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ToRS i nyt samarbejde med Singapore
skolerne er at styrke den internationale
dimension af uddannelserne og øge de
studerendes adgang til videnskabelige
ressourcer. Der sigtes mod at udbyde den
første sommerskole i 2007 på et attraktivt
universitet.
Det blev også aftalt at fortsætte diskussionen af gode temaer af fælles interesse
med henblik på afholdelse af videnskabelige konferencer, som kan bidrage til
at supplere og styrke forskernes viden.
Nogle buzzwords blev gentaget under
samtalerne, nemlig “religion”, “globalization and cultural reaction”, “management
of cultural heritage ressources” og ”movement of people.”

Af Cynthia Chou
Københavns og Singapores universiteter har indgået et samarbejde om
forskning og uddannelse, som blev
cementeret ved et møde 18. januar.

Cynthia Chou foran universitetet i Singapore.

I januar holdt vores institutleder Ingolf
Thuesen og jeg selv et møde med prorektor Lily Kong, prodekanerne John Richardson og Alan Chan og ﬂere kolleger
fra National University of Singapore (NUS)
om fremtidige samarbejder. Mødet kan ses
som et resultat af den ny universitetsalliance, som inkluderer både Københavns
Universitet og National University of Singapore, og det fandt sted umiddelbart efter rektors besøg i Singapore i uge 3.
På mødet drøftede man især muligheden for sommerskoler og videnskabelige konferencer. Formålet med sommer-

Cynthia Chou er lektor i Indonesisk og formand for Internationaliseringsudvalget.

Universitetet i Singapore anses for at være et af regionens bedste og er placeret høj på de internationale ranking-lister. Det har
omtrent samme studentertal som Københavns Universitet og samme internationale placering. Det samfundsvidenskabelige fakultet
er placeret som nr. 10 på verdensranglisten, det humanistiske som nummer 17 (vi er selv nr. 16). Alle kurser på National University of Singapore udbydes på engelsk, hvilket gør det særdeles attraktivt for vores studenter og forskere. På trods af Singapores
geograﬁske placering kan det få stor værdi for alle forskere og studerende ved ToRS.
Vil du vide mere, så besøg hjemmesiden www.fas.nus.edu.sg

Islams mange stemmer
Af Simon Høiberg Olsen
20.-22. januar 2006 var den sydthailandske by Nakhon Si Thammarat
vært for konferencen Voices of Islam.
60 forskere, studerende og akademiske
iværksættere fra 12 lande i øst og vest
mødtes i Sydthailand, da Walailak University og Københavns Universitet i den
næstsidste weekend af januar afholdt
konferencen Voices of Islam. Akademikere
fra Thailand, Australien, Indonesien, Malaysia, Cambodia, Danmark og mange an-

dre lande mødtes for at diskutere islam og
islamstudier i SØ-Asien og Europa, migration, konﬂiktpotentiale og meget mere.
Nogle talere dikterede deres præsentationer med store armbevægelser, andre
diskuterede, atter andre læste sangtekster
op på deres modersmål. Nogle fortalte
om, hvordan islamiske eller religiøse studier har udviklet sig i deres del af verden.
Andre præsenterede visioner om udvikling
og regionalt samarbejde mellem universiteter eller fortalte om problemerne ved at
undervise i en mindretalsskole. Atter andre fortalte personlige
historier om tsunamiens
ødelæggelser og appellerede til mere tolerance
og progressivt samarbejde inden for de forskellige grene af islam.
Alt i alt var konferencen en vellykket dialogplatform for akademikere i øst og vest, men
også for akademikere
på de lokale sydøstasiatiske universiteter, som
ﬁk lejlighed til at indlede
eller udbygge samarbejder.
”Jeg synes, at denne
konference er et foregangs-eksempel
på,
hvordan man åbner for
Simonsen og Cynthia
en bredere og mere va-

rieret forståelse af islam end den, vi til
daglig præsenteres for af medier verden
over,” siger konferencens hovedarrangør
Cynthia Chou, der var gesandt for ToRS
sammen med Margit Warburg, Morten
Warmind, Ingolf Thuesen og Jørgen Bæk
Simonsen.
Simon Høiberg Olsen er stud. mag. på
ToRS og udvekslingsstuderende i Singapore.

Asia Europe Foundation promoverer
forståelse, kommunikation og idéudveksling mellem Asien og Europa. Asia
Alliance, som er en union af europæiske Asien-institutter, sponsorerer akademiske arrangementer og workshops
arrangeret for at øge samarbejdet mellem regionerne. The Japan Foundation understøtter kulturelle aktiviteter
og udvekslinger der danner platform
for regionens kulturelle mangfoldighed.
Voices of Islam var desuden sponsoreret af The Rockefeller Foundation,
en amerikansk støttefond, der giver legater til institutioner og individer, der
arbejder for at forbedre folks levevilkår.
Også den hollandske ambassade i
Singapore har givet et tilskud – et vigtigt signal om islamforskningens relevans for samfundet og et tegn på anerkendelse for de lokale deltagere.

Margit Warburg, Morten Warmind, Jørgen Bæk
Chou svarer på spørgsmål fra konferencedeltagerne.
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Er USB-nøgler farlige?

Elite-universitet på slankekur

Af Frank Sejersen
På ToRS’ udmærkede hjemmeside har du nu adgang til
forskellige værktøjer,
som (måske) kan
forbedre dit arbejdsmiljø.

Af Ingolf Thuesen
Universitets
udviklingskontrakter
forlanger kvalitet, men samtidig skæres der i budgetterne – netop som vi
havde vænnet os til at være nr. 6 i
Europa. Hvor længe bliver vi mon liggende dér?

Fakultetet har brugt
ToRS’ arbejdsmiljøgruppe
som pilotprojekt (eller er
det omvendt?) til at få etableret en mere gennemsigtig
proﬁlering af arbejdsmiljøet. Så
mens vi venter på resultatet af efterårets
undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø,
kan du klikke ind på www.tors.ku.dk og
ﬁnde “Arbejdsmiljø” under “Om instituttet”. Her kan du få ideer til og retningslinier for, hvordan du indretter din daglige
arbejdsplads på en forsvarlig måde. Find
ud af alt lige fra hvilke krav, der egentlig
er til brugen af en bærbar pc, til hvad en
fornuftig omgang med telefonen indebærer. Ind imellem er der selvfølgelig alt det
sædvanlige om borde, stole og ledninger.
Og selvfølgelig det allervigtigste: “Kan
brugen af USB-nøgle være farlig?”.

I disse uger udarbejdes de langsigtede
udviklingskontrakter
for
Københavns
Universitet. Det involverer kun indirekte
institutterne, fordi forhandlingerne er
centrale og først og fremmest skrives på
dekan- og rektorniveau. Dekanen har som
tidligere orienteret og inddraget institutlederne på fakultetet, og jeg kan derfor
fortælle lidt om det principielle, mens det
konkrete indhold må afvente rektors offentliggørelse.
Udviklingskontrakterne, både de eksisterende og de kommende, bygges op på
målinger af produktivitet. Hvor meget forsker vi, hvor mange studerende uddanner
vi, hvor gode er vi til at formidle og administrere? Det er de kvantitative principper, som er fremherskende, og også kvaliteten (som altså ikke af den grund skal
undertrykkes) skal kvantiﬁceres. Der er
en tendens til, at man gerne vil øge et eller andet med eksempelvis 5 eller 10 procent. Og det er selvfølgelig altid godt at
sætte sig tydelige mål. Jeg tror da gerne,
at de ﬂeste af os ser os selv 6,83 procent
dygtigere om ﬁre år.
Men så nemt går det ikke. For parallelt med disse effektivitets- og kvalitetsfremmende målsætninger og strategier
må vi desværre konstatere, at vi for andet år i træk skal reducere budgetterne
med 10 procent i gennemsnit. Der bliver

Faresignaler
Arbejdsmiljøsiderne rummer også et langt
afsnit om psykisk arbejdsmiljø. Her er der
en række værktøjer samt en omfattende liste over “optimale forhold” og “belastende
forhold”. Endvidere er der en udførlig liste
over de faresignaler, du skal være særligt
opmærksom på hos dig selv og dine kollegaer. Et lille udpluk er:
• Du er begyndt at blive irriteret og utålmodig over for kolleger, studerende og
familie.
• Du er begyndt at tage ﬂere chancer,
f.eks. i traﬁkken
• Du har fået en negativ indstilling til
nye forslag og forandringer
Ja, og hvem har ikke det? Så tjek lige de
andre faresignaler ud for en sikkerheds
skyld.
Hold pauser
Afsnittet afsluttes med en række links
til veludvalgte hjemmesider, med “gørdet-selv-råd”, “positive pejlemærker” og
“gode råd til ledelsen”. Hvad mener du fx
om følgende råd: “Vær opmærksom på
tidsrøverne. Få overblik over, hvilke ting,
der røver din tid. Så er det nemmere at
prioritere og måske skære nogle af dem
væk.” Rådet følges op af en lang liste over
de mest almindelige tidsrøvere, så du får
mulighed for at relatere rådet til din arbejdsdag. Jeg vil stoppe her, da jeg lige
har læst råd nr. 7: “Hold pauser. Det er
ikke spild af tid. De lader dig op, så du i
det lange løb når mere.”
Frank Sejersen
sentant på ToRS

er

arbejdsmiljørepræ-

Ugens bog i Jyllands-Posten
Tjukotka i fortid og nutid, redigeret af
eskimolog Bent Nielsen, blev ugens bog
i Jyllands-Posten den 24. januar. Flot!
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færre penge til undervisning, vejledning,
bøger, deltagelse i videnskabelige kongresser, formidling, arbejdsmiljø osv.
Men værst af alt: stillinger forsvinder
som dug for solen uden faglige hensyn
og prioriteringer – netop som vi var begyndt at vænne os til at være nummer
6 i Europa!
Som medarbejder ville jeg have forventet ledelsens og samfundets påskønnelse – og ikke en reduktion, der klipper
10 procent af arbejdsglæden med den
ene hånd og forlanger større effektivitet
og kvalitet med den anden. Det er beklageligt ud fra alle principper om god
ledelse. Skal det ikke være en glæde
at gå på arbejde? Bør man ikke vise de
gode resultater (som der er mange af!)
frem og påskønne dem? Bør en ledelse
ikke bakke op om sine medarbejdere?
Det er svært at se, hvordan de nuværende økonomiske fordelingsprincipper
tilgodeser disse principper. I stedet har
de en tydelig tendens til at gå mod centrale, store enheder og planstyring.
Måske skulle vi her på ToRS som
modtræk vælge at fokusere på den individuelle medarbejder og sikre os, at
de sparsomme ressourcer fordeles, så
hver ansat føler, at vedkommendes indsats har en effekt. Hvordan vi gør det,
bør diskuteres på det kommende institutrådsmøde. Og samtidig må vi appellere til samfundet, ministeriet og universitetets øverste ledelse om venligst at
bemærke vores præstationer. Nu må det
være nok.
Ingolf Thuesen er institutleder på ToRS

På med vanten!
Af Marie Højlund Roesgaard
Sam-undervisning, tværgående kurser, studievejledning og et elektronisk
evalueringsinstrument står øverst på
listen over Uddannelsesudvalgets arbejde i foråret 2006.
Uddannelsesudvalget har gennem de seneste uger arbejdet med en liste over vigtige arbejdsområder i det kommende år.
Listen er lang, så den skal ikke gengives
her, men for at give resten af instituttet et
indtryk af, hvor I kan forvente vores indsats, vil jeg kort ridse de ﬁre prioritetsområder for dette forår op:
• Der foregår på visse fag sam-undervisning af grunduddannelsesniveau og overbygningsniveau – det
vil sige, at man til samme undervisning har BA- såvel som OB-studerende siddende. Ofte suppleres med
vejledning til OB-studerende. Udvalget ønsker at diskutere principper
og krav til denne type undervisning
med henblik på at sikre kvalitet og
hensigtsmæssig brug af sam-undervisning.
• Hvordan laver vi ”ting på tværs”?
Vi kan med glæde konstatere, at
ﬂere og ﬂere ønsker at samarbejde
om kurser og undervisning. Dette er

en god og ønskelig udvikling, men
for at vi alle skal vedblive at være
glade, kræver det en afklaring af
de administrative forhold – for eksempel hvilken studieordning, der
skal skal benyttes, hvilket studienævn, der er ansvarligt m.m., og
af de økonomiske forhold – altså
hvem skal have STÅ-indtægten,
og hvordan deler eller ﬂytter vi på
den.
• Afklaring af studievejledningens
situationen og arbejde med dens
organisation. Vores bevilling til
studentervejledere overføres nu til
institutlederen. Bevillingen er som
bekendt gået ned, men til gengæld
har vi fået en AC-vejleder. Vi arbejder på højtryk for at få organisationen på plads og på at sikre, at
TORS fortsat kan have en velfungerende vejledningsenhed.
• Udvikling af et elektronisk evalueringsinstrument til undervisning
(i samarbejde med IT-udvalget). Det
er vort håb, at vi til efterårssemestret kan være klar med en elektronisk evaluering, der kan lette arbejdet med indsamling, registrering og
bearbejdelse af undervisningsevalueringer.

To R S d a g s b r e v e t

(fortsat fra side 2)
Jeg regner med, at vi har en plan for studievejledningen klar i slutningen af januar,
så arbejdet kan gå i gang planmæssigt i
februar. De øvrige punkter, og nok især
STÅ-problematikken (!), vil vi bruge masser af krudt på at få på plads i løbet af

foråret, så vi kan præsentere studienævn
og ledelse for løsningsforslag.
Marie Roesgaard er lektor i Japansk, koordinerende studieleder og formand for Uddannelsesudvalget

Frida Hastrup på Galathea 3
Af Ditte Maria Søgaard
Frida Hastrup er sikret en plads på
Galathea 3 som et led i et ph.d.-projekt om tsunamien i Tranquebar.
ToRS går nu søvejen. Det er Komparative
Kulturstudiers Frida Hastrup, der tager de
første skridt på dæksplankerne, når hun til
oktober skal med på på Galathea 3-ekspeditionens stolte skib ’Vædderen’ for at udbrede kendskabet til sit forskningsprojekt
om tsunamien i Tranquebar.
Her i februar starter Frida Hastrup som
ph.d.-stipendiat ﬁnansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation (FKK)
og indgår samtidig i det store Tranquebar
Initiativ, som Center for Komparative Kulturstudiers leder lektor Esther Fihl i det
forløbne år har været primus motor i at
formulere sammen med Nationalmuseet.
Tranquebar-Initiativet handler om det
dansk-indiske kulturmøde i historisk og
aktuelt perspektiv, og mange andre af initiativets delprojekter har fået tilbudt plads
på Galathea-ekspeditionen. Galathea-fonden forsøger nu at hjælpe med at søge
penge hos private fonde til disse projekter,
så hvem ved – måske ender det med ﬂere
ToRS-forskere på Galathea 3, der er Danmarks største videnskabelige ekspedition i

et halvt århundrede.
71 forskningsprojekter
Frida Hastrups ph.d.-projekt er antropologisk og skal analysere, hvordan det
tranquebarske samfund er blevet påvirket af tsunamien – fx hvordan katastrofen
har fået sociale hierarkier og opfattelser
af risiko og sikkerhed til at forrykke sig.
På Galathea 3 falder projektet ind under
forskningskategorien ”kultur og historie”,
der har selskab af områderne ”geologi”,
”geograﬁ” og ”klima og miljø”.
I alt 71 forskningsprojekter er med,
når ekspeditionen fra august 2006 til april
2007 sejler Jorden rundt. Nogle projekter
er med på ekspeditionen hele vejen, andre
aﬂøser hinanden og er kun med i en kortere periode. Frida Hastrup er i forvejen på
Tranquebar på feltarbejde, når ’Vædderen’
i oktober lægger til i Pondicherry nord for
Tranquebar. Her kommer Frida ombord og
skal forene videnskab, formidling og sømandsliv i selskab med 35 andre forskere,
en halv snes journalister, fotografer og tvfolk, et par skolebørn og deres lærer og
selvfølgelig den 50 mand store besætning,
som skal sørge for at skibet sejler og kursen holdes.

Galathea-ekspeditionerne
Korvetten Galathea 1 sejlede på verdenshavene fra 1845 til 1847 på
befaling af kong Christian VIII. Ekspeditionens hovedformål var
at undersøge Nicobarerne, overdrage kolonierne Trankebar og
Frederiksnagore til Det Britisk-Ostindiske Kompagni, udbygge
Kina-handelen og oprette nye handelstraktater. Godt 100 år
senere, fra 1950-1952, drog Galathea 2 på en dybhavsekspedition, der også gav plads for etnograﬁske undersøgelser. Ekspeditionen blev folkeeje, og mere end 20.000 danskere mødte
op på Langelinie, da fregatten vendte hjem den 29. juni 1952. Da
årtusindskiftet og 50-året for Galathea 2’s afsejling fra Langelinie nærmede sig,
opstod fra ﬂere sider idéen om at søsætte en tredje Galathea-ekspedition. Det blev
Morgenavisen Jyllands-Posten, der greb stafetten og udviklede et koncept, der med
Galathea 3 som sejlende platform skulle forene forskning, opdagelse og formidling.
Projektet blev forelagt regeringen og har siden udviklet sig til et nationalt projekt
under Dansk Ekspeditionsfond, der selv hører under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Undervisning, med deltagelse af nogle af Danmarks stærkeste forskningsmiljøer og formidlingsaktører.
Læs mere om Galathea 3 på ekspeditionens internetportal www.galathea.nu

Et hus i Damaskus
Adjungeret professor ved ToRS Peder Mortensen har afsluttet 10 års arbejde med restaureringen af Det Danske Institut
i Damaskus’ nye domicil, det lille palads Bayt al-’Aqqad. Resultatet kan ses i hans nypublicerede værk Bayt al-’Aqqad.
The History and Restoration of a House in Old Damascus,
Proceedings of the Danish Institute in Damascus IV, 2005.
Det enestående ved huset er, at det rummer alle byens arkitektoniske stilarter i samme bygning, eftersom dets historie
går helt tilbage til det 1. århundrede før vor tid. Restaureringen er sket i et dansk-syrisk samarbejde med medvirken af
bl.a. Nationalmuseet.
Bogen vejer 3,2 kilo - vi glæder os til at se, om Peders
næste projekt kan holde vægten!
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”Det derude”
- praktik og procedurer
Af Dorthe R. Horvath
Erhvervsvejlederens arbejde har de
seneste uger har været fokuseret på
PRAKTIK.
Som AC-vejleder skal jeg også fungere
som praktikkoordinator - en vigtig opgave
i forhold til de studerende, deres kontaktﬂade til ”det derude” på den anden side af
specialet og proﬁleringen af humanistiske
kandidater i det hele taget.
Struktur på praktikken
Første opgave har været at systematisere og nyskrive vejledninger og tekster
til hjemmesiden, som man nu med fordel
kan henvise til. Her ﬁndes der vejledning
for eksterne og interne studerende om,
hvordan man melder sig til praktik, og
man kan printe indskrivningsskemaer og
praktikkontrakter ud. Eksterne studerende
henvises til AC-vejlederen (mig), der sørger for videre information om tilmelding.
Praktikopslag og studenterjobs
På hjemmesiden kan man også ﬁnde lister
over praktikopslag og studenterjobs. Ansatte, der får sådanne opslag, bedes maile
dem videre til undertegnede, så sørger jeg
for at hænge dem op på tavlerne i Snorresgade, Leifsgade og på Artillerivej samt
sende videre til Vibeke, der lægger dem
ud på hjemmesiden. Gamle opslag kan ses
i en mappe på mit kontor.
Spændende praktikforløb
På hjemmesiden kan man desuden ﬁnde
en historie om en studerende i et spændende praktikforløb, ”Trankebar-initiativet” i Indien. I fremtiden vil vi ﬁnde ﬂere
eksempler på gode pratikforløb, så der er
noget at blive inspireret af. Der er også
en direkte adgang til praktiksiderne på det
humanistiske fakultets hjemmesider, ligeledes med praktikopslag og vejledninger.
Oplevelsesøkonomi på CKK
Komparative Kulturstudier udbyder et fag
kaldet ”Oplevelsesøkonomi”, som løber
dette forår gennem vejledning og praktikforløb. Link til dette ﬁndes også på ToRS’
hjemmeside. Esther Fihl er kontaktperson.
Praktikdatabase
Endelig vil jeg nævne, at der er oprettet
en praktikdatabase, der opdateres løbende. Her kan man se hvor vores studerende har været i praktik. Basen kan bruges
både som redskab i et opsøgende arbejde,
som del af et netværk til erhvervsliv og
arbejdsgivere og som inspiration til, hvor
man kan henvende sig som praktiksøgende.
Dorthe R. Horvath er cand.mag. i Ungarsk
og Østeuropastudier og AC-vejleder på
ToRS.
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Assyriologien fylder 80
Af Jakob Bo Flygare
Assyriologi blev grundlagt som selvstændigt fag på Københavns Universitet i 1926. I dag er Danmark et af assyriologiens vigtigste centre i Europa.
Den danske, assyriologiske tradition har
rødder langt tilbage i historien med navne
som Carsten Niebuhr og Rasmus Rask.
De bidrog på hver deres måde til kileskriftens tydning og dermed til at åbne en skatkiste af skriftlige vidnesbyrd om Vestasiens
oldtid, hvor nogle af verdens første højkulturer opstod.
Assyriologien blev indført som selvstændigt studium ved Københavns Universitet
af Otto E. Ravn i 1926. Ravn havde læst
hos orientalisten Valdemar Schmidt, der
grundlagde studiet af assyriologi og ægyptologi i Danmark i 1883, da han blev udnævnt
til docent i Østerlandsk Filologi. Dette studie
dækkede på Schmidts både ægyptologi og
assyriologi, men de to fag blev senere adskilt. I 1926 udarbejdede Ravn en selvstændig studieordning for assyriologi, som kom
til at danne forbillede ved ﬂere udenlandske
universiteter.
Den første danske magister i det nye,
selvstændige universitetsstudium assyriologi var Thorkild Jacobsen, som blev mag.
art. i 1927. Jacobsen rejste til USA, hvor han
kom til at virke som professor ved Oriental
Institute i Chicago og siden Harvard University. Godt 20 år senere blev Jørgen Læssøe

den anden magister i assyriologi hos Ravn,
hvis ekstraordinære professorat i assyriologi
faldt bort, da Ravn i 1951 gik på pension.
I 1957 blev det genoprettet og beklædt af
Jørgen Læssøe.
Magistre i assyriologi er blevet mindre
sjældne med årene. Efter Ebbe Egede
Knudsen (1960) og Mogens Weitemeyer
(1962) fulgte Mogens Trolle Larsen og
Aage Westenholz i 1966. De er i dag lektorer i assyriologi på det nyoprettede ToRS.
Selv er jeg den første kandidat i den nye
tværfaglige kandidatuddannelse ”Vestasiens oldtidshistorie” og har netop afsluttet
min kandidatuddannelse med specialet ”Assyriologi under nazismen” hos Mogens Trolle
Larsen i december 2005. De to grene på den
assyriologiske overbygning markerer i dag
dansk assyriologi som en historisk-ﬁlologisk
disciplin såvel som en bredere, tværfaglig og
formidlingsorienteret disciplin. Assyriologien
i Danmark er inde i en stærk udvikling som
et af fagets vigtigste centre i Europa med
udgravninger i Mellemøsten, internationale
samarbejder og faglig formidling i en alment
forståelig form som en naturlig del af både
uddannelsen og arbejdet som assyriolog.
Et stort tillykke med 80-års-jubilæet!
Jakob Bo Flygare er cand. mag. i Vestasiens oldtidshistorie og den første kandidat
på denne nye, tværfaglige kandidatuddannelse.
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En omskiftelig tilværelse
Universitetets semitisk-assyriologiske Laboratorium havde til huse i et enkelt værelse
på 1. sal i Skt. Pedersstræde 19, indtil det i 1959 blev ﬂyttet til Gråbrødre-Annekset i
Kejsergade 2 og skiftede navn til Det assyriologiske Institut ved Københavns Universitet.
Det assyriologiske Institut blev en del af Carsten Niebuhr Instituttet i 1982 ved sammenlægningen af Ægyptologisk Institut, Assyriologisk Institut og faget Nærorientalsk Arkæologi. I 1987 ﬂyttede instituttet fra Kejsergade 2 til lokaler på KUA, og i 1996 ﬂyttede
det så til Snorresgade 17-19, hvor assyriologi har til huse i dag. Dermed kom faget til at
dele tag med en række beslægtede fag, der alle beskæftiger sig med Mellemøsten.

Ny doktor på ToRS

Ung Eliteforsker

Lektor
i
Japansk
Margaret Mehl har
opnået doktorgraden
på sin afhandling Private Academies of
Chinese Learning in
Meiji Japan. Afhandlingen handler om de
japanske juku-skoler i sidste halvdel
af 1800-tallet og det
første årti af 1900tallet. Afhandlingen
blev udgivet på Nias
Press i 2003, indleveret til bedømmelse samme år, forsvaret af
Margaret Mehl i december 2005 og i januar
2006 har hun altså ofﬁcielt fået titlen.
Et stort tillykke til Margaret Mehl - og
til ToRS!

Torsdag den 26. januar ﬁk ph.d.-studerende
på ToRS’ Carsten Niebuhr Afdeling Thomas
Jøhnk Hoffmann overrakt en fornem pris
af forskningsminister Helge Sander: Ung Eliteforsker-prisen. Thomas Jøhnk Hoffmann
vil i sit projekt ”Den kognitive Koran – Koranens metaforik i lyset af den kognitive semantik” gentænke koranens sprogbrug ved
hjælp af kognitivistiske forklaringsmodeller. På landsplan modtog 24 unge forskere
prisen. Med æren følger 100.000 kroner til
hver og dertil en samlet bevilling på godt
43 millioner oven i hatten.
Det er første
gang Det Frie Forskerråd
(DFF) uddeler sin eliteforskerpris.

Deadline for redaktionelt stof:
Mandag den 20. februar
Artikelomfang:
Max. 30 linjer i Word (Times New
Roman, 12 pkt.)

Forslag sendes til:
dms@hum.ku.dk

Tillykke til
Thomas!
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