robert Stjernberg,
som varit till stor hjälp för mig i
ombrytning & övrigt tekniskt
arbete med denna Papyrus.
Trevliga läsestunder!

Sebastian Lindberg
Chefredaktör
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tutor,
infoansvarig,
årsfestmarskalk, ISHA- och HSF –
ansvarig (måste dock medge att
de två sista posterna har kanske
inte varit mina proudest moments
under min Historicuskarriär...)

Ordförandes spalt

J

ahas, nu har man blivit
ordförande för Historicus. Om
någon skulle ha berättat det
för mig när jag började
studera skulle jag ha varit mycket
tveksam. När jag hade tagit
studenten
skulle
vi
med
kompisarna fara på abiresa till
Rom, dagen före resan insåg jag i
panik att deadlinen för att söka in
till universitetet var mitt under
semesterveckan. I paniken tänkte
jag bara ”nå hissa ha ju alltid vari
intressant, söker nu dit och tittar
sen vad jag gör”. När jag kom hem
var jag ändå motiverad att läsa
och kom dessutom in och läsa
historia. I början var jag inte helt
säker om jag hade valt rätt, min
årskurs hade tyvärr inte den bästa
gemenskapskänslan trots att vi
hade mycket roligt också under
vårt gulisår.

Efter mitt gulisår har Historicus
fått många roliga, härliga, trevliga
och
helt
enkelt
superba
medlemmar till den redan
fantastiska föreningen att jag inte
skulle kunna vara mer taggad för
att var ordförande för just den här
föreningen.

Men efter några månader började
jag
lära
känna
andra
medstuderanden och blev allt
ivriga som föreningsmedlem. Idag
har jag varit vice-ordförande,
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När jag skulle skriva min essä till
Derek om ”varför jag studerar
historia” kunde jag inte komma på
något annat än den där abiresan
och motiveringen att historia har
alltid intresserat mig. Om jag nu
kunde få fylla på den essän skulle
jag säga att jag studerar historia
för att jag har de bästa
studiekompisarna i världen. Vem
skulle inte villa chilla med mina
studiekompisar
som
äter
strumpfots frukost på Silja Line,
söker igenom Alepan för att hitta
just den rätta mozzarellan till
nattmat eller spammar minst fem
olika chattgrupper på fb-samtidigt.
Njaa lite galna är dom ibland men

de allra bästa! Så klart trivs jag
med mina studier också trots att
jag hellre planerar sits menyer än
att lyssnar mega aktivt på
arbetslivsstudier.
Vad jag egentligen vill säga trots
att det här med ordförandeskap
kräver tid och arbete och ibland
känns det som man är en
kycklingmamma som måst kolla
efter alla sina minst tusen tipun så
skulle jag inte kunna vara mer glad
över att Historicus har valt just
mig till sin ordförande! Året
kommer att bli otroligt roligt med
de bästa traditionerna som årsfest
(okej och sillisen) och gulissits men
jag är så glad att styrelsen också
ställer
upp
för
nya
programpunkter som loppisrundor
och utflykter till Noux! Är dock
nästan säker på, och väldigt rädd
för att någon kommer att tappa
bort sig i skogen.....

Ina Suominen
Ordförande
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Institutionens
vakthundar

Ä

rade Papyrusläsare. I år
kommer ni att ha den
fantastiska möjligheten att
tillsammans med oss, den
dynamiska duon, få bekanta er
närmare med personalen här vid
institutionen. Vår lilla enhet
möjliggör redan en nära och
personlig
kontakt
med
föreläsarna, men dock vet vi sist
och slutligen inte allt för mycket
om dem. Vi har därför tänkt sätta
allt på spel och utmana ödet
genom
att
konfrontera
korridorens invånare med kritiska
blickar och knepiga frågor. Vi
hoppas att ni kan dra nytta av den
nya
kunskapen
i
framtida
undervisnings-situationer
eller
utpressningsförsök. Njut!

Första gången med Derek
Fewster
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Först ut i vår artikelserie är vår
eminenta
föreläsare
Derek
Fewster, även kallad bl.a. Derkku
och Dede Efendi(kärt barn har
många namn). Derek, som arbetat
vid
universitet
som
universitetslektor sedan 2012, har
i tiderna själv varit synnerligen
aktiv
inom
Historicus
och
föreningen ligger honom därför
nära om hjärtat. Derek, som år
1985 fungerade som ordförande
för föreningen, var även med och
grundade Papyrus samma år. Trots
detta har han aldrig blivit
intervjuad till tidningen, något

faktiskt då jag ett år senare
arbetade på en utgrävning i Salo
och där gick längs den tomma
landsvägen som jag tog mitt beslut
att fortsätta.

som kom som en chock för oss
skribenter. Denna artikel innebär
sålunda en urpremiär för Derek i
Papyrus, hans kära skötebarn.

En annan sak som spelade in i
beslutet var att det kändes som
om jag hittat hem. Det kändes
som om jag blev accepterad av
omgivningen, jag kunde vara mig
själv och kände att jag hade
möjligheten att bli något roligt.

1. Vad ville du bli när du var barn?
Herregud… *tänker* Jag hade det
faktiskt inte så klart för mig under
gymnasiet,
men
kanske
filmregissör var ett alternativ jag
funderade på. Jag gjorde nämligen
en film under gymnasietiden; En
psykothriller om en man som flyr
sitt förflutna. Vi filmade den tidiga
morgnar i Helsingfors innerstad då
gatorna låg öde. Det är
fortfarande spännande att se på
filmen och märka hur staden
förändrats.

3. Vad minns du bäst från
studielivet som du vågar berätta?
Historicus var även då en livlig
förening och vi hade många fina
fester. Det var på min tid som vi
fick lokalen som vi kallade
”Vacum”, en plats där vi i princip
bodde. Vi Historicusare hängde
otroligt mycket ihop och skrattade
mycket tillsammans. Jag vågar inte
berätta några mer detaljerade
historier, då jag riskerar skämma
ut mig själv eller andra. Risken
finns även för juridiska påföljder
från Henrik eller Björn…

2. Varför föll valet av studier på
historia?
Jag sökte faktiskt in till många
ställen och det var först efter att
ha studerat ett år som jag
bestämde mig för att fortsätta
med historia. En stor orsak till
detta beslut var att jag fann både
arkeologi och historia ytterst
spännande och givande. Det var
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5. Hur ser du på framtidens
historie-undervisning?

4. Vad är största skillnaden
mellan att studera hissa på din tid
och nu?

Den utvecklas nog, men jag vet
inte om jag skall vara optimist eller
pessimist. Tror dock den blir
effektivare med hjälp av ny
undervisningsteknologi,
digitala
möjligheter
som
underlättar
många saker.

Ni har bättre lärare nu ! Eller ...
Det stämmer kanske inte.
Studietiden är kortare nu, vilket
betyder att omloppet i Historicus
är snabbare. Åldersspridningen var
större på min tid, t.ex. så deltog
jag ännu på månadsmöten 11 år
efter att jag börjat. Ni som
studerar nu är en mycket mera
homogen grupp.

6. Vad är du mest stolt över i din
karriär?

Jag tror dock ni har det bättre än
vi på många sätt. Universitetet har
utvecklats mot det bättre, t.ex.
gällande studenternas rättsskydd
och
undervisningskvaliteten.
Universitets-pedagogiken beaktas
mera nuförtiden t.ex. skriver ni
även essäer, något som vi inte
gjorde. Vi hade även oändligt
många fler kurser, nuförtiden kan
ni det i större helheter vilket gör
att man inte blir hängande lika
lätt.

Jag kommer från en borgerlig men
fullständigt
oakademisk
familjebakgrund, ingen hade alltså
universitetsutbildning. Jag har
alltså uppnått saker och fått
möjligheter som just ingen annan i
min släkt hade, t.ex. att doktorera
och
att
bli
anställd
av
universitetet.

7. Har du någonsin skämts över
att vara historiker?
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Jag tror inte det faktiskt. Att vara
historiker är ett kick-ass yrke. Om
tollon ute i världen inte förstår det
är det deras problem, man skall
inte skämmas för det man gör.

8. Vilken är den galnaste kursen
du deltagit i?

med benen i luften och snurra på
stolen så att ansiktet hamnar mot
väggen* Där satt vi sedan och
lyssnade…

En av de vettlösaste kurser jag
deltagit i var den om ”Aasian
tutkimuksen historia”, en s.g.s.
obligatorisk kurs på humanistiska
då. Vi var 100 som började kursen
och efter ett halvår var det bara ca
40 kvar. Professorn som drog
kursen läste högt ur ett
lexikonmanuskript
hela
föreläsningen.
Under
en
föreläsning rabblade han upp ca
40 författare, olika encyklopedier
m.m. och förklarade varför just
dessa var viktiga för forskningens
utveckling. Vi bandade en
föreläsning på C-kassett och
kallade det för ”toleranstestet”,
om man orkade lyssna på det
orkade man med vad som helst. Vi
skrämde bort objudna gäster från
våra fester med att plötsligt spela
den eller Sufi-musik. Professorn i
fråga hade även annars ett
speciellt sätt att föreläsa, han
brukade hänga över sin stol och
fast den vände sig mot väggen så
fortsatte han med sitt mantra med
ryggen mot studerandena.*Derek
demonstrerar genom att ta sin
stol, hänga sig över ryggstödet

9. Om du själv fick välja vad som
helst, vilken slags kurs skulle du
dra?
Jag har ganska långt möjlighet att
dra sådana kurser jag vill,
problemet är snarare att jag inte
hinner förbereda dem så mycket
som jag skulle vilja. Det jag saknar
är ett öppet seminarium för
allehanda frågor och diskussioner.
Förr träffades föreläsare och
studenter hemma hos föreläsarna
och på caféer för att diskutera
med varandra. Jag tycker att det är
en kul idé som skulle göra det
vetenskapliga umgänget bredare
och mångsidigare på ett sätt som
vanliga kurser inte förmår.

10. Vem diskar aldrig
kaffekopp i kafferummet?
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sin

Jag har ju min odiskade kaffekopp
i mitt rum, så jag vet inte. *Flinar
finurligt* Jag hänger annars heller
inte så mycket i kafferummet.

11. Om du skulle kunna ändra på
historieuppfattningen, vad skulle
du ändra?

Derek- dödens lammunge

Hur omfattande, får jag önska
total hjärntvätt? Nej, seriöst talat
så skulle jag ta bort all rasism samt
alla fördomar och myter som hör
ihop med raser. Jag tycker att det
är ett stort och viktigt tema i
dagens värld.

Topelius – Runeberg
Blind – Döv
TF – Hanken
Rött – Blått
SLS arkiv – Riksarkivet (D: Svår ju,
ser arbetserbjudanden skingras)
Strawberry Margarita – Sex on the
Beach
Inga barn – Tio barn

12. Om du fick välja en bästis ur
historien, vem skulle det vara?
Ja som Mark Twain en gång
uttryckte det: ”heaven for climate,
hell for company!” *Funderar*
Hmm, någon man vill hänga med?
Jag har svårt att tänka mig
Immanuel Kant i mitt kök liksom…
Om jag måste välja någon skulle
det vara Yrjö Hirn, en fantastisk
kulturpersonlighet och professor
från början av 1900-talet, som jag
respekterar och uppskattar för
hans mångsidighet och humanism.
Såklart skulle det även vara kul
med Attila, men det är sen en helt
annan sak.

Hemmafest – Utgång
Sjunga – Dansa
Diska – Byka
80-tal – 90-tal
Personlig kock – Personlig
tränare

* Att vara dödens lammunge = att vara
räddningslöst förlorad

Laura Oksanen & Sofie Fogde
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att om den politiska makten i ett
land vill få folket på sin sida gäller
det att hitta någon utomstående
att fokusera människors illvilja
mot. På samma sätt, men i ett
mindre perspektiv, har jag även
märkt att grupper i samhället
använder sig av ett evigt gnällande
för hålla ihop sin gemenskap och
skydda sin integritet. Detta skapar
samtidigt vad jag skulle vilja mynta
som ”Klagandets kretslopp”. Låter
detta kanske lite otroligt? Tillåt
mig demonstrera.

Klagandets kretslopp

J

ag kommer ihåg en gång för
länge sedan i ett kungarike
långt, långt borta, när jag
gjorde ett facebook-inlägg
angående invandrare som klagar
på
den
mat
de
får
i
flyktingförläggningarna.
Jag
konstaterade då att integrationen
tydligen hade lyckats väl eftersom
dessa människor redan i ett tidigt
skede hade förstått den mycket
finska idén med att klaga på
obetydligheter, helst i stora
grupper.

Vi måste förstås börja från den
enskilde individen för att sedan
kunna arbeta oss upp mot högre
sfärer. Heteronormativ som jag är
väljer jag att starta från den så
kallade gemene man. Alltså en
helt vanlig, privilegierad ljushyad
man i Finland. Den finske mannen
är känd för sitt klagande och det
växer således en mängd klagogrenar från denna klago-eks stam.
För att förenkla det hela och
kanske skapa en form av
regelbundenhet
kommer
jag
endast nämna en av de många
olika klago-inriktningarna som i
mannen kan skönjas. Således går

Nu så här i ett senare skede
märker jag också att sagda inlägg
och denna klagan kunde ses som
ett symptom för någonting större.
Nämligen klagandet som ett sätt
att skapa gemenskap och enligt
min mening som en av de
starkaste förenande faktorerna i
vårt samhälle. Kanske till och med
ett sätt att skapa ekonomisk
tillväxt i Finland. (Detta verkar ju
vara någonting ytterst viktigt,
samtidigt som ingen riktigt tycks
ha koll på hur det skall gå till.)
Man lärde ju sig redan tidigt på
historie-lektionerna i grundskolan
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klagar de även på konservativa
idéer. De konservativa klagar
därefter på den röd-gröna
vänstern som i sin tur i vanlig
ordning klagar på patriarkatet och
således är cirkeln sluten då vi har
kommit tillbaka till vår kära vita,
medelålders man.

det i ett av alla möjliga fall som
följer:
Mannen klagar på invandrarna.
Invandrarna klagar på den mat de
får. De som gör maten klagar på
sin budget. De som bestämmer
budgeten klagar på de statsbidrag
de fått. Staten, som alltså är den
som egentligen betalar för maten,
klagar på för dåliga skatteintäkter,
bland annat på grund av de
förbannade miljonärerna som
skattskriver
sig
i
Monaco.
Miljonärerna
klagar
på
lagstiftningen som inte tillåter
dem att i tillräckligt stor mån suga
ut pengar ur sina affärsidéer.
Lagstadgarna klagar på människor
som saknar moral och således
framtvingar idiotiska lagar för att
förhindra missbruk av makt. De
morallösa klagar på att de tydligen
inte får lura i gamlingar att man
kan få extra skatteåterbäring om
man
bara
skickar
sina
kredituppgifter till mailadressen
pimpmymoney@hotmail.com.
Gamlingarna klagar på det mesta,
men traditionellt sett alldeles
specifikt ungdomarna. De i sin tur
klagar på sociala medier. (Höh
höh, en ordlek). Skämt åsido så

Vi märker alltså att klagandet är
en viktig kraft i vårt samhälle och
att det på många sätt håller ihop
skilda grupper däri. Därför skulle
jag också nu vilja lansera en teori
om att det inte alls är kärleken,
hoppet, hatet, familje- och
vänskapsbanden
eller
ens
folksjälen som är den viktigaste
bindande faktorn i vårt land. Nej,
det är snarare med styrkan av det
eviga gnällandet som vi så att säga
kommer att få ”Suomi kuntoon”.
Vi
kommer
med
största
sannolikhet att förr eller senare
gnälla
oss
till
bättre
konkurrenskraft
på
världsmarknaden
och
detta
innebär ju att klagande som
fenomen sist och slutligen är en
positiv sak!

Martin Petterson
13

de
fina,
trafikljusfärgade
muggarna. Där skulle jag ha gått
omkring på kampus med min
sommargröna
paffmugg,
signalerat mina medstuderanden
något i stil med, hallå där, här går
jag, en ensam och fri singeltjej i
Helsingfors morgon, håll inte ner
bromsarna, kom fram och tala
bara! Jag kan tänka mig hur den
konversationen skulle ha gått till:

Såg att du hade den
där singelmuggen…

H

äromdagen for jag in på
Universitetsgatans
Rkiosk för att plocka med
mig en morgonkaffe
innan dagens första föreläsning.
Väl framme vid kaffemaskinen
upptäckte jag att det fanns ett
urval med take away -muggar i tre
glada färger – grönt, gult och rött.
Bredvid muggtravarna stod en
skylt med anvisningar för valet av
mugg, man rekommenderades
göra enligt förhållandestatus. Med
andra ord, grön mugg stod för
singel, röd för i ett förhållande och
gul för situation oklar.

Umh, hej, god morgon?
God morgon?
Ja, jag såg att du hade den där
singelmuggen…
Ja… det har jag…
Så, skulle du vara intresserad av
att ta en kaffe? …alltså, sedan när
du druckit upp den där?
Ja, något i den stilen säkert, där
klockan tio på morgonen, mellan
två nyktra hjärnor som ännu håller
på
att
gå
igenom
sina
startprogram.

Jag beslöt mig trots allt att hälla
mitt kaffe i en alldeles vanlig
paffmugg, eftersom jag inte just
den morgonen upplevde ett behov
av att informera omvärden om
mitt civilstånd. Då jag steg ut på
den morgonrusiga gatan kunde jag
ändå inte låta bli att tänka på vad
som då skulle vara det naturliga
nästa steget ifall jag tagit någon av
14

Men den röda muggen då.
Kärlekens och romantikens färg,
som i morgontrafiken även
betyder stopp där, du! Jag är
redan tagen! Slösa inte din tid med
att försöka på mig! Den röda

Men, tänk vad ni tänker, enligt mig
är den gula muggen utan tvekan
intressantast. Gult ljus kan ju
betyda så många olika saker –
gasa på, du hinner ännu, dags att
sakta ner – beroende på vem man
frågar. Hur som helst är den
solgula muggen nog den mest
kreativa konversationsstartaren:

muggens möjligheter började
öppnas för mig. Det är ju precis
den man behöver då man går
ensam till bussen på kvällen och
verkligen känner för att få vara
ifred med sin Spotify och sina
Burger King -lökringar. Det är
precis den man behöver ha i sin
handväska på klubben då man inte
längre
orkar
besvära
sina
stämband med den där smärtfullt
envisa gubben, som är äldre än din
pappa.
Snarare
än
som
förhållandemugg, kunde den röda
muggen nog göra sitt jobb bäst
som räddande ängel i obekväma
sociala situationer. Eller, nåja, nog
kan jag tänka mig att det kunde
vara ganska gulligt att gå till
kiosken på tu man hand och köpa
två cappucinos i rosenröda
muggar. Och kanske en bulle att
dela på. Helt hur som helst.

Så, situation oklar, alltså? Vill du
förklara?
Ja… Det är ju litet si och så, har nu
haft en grej med mitt ex här i ett
par månader, han har nu dejtat en
annan i ett par år redan, men
säger att de ska göra slut snart, så
jag vet inte…
Jo, jag vet, jobbig sitution, min
kompis gick igenom helt samma
en tid sedan… Så, hur länge har
ditt ex lovat göra slut med den
andra?
Och så är vi inne i en på en
genuint intressant diskussion.

Matilda Byholm
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I skärseldens mitt –
om att opponera och
opponeras

eller mindre klar och skall snart
halstras
och
blästras
lika
skoningslöst som när ett tjärat
fartyg angrips av grekisk eld.

arifrån kommer orden
opponens? Synonymer till
att opponera sig är efter
en snabb titt på internet
att göra invändningar, motsäga,
sätta sig emot, protestera. Precis
som
den
ugriska
termen
vastaväittää har ordet en mycket
negativ klang. Opponenten är
någon som tvunget måste sitta
mitt emot dig och grusa dina
förhoppningar om den perfekta
essän. Vänner blir för stunden
blodtörstiga duellanter på den
akademiska scenen.

Men
det
är
inte
bara
respondenten som skälver inför
den
slutliga
vetenskapliga
dissekeringen. Opponenten är
själv tyngd av ett ansvar. Det gäller
att hitta något att angripa och
ifrågasätta. Man vill ju inte sitta
där och mumla något om att den
ena marginalen känns någon
millimeter för bred. Skräcken för
att misslyckas som opponent
driver därför oss till att väcka den
där kusliga blodtörsten inom oss.
Jakten börjar.

V

Jag har efter fyra och ett halvt års
studier både sågat och hyllat
essäer. Mina egna texter har
likaledes ibland (med all rätta) fått
bredsidor och lyckligtvis också
rosats då och då. Det har varit en
lång väg som gett mig många
nyttiga lärdomar. Jag skulle bara
önska att vi som opponenter
faktiskt sätter oss in i rollen på ett
balanserat
sätt.
Slå
inte
automatiskt på felsökaren i första
hand, utan läs texten som sådan.

Det
akademiska
disputationssystemet har urgamla
anor, men det system vi idag
använder oss av dök upp under
1850-talet. I synnerhet större
avhandlingar började granskas
noggrannare
och
av
mer
kompetenta individer. På den lite
lägre skalan sitter idag många
studerande vid slutet av sina
kurser och suckar över vad som
komma skall. Uppsatsen är mer
18

Det handlar om så mycket mer än
att bara i triumf få skräna att en
punkt saknas i källförteckningen.
Börja med att sänka garden
genom att till exempel berömma
pärmbilden eller varför inte
respondentens
vältrimmade
ögonbryn. Då har du redan satt
tonen för fortsättningen, och alla
kursdeltagare kan andas ut en
smula medan stämningen höjs.

Atomvapen,
maskingevärsbacon och
murar på gränserna –
USA:s presidentval
2016

A

merikas Förenta Stater
går till presidentval i år.
Primärvalen
och
debatterna är i full gång
vid skrivandet av denna artikel.
Republikanerna i Syd-Carolina har
primärval i dag och demokraterna
har valmöte i Nevada. Själva
valdagen i presidentvalet är den 8
november. Då väljs en ny ledare
för en av världens största
ekonomier och överbefälhavaren
för världens mest slagkraftiga
militär.

Sedan finns det sådana essäer som
skrivs dagen – nej, natten – innan
de ska opponeras. Om du har
skrivit en sådan har jag ett tips:
acceptera att din essä är skit.
Sedan kan du bara sitta där och
hålla
med
din
opponent.
Huvudsaken är att du inser att du
själv inte nödvändigtvis är skit. Ta
dig samman och gå vidare. Du är
mer än din text.

Demokraterna har bara två
kandidater kvar: Bernie Sanders
och Hillary Clinton. Sanders anses
vara något av en socialisthippie
medan Clinton är mer konservativ.
Båda är ur europeisk synvinkel vid
sina sinnens fulla bruk.

Jimmy Holmberg
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Republikanerna är en annan
femma. De har ännu fem

into oblivion. I don't know if sand
can glow in the dark, but we're
going to find out.” Kul. Han vill
använda
atomvapen
i
Mellanöstern. Han gillar också
andra vapen, vilket bland annat
framgår i en reklamvideo där Cruz
tillagar bacon med maskingevär.
Cruz är så högerextrem att om det
skulle finnas en kant i den politiska
skalans högra ända, skulle han ha
fallit över den, kommit upp på
andra sidan, fortsatt gå åt höger
och fallit över igen.

kandidater kvar att välja mellan.
Bland dem finns republikanernas
första mörkhyade kandidat Ben
Carson,
en
pensionerad
neurokirurg som av allt att döma
är helt vettig, och John Kasich,
guvernören av Ohio som är ganska
klassiskt konservativ. Ingendera av
dessa två har en chans, tyvärr, för
Kasich är den av republikanernas
kandidater som nog skulle vara
bäst som president.
De tre som tävlar om att bli
republikanernas kandidater är Ted
Cruz, Marco Rubio och Donald
Trump. Av denna trio kallas Rubio
moderat konservativ. Egentligen
är han moderat endast i
jämförelse med Cruz och Trump.
Rubio står bland annat för
klassiska
kärnfamiljer,
amerikanernas ”heliga rätt” att
äga
vapen,
kampen
mot
kommunismen (fniss), militär makt
och en bygga en mur mot Mexico.
Det här låter ju inte särdeles
moderat, men han verkar helt
vettig i jämförelse med sina
motkandidater.
Cruz har en plan för att stoppa
ISIS: ”We will utterly destroy ISIS
[…] We will carpet bomb them

Och så har vi pellejönsen. Donald
Trump. Han har karaktäriserats
som den asfulla släktingen på ett
bröllop som går omkring och
tafsar på allt som rör sig och
skriker oförståeliga skymfar åt
höger och speciellt vänster. Trump
uttalar sig så gott som hela tiden
om något, och han gör det på ett
fullständigt löjligt och tokigt sätt.
Men han är gallupkungen.
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Varför? Man kunde ju tycka att
ingen kan ta honom på allvar. De
som stöder honom har bestämt sig
för att Trump bara har tillräckligt
”balls” för att säga saker som de
är. Desto underligare saker han
släpper ur sig, desto ivrigare

skulle nog demokraterna vinna
presidentvalet.

förkunnar hans stödtrupper att
Trump inte spelar samma spel som
de andra, utan är ärlig och sig
själv. Trump är som en gående och
talande MV??!!-lehti. Han får
understöd i första hand av
outbildade människor som är
missnöjda med sina liv och vill
skylla det på någon annan, vem
som helst. Trump skyller på lite var
och en.

Men tyvärr finns den lilla risken
ändå att om allt går väl för Trump,
får USA en fullständigt tvättäkta
tokidiot som president. Eller vill
Trump
ens
egentligen
bli
president, eller är hela hans
kampanj bara ett PR-trick? Ingen
vet.

Kan Trump bli president? Omöjligt
är det inte, men extremt
osannolikt. För det första kommer
många att hinna tröttna på hans
skränande. För det andra kommer
mängden kandidater att minska,
och då kommer antagligen Tumps
motkandidater att få dessa röster.
För
det
tredje
vill
republikanpartiets ledning absolut
inte ha Trump som kandidat. För
det fjärde är det partimötet på
sommaren
som
slutligen
bestämmer vem kandidaten blir.
Partimötet kommer inte att välja
Trump, för röstarna där är
hårdkokta politiker som förstår att
Trump inte skulle vara en bra
president. Och om Trump skulle
bli republikanernas kandidat,

Tomas Sjöblom

Chefredaktörens
kommentar:
Som
föreningens
självproklamerade
USA
fanatiker
kunde jag inte undvika att
kommentera detta inlägg. Vi
börjar med Ben Carson. Han har
trots sin höga akademiska
utbildning, som neurokirurg, högst
tvivelaktiga åsikter när det
kommer till frågor om till exempel
biologi och historia. För det första
är
han
en
tvättäkta
kreationsteoretiker och har bland
annat uttalat sig i en intervju på
att han anser att Pyramiderna är
21

detta händer då bägge senatorer
ligger ungefär jämnstarka i
samtliga opinionsmätningar.

byggda för att konservera vete,
inte
som
faraonernas
begravningskammare. Carson har
även påstått att Obamacare som
ger förmånliga sjukförsäkringar till
de fattiga i landet, är det värsta
som drabbat USA sen slaveriet.
Detta är bara toppen av isberget
dock, han har även bland annat
sagt att homosexualitet är ett val
man gör och att trangender
personer borde få egna toaletter
eftersom de gör straigt människor
obekväma.

Blir
Trump
verkligen
den
republikanske nomineringen lyder
frågan vem i så fall har bättre
chanser att klå denne i
presidentvalet,
Sanders eller
Clinton? En stor del av Trumps
anhängare röstar på business
mogulen dels på grund av hans
lyckade
självbranding
till
personifieringen av The American
Dream men också dels på grund av
att han är en så kallad ”outsider”
som
inte
kommer
från
Washington etablissemanget (dit
speciellt Rubio räknas) och som i
stort sett finansierat sin kampanj
med
lån
och
privatpersonersdonationer
och
således enligt deras logik inte har
tacksamhetsskulder till industrin
eller finanssektorn i landet.
Sanders där emot är en
självproklamerad socialist som det
kan vara svårt för flera
medelvägsväljare att rösta för i
USA.

När det kommer till Donald Trump
är chanserna större för varje dag
att
han
faktiskt
blir
republikanernas
kandidat
i
presidentvalet. Ifall han fortsätter
vinna delstatsval på samma sätt
som hittills, och det finns inga
tecken för att så inte skulle vara
fallet,
så
har
nog
inte
partiledningen i Grand Ole’ Party
något annat val än att nominera
honom. Det som kunde stoppa en
Trump seger skulle vara att
antingen Rubio eller Cruz hoppade
av valtåget vilket skulle kunna ge
den andre kandidaten tillräckligt
med röster för att utmana Trump,
det är dock ytterst otroligt att

Sebastian Lindberg
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ändra på vår livsstil för dess skull.
Vi är bekväma. Det är så otroligt
mycket lättare att bara glatt
konsumera utan att ständigt
fundera över de etiska och
ekologiska aspekterna av vår
konsumtion. Det är så otroligt
mycket lättare att blunda, och det
tär så väldigt mycket mindre på
ens samvete. Vi och hela vårt
samhälle har dock inte råd att
blunda så fruktansvärt länge till.

Ett miljövänligt liv?

D

et finns några saker ni,
min pratgladhet till trots,
sannolikt aldrig kommer
att höra mig säga. En av
dem är "Jag hatar Harry Potter!"
Sannolikheten att mina stämband
någonsin kommer att forma denna
mening är ungefär lika stor som
sannolikheten att jag någonsin
kommer att få mitt Hogwarts brev.
Om möjligt är det dock ännu mera
osannolikt att jag någonsin
kommer att kläcka ur mig "Äsch,
miljön, varför sjutton skulle jag bry
mig om den?!" Mitt engagemang i
miljöfrågor är någonting jag inte
sticker under stol med, men på
sistone har jag funderat en del på
hur miljövänligt jag egentligen
lever, och vad när det kommer till
kritan ett miljövänligt liv ens är.
Jag tror, eller hoppas i alla fall, att
det för de flesta av oss är en
självklarhet att vi måste värna om
miljön. Tyvärr är det dock en
självklarhet som alltför ofta
uttrycks i ord men inte i handling.
Vi säger att miljön och dess
framtid är viktig men vi har
egentligen ingen större lust att
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Det är ett faktum att mångt och
mycket som är en del av vår
vardag har en negativ inverkan på
miljön och att det helt enkelt inte
är hållbart för oss att fortsätta så
som vi har gjort hittills. Vi lever i
en slit-och-släng-kultur där "fast
fashion"-kedjor i stil med H&M
skryter om hur ofta de får in nya
kläder och i stället för att fundera
över
hur
denna
ständiga
produktion av klädesplagg, som
måste bytas ut då de efter en
relativt kort tid går sönder eller
tappar formen, påverkar miljön,
köper många glatt det som just då
är senaste nytt. Till listan på
problem kan bl.a. också läggas
vårt sätt att producera och
använda
elektronik.
Olika

energi man inte har. Ibland är det
svårt att ens veta i vilken ända
man ska börja leta. Det räcker
dessutom inte att bara vara
informerad. Mycket handlar ju om
vad du väljer att göra med den
information du tagit till dig. Väljer
du t.ex. att sluta använda
duschkrämer
som
innehåller
plastpartiklar? Gör du det också
ifall alternativ är svåra att hitta
eller betydligt dyrare?

transportmedel som t.ex. bilar
och flyg hör även de hemma här.
Detta för att inte ens tala om
största
delen
av
livsmedelsindustrin, som verkligen
inte är något att hänga i julgranen.
Problemen finns överallt och
lyckas man undvika ett står man
snart inför ett annat. Visste ni t.ex.
att de där små partiklarna i
tandkrämer, ansiktsscrub och
duschkrämer i många fall är s.k.
"plastic microbeads" som inte
fångas upp i reningsverk utan
kommer ut i våra vattendrag där
de skadar miljön, fiskar och i
slutändan även oss själva? Det
visste nämligen inte jag innan USA
förbjöd deras användning i början
av det här året.
Att leva miljövänligt är väldigt
långt en fråga om att vara
medveten om sådana här saker,
om hur ens liv och ens val
påverkar miljön. Det är dock inte
alltid så lätt att ha stenkoll på
konsekvenserna av alla ens
handlingar. Det kräver att man
sätter ner tid och energi på att ta
reda på saker och ibland kan det
kännas som att det är tid och

Jag har kommit fram till att ett
miljövänligt liv i grund och botten
handlar om just det här, om att
göra val, val som ibland kan
kännas som uppoffringar. Det
handlar om att värdera miljön
högre än ens egen bekvämlighet
och det är just det som är det
svåra. Innan jag blev vegetarian
kändes det länge som en
uppoffring jag inte kunde förmå
mig att göra. Jag ville ta steget ut,
men jag tyckte så sjuttons mycket
om kött, och länge vägde det
tyngre än den miljöförstörelse jag
visste
att
köttproduktionen
förorsakar. Länge vägde det tyngre
än de förhållanden de djur jag åt
levde i.
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Ja, att välja det miljövänligare
alternativet innebär ibland att
göra uppoffringar. Ibland innebär
det att vara tvungen att betala lite
mera för det man vill ha. Ibland
betyder det att man måste
anstränga sig lite mer för att få tag
på det man behöver. Ibland
innebär det att helt och hållet
avstå från att skaffa någonting
visst. Ofta förutsätter det att man
ser över sina vanor och ändrar på
dem. Ibland innebär det rentav att
folk tycker att man är löjlig eller
tar saker för långt. För mig innebär
dock det faktum att jag försöker
leva i enlighet med mina
värderingar att jag mår bättre och
att jag upplever att jag är mera lik
den person jag vill vara.

The Girl King

J

ag ogillar starkt trenden att
låta
skådespelarna
tala
engelska
fastän
filmen
utspelar sig bland människor
med ett annat modersmål. Filmer
såsom t.ex. Boktjuven eller Pojken
i randig pyjamas hade känts så
mycket mer autentiska om
skådespelarna talat renodlad tyska
istället för engelska med fejkad
tyska accent.

Nej, det är inte alltid lätt att välja
det man vet att är bättre för
miljön, och i ärlighetens namn ska
jag medge att jag inte heller alltid
gör det. Men huvudsaken är väl
att man försöker. Att man
bestämmer sig för att vara mer än
bara tomma ord. Att man värnar
om miljön, ett beslut i taget.

The Girl King (2015) som handlar
om drottning Kristina under
hennes tid som regent i
Stormakts-Sverige, sällar sig till
detta sällskap i.o.m. att engelska
är det dominerande språket i
filmen. Det pratas också en hel del
franska och lite latin och tyska,
vilket regissören Mika Kaurismäki
får plus för. Åtminstone lät han
inte engelskan ta över helt, och
den
svensk-engelskfinskfranskspråkiga ensemblen får
samtliga språk att låta trovärdiga i
1600-talsslottsmiljön.

Johanna Rehn

Klarast
av
alla
huvudrollsinnehavaren
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lyser
Malin

till en av sina närmaste hovdamer
och slutligen blir hon hennes
sängvärmare, en person med
uppgift att värma upp sängen för
kungligheten (och kanske stanna
kvar även efter att kungligheten
krupit in mellan lakanen). I filmen
berättar Kristina för Ebba om hur
hennes far, Gustav II Adolf (Samuli
Edelmann), hade en sexuell
relation sin manliga sängvärmare,
vilket fick mig och min flickvän att
le stort mot varandra i biomörket.

Buska i rollen som den unga
drottningen. Hon lyckas på samma
gång vara både naiv och
sakkunnig, stark och bräcklig,
logiskt tänkande och storstilat
dramatisk. En regent med ett
storslaget intresse för allt vad
kultur och vetenskap heter. En
smart, viljestark person som man
inte bör stöta sig med.
Så fort hon tar över efter
förmyndarregeringen hopar sig
friaranbuden över henne, något
hon blir synnerligen irriterad på.
Hon inser att ifall hon gifter sig
med en man skulle det betyda att
hon i den patriarkala miljön som
råder tvingas stå under sin man.
Och det är det sista hon vill, för
hon har redan smakat de första
dropparna ur maktens bägare och
vill ha mer.
I en komisk scen i början av filmen
blir Kristina först presenterad för
två
konventionellt
väldigt
attraktiva, unga, välborna män,
men visar inget som helst intresse.
Sedan blir hon presenterad för
grevinnan Ebba Sparre (Sara
Gadon) och då slår det genast
gnistor. Snart utser Kristina Ebba
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Svårigheten att skapa genuina och
jämlika
förhållanden
mellan
härskare och slav kommer sig
starkt i uttryck här; Kristina
befaller och Ebba lyder. Nog för
att man kan ana ett besvarat
romantiskt intresse från den
sistnämndas sida. I en scen går de
två kvinnorna för att inspektera
krigsbytet ifrån Prag, som Kristina
kommenderat upp till Stockholm
efter att hon fått veta om Prags
stora bibliotek och många
konstskatter. Hon tar fram en stor
bibel - Djävulsbibeln - och berättar
suggestivt för den ängsliga Ebba
om legenden bakom bokens
tillkomst. Sedan böjer sig Kristina
över sin hovdam, hon vill ligga

med henne där och då - på den
dyrbara boken! Historikern i mig
vred sig ängsligt i stolen över
eventuella skador som kunde
tillfogas boken. Vi har ju fått lära
oss att använda handskar och bara
anteckna med blyertspennor och
fan och hans moster, och så
kommer Kristina och struntar i
säkerhetsföreskrifterna! Ja, jag vet
att dokumentet i filmen är en
harmlös kopia, men det sitter
djupt i ryggmärgen som historiker
att man måste handskas väl med
gamla texter.

lutherska kyrkans läror stötte på
starkt motstånd. Hennes far hade
ju gett sitt liv för den ”rätta”
protestantiska tron! Att flirta med
andra
tronsinriktningar
vore
vederstyggligt. I filmen säger hon
att katolska kyrkan är full av
hycklare, men påvens hejdukar
erbjuder henne en plats som
jungfrudrottning i Vatikanen, en
drottning utan stat som kan syssla
precis så mycket hon vill med
kultur och vetenskap och aldrig
någonsin måste gifta sig, i utbyte
mot att hon konverterar.

I vilket fall blir paret avbrutna
innan de söndrar boken, av ingen
mindre än Kristinas manliga kusin
Karl (Francois Arnaud) som är
olyckligt kär i henne. Tillsammans
med några vänner ser han till att
bryta upp dem. Ebba blir förlovad
med…….och Kristina känner senast
då att hon vill bort från Sverige.

Hon gör det, utser sin kusin till
tronarvinge och avsäger sig den
svenska kronan. Där slutar filmen och några recensenter har
förundrat sig över det. Hennes
fortsatta liv är rätt intressant det
med, säger de. Hon grundade en
akademi i Rom, stödde konst och
vetenskap, och grälade med den
katolska institutionen som hon
ofta kom på kant med och
kritiserade.

Hon har inte varit en särdeles
populär regent bland sina
underlydande, inte minst eftersom
hon avslutade det trettioåriga
kriget. Krig var ju lönsamt och bra!
ansåg många. Även hennes
motvilja
mot
den
stränga
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Jag visste inget om Kristinas
fortsatta liv före jag läste
recensionerna. I historieböckerna
brukar det bara stå att hon

förhållande till en manlig munk i
Rom”,
och
ett
obskyrt
diskussionsforum
där
medlemmarna högljutt beklagade
sig över hur folk nuförtiden ”drar
historiska
personer
ner
i
smutsen”, vilket man tydligen gör
om man menar att de var något
annat än heterosexuella…

konverterade till katolicismen och
bosätter sig i Rom, sedan
försvinner hon spårlöst. Jag antog
alltid att hon blev nunna eller
något liknande. Historieböckerna
brukar påstå att hon var from.
Hennes påstådda religiositet har
framhävts som det enda skälet till
att hon gav upp Sveriges tron.
Filmen, och nyare forskning,
framhäver det rent praktiska
orsakerna. Hon trivdes inte i
Sverige av flera skäl, ett av dem
kravet på giftermål.

Jag hittade dock en avhandling
som granskat Kristinas brev och
kommit fram fram till att hon
använt samma slags uttryck som
var kutym under den tiden för
män som ville bekänna sin
romantiska kärlek för kvinnor.
Vilket väcker frågan om hennes
könsidentitet, som de facto satts
under lupp och debatterats genom
åren. Ja, det kan bra hända att
Kristina
var
trans,
d.v.s.
identifierade sig som ett annat kön
än det hon tilldelats vid födseln.

Efter filmens slut befann jag mig i
ett småeuforiskt tillstånd. ”Wow,
det här var en ny - och bra! - sida
av Kristina!”. Jag beslöt mig för att
kolla upp mer info om hennes och
Ebbas förhållande så fort jag kom
hem - men det borde jag inte ha
gjort. Jag borde ha fortsatt leva i
min ljusröda lesbiska bubbla
istället. För på internet stötte jag
på den grå v e r k l i g h e t e n.
”Nej, vi vet inte om Kristina
verkligen var lesbisk, sängvärmare
var inte romantiskt, Kristinas
kärlek till Ebba som hon uttrycker i
bevarade
brev
kan
tolkas
platoniskt, hon hade ett nära
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Här finns det en hårfin skillnad
mellan att vara en man och vara
som en man. Utan tvivel var
Kristina
med
1600-tals
könsrollsmått mätt ”som en man”
p.g.a. att hon var intelligent,
auktoritär, och ledde en nation. En
grupp manliga forskare grävde

I dessa flummiga toner avslutar jag
filmrecensionen. The Girl King var
absolut
en
intressant
och
nydanande film med duktiga
skådespelare, trots engelskan.
Herman Lindqvist tycker att
Kristina var en svikare eftersom
hon avsade sig tronen, men jag
kunde inte hålla med honom
mindre. Hon är och förblir en av
mina favoritregenter, oavsett vem
hon var eller vilka hon låg med.

rent av fram hennes grav på 1960talet för att undersöka skelettet;
de tyckte inte att en kvinna kunde
besitta Kristinas egenskaper.
Därav måste hon ha haft en ickekvinnlig,
d.v.s.
interkönad
(”hermafroditisk”) eller manlig
biologisk kropp, enligt dem. Till
deras besvikelse upptäckte de att
kroppen var kvinnlig.
Men könsidentiteten sitter ju i
hjärnan, så forskarna kom inte
direkt närmare svaret på Kristinas
kön. Folk kategoriserade inte
varandra på samma sätt på 1600talet som idag, så det kan vara
knepigt att utreda saker såsom
sexualitet eller könsidentitet, som
endast personen själv visste med
säkerhet. Men det betyder förstås
inte att vi kan påstå att alla var
straight och cis förut. Jag vill gärna
att Kristina ska ha varit en lesbisk
eller bisexuell ciskönad kvinna, för
jag vill att hon ska vara som jag.
Jag vill kunna hitta delar av min
personlighet i historien, något som
förmodligen gäller oss alla. Vi vill
ha världar att spegla oss i.

Daniela Fougstedt
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Vad har du för tips till den som
vill skaffa pojkvän?

Fråga Jontte

O

prah, Dr. Phil och Jontte.
Vad har dessa personer
gemensamt? De vet
precis allt om allt!

Jag anser att man inte skall gå runt
och söka efter en pojkvän. Att
hitta den ’’rätta’’ personen är
något som händer av sig själv.
Föreslår nu att du skall sluta söka
efter en pojkvän och njut av livet.
Fa ut och festa, träffa nya
människor och upplev allt. Det är
helt jätte okej att vara singel och
dö ensam!

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.

Är man ihop efter att man
pussats?
Herre gud nä! Pussas är jätte roligt
och skall göras så mycket man
bara hinner och kan! Men det
betyder absolut inte att man är
ihop. För att vara ihop krävs ’’the
talk’’, som jag kan berätta att man
inte skall ha när man är full. I
värsta fall vaknar du nästa morgon
utan att komma ihåg vad ni
egentligen bestämde och sen
måste ni ha samma diskussion på
nytt. Dubbeljobb är aldrig
lönsamt.

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 erfaren- the person
att ge svar på era personliga
problem.
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!

En kille frågade mig om vi skulle
ses och föreslog netflix and chill.
Vilken film skall jag välja?
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Vilken dera rekommenderar du,
Alina-salens
eller
Klustrets
toalett?

Först och främst så måste jag väl
göra det klart för alla att om
någon frågar dig på ’’Netflix and
chill’’ så betyder det inte enbart
att ni skall se på film. Att välja rätt
film är svårt. Du vill ju antagligen
visa att du är cool och kollar på
coola filmer, men samtidigt vill du
ju inte att filmen tar killens hela
uppmärksamhet. Jag föreslår att
undvika Die hard, Tarantinos
filmer och Marley and me. En
romantisk komedi är ett ganska
säkert val.

På klustrets toalett får man vara i
fred och behöver inte oroa sig av
att någon försöker bränna ner
toaletten.

Tack för frågorna och hoppas ni nu
är lite klokare. Skicka mera frågor
så besvarar jag dem i nästa
Papyrus.

Jon Järviniemi
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