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Slyng om du vil

Efter at have ulmet som en spæd, men 
på mange måder insisterende idé, siden 
oprettelsen af ToRS for godt tre et halvt år 
siden, kan vi nu med stolthed i stemmen 
sige: Velkommen til første nummer af Slyng! 
Det første institutblad for ToRS. Et blad 
hvor de studerende, undervisere og ansatte 
mødes på tværs af afdelinger, på tværs af 
fagligheder og måske nogle gange også bare 
på tværs. Det, du holder i hænderne, er intet 
mindre end et forum for vidensudveksling af 
tværkulturelle kompetencer. Kompetencer 
der er med til at formidle indsigt i en verden, 
hvor mangfoldighed er af afgørende betydning, 
sætter dagsordnen og skriver overskrifterne.

Æhh, og hva’ så!? Vi mangler blot ordene 
vision og projekt før lederen bliver det eneste 
Slyng får udvekslet og selv bliver slynget i 
papirkurven. 

ToRS er et sammensurium af fag og 
afdelinger, der skal mange store ord til at kitte 
sammen, og formidlingen af denne enhed i 
mangfoldigheden overlader vi til andre. Men 
lige meget hvor mange ord der kommer på, 
ændrer det ikke ved det faktum, at vi på ToRS 
hver især læser forskellige fag og bevæger os 
inden for forskellige fagområder, det være sig 
kulturelle, regionale, religiøse, sproglige og så 
videre. Pointen her er ikke, at vi dermed ikke 
har noget at sige til hinanden, men som dette 
blad illustrerer, at den specifikke faglighed 
har lyst til og måske også krav på at komme 
ud over kanten. Et mediums raison d’être er 
hermed fundet. Med denne udveksling mellem 
fagene vil instituttets tværgående linjer nok 
med tiden træde tydeligere frem og en regulær 
institutånd opstå.

ToRS manglede et institutblad. Eller rettere 
sagt: vi på ToRS manglede Slyng. Forestil 
dig over totusind humanister under samme 
institutions tag – uden et medium til at 
udtrykke sig i, uden et fælles forum. Hvad 

nytter et 12-tal i formidling, når der ikke bliver 
sagt noget uden for eksamenslokalet? Hvad 
er en humanist, der ikke siger noget? Dette er 
ikke en brandtale for, at vi skal se at komme op 
på mærkerne og vælte et eller andet, men blot 
en appel til at få øset ud af al den viden, vi får 
smidt i hovedet hver dag. Den ligner nemlig 
ikke sig selv, når den kommer ud. Så ud med 
den. Slyng om du vil.

Men ToRS er ikke blot fag og faglighed. Vi er 
en flok studerende, som hver dag stempler 
ind, tager trappen, spiser frokost, indånder 
luften mellem instituttets vægge, møder andre 
studerende, drikker øl, skaber netværk og 
finder kærester på ToRS. Der er sammenlagt 
tale om utallige liv, der leves inden for denne 
institutions rammer. Drama, drømme og 
decemberlede. Det ville være mærkeligt, om 
vi ikke havde noget at sige til hinanden. At 
dette blad har fundet vej fra bidragsydernes 
computere, gennem trykken og til dine hænder 
kan vel betragtes som en bekræftelse af, at vi 
hver især på ToRS har lyst til at udtrykke os i 
den forsamling, vi er en del af. Om det drejer 
sig om formidling af snæver faglighed til et 
bredt publikum, interesse i, hvad der foregår 
på etagen ovenover eller harme over den 
manglende kaviar i kantinen, er der med dette 
blad skabt et rum. Forhåbentlig får det folk til 
at løfte blikket fra deres egen snævre fag-navle 
og måske selv dele ud. Måske får man et mere 
nuanceret syn på egen sag. Måske bekræftes 
man blot i, at russisk fonetik er vigtigere end 
alt andet. Med Slyng er der skabt et blad, hvor 
du kan fortælle os hvorfor.

Af Martin Krabbe-Poulsen
Martin læser Idéhistorie og Russisk på 9. semester.

LEDER:
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Bladeventyret
Maja Sofie Voss-Knude skriver om vejen til Slyng

“Martin Krabbe-Poulsen, 
28 år, hovedfagstud-
erende på Idéhistorie, 
sidefag på Russisk. 
Initiativtager til institut-
bladet”. 

“Maja Voss-Knude, 22 
år, studerer hebraisk på 
3. semester. Jeg har ikke 
tidligere været en del af 
en redaktion. Vil arbejde 
på bladets hjemmeside, 
samt skrive artikler”.

“Morten Gottschalck 
Olsen. Mig er 200.000 år 
og studerer assyriologi, 
tidligere filosofi. Gider 
kun være med hvis det er 
sjovt og hvis andre end 
jeg selv har gavn af det”.

“Maya Schuster. Har 
læst russisk i tre år, 
læser nu tilvalg på dansk 
og historie. 
Interesser: grammatik, 
musik, historie osv.”.

”Vi mangler et samlingspunkt, der kan 
tale på tværs af snævre faggrænser” skrev Mar-
tin Krabbe-Poulsen i en mail d. 11. September 
2007. Han opfordrede ToRS’ studerende til 
sammenhold og interesse  for hinanden og de 
andre.
Efter et år på CNA kendte jeg stadig kun min 
egen årgang og de trygge tutorer. Jeg var selv-
følgelig stødt på en del ’fremmede’ i den beru-
sede universitetsverden, men hvad var det nu, 
de hed?
Som den ene af to studerende (2!) på min år-
gang, har jeg indset, at jeg selv aktivt skal søge 
ud og finde støtter andetsteds. Der er nok ikke 
så mange, der kan hjælpe med hebraisk gram-
matik, men måske ved nogen noget andet 
spændende.
Og så kom Martins mail. Det opråb og den mu-
lighed jeg næsten havde glemt, jeg savnede.
Nu måtte jeg slå til! En havde gjort det, jeg 
aldrig ville have taget mig sammen til, og så 
skulle man da være et dovent svin ikke at sende 
en svarmail.

I slutningen af september mødtes vi med gejst, 
ideer og forventninger. Det var det første re-
daktionsmøde, og vi ville skabe et institutblad; 
en forbindelse mellem ToRS-afdelingerne.
Hu hej vilde dyr, allerede i slutningen af okto-

ber var skelettet for både redaktion og blad på 
plads, vi havde fået go! fra Ingolf, og deadline 
for første udgivelse blev midt november. Opti-
mistisk?

Benarbejdet var gjort. Nu skulle vi i gang med 
at skrive og indsamle artikler. Vi skulle fast-
lægge rammerne for bladet - deriblandt finde 
på et navn. Vi tænkte, og vi tænkte. Hvor svært 
kan det være!
Åbenbart ret svært skulle det vise sig, og vi 
besluttede derfor at trække på vores medstude-
rendes kreativitet og udskrev en mindre kon-
kurrence. Denne foregik en tilfældig torsdag i 
Østeuropæisk bar og Barbylon, hvor forslags-
kasser blev opsat. Uheldigvis brækkede en ung 
mand sig i den ene forslagskasse, og hvor den 
anden er blevet af vides ikke. Et nyt navn blev 
det i alle tilfælde ikke til, og vi var på den igen.
Helt udramatisk skete forløsningen en mørk 
onsdag aften, til endnu et redaktionsmøde. Vi 
havde kastet vi os over romaner, digtsamlinger 
og nettet for at finde inspiration og var faldet 
over ordet ’slyng’. Jeg husker ikke baggrunden, 
men enige var vi og besluttede at navngive bla-
det, inden vi ombestemte os.

Maja Sofie Voss-Knude
Maja læser Hebraisk på 3. semester

STRABADSER:
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Slyngs temasektion.

På de følgende fjorten sider finder du Slyngs temasektion. Denne sektion vil være gennemgående 
i Slyng fremover og tilstræber at få repræsenteret så mange af instituttets afdelinger som muligt. 
Målet er at samle mangfoldigheden, som den udfolder sig på ToRS’ mange fag, omkring et enkelt 
tema, og samtidig demonstrere nogen af de fælles egenskaber vi har på trods af faglige forskellig-
heder. 

Dette nummers tema er begrebet Tradition. Tradition står i kontrast til Slyngs mangel på samme, 
men er måske også udtryk for et håb, om at have startet noget nyt og vedværende. Tradition er 
en fastetableret skik, en handling der gentages af et samfund og er derfor som tema en temmelig 
bred størrelse, men ikke desto mindre noget alle kan forholde sig til. Som det kan ses på bidra-
gene spænder fortolkningen af temaet fra de mere etablerede nationale traditioner til generel skik 
og brug i bestemte kulturområder.

Vi lægger ud med en artikel om den forestående jul, og de traditioner der ligger til grund for den. 
Fra kristendommen tager vi springet til islam og ser på, hvad der ligger bag begreber som Rama-
dan, Hijra og ’Īd al-fitr. Fra de religiøst funderede traditioner går vi videre til en artikel om skik 
og brug mellem kønnene i Rusland og fra samme egn hører vi om en besynderlig tradition for 
at gå imod traditionen. Deltagelse i et israelsk bryllup skildres i temaets næstsidste artikel og til 
sidst skal vi til Beograd, hvor vi hører om traditionelle praktikpladser i utraditionelle byer. 
God fornøjelse med læsningen.

Juletraditioner 
- hedenske eller kristne?

Julen nærmer sig, og traditionerne skal holdes i hævd. 
Men hvor kommer disse traditioner egentlig fra? En 

religionshistoriker giver her et bud på, hvorfor vi gør, som vi 
gør.

TEMA: TRADITION

Fødselsdagsfesten

Juletiden nærmer sig med hastige skridt, og 
det indbefatter mange traditioner, som har stor 
betydning for de, der vælger at fejre julen med 
eller uden overbevisning af den kristne tro. Ju-
leaften er kristendommens fejring af Jesu fød-
sel. Det er ikke nogen hemmelighed, at Jesus 
ikke blev født på denne aften eller i det angivne 
år, men på et helt andet tidspunkt. 
Kildematerialet for dateringen er Biblen, og 
Mattæus-evangeliet beretter, at Jesus blev født 
i Kong Herodes dage. Lukas-evangeliet beret-
ter om Jesu fødsel i forbindelse med den før-
ste store folketælling. Problemet med dette er 
de historiske fakta: Kong Herodes døde i år 4 
f.v.t., og den første store folketælling fandt sted 

i år 7 e.v.t. Dette skulle dog ikke hindre os i at 
fejre Jesu fødselsdag.
 
Fødselsdag er dog ikke en tradition, man sætter 
i forbindelse med Biblen. Der berettes to steder 
om fødselsdage: Faraos og Herodes’ fødsels-
dage, og det formodes at disse er  symboler på 
fejringen af en årlig begivenhed, hvor en konge 
blev fejret i forbindelse med sin tiltrædelse som 
konge. Fødselsdag har ikke været en tradition, 
som blev dyrket i Israel, men en tradition der 
blev dyrket i resten af den antikke verden. Den 
vestlige kirke besluttede at sætte datoen for 
Jesu fødselsdag til den 25. december. Den vest-
lige kirke har formodentlig valgt denne dato 
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En ikon med Sankt Nikolaus 

TEMA: TRADITION

i et forsøg på at udkonkurrere hedenske tra-
ditioner. I dagene omkring den 25. december 
festede man blandt andet for den ubesejrede 
sol Invictus; det var også fødselsdagen for den 
jomfrufødte gud Mithras, og derudover var det 
dagen for den gamle romerske solhvervsfest 
Saturnalia, som gik ud på, at man byttede rol-
lerne i huset, så slaverne og herskabet måtte 
tage hinandens plads og give 
hinanden gaver. 
I den vestlige verden blev 
der således fejret solfest med 
gaver og god mad, længe før 
man fejrede Jesu fødselsdag

Julemanden og Niels

Det er på sin vis bemærkel-
sesværdigt, at den hellige 
Nikolaj dukker op i vores tra-
dition. Han udførte undere 
som at helbrede en kvindes 
lamme arm, uddrive Djævlen 
fra et træ og smide guldstyk-
ker ind ad vinduet til en fat-
tig mand, så denne havde 
en medgift til sine døtre og 
derfor ikke skulle sælge dem 
til prostitution. Allerede som spædbarn var han 
så from, at han fastede to dage om ugen og ikke 
ville ammes af sin mor. Det er særligt historien 
om guldstykkerne, der har gjort, at han også er 
kendt som Santa Claus eller Julemanden, som 
deler gaver ud til alle byens børn. Gaveudveks-
lingen er således sat ind i en kristen kontekst.

Julemanden leder mig hen på de små hjælpere 
han assisteres af, og som mange børn også tror 
på: Nisserne. De optræder bestemt ikke i Bib-
len, men ideen om nisser findes så langt tilbage 
som til vikingetiden. Nissen havde til formål 
at beskytte hjemmet og familien og var mere 
en slags husgud. Det var først i middelalderen, 
de fik tilføjet navnet nis eller nisse, der var et 
kælenavn for Niels, der igen kommer af navnet 
Nikolaus. Fra et kristent synspunkt kommer 
nisserne ind i billedet fra folkesagn. I disse for-
tælles det, at da Gud skilte sig af med de onde 
engle, faldt en del af disse ned og landede rundt 
omkring på jorden og blev kendt som nisser. 

Englene samarbejder med nisserne juleaften; 
det er nisserne, der søger for at gaverne kom-
mer under juletræet, mens englene sørger for 
at tænde lysene. Alt dette fik sit gennembrud i 
Danmark omkring overgangen fra det 19. til det 
20. århundrede. Der var på denne tid et stigen-
de antal mennesker, som forbandt julen med 
en religiøs højtid. Ifølge folkekirkens samtidige 

undersøgelser steg antallet 
af kirkegængere på selve ju-
ledag. 
At julen er et omdrejnings-
punkt for lysets tilbageven-
delse, kan overføres til Jesus, 
som selv anses for at være 
lyset og som fødes på dette 
tidspunkt. Ordet jul blev 
brugt længe før kristendom-
men satte sit præg på denne 
tradition.
Julen er en hedensk tradi-
tion, og kristendommen har 
blot hægtet sig på. Det er 
derfor vigtig at vide, at ju-
len drejer sig langt mere om 
en tradition, hvor vi samles 
andre grunde end af de re-

ligiøse. Det er langtfra folkekirkens ønske, at 
julen skal ses som den vigtigste religiøse højtid. 
Påsken er for eksempel en langt væsentligere 
kristen tradition end julen. 

Ateistens redning

Julen er en forholdsvis ung tradition for kri-
stendommen. Det var først i løbet af det 4. år-
hundrede, man besluttede at fejre Jesu fødsel 
og i dette århundrede besluttede man også at 
acceptere Jesus som Guds søn. 
De juletraditioner vi danskere normalt holder 
i hævd, som for eksempel juletræet, er først 
opstået i det 19. århundrede. Nisser er en he-
densk tradition og har intet med julen at gøre i 
kristen kontekst. Det er derfor også muligt for 
ikke-troende at fejre jul med god samvittighed, 
for man kan sagtens argumentere for, at julen 
er tradition – ikke en religiøs højtid. 

Af Ida Gravgaard Jensen
Ida læser Historie og Religionsvidenskab på 9. semester
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De fleste har hørt om, at muslimer hvert år 
har noget, der hedder Ramadan, hvor de ikke 
spiser noget som helst hele dagen. Men hvad 
er det egentlig, de har gang i, muslimerne? I 
al korthed skulle denne artikel gerne give den 
undrende ikke-muslim et bedre indtryk af, 
hvad Ramadan er og lidt kendskab til et par 
handy Islam-begreber.

Solen og månen
Ramadan er navnet på den niende måned i 
den islamiske kalender. Kalenderen begynder i 
år 622 e. Kr. – året hvor profeten Muhammed 
fuldførte Hijraen, det daværende muslimske 
samfunds udvandring fra Mekka til Medina. 
I Mekka var Muhammed og hans tilhængere 
et forfulgt mindretal. Ved udvandringen til 
Medina var Muhammed pludselig et stort 
bysamfunds stærke religiøse og politiske leder 
– Islam var med ét statsreligionen. Da regnes 

det deciderede muslimske samfund for at 
være opstået, og muslimerne valgte siden hen 
året for Hijraen som udgangspunkt for deres 
kalender og opkaldte kalenderen efter denne 
begivenhed. 
Den Gregorianske kalender (ifølge hvilken vi 
pt. skriver år 2007) er en sol-kalender – et 
år varer omtrent 365 dage - den tid det tager 
Jorden at kredse én gang rundt om solen. 
Hijra-kalenderen er derimod defineret af 
månens kredsløb om Jorden. Derfor er en 
Hijra-måned kortere end en Gregoriansk, 
og det islamiske år varer kun 354-355 dage. 
Ramadanen falder så hvert år omtrent 11 dage 
tidligere end det foregående år i forhold til den 
Gregorianske kalender.

Den spirituelle faste
Muslimer stræber efter at efterligne profeten 
Muhammeds måde at leve på, da det er den 

TEMA: TRADITION

Har du styr på Ramadan, 
Hijra og ’Īd al-fitr? De 
muslimske traditioner spiller 
en enorm rolle for millioner af 
mennesker verden over, men 
hvad ved vi ikke-muslimer 
egentlig om dem? Ole Grarup 
giver her en kort indføring i 
begreberne og det, de står for.

Den spirituelle måned
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bedste måde at tjene Gud. Muhammeds gøren 
og laden er overleveret i tusindvis af såkaldte 
ahādīth, nedskrevne fortællinger om hvad 
profeten gjorde, sagde og godkendte. Muslimer 
kalder alt dette, altså profetens sædvane, for 
sunna. Sunna betyder omtrent almindelig 
traditionel praksis, men indenfor Islam bruges 
ordet altså primært om Muhammeds praksis.
I Ramadanens 30 dage gælder det, at man 
som sund og rask muslim fra solopgang til lidt 
efter solnedgang skal afholde sig fra de basale 
fysiske behov - at spise, drikke og dyrke sex. 
Derudover er det sunna at læse og studere hele 
Koranen i løbet af Ramadanen, at recitere den 
for sig selv, at bede og generelt at praktisere 
medmenneskelighed. 

’Īd al-fitr
Månedens afslutning fejres med den festlige 
højtid ’Īd al-fitr, oftest blot kaldet ’Īd. Ved 
denne lejlighed inviterer familie og venner 
hinanden på besøg og åbner fasten sammen 
med fællesspisning ofte fælles bøn og fælles 
hygge. Ramadanen har altid af de fleste 
af verdens muslimer været regnet for den 
vigtigste af Islams rituelle pligter. Ligeledes 
er ’Īd årets vigtigste sociale højtid og kan 
således som kulturelt fænomen til en vis grad 
sammenlignes med jul.
I Islam regnes faste generelt for at have en 
oprejsende og forsonende virkning. Det 
religiøse motiv for faste er ikke personlig 
belønning til den enkelte muslim, men snarere 
en slags kollektivt vidnesbyrd om tro på Gud 
og vilje til at tjene og adlyde ham. Dette er også 
ét af motiverne for fasten i Ramadanen. Mange 
muslimer tillægger Ramadanen og fasten en 
stor spirituel betydning. De centrale elementer 
i den spirituelle dimension er kærlighed til 
Gud, og den prøve menneskets tålmodighed og 
uselviskhed kommer på, når man skal afholde 
sig fra de basale behov. Hvor praktisk og 
håndgribelig en handling fasten end må synes, 
er den således for mange muslimer uløseligt 
forbundet med noget spirituelt. 

På den anden ende
Dette ses tydeligst, hvis man rejser til et 
muslimsk land i Ramadanen. Her er alt så 

at sige på den anden ende. Mange beskriver, 
hvordan stemningen på gaden i Damaskus 
eller Cairo som med et trylleslag forandres 
fuldstændigt, når måneden begynder: Pludselig 
foregår alt i et roligere tempo, pludselig 
har alle folk tid til smile, vise hensyn og 
være hjælpsomme overfor hinanden. Efter 
solnedgang samles folk enten i hjemmene 
eller på gader og stræder, og der er hyggelig 
og festlig stemning. Også medierne tager del 
i Ramadanen – tv-stationer bringer Koran-
recitation og andre religiøse programmer, og 
selv i det officielt sekulære Tyrkiet bringer 
aviser hver dag en passende tredivtedel af 
Koranen i tyrkisk oversættelse.

kulturel identitet og solidaritet
Ramadanen er en måned hvor muslimer, 
troende såvel som ikke-troende, er bevidste 
om den fortid, de alle har til fælles og 
bekræfter forbindelsen til deres rødder. Det 
er umuligt at skille det religiøse og det sociale 
aspekt af denne tradition fra hinanden. Dette 
understreges af de relativt mange muslimer, 
som i øvrigt ikke beder, læser Koranen 
eller på anden måde praktiserer religionen 
i hverdagen, men som i al selvfølgelighed 
holder Ramadanen i hævd og ikke kunne 
drømme om at lade være. Muslimer, for hvem 
religion ikke fylder meget i hverdagen, holder 
fortsat fast ved traditionen for at bibeholde 
og konsolidere social og kulturel identitet 
og solidaritet. Ramadanen synes således 
i moderne tid at være måske det vigtigste 
holdepunkt for muslimsk identitet og den mest 
betydningsfulde manifestation af muslimsk 
samhørighed.

Ole Grarup
Ole læser Arabisk på 3. semester

Skribenten takker Nancy Shahrour og Louise 
Birkegaard Madsen
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Det kan ikke rigtig forklares
En beretning fra Rusland om omgang 
og god tone mellem kønnene

I sin spændende artikel skriver Anna Gudlaugsdóttir, på baggrund af egen erfaring med russere og Rusland, at det 
ikke altid lige nemt at forklare forholdet mellem kønnene i Rusland.

Vi kender alle sammen historien om 
den vestlige forretningsmand, ja eller den 
almindelige Ole, der tager over til det store 
Rusland og vender tilbage med en langbenet 
Ljudmila, der udover at være ualmindelig 
smuk, elegant og manikureret til enhver tid 
også passer og plejer sin mand og holder 
hus, som kun de bedste damehåndbøger fra 
1930’erne kan foreskrive.
Men hvad er det, der gør, at de russiske kvinder 
er så anderledes og så spændende i mange 
vestlige mænds øjne? Og hvad med russiske 
mænd – er de noget for vestlige kvinder?

I Rusland er det nemlig noget lidt andet at være 
mand eller kvinde, end det vi er vant til her i 
Skandinavien. Ruslands placering mellem øst 
og vest har sat rammer for en uendelig kulturel 
konflikt, der løber som en rød tråd gennem 
Ruslands historie og kultur og som hver dag 
kommer op i samtaler mellem almindelige 
mennesker: ”Hvem er vi russere? Tilhører vi 
Vesten eller Østen?” 
Det påfaldende er, at selvom mange russere 
vil være enige i, at europæisk er Rusland i 
hvert fald ikke, så taler de alligevel om ”Østen” 

som et andet, adskilt sted. Det kan så forstås 
således, at Rusland er en helt tredje størrelse 
eller på den måde, at Rusland befinder sig 
i et vedvarende kulturelt limbo mellem to 
forskellige verdener. Uanset hvordan man 
vælger at se på det, bliver konklusionen nok, at 
den russiske kultur er noget helt særligt, som 
også sovjettiden naturligvis har sat sit stærke 
præg på.

Den galante russer
Det første man støder på som skandinav i 
Rusland er den kæmpe forskel på, hvordan 
folk opfører sig i det offentlige rum, i forhold 
til hvad vi er vant til. På gaden ser man intet 
andet end sammenbidte miner, folk nærmest 
skændes højlydt i køerne i supermarkedet, og 
gamle babushkaer ser det som deres gode ret at 
hjælpe én til korrekt opførsel enten med skæld 
og smæld eller en høflig kold kommentar. Så 
tager man metroen, og så er det, at man har en 
god chance for at opleve russisk mandeadfærd, 
der i den grad adskiller sig fra de skandinaviske 
mænds væremåde.
I Rusland blinker fyrene nemlig til de piger, 
de synes ser søde ud – eller sender lange, 
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“(P)å den ene side 
er den traditionelle 
russiske manderolle 
en stærk og beskyt-
tende patriark, på den 
anden side en udu-
elig fulderik med en 
kæreste på hver met-
rostation.”

“Kvinder har jo fået 
lov til at stemme, eje 
ting, arbejde med 
hvad de nu har lyst 
til, bortset fra at blive 
togfører i metroen, for 
sådan et ansvarsfuldt 
job må under ingen 
omstændigheder over-
lades til væsener, der 
er styrede af følelser 
og menstruations-
cyklus.”

indtrængende blikke og gerne et trussetyvagtigt 
smil med. Så vidt jeg ved, holdt skandinaviske 
mænd op med at blinke til kvinder lige så snart 
firserne var overstået, og man kunne begynde 
at opføre sig normalt igen.
En russisk mand hjælper 
kvinden med alting: han holder 
døren, tænder hendes cigaret, 
tilbyder altid at bære hendes 
bæreposer, hjælper hende 
med at tage frakken på, med at 
træde ud af bilen, han tænder 
gaskomfuret for hende, og så 
betaler han selvfølgelig ALTID. 
Til fester eller middagsgilder vil 
der også altid være en alfahan, 
der sørger for at skænke op til damerne 
og for at deres glas aldrig er tomme, for 
kvinder skænker helst ikke selv (medmindre 
der kun er kvinder i selskabet, og så vil det 
være matriarken eller værten, der skænker). 
Mandens rolle er således at beskytte kvinden, 
værne om hende og helst også oplyse hende 
om, hvordan tingene hænger 
sammen her i livet. 

Kulturchok
Da jeg først gang kom til 
Rusland som 20-årig, havde 
jeg for det første aldrig oplevet 
den slags opmærksomhed. 
Fra mit kolde hjemland Island 
kendte jeg nemlig ikke andet 
end den typiske nordiske måde 
for kønnenes omgang med 
hinanden: man drikker sig fra 
sans og samling før nogen som 
helst form for tilnærmelse kan 
ske; i dagtimerne ignorerer man 
derimod hinanden fuldstændig.
For det andet oplevede jeg denne 
opmærksomhed fra de russiske mænd mere 
som en fornærmelse end galanteri, for jeg 
kunne da selv tage mit overtøj på og skulle slet 
ikke have hjælp til at komme ud af bussen. Og 
dikteres om tingenes gang og orden skulle jeg i 
hvert fald ikke! Det har så nok også medvirket 
til, at de få russiske romancer jeg oplevede 
i løbet af det år, jeg boede i Skt. Petersborg, 
aldrig blev til noget seriøst. 

Bagsiden af medaljen
Selvom jeg så senere hen er begyndt at sætte 
pris på den slags ridderlighed, er bagsiden 
af medaljen stadigvæk den, at den galante 

opførsel ikke nødvendigvis 
holder så længe. Jeg har ikke tal 
på, hvor mange russiske kvinder 
jeg har hørt fortælle om deres 
luddovne mænd, der ligger 
og flyder på sofaen – og hvor 
mange russiske taxachauffører, 
som har undret sig over, at dét 
netop var grunden til, at jeg ikke 
ville giftes med en russisk mand! 
Noget andet, der også kan 
overraske den ligesindede 

skandinav, er det fuldt ud accepterede faktum, 
at musjtjiny guljajut – dvs. at mænd har 
elskerinder i lange baner, at de jævnligt drikker 
alle pengene til mad og telefonregning op, og 
at man som kvinde bare må leve med det. Så 
på den ene side er den traditionelle russiske 
manderolle en stærk og beskyttende patriark, 

på den anden side en uduelig 
fulderik med en kæreste på hver 
metrostation.

Isdronninger og homofobe 
mænd
Russiske kvinder er som 
nævnt berygtede for deres 
smukke udseende. Og ja, det 
er sandt, hvad rygtet siger: der 
er virkelige mange flotte piger 
i Rusland, og ja, der er også 
utrolig mange russiske piger, 
der går i miniskørt og højhælede 
støvler (og hertil gennemsigtige 
nylonstrømper, selv i 

minusgrader!) til daglig. Som skandinavisk 
kvinde kan man nemt komme til at føle sig 
som en anden sjuskedorte ved siden af de 
russiske piger med deres top-plejede negle og 
bittesmå taljer. Det er også helt acceptabelt at 
finde makeup-pungen frem og sidde og lægge 
krigsmaling i fuld offentlighed selv over for ens 
date på restaurant.
Derimod bliver mange russiske mænd ellevilde 
ved tanken om de lyshårede og blåøjede 
frøkener, der bebor vor skandinaviske jord. 

TEMA: TRADITION



10

Bryllup i Moskva. Et bryllup i Rusland er som i Vesten en stor og lykkelig be-
givenhed, men ifølge denne artikel kan det også varsle nye og mindre charmer-
ende sider af manden.

Lyst hår og blå øjne er i 
russernes øjne nemlig en 
af de bedste kvaliteter, en 
kvinde kan have, som en 
ung Ivan engang fortalte 
mig.
Den russiske mandlige 
stereotyp er til gengæld 
ultramaskulin som sagt 
både i opførsel, og også når 
det kommer til udseende. 
Det metroseksuelle look 
slog aldrig rigtig igennem 
i Rusland, dertil er de 
traditionelle kønsroller 
alt for rodfæstede. Noget 
som for eksempel en 
lyserød skjorte eller 
en fugtighedscreme til 
ansigtet vil anses som i 
bedste fald fimset, i værste 
fald som en konstatering på at pågældende 
person er rivende homo (hvilket i øvrigt så 
sandelig ikke er velset i Rusland).

En russisk form for ligestilling
I Rusland er der fuld ligestilling, har jeg mange 
gange hørt sagt især fra meget overbeviste 
russiske mænd. Kvinder har jo fået lov til at 
stemme, eje ting, arbejde med hvad de nu har 
lyst til, bortset fra at blive togfører i metroen, 
for sådan et ansvarsfuldt job må under ingen 
omstændigheder overlades til væsener, der 
er styrede af følelser og menstruationscyklus. 
Lederstillinger er heller ikke så gode for 
kvinder, for de kan jo øjeblikkeligt bryde ud i 
gråd og raseri og dermed komme til at kludre 
en meget vigtig businessaftale.  
En af de rettigheder, russiske kvinder har 
opnået i modsætning til vestlige kvinder, 
er retten til at slide og slæbe ved udendørs 
bygningsarbejde, hvilket i Rusland anses som 
et indlysende tegn på ligestilling – de får jo lov 
til at udføre det samme arbejde som mænd! 
Og det må da være ligestilling, i hvert fald 
hvis man sammenligner det med den status, 
kvinden havde i det gamle russiske samfund 
før revolutionen og på en måde stadig har i 
russisk ortodoksi. Dengang skulle de af natur 
syndige kvinder vær så gode og dække deres 

hoveder til, gå bag manden og ikke tale ham 
i mod. I dag skal kvinder stadig dække sig til 
med et sjal, før de går ind i en ortodoks kirke, 
de kan ikke blive præster og må ikke gå om 
bag ikonostasen, for de er mindre rene end 
manden. Så ja, fuld ligestilling.

Det skal opleves
Og hvad kan man så lære af det? Tja, en meget 
klog mand har engang sagt, at man ikke kan 
forstå Rusland med fornuften, og det vil 
jeg give ham helt ret i. For halvanden times 
flyvetur over Østersøen ligger der nemlig en 
anden verden, en vidstrakt uendelighed af 
tajga, frost, vodka og birketræer, beboet af 
varme sjæle med kolde miner og en uafklaret 
selvdefinition. Rusland ligger geografisk 
meget tæt på vores pertentlige og nuttede 
skandinaviske idyl, men den russiske 
virkelighed er en helt anden, og russerne er et 
temmelig anderledes folkefærd. Jeg kan kun 
anbefale, at man tager den korte flyvetur over 
vandet for at opleve det på egen hånd, for det 
kan ikke rigtig forklares.

Af Anna Gudlaugsdóttir 
Anna læser Russisk på 10. semester
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En tradition for oprør og 
omvæltning i 1800tallets Rusland 
får her, med udgangspunkt i 
anarkisten Bakunin, en teoretiske 
fundering.

Rusland har tradition for en stærk personlig 
leder. I Rusland har der traditionelt set altid 
været en stærk statsmagt. Det russiske folk 
har for vane at lukke øjne og ører for politik 
og beskæftige sig med familien, kunst og 
andre mindre beskidte emner. 
Sådanne udsagn støder man ofte på, når 
man forsøger at forklare det besynderlige 
russiske demokrati, der jævnligt trækker 
spalteplads i medierne og som med det nylige 
parlamentsvalg (Dumaen) og præsidentvalget 
til april for alvor er under den vestlige lup. 
Men på de næste par sider skal det handle 
om et andet træk ved landet mod øst, som 
står i skarp modsætning til traditionen for 
den store statsmagt: anarkismen og trangen 
til omvæltning. Prikker man til en russer, får 
man nemlig også at vide, at russeren har et 
indestængt oprør liggende i sig. Det oprør er 
parat til at springe ud, når åget trykker for 
meget. Eller traditionen bliver for fast.

Det brænder i folks hoveder
Den oprørske russiske folkeånd kan 
spores langt tilbage og især fortællingen 
om kosakken Stenka Razin, der i 
midten af det 17. århundrede var leder 
af et oprør mod livegenskabet, lever 
videre i bedte velgående. Går man frem 
til det 19. århundrede, finder man en 
oprørstrang, der satte et dybt præg på 
den russiske litteratur, og hvis tænkere 
blev kendte og berygtede også uden 
for Ruslands grænser. Husenes tage 
brændte helt bogstaveligt i midten af 
dette århundrede, men det brændte 
også i folks hoveder, som Dostojevskij 

skriver i Onde ånder (1871-72). 
Op gennem det 19. århundrede, og mest 
tilspidset omkring midterårtierne, udvikles der 
en mængde litteratur, der kredser om emnet. 
Inspireret af tænkere fra Europa (Max Stirner, 
Pierre-Joseph Proudhon o.a.) og bølgen af 
positivisme udvikler folk som Mikhail Bakunin 
og Pjotr Kropotkin et teoretisk grundlag for 
oprørstrangen, hvad der for den førstnævnte 
fører til en titel som Anarkismens fader.

At læse Hegel med Bakunin
Ser man nærmere på denne intellektuelle 
skare i midten af det 19. århundrede, er det 
uundgåeligt at støde ind i Hegel. I Rusland er 
det, som over det meste af Europa på denne 
tid, Hegel og den tyske idealisme, der læses, 
fortolkes og ofte vrides til uigenkendelighed. 
Mikhail Bakunin er søn af en rig 
godsejerfamilie og med den klassiske dannelse, 
som denne baggrund ofte fører med sig, er 
han så at sige opflasket med Hegel. Hegel 
gennemgår dog en kompliceret forvandling hos 
(venstre-, ung-)hegelianerne, og det er denne 
Hegel Bakunin kan bruge. 
Det er lidt teoretisk, men lad os se på det. Hos 
Hegel mødte Bakunin tanken om det virkeliges 

ET BRUD 
      - på traditionen
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rationalitet og det rationelles virkelighed. 
Virkeligheden er for Hegel fornuftig, og denne 
verdens fornuftighed udvindes af gensidige 
dialektiske modsætninger, tese og antitese 
(ikke Hegels terminologi). Hegel går fremad fra 
det abstrakte til det mere sammenhængende, 
idet der af den modsætning (ophævelse), 
som ethvert begreb indeholder, opstår en 
syntese, en større sammenhæng end den 
tidligere. Syntesen 
indeholder igen en 
logisk modsætning, og 
processen fortsætter 
til den højeste syntese 
opnås: det absoluttes 
idé. 
Hægtet på den historiske 
udvikling bliver den 
filosofiske opgave at 
beskrive den dialektiske 
progressivitet og 
illustrere den fornuftige 
bevægelse mod en 
større sammenhæng 
i verden. Der er tale 
om en forsoning med 
virkeligheden, som den 
udfolder sig, da der 
ligger en logisk fornuftig 
udvikling bag den.

Fra forsoning til ubarmhjertig 
destruktion
Den hegelske dialektik har lært Bakunin og 
andre unghegelianere at betragte verden 
og historiens gang som en modsætning 
mellem Herre og Træl. Dermed bliver magten 
den herskende lov i en uretfærdig verden, 
og resultatet bliver, som Camus skriver i 
Oprøreren: Enten må man tilintetgøre dem, 
der ødelægger idyllen, eller tilintetgøre for at 
skabe idyllen. 
Bakunin overser forsoningens element helt 
konkret, idet han betragter de reaktionære, det 
bestående samfund, tsaren, som forudbestemt 
til at gå til grunde i antitesen, de revolutionære. 
Denne negation er ensbetydende med en 
opståen af en ny og bedre verden, en ny 
sammenhæng, da Ånden kun ødelægger for 
at skabe nyt liv. Dermed lægger (den unge) 

Bakunin op til en forherligelse af negationen, 
og han ser negationen som det primære over 
det positive, det der konstituerer det positives 
liv. Negationen bliver den drivende kraft i 
historien, det der skubber udviklingen i den 
rigtige retning. Modsætningen består i kraft 
af det positives opløsning i det negative, i the 
relentless destruction of all existing things, 
som Bakunin skriver i 1848, 24 år gammel.

Den revolutionæres 
katekismus
Denne destruktion for 
destruktionens skyld 
når sine højder i skriftet 
Den revolutionæres 
katekismus, som 
Bakunin skriver sammen 
med den noget mystiske 
Netjajev. Dette er en 
oprørerens vejledning, 
den revolutionæres 
lærebog, en gennemgang 
af, hvad der kræves af 
et menneske, der giver 
sig fuldt ud til oprøret 
og destruktionen. Heri 
beskrives den ægte 
revolutionære som et 
nådesløst instrument, 

der ikke må lade noget middel stå i vejen for 
målet. Ikke engang mord og selv en fremmelse 
af sult og nød anses som godt for sagen, da det 
vil fremprovokere den endelige opstand. Alle 
følelsesmæssige og moralske bånd er brudt. 
Hermed er Bakunin nået så lang, som det er 
muligt i sin destruktive filosofi. Kun nihilismen 
står tilbage med dens tab af værdi. Oprøret 
har mistet sin værdi, og bonden er glemt i den 
ensidige fokusering på vejen og midlerne til 
frihed. 
Herfra forlader den unge Bakunin den 
teoretiske filosofi, der i kraft af sin 
handlingsorientering er et paradoks i sig selv. 
Han forlader skrifterne og griber til handling 
rundt omkring i Europas storbyer, hvor han 
helt konkret kommer op på barrikaderne.

Eftermæle
Bakunin fortsætter dog senere sit teoretiske 

Mikhail Bakunin 1814-1876
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virke og udvikler den socialistiske anarkisme, 
han er kendt for, og som - trods indre 
modsætninger - ikke ender i ungdommens 
nihilistiske hul. Bakunin fik dermed flettet et 
teoretisk-filosofisk grundlag over den russiske 
oprørstrang i form af anarkismen. Slutningen 
af det 19. århundrede førte yderligere 
oprørsstemning med sig. Bakunins indflydelse 
varer ved. Anarkisterne, som nu bliver kaldt 
terrorister, smider i 1881 bomber efter tsaren, 
Aleksander 2, og han dør. Oprørstrangen førte 
til konkret handling, tsar-traditionen forsøgtes 

brudt ved at ty til den indre oprører. Den 
russiske anarkist viste endnu engang sit ansigt 
som det skulle ske igen i århundredet, der 
fulgte. Hvorvidt denne bemærkelsesværdige 
tradition for oprør og omvæltning føres ind i 
et nyt årtusinde er nok for tidligt at sige. Lige 
nu ser det ud til, at det mest os vesterlændinge, 
der oprøres over Putins Rusland.

Af Martin Krabbe-Poulsen
Martin læser Idéhistorie og Russisk på 9.semester
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Karin Sørensen oplevede en 
traditionel jødisk bryllupsfest og 
beskriver her nogen af de forskelle 
som slår en dansker, der er vant til 
intimt kirkebryllup, bryllupskage 
og klippede sokker.

Fra 2003-2004 tilbragte jeg et år som 
studerende på Haifa Universitet, hvor jeg var 
så heldig at dele lejlighed med fire jødiske 
israelske piger, som gav mig et til tider meget 
anderledes og overraskende indblik i Israelske 
skikke og traditioner. Alle pigerne var meget 
åbne og imødekommende og så det som deres 
særlige opgave, at lære en stakkels dansk 
pige som mig hvordan man begår sig i Israel. 
Jeg fik lange foredrag om alt fra den jødiske 
spisemåde kosher, hvor det er vigtigt at holde 
mælkeprodukter og kødprodukter adskilt, 
hvordan man vasker gulv, til hvor vigtigt det er 
at mase sig ind i en overfuldt bus i stedet for at 
vente på den næste. 

Med tiden fik jeg også mulighed for at 
deltage i forskellige højtider og andre festlige 
lejligheder. Vi tændte lys til Hanukkah og 
lavede bål i skoven til en anden jødisk højtid 
Lag B’Omer og var alle med, da en af pigerne 
blev gift i sommeren 2004.

Pengegaver 

Allerede mens jeg forberedte mig til at deltage 
i brylluppet blev det klart, at et jødisk bryllup 
i Israel bestemt ikke er det samme som et 
dansk bryllup. Det første problem opstod, da 
jeg spurgte en af de andre piger, hvad de havde 
tænkt sig at give parret i gave. Hun stirrede 
forbløffet på mig og forklarede, at man da 
giver penge i en særlig konvolut, som placeres 
i en særlig beholder, når man forlader festen. 
Gave behøvede jeg altså ikke bekymre mig 
om, men når man nu giver penge, hvor mange 
er så kutyme? Svaret var noget så enkelt som 
det beløb, man regner med, at man har spist 
og drukket for. Det er nødvendigt og særdeles 
praktisk, når man inviterer flere hundrede 

”Jamen selvfølgelig inviterer man da alle, man kender”

Et israelsk bryllup set med 
danske øjne



14

TEMA: TRADITION

gæster. Til min venindes bryllup var der derfor 
flere mennesker, som hverken hende eller 
hendes mand kendte. De fleste var inviteret 
af parrets forældre, som 
betaler for festen. En af 
mine israelske veninder 
fortalte mig endda, at en 
bryllupsfest mere er for 
forældrene end for parret. 
Forældrene inviterer ikke 
kun familie og venner af 
parret, men også deres 
gamle nabo eller deres 
chefs søn. Kort sagt 
alle der har bare en lille 
forbindelse til parret. Det 
store antal gæster gør, at 
parret bruger det meste af 
aftenen på at hilse på dem 
alle og faktisk ikke spiser 
sammen med gæsterne. 

DJ’s, 600 billeder og privat kamerahold
Men hvad spiser man så til et israelsk bryllup? 
Faktisk en hel del for man skulle jo nødigt 
bliver sulten, mens man venter på selve vielsen. 
Når man ankommer til festen, er der forskellige 
snacks og små lune retter, som indtages mens 
man venter på, at parret ankommer. Parret 
kommer ind sammen og hilser på gæsterne 
inden selve vielsen. Når den er overstået 
serveres tre eller fire retter mad, som ikke 
bliver ledsaget af taler som i Danmark, men af 
høj musik fra en DJ, som løbende hiver folk ud 
på dansegulvet mellem retterne.
En anden overraskende ting ved min venindes 
bryllup var mængden af billeder, der blev taget. 
Hun fortalte mig, at hun der blev taget 600 
billeder, og 300 blev efter omhyggelig sortering 
sat ind et særligt bryllupsalbum. Man får 

ikke bare taget et par bryllupsbilleder hos en 
professionel fotograf, som mange danske par. 
Man hyrer en eller to professionelle fotografer, 

som tager billeder hele 
aftenen af både parret 
og gæsterne. Og selvom 
billeder som bekendt siger 
mere end 1000 ord, så skal 
man selvfølgelig også have 
levende billeder af den 
vigtige dag. Min veninde 
havde derfor sit eget 
kamerahold men både lys- 
og lydmand, som fulgte 
hende tæt hele aftenen. 

Kun de nærmeste, tak

Da festen præcis fire timer 
senere var overstået, sad 
jeg tilbage med et billede 
af en noget kaotisk affære, 
som set med mine øjne var 

meget anderledes end de meget mindre danske 
bryllupper, jeg har været med til. Jeg var for 
eksempel endnu mere sikker på at min families 
tradition med kun at invitere de allernærmeste, 
var langt at foretrække. Det er svært at 
forestille sig et bryllup, hvor ens forældres 
kollegaer er inviteret. 
Jødiske bryllupper i Israel er selvfølgelig lige så 
forskellige som danske, og der findes folk der 
vælger en helt anden type bryllup end det, jeg 
har beskrevet her. Ovenstående skal snarere 
ses som et billede på nogle af de til tider 
overraskende og anderledes oplevelser, man 
har, når man som dansk studerende tilbringer 
et år i Israel. 

Af Karina Sørensen 
Karina læser Antropologi og Hebraisk på Åbent 

Universitet
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TEMA: TRADITION

”Tre kys, det er den serbiske måde”. 
Honninghandlerens ven, som mest bare 
hænger ud ved boden for at snakke, viser sine 
få, temmelig tilfældigt placerede tænder i et 
stort smil, og kindkysser mig tre gange, før 
han forsikrer mig om, at jeg også i fremtiden 
bør henlægge alle mine honningindkøb 
hos hans ven, og sender mig af sted med 
ønsket om et godt ophold. Som jeg forlader 
markedspladsen, overvejer jeg, om jeg 
nogensinde før har afsluttet et af mine relativt 
sjældne honningindkøb med kindkys, men jeg 
kan ikke helt forestille mig, at det ville være lige 
så naturligt for kassedamen i min lokale Netto 
at give et kram og et kys med på vejen.

Men supermarkedet er altså midlertidigt blevet 
skiftet ud med en stor, farverig markedsplads, 
sideløbende med at mit første semester på 
overbygningen på TORS er blevet 
skiftet ud med et praktikophold på 
den danske ambassade i Beograd. 
En udskiftning, der, udover daglige 
farverige oplevelser, giver mulighed 
for at perspektivere uddannelsen og 
at gøre det uden at sætte økonomien 
fuldstændig over styr. Og derfor vil jeg gerne 
benytte den fantastiske mulighed, som vores 
nye institutblad byder, til at opfordre andre 
studerende på TORS til at rejse ud og få en 
større forståelse for, hvad vi egentlig kan med 
vores uddannelse.

Midt på en korsvej
Uden at skære alle TORS’ mange afdelinger og 
fag under en kam, er det nok sikkert at sige, at 
ingen af dem alene lægger op til praktikophold 
i de traditionelle turistmål. Det giver os 
mulighed for at smage andre spændende retter 
end fish and chips, og i nogle tilfælde måske 
endda komme under huden på folkeslag og 
samfund, som adskiller sig væsentligt fra dem, 
vi normalt spejler os i. Serbien er i sig selv en 
hel markedsplads af muligheder for studerende 
på TORS med Østeuropæisk tilhørsforhold, 
lang historie under tyrkisk herredømme og 
en placering lige midt på Europas religiøse og 
kulturelle korsvej. Men frem for alt er Beograd 
intet mindre end en fantastisk by, som emmer 
af liv og tager imod én med åbne arme.

”Aldrig har jeg set så grim en by på så smukt 
et sted”, skulle en arkitekt engang 
have udtalt om Beograd. Og det er 
måske ret svært at anfægte. Byen 
er i hvert fald langt fra hvid, som 
det slaviske navn ellers antyder, og 
selvom de faldefærdige bygninger 
læner sig op ad fordums skønhed, så 

er det lang tid siden, at nogen har haft råd til at 
holde dem ved lige. NATOs bombning af byen i 
1999 har efterladt sig adskillige markante spor, 
og de få bygninger, som er blevet renoveret, ser 
ud til at være lappet sammen af en håndfuld 
underbudgeterede lærlinge. 

TRADITIONELLE PRAKTIKPLADSER 
I 

UTRADITIONELLE BYER

Beograd er byernes by, når du skal i praktik

”Aldrig har jeg 
set så grim en 
by på så smukt 
et sted”
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Derfor er det svært at sætte fingeren på, 
hvad det er, så gør byen så betagende fra 
første øjekast. Der er ikke nogen tvivl om, at 
arkitekten havde ret i, at omgivelserne er helt 
exceptionelle, byen ligger lige, hvor Sava-floden 
løber sammen med Donau og på trods af ivrige 
entreprenører, som kæmper for udvidelsen af 
den betongrå verden, er der rigeligt med skove 
og naturområder, som farver baggrunden på 
postkortet grønt.

Og så er det nok netop placeringen i et 
lidt større perspektiv, midt mellem Øst og 
Vest, i et sammenstød mellem kristendom 
i flere versioner og Islam, der gør Beograd 
interessant. Og det allerede omtalte 
marked er netop et billede på det. Det er en 
behagelig sammenblanding af den rolige, 

næsten reserverede slaviske venlighed og 
den mellemøstlig handelstradition med et 
kalejdoskop af boder og farver og dufte.

Se det udefra
Og så er alle byens fantastiske egenskaber jo 
sådan set kun en bonus, for praktikken skulle 
gerne leve op til andet og mere end de gængse 
krav til en turistrejse. Det er ikke engang ren 
og skær erhvervserfaring, for de fleste af os 
har allerede haft op til flere studiejob, inden vi 
forlader universitetet. Men mens et studiejob 
gerne er noget med at gå til hånde et sted, så 
er formålet med praktik at få en forsmag på 
det, som skal ske efter den sidste eksamen er 
overstået. Og selvom det altid er ubehageligt 
at kaste overeksponerede ord på banen, så kan 
det rent faktisk sætte perspektiv på de fag, men 
har slæbt sig igennem på universitetet, for slet 
ikke at tale om de fag, som man stadig mangler. 
Det blev lige pludselig tydeligt i mit forsøg 
på at tyde et vred statistikker, at jeg ikke har 

beskæftiget mig med den slags på niveauet over 
gymnasiet. Og det er bare et af de værktøjer, 
som vi som stud.mag kan komme til at mangle, 
når vi skal læse os frem til en udvikling uden 
at få den serveret i retrospekt af en anden 
forsker eller en TV2 News-udnævnt ekspert. 
Erkendelser i den dur er en ren foræring at få 
inden man vælger fag til på sin overbygning.

Med fokus flyttet væk fra undervisningslokalet 
kan man også lettere få et overblik over de 
muligheder, som uddannelsen kan byde på. På 
trods af en relativt livlig fantasi, kan det være 
svært at forestille sig hvilke arbejdsgivere, 
der står og mangler lige præcis dig i deres 
virksomhed. Og ambassaden er ikke begrænset 
til kun at finde ud af, hvordan det er at 
arbejde i udenrigstjenesten eller i statslige 

institutioner for den sags skyld. Man bliver 
præsenteret for en bred vifte af både statslige 
og ikke-statslige organisationer, og de er med 
til at gøre billedet lidt mere nuanceret. Og 
derudover har studerende fra det humanistiske 
fakultet jo ingen grund til at udelukke den 
sektor, hvor man rent faktisk kan tjene penge, 
og den er pænt repræsenteret i ambassadens 
handelsafdeling. 

Ambassaden bør måske yderligere 
fremhæves fordi den i sagens natur har en 
stor kontaktflade også udover de daglige 
arbejdsområder. Og når man så også 
er så heldig at være på en relativt lille 
repræsentation, så er det næsten svært ikke 
at blive involveret i selv de mest usædvanlige 
projekter. Altså kan man komme hjem med et 
ret godt billede af både arbejdsgangen og alt 
det ligger ud over.

TEMA: TRADITION
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Plads i økonomien
Serbien har ikke monopol på fantastiske 
oplevelser, og på trods af min tidligere lidt 
overmodige afvisning af vestlige landes 
kvaliteter i forbindelse med praktikophold, skal 
der ikke herske tvivl om deres udbud af både 
fantastiske og uforglemmelige kulturelle og 
studierelevante tilbud. Men der er stor – om 
ikke markant – forskel på, hvor mange af den 

slags muligheder en studerende kan have råd 
til i førnævnte lande og i Serbien. 

Selvom det nok aldrig bliver en direkte god 
forretning at tage et praktikophold, er det 
heller ikke nødvendigvis en større udskrivning, 
hvis du vælger dine koordinater med omhu. Du 
tager selvfølgelig din SU med, og praktiksteder 
som ambassader giver oven i købet et tilskud 
til bolig i værtslandet. Det kan sagtens dække 
dine boligudgifter fuldstændigt i Beograd, men 
det samme gør sig nok ikke gældende i byer 
som London eller Tokyo, hvor du sikkert kan få 
svært ved at få råd til meget mere end en plads 
i en fuldt udnyttet sovesal.

Udover SU og boligtilskud er der en række 
legater, som man kan søge, hvis man har svært 
ved at få sin økonomi til at hænge sammen. 

De står listet på hum.ku.dk, hvor man også 
kan downloade ansøgningsskema og finde 
yderligere oplysninger.

Afslutning
Som man nok kan fornemme på min 
propagandistiske agitation for utraditionelle 
praktikpladser, mener jeg, at en af de helt store 
fordele ved at læse på TORS er, at målene for 

vores praktikpladser, 
udveksling og 
lignende ofte ligger 
langt fra normalen. 
Det kan give os 
helt fantastiske 
muligheder for at 
få oplevelser og 
erfaringer, som ligger 
langt ud over, hvad 
andre studerende får. 
Og da Københavns 
Universitet har 
en ordning, hvor 
studerende kan få 
godskrevet op til 30 
ECTS ved at tage et 
praktikophold, kan 
man kun gå ud fra, 
at det bliver regnet 
for en erfaring, som 
virkelig kan bruges til 

noget efter endt uddannelse. Så med mindre 
du er stærkt knyttet til den lokale Netto, så kan 
jeg kun opfordre til at gribe muligheden for at 
komme til Beograd og se vores uddannelse lidt 
udefra.

Af Karina Renée Johansen
Karina læser Østeuropastudier på 7. semester

TEMA: TRADITION

For Karina Renée Johansen er supermarkedet er blevet skiftet ud med en farverig mar-
kedsplads, sideløbende med at studiet er afbrudt af et praktikophold.



Maya Schuster besøger den lille ToRS-afdeling, Eskimologi og Arktiske 
studier, og indleder dermed en serie af portrætter, der bringer lys over 

instituttets mange afdelinger og menneskene, der færdes på dem.

KUA’s måske hyggeligste afdeling
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Fakta om Eskimologi og 
Arktiske studier: 

Afdeling for Eskimologi og 
Arktiske studier har
 
51 studerende
2 lektorer
1 forskningsadjunkt
4 ph.d.-studerende
3 undervisningsassistenter
2 eksterne lektorer
1 sekretær

Afdelingsleder på Eskimologi
og arktiske studier, Søren Thuesen.

RUNDGANG: AFDELINGSPORTRÆT

Eskimologi og arktiske studier holder til på 3. sal i et charmerende pakhus, der er de 
første 150 år ældre end resten af de bygninger, der ellers huser ToRS. Pakhuset har skrå vægge, 
plankegulve, kunst på væggene, undervisningslokaler og kontorer ligger dør om dør, og der er 
udsigt både til Københavns Havn og Christianshavns Kanal, der kan ses fra bagtrappen, hvor især 

rygerne holder til, når vejret tillader det. Eskimologerne bor 
meget praktisk sammen med Dansk Polarcenter og Arktisk 
Institut på Nordatlantens Brygge.

Del af den skandinaviske kulturkreds
”Vi er et lille trygt miljø, hvor alle kender alle. Der er 
god stemning herude. Og så har mange af de studerende 
studiejob hos vores naboer Polarcentret, Arktisk Institut og 
Hjemmestyrets Danmarkskontor,” fortæller afdelingsleder 
Søren Thuesen. Eskimologi har af samme grund søgt om og får 
formentlig tilladelse til at blive, når resten af KUA skal samles.
Søren Thuesen valgte i sin tid eskimologi, fordi han syntes, det 
kunne være spændende at lære et ”fremmed” fremmedsprog. 
Dermed adskiller han sig fra flertallet af sine studerende. 
De fleste har en eller anden relation til Grønland. Nogle har 
arbejdet eller er vokset op i Grønland, andre har familie derfra. 
Søren Thuesen mener ikke, det er sværere at lære Grønlandsk, 
end det er at lære andre ikke-germanske eller ikke-romanske 
sprog, 

”Men man skal selvfølgelig helst have boet der for at lære at tale det flydende ligesom med alle 
andre sprog,” konstaterer afdelingslederen.
Eskimologi har studerende fra blandt andet Polen, Estland, 
Frankrig og Tyskland. Nogle af dem har lært dansk i deres 
hjemland eller her i landet for at kunne lære grønlandsk. 
Københavns Universitet er nemlig det eneste universitet i 
verden, der udbyder Grønlandsk. På universitetet i Nuuk kan 
man nok læse grønlandsk, men ikke som fremmedsprog.   
Søren Thuesen fortæller, at studiet i år havde 27 ansøgere. 
Kun 14 blev optaget. Han mener, det er en god ting, at 
universitetet ikke behøver reklamere for faget, men at 
interessen automatisk er der. 
”Danmark har en national forpligtelse til at beskæftige sig 
med Grønland. Det er jo en tidligere koloni. Og uanset om 
Grønland bliver selvstændigt eller ej, så vil der stadig være 
relationer. Det er en del af den skandinaviske kulturkreds.”

Vi kan ikke undgå at se hinanden
”De studerende er gode til selv at arrangere fester og faglige 
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Eskimologi og arktiske studier
Faget eksisterer kun ved Københavns Universitet og blev oprettet i 1920. 
Eskimologi er den eneste tværfaglige uddannelse i Danmark med speciale i arktiske kul-
tur- og samfundsforhold. Studiet omfatter inuits sprog, kultur, historie og samfunds-
forhold. Det er først og fremmest fokus på forholdene i Grønland, men studiet af inuits 
kultur i andre dele af Arktis - Canada, Alaska og Sibirien - indgår også.
Medier, institutioner og studerende fra hele verden benytter sig i stor stil af stedets faglige 
ekspertise og det omfattende bibliotek, som regnes for et af de største arktiske biblioteker 
i verden
Den hyggelige afdeling ligger på Strandgade 102 bygning H, 1410 København K 

Eskimologi og arktiske studiers hyggelige afdeling ligger lige ved Chris-
tianshavns Kanal.

RUNDGANG: AFDELINGSPORTRÆT

arrangementer – for eksempel debateftermiddage. Vi har også traditioner som vores årlige 
julefrokost og sommerfesten. Dem kan vi ikke undvære. Og når en ph.d.-studerende bliver færdig, 
så er afdelingen her ramme om det. Jeg tror, det er vigtigt for alle fag, store som små, at fungere 
som et team. Det svære ved at være et stort institut, kan være at bevare den faglige identitet. Men 
det er nu ikke noget problem her. Vi kan jo ikke undgå hele tiden at se hinanden,” mener Søren 
Thuesen. 

Vi bliver sårbare, hvis vi ikke kan samarbejde
Eskimologi er ligesom mange af de andre fag på ToRS et områdestudium. Man lærer et sprog, 
men også det samfundsfaglige og det antropologiske vægter højt. Man lærer at sætte sig ind 
i et fremmed lands kultur og 
historie. Søren Thuesen mener, 
at beslutningen om at lægge 
institutterne sammen, er god. 
”Vi ville gerne være en del af 
ToRS, da afdelingerne blev 
lagt sammen. Det giver stor 
mening med et institut, der 
dækker så mange regioner. Der 
er jo nogle tværgående fag, der 
binder afdelingerne sammen. Vi 
beskæftiger os blandt andet med 
religion og de antropologiske 
områder. Vi bliver sårbare, hvis 
vi ikke kan samarbejde. Danmark 
har behov for et vidensberedskab, 
og spredningen på fagene er 
kun en styrke,” siger afdelingslederen, der dog ikke er blind for, at der også er ulemper ved 
sammenlægningen.
”Selvfølgelig er det en udfordring at fusionere. Det kræver jo at man giver afkald på gamle vaner. 
Der bliver en smule mindre plads til kreativitet på grund af de faste rammer, men det skyldes nok 
snarere krav, der kommer højere oppefra i systemet, uden for instituttet. Det kan også være en 
fare, at lærerne bliver for ophængt af den ekstra administration. Men vi er nu ved at være igennem 
de mange fælles fusionsmøder.”
Tværfagligt har sammenlægningen også været et plus for det lille studie. Lærerne har fået flere 
kolleger og Søren Thuesen mener, at ToRS har en god størrelse. 
”Selvfølgelig kræver det tilvænning at skulle være en del af et større team, men instituttet har den 
fordel, at man let kan lære alle at kende. Større er det jo ikke.”
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Et lingvistisk eventyr
Hvorfor overhovedet interessere sig for eskimologi? Og hvordan holder 

man afdelingsfest rundt om et bord med plads til 10? To studerende 
giver her deres forklaring.

Anne Brunk har læst 
eskimologi siden 
1998, men har holdt 
en del pauser i sit 
studie, bl.a. for at 
tilbringe et år på 
Grønland. 
En glødende inter-
esse for faget fik 
hende til at springe 
fra musikvidenskab 
og koncentrere sig 
om eskimologi. 

Justyn Salomon er 
kommet fra univer-
sitetet i Krakow for 
at læse grønlandsk 
på ToRS. Justyn har 
hang til eksotiske 
sprog og har læst 
ungarnsk i Polen. 
Lysten til at lære 
grønlandsk betegner 
han som er lingvis-
tisk eventyr. Inden 
dette eventyr kunne 
begynde måtte han 
først lære dansk.

RUNDGANG: AFDELINGSPORTRÆT

Eskimologi er federe end Mozart
Anne Brunk startede på eskimologi i 1998, og hun har familie i Grønland. Hun havde oprindelig 
musikvidenskab som hovedfag, men valgte at skifte til eskimologi, som hun havde valgt som 
sidefag. 

”Der var jo ingen grund til at sidde og skrive 
opgaver om Mozart, når det her er meget mere 
spændende.” 
Anne har siden 1998 holdt en del pauser i studiet. 
Hun har blandt andet været et år i Grønland, 
og nu underviser hun førsteårsstuderende i 
grønlandsk. 
En af hendes tidligere elever er Justyn Salamon 
fra Polen. Han tog til Danmark for at studere og 
måtte lære dansk for at kunne læse eskimologi, 
så det gjorde han parallelt med det nye studie. 
Justyn har ikke nogle relationer til Grønland, 
men en kærlighed til eksotiske sprog. ”Jeg har før 
læst ungarsk og lingvistik, så det kom ikke som en 
stor overraskelse for min familie, da jeg ville læse 
eskimologi og lære grønlandsk. I Polen findes 
der kun materialer om det naturvidenskabelige 

område indenfor arktiske studier, ikke om samfundsmæssige, politiske og sproglige fag. Så at tage 
til Danmark og læse eskimologi var helt eventyragtigt. Nærmest et lingvistisk eventyr. Jeg har læst 
i Krakow, som er en universitetsby med mange traditioner. Man har flere timer på universitetet 
i Polen,” fortæller han. Det var dog ikke så stor en omvæltning at komme til den lille afdeling i 
Danmark. 
”Vi var kun 8-10 stykker på ungarsk. Men jeg 
synes, det er en fordel at være få. Man kommer 
hurtigere i gang, og kontakten til underviserne er 
bedre,” mener Justyn. 

Kun plads til 10 omkring bordet
Anne Brunk har både oplevet den lille afdeling 
før og efter institutsammenlægningerne. 
”Der er ikke sket nogen fysiske ændringer, og 
selvfølgelig er der ulemper ved, at vi ikke bliver 
en del af et større campusområde. Der er ting, der 
ikke kan lade sig gøre. Vi mangler for eksempel 
studiepladser, en kantine og et ordentligt sted til 
vores fester,” siger Anne og kigger sig om. Det 
største bord på afdelingen har plads til cirka 10 
mennesker. 
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Et billede af bygningen som huser Afdeling for Eskimologi og arktiske studier 
afslutter Mayas artikelportræt. I næste nummer af Slyng besøger hun Afdeling 
for Asienstudier og tager os med bag murene på endnu en ToRS-afdeling.

RUNDGANG: AFDELINGSPORTRÆT

”Men vi har mærket mere interesse fra de andre fag, og ellers havde I jo ikke været her for at 
snakke med os,” siger hun. 
”Vi får invitationer til alle festerne og mulighed for at blande os med de andre studerende på ToRS. 
Det er også blevet lettere at følge kurser på de andre afdelinger. Vi har for eksempel timer på 

afdeling for komparative kulturstudier. Der kunne sagtens være et 
større tværfagligt samarbejde. Et fag som sprogteori kunne være en 
mulighed. Bevidsthedsmæssigt kan jeg også godt mærke en forskel. 
Vi føler os ikke så isolerede. Til gengæld er lærerne lidt oftere ude af 
huset, og de kan godt være lidt mere stressede.”   

Kajaktur i stedet for rustur
Da afdeling for eskimologi og arktiske studier er for lille til at have 
en kantine, har eskimologerne i stedet et lille køkken, hvor de selv 
kan anrette frokost og lave kaffe.  
”Vi betaler 50 kroner per semester for fri kaffe. Det kan selvfølgelig 
kun fungere, hvis den der tømmer kanden sætter en ny over. Vi skal 

selv sørge for mælk. Nogle gange løber vi tør, andre gange er der alt for meget mælk, men for det 
meste fungerer det rigtig godt,” fortæller Anne. 
”Kaffeordningen giver endda et lille overskud, der går til julefrokosten,” tilføjer Justyn, der også 
er tutor og netop har fortalt de førsteårsstuderende, at det er en tradition, at de underholder ved 
julefrokosten. 
”Vi tager ikke på rustur. Det er vi for få til. I stedet lejer vi kajakker nede hos Kajak-Ole, og så 
kommer de nye studerende på en kajaktur rundt i området. Det er en sjov ting, og dem, der ikke er 
fra København, kan 
se, hvordan området 
ser ud,” fortæller 
han. 
”Ja, det er et kæmpe 
hold i år – der er 13”, 
fortæller Anne. ”Men 
det er en rigtig god 
størrelse, for man 
taber ikke nogen. 
Man kan fornemme, 
hvis folk har 
problemer og måske 
lige skal have et skub 
i den rigtige retning. 
I år er der kun en 
enkelt elev, der på 
grund af tidsnød 
har måttet droppe 
undervisningen på 
mit hold. Man kan også mærke på de studerende, at de har haft faget som deres første prioritet,” 
fortsætter hun. 
De nye studerendes trivsel betyder meget for de ældre på studiet.
”Der bliver gjort meget for, at folk skal føle sig velkomne. Vi har god kontakt på tværs af årgangene 
både fagligt og socialt,” siger Justyn. 

Af Maya Schuster
Maya læser Russisk på 6. semester med Dansk og Historie som tilvalg

”Vi tager ikke på 
rustur. Det er vi for 
få til. I stedet lejer 
vi kajakker nede 
hos Kajak-Ole, og 
så kommer de nye 
studerende på en 
kajaktur rundt i 
området.”
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TORSSlyng ToRS er Slyngs debatsider. På disse 
sider er du og dit studie i fokus. Her har du 
mulighed for at give din mening til kende, 
dette er kassen, der hæver din stemmen 
over alle de andres og giver dig giver dig 
mulighed for at tage emner op til debat. Synes du vi mangler et fixerum på Snor-
resgade? Er der for få cykelstativer? For dårligt indeklima? Blev du snydt i Netto? 
Eller er det bare helt i orden at isen smelter på polerne? Ordet er næsten frit.

BARBARISK: SAMME INSTITUT. SAMME ETAGE. SAMME DAG.

SHOWDOWN
BARBYLON VS. ØSTEUROPÆISK BAR

Slyng inviterer til debat om emnet, som alle tænker på, men som 
ingen tager hul på:

BARSAMMENLÆGNING

Giv din mening til kende om følgende tre punkter:

-Lyder det som en fed idé at komme hinanden mere ved, eller spiller 
de kun dårlig musik inde i den anden bar?

-Det kommende Fælles Fagråd for ToRS og redaktionen for SLYNG 
får brug for et lokale. Skal vi nakke to fluer med ét smæk og flytte 
sammen?

-Grækenlandsstudier har et lokale midt mellem de to barer. Kan de 
flyttes et andet sted hen i bygningen? Hvad siger grækerne selv?
 

Skriv til SLYNG! slyng@punkt.ku.dk

DEBAT
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Uden at være en stor kunde i kantinen 
i Snorresgad kan jeg konstatere, at maden 
mangler det kulinariske pift, som vores ellers 
überkulturelle studier lægger op til.

Couscous, borsch, falafel, dim sum, 
tandori, hummus. Mulighederne er mange og 
publikummet ideelt. Jeg er overbevist om, at et 
mere multietnisk køkken netop her, ville blive 
modtaget med kyshånd. Udvalget er i stedet 
det traditionelle og uinspirerende a la sand-
wich, smørrebrød, chokoladebarer, bol- ler, 
kaffe, salat-
bar, sup-
per, crois-
santer, mælk 
og sodavand.
Du tænker nok, 
at du med ga-
ranti så en giraf 
i kantinen forleden. 
Og ja, jeg så også 
denne giraf, som 
var på besøg i 
anledning af 
en afri-
kansk 
dag 
– men 

hvor ligger 
Afrikastudier?

Jeg er ikke imod at 
kantinen baseres på 

traditionel dansk mad, 
men opfordrer til at denne 

i det mindste ikke skræmmer 
livet af de studerende og under-

visere, som ikke er vant til sovs 
med fiskefilet.

Og nu vi er i gang, kunne vi så ikke få 
halal på disken? Det ville gøre hverdagen let-
tere for mange, og jeg kan ikke forestille mig, at 
nogle ville tage skade.

Udvalget af frugt afspejler igen den nedar-
vede kantinekultur; et par appelsiner, æbler 
og en banan. Ikke det mest fristende, når du er 

sulten for sjov.
Jeg må dog indrømme, at der siden jeg star-
tede i efteråret 2006, er sket en sund udvikling. 
Efter at have hørt en del rygter om ’den grønne 
mad’, måtte jeg have syn for sagn. Som anbefa-
let af en tilhænger, mødte jeg op i kantinen før 
kl. 10, for at se den berømte mad. Og minsand-
ten om den ikke lignede noget, jeg selv kunne 
have fundet på til frokost: sund, frisk og grøn. 
1-0 til sundheden! (til jer der så maden først: 
jeg beklager en mulig voksende efterspørgsel).

Der er altså potentiale i en krydret 
kantine og adskillige kunder lige om 
hjørnet. Kan- tinen i Snorresgade 
be- nyttes jo ikke kun 

af CNA’s og ØA’s 
studerende. Kan-
tinelokalerne er et 

samlingspunkt for 
hele ToRS, så vores ven-

ner fra Leifsgade og Artillerivej 
kigger også forbi, når sulten 
melder sig.
Ej at forglemme er kammera-
terne på Eskimologi. De har 

slet ingen kantine. Til gengæld 
har de formentlig KUA’s bedste 

kaffeordning, som ligger langt over 
niveauet i Snorresgade. På trods af at der her 
både sælges automatkaffe og maskinkaffe, er 
kvaliteten utrolig ringe. Jeg har flere gange un-
dret mig over, hvad det egentlig er, jeg drikker 
(!?) – det minder i alle fald ikke om kaffe. Kaf-
feprisen er oveni langt højere end andre steder 
på universitetet. 6,50 kr. på CNA vs. 3,25 kr. på 
nye KUA! Med nedsatte priser kunne de stude-
rende drikke dobbelt så meget kaffe eller have 
det halve kaffebudget.

Ovenstående utilfredsheder kan man hel-
digvis glemme kl. 15... for her lukker kantinen. 
Skulle evt. flittige studerende, som tilbringer 
tid på universitet herefter, blive sultne, står den 
derfor på shawarma fra grillen – men det da 
også lidt eksotisk.

Maja Sofie Voss-Knude
Maja læser Hebraisk på 3. semester

Forleden så jeg en giraf!
DEBAT
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Kære studerende ved TORS, Snorresgade 
17-19. Vi benytter hermed lejligheden til at øn-
ske dig et godt studieforløb. Før du sætter dig 
alt for godt til rette, er her to vigtige beskeder.

Den første er et uddrag af de opfordringer, 
som formanden for arbejdsmiljøudvalget på 
TORS, Frank Sejersen (Eskimologi), har til dig, 
der har din daglige gang på Snorresgade 17-19 
(det vil sige studerende ved CNA og Østeur-
opæisk Afdeling + gæster). Overskriften er ”Pas 
på faldende mursten på Snorresgade” og er 
sendt ud, idet bygningens facade er ved at falde 
fra hinanden.
Derfor (og vi copy-paster):

A) Ophold dig ikke for tæt ved muren (undgå 
fortovet så vidt muligt)
B) Åbn ikke vinduer

Besked nummer to består af følgende ud-
drag fra Københavns Universitets officielle 
strategi for fremtiden. Den såkaldte “Destina-
tion 2012”.

“Universitetet skal ... være en organisation 
baseret på ansvarlighed, engagement og et godt 
fysisk og psykisk arbejdsmiljø, hvor problemer 
afdækkes og løses, og hvor alle bidrager aktivt.”

SLYNG har underkastet disse beskeder en 

grundig analyse og er kommet frem til følgende 
vigtige beskeder til dig:
 A) Bygningen skal afdækkes, og det for-
ventes at du bidrager. Læs din studieordning.
 B) Alle de mennesker, som hver dag 
benytter fortovet foran bygningen, er ikke uvi-
dende om det
ovenstående. De er derimod alle medlemmer af 
“Dødens Trodsere”. En særlig klub på Islands 
Brygge med en slags russisk roulette-tema.
 C) Da vinduerne er uskadeliggjort, er 
indeklimaet midlertidigt ude af drift. Du bedes 
derfor fremover medbringe en frisk duft til un-
dervisningen. Brug rigeligt med sæbe og benyt 
kun de indgange, som ikke er vender ud til 
bygningens facade (med mindre du er medlem 
af ”Dødens Trodsere”) og som ikke er blokeret 
af rygere (som lugter).
 D) Hvis du har et problem med dette, 
bedes du venligst undlade at springe ud af vin-
duet, da det bringer alle i bygningen i fare. 
 E) Hvis du, efter at have læst dette, af 
en eller anden grund skulle mene, at du har 
ret til at være utilfreds, kan du enten skrive til 
SLYNG eller melde dig ind i fagrådet og gøre en 
forskel der.

Vidste du for øvrigt, at fagrådet er din direkte 
vej til et bedre studiemiljø?

Morten Gottschalck Olsen
Morten læser Asyriologi på 5. semester

DEN SKARPE

Ord-de-ling

Orddeling er udforende underholdning og et fast inventar i Slyng. Formålet med Orddeling er at 
undersøge og udbrede glemte, ubrugte eller ukendte ord og deres oprindelser. Hvad er en ’sulky’? 
Hvad gemmer sig bag definitionen ’glimmerbøsse’? Hvad brænder, når ’tampen brænder’? Disse 
interessante spørgsmål vil blandt andet blive forklaret i de kommende udgivelser.

I denne udgave giver Orddeling nogle eksempler på, hvad slyng kan bruges til.
Søger man på ordet ’slyng’ i Google (DK) får man 15.700 hits. ’Slyng’ er imperativ af ’at slynge’. 
Af ’slyng’ dukker usammenlignelige ord som ’slyngelstat’, ’slyngveninder’, ’slyngplante’, ’slyngel-
streg’ og ’tarmslyng’ op. Alle sammen velkendte ord med associationer til noget vildt og ustyrligt. 
Slyng er altså en kraftfuld medspiller, som danner værdiladede begreber af selv det tammeste ord. 
Spændende sammenhænge kan skabes i sammensætninger, men isoleret er ’slyng’ knapt så brug-
bart.
Slyng er en invitation til at bruge hovedet og opfinde nye og betydningsfulde ordsammensætnin-
ger.

DEBAT



I princippet er der to overordnede spor 
på et institut: Undervisning og forskning. 
Studienævnet tager sig af undervisningen, og 
institutlederen tager sig af forskningen.
Institutlederen er imidlertid også ansvarlig for 
de fysiske rammer. Det er ham der bestemmer 
over alt materiel og lignende, men de enkelte 
afdelinger har en afdelingsleder, der har fået 
uddelegeret dette ansvar. Ham/hende skal man 
først henvende sig til, når noget er i stykker el-
ler hvis man ønsker sig et eller andet udstyr. De 
enkelte afdelingsledere kan ses på www.tors.
ku.dk.
Studienævnet er øverste ansvarlige for insti-
tuttets undervisning, men studielederen tager 
sig af driften. Studienævnet er repræsenteret 
af studienævnsformanden som på ToRS er 
identisk med studielederen - det er mig. Stu-
dienævnet har også en næstformand som skal 
være en af de studerende. Det er i øjeblikket 
Rikke Petersen. På ToRS har vi endvidere en 

vice-studieleder - det er Joel Nordborg Nielsen.
Ønsker man sig et eller andet som ligger uden 
for den studieordning man er indskrevet på, 
skal man ofte søge studienævnet. Nogle sager 
kan jeg godt behandle på stedet, andre sager 
kræver at nævnet diskuterer dem eller at en 
studievejleder hjælper med at udarbejde ansøg-
ningen.
Nogle ting ligger ud over studienævnets kom-
petence. Det er for eksempel (og vigtigst) 
fakultetet, der har det overordnede ansvar for 
jeres studieforløb og for jeres tilvalg. Det er 
også studielederen, der er ansvarlig for eksa-
men, men ansvaret er uddelt på et antal
eksamensledere på de forskellige afdelinger. 
Det er bedst at begynde med at henvende sig til 
dem.
Det er IKKE altid os der bestemmer rammerne 
for eksamen - såsom for eksempel deadlines for 
aflevering og lignende.

Altså:

• Hvis kopimaskinen er brudt sammen, er det en sag for afdelingslederen.
• Hvis man ønsker sig et eller andet til et fællesrum - en sofa eller en lampe eller lignende - så er 
det også afdelingslederen eller institutlederen.
• Hvis man vil et år til udlandet eller tage kurser på Jura, kan man starte hos studievejlederne og 
derefter gå til studienævnet med en ansøgning.
• Hvis man har et rigtig godt forslag til undervisning, er det igen studienævnet.
• Hvis man vil udtrykke glæde eller ærgrelse over undervisningen, er det også studienævnet.
• Speciale- eller praktikkontrakter og lignende er også studienævnet.

Af studieleder Morten Warmind

Crash course for ToRS-noviser

OVENFRA OG NED

En studietur kan højne den 
faglige indsigt i dit fags prob-
lemstillinger skriver Ditte og 

Pernille i bidrag. Læs om hvordan de selv tog initiativ til at arrangere en studietur, 
om nogen af de problemer, der opstod, og om hvordan det førte til et tværfagligt sa-
marbejde mellem afdelinger på ToRS.

I forårssemesteret 2008 vil der på ToRS-instituttet blive udbudt et fag med titlen ”Det moderne 
Israel”, og som led i undervisningen vil der være en studietur til Israel. Kursets fokus vil primært 

Turen går til Israel
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være religiøse minoritets- og majoritetsprob-
lematikker, identitetsspørgsmål og kultur-
møder. Initiativet til kurset og dermed turen 
er blevet taget af de studerende fra ToRS, der  i 
samarbejde med underviserne Margit Warburg 
og Heidi Laura har fået kurset oprettet.

Fra idé til udførelse
Selve idéen til at arrangere en studietur opstod 
blandt en gruppe 
studerende fra 
Religionsviden-
skab, heriblandt 
os selv. I feb-
ruar 2007 talte 
vi om, at det var 
lang tid siden, 
der havde været 
en studietur. 
Vi besluttede 
derfor at tage 
idéen op på det 
næstkommende 
fagrådsmøde på 
religion, og her 
var stemningen 
positiv. Oprind-
eligt var der ikke 
klarhed over, hvor turen skulle gå hen, men 
fagrådet brainstormede, og mange forskellige 
destinationer blev overvejet – heriblandt Rus-
land, Tyrkiet og Hawaii. Efter nøje overvejelser 
af hvilke undervisere, der kunne være relevante 
at have med på projektet og efter hvor stor en 
gruppe studerende, der ville finde destinatio-
nen relevant og interessant, faldt det endelige 
valg på Israel, da der netop her er rig mulighed 
for at beskæftige sig med et stort spektrum af 
emner, der er relateret til religiøs diversitet, 
kulturmøder og identitetsspørgsmål. Det var 
vores tanke, at turen skulle være en inkorpor-
eret del af et undervisningsforløb, og vi beg-
yndte at tage kontakt til forskellige undervisere, 
der ville kunne stå for et sådant. Det er derfor 
lykkedes os at få Margit Warburg fra Religion-
svidenskab og Heidi Laura fra Hebraisk med på 
projektet. Heidi Laura vil primært komme til 
at stå for undervisningen, mens Margit War-
burg vil lave nogle gæsteforelæsninger. De skal 
begge to med til Israel.

Tværfagligt samarbejde
På dette tidspunkt i forløbet var vi ikke så 
mange studerende med i projektet, og da kurset 
var blevet tværfagligt mellem Religion og He-
braisk, var det oplagt at tage kontakt til studer-
ende fra Hebraisk. De er nu med i planlægnin-
gen, så arbejdet er fordelt på flere hænder.
I skrivende stund er der stadig mange ting i 

planlægningen 
af studieturen, 
der skal falde på 
plads. Vi vil så 
vidt muligt for-
søge at få emner 
fra undervisnin-
gen til at hænge 
sammen med de 
ting, vi skal be-
skæftige os med 
på turen. Ved at 
tage på en studi-
etur, får vi stud-
erende mulighed 
for at møde 
mennesker og 
opleve fænomen-
er, der er rel-

evante i forhold til vores fag. Man får et andet 
perspektiv med i forståelsen af fagets udvalgte 
problemstillinger – et perspektiv, der uden en 
studietur ikke ville være opnåeligt. Vi håber, 
der vil være opbakning til projektet. Det er ikke 
hver dag, man får chancen for at komme til 
et sted, der på så mange måder som Israel er 
relevant for forståelsen af skabelsen af religiøs 
identitet, religiøs og kulturel diversitet.

Af Ditte Maria Hansen og Pernille Hedegaard 
Jensen

Tre religioner mødes i Jerusalem
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VIDSTE DU AT

1a: Den del af hjernen, som 
tager sig af refleksion og 
omtanke, sidder i pandelap-
pen? Og at pandelappen hos 
nogle først er færdigudviklet 
når et individ er omkring 25 
år?
1b: Vidste du, at i Danmark 
får alle stemmeret når de er 
18?

2: Vidste du, at Californien 
har et BNP på størrelse med 
Frankrig?

3: Vidste du, at de mest al-
mindelige navne i Danmark 
er Kirsten og Jens?

Rytteren   Af Morten Gottschalck Olsen

Ha! Jeg tænkte det nok. En dag ville han dukke op med sit klodsede 
udseende og skabe bøvet panik omkring sig. Som den dansende bjørn 
ravede han rundt på byens torv under stort ståhej. Men han var tidsind-
stillet. Han havde bestemt sig for at holde et døgn, og siden klamphugge 
sig selv ihjel på en eller anden klodset manér. Sådan var hans manifest. 
Det var det han ville og derfor lod vi ham gøre det. Der var intet mærke-
ligt over det. Men det var værre for pavekirken. De kunne simpelthen ikke 
forklare hvorfor det skete som det skete. De var blanke. Og de vidste at 
han hørte under deres regi. Det burde jo ikke kunne ske at noget blom-
strede så kortvarigt op med kun en eneste mission: at skabe bøvet tumult. 

Hvis det stod til dem, skulle der være en højere guddommelig afrundet historie og ikke en sådan 
perifer åndelig happening. Han havde ikke spurgt sit bagland om han måtte, de havde ikke styr 
på deres tropper, som man siger i politikkens verden. Vi andre var skideligeglade med om der var 
styr på tropperne eller ej. Hvis det gav mening for ham var det fint nok for os. Man begynder jo på 
gulvet, og så tager man langsomt ved lære. Man må ligesom starte et sted, ikke? Men det var dét 
pavekirken ikke ville acceptere: Det frie menneskelige eksperiment, det tænkende individs egne 
dyrebare erfaringer. Det måtte man ikke, man skulle spørge Gud om lov inden man fjollede helt ud 
af en tangent, og tangenten var den evige fortabelse, ikke en lovning på en 
ny omgang i bokseringen. Det man lærte lærte man fordi Gud dikterede 
den højere mening for én. Og nu var det for sent. Han var en af deres og 
de havde ikke haft styr på ham. Han havde fuldført en på alle måder fjol-
let mission som de ikke ville lægge navn til. Og deres ordforråd rakte ikke 
til at beskrive eller evaluere hvad der var foregået. De var ordløse. Til grin. 
Ha ha. Quasimodo, Quasimodoooo. Du fortjener sgu en sang. Quasimo-
doooo.

Af Aviaja Susann Larsen
Aviaja læser Eskimologi og Kunsthistorie på 10. semester

Bagklog

Bagklog


