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Sommeren nærmer sig med alt, 
hvad det indebærer af skørteflag-
rende studiner og barbrystede unge 
studenter. For den studerende rej-
ser der sig dog ofte en mur af for-
ventninger, stress, eksamensangst 
og koldsved mellem semesterafslut-
ning og den søde sommer. Siddende 
med bøjet nakke bag stakke af bøger 
udelukkes den flittige fra glæderne 
ved forårssæsonens sidste måned og 
overgangen til de skønne sommer-
aftener. Hvornår springer bøgen 
mon ud i år? Hvor varm bliver den 
varmeste dag? Og hvornår er det nu, 
man taler om tropenætter?
Skulle disse spændende spørgsmål 
ikke være dig forundt, eller er du 
bange for at forvilde dig ind i den 
ubehagelige energipolitiske diskus-
sion, de unægtelig lægger op til, så 
kan du i stedet tilbringe et par timer 
med Slyng. Slyng er nemlig også 
sprunget ud. Og det endda i nye 
klæder.

Grundet en landsdækkende tendens 
til at nedlægge råd på råd og den 
ene forening efter den anden, er vi 
nu vidner til et øresønderrivende 
kor af interessegrupper, der kræ-
ver midler til netop deres sag. Dette 
kor er Slyng ikke nødsaget til at del-
tage i. Med Slyng står vi studerende 
på ToRS i den heldige situation, at 
midlerne eksisterer og står til rådig-
hed, omend de ikke er uendelige. 
Derimod er Slyng afhængig af en in-
teressegruppe, studerende, som har 
lyst til at være med i redaktionen. 

Derfor havde det stor betydning 
for firkløveret bag Slyng, da Mor-
ten Gottschalck faldt fra. Ikke bare 
fra Slyng men fra ToRS. Hvor bar 
det dog hen med et studenterbase-
ret blad på ToRS? Men denne leder 
behøver heldigvis ikke udvikle sig til 
den rene jammerdal. Hjælpen var 
nemlig på vej fra Afdeling for Asien-
studier i form af Mai Corlin Bagger-
Petersen. Mai studerer kinesisk, og 
viden fra dette fagområde formidler 
hun allerede til os i dette nummer i 
en artikel om nationalisme i Kina.
Slyngredaktionen byder Mai vel-
kommen.

Mais artikel har selskab af to andre 
artikler om nationalisme. I den før-
ste er det nationalistiske tendenser i 
russiske reklamer, der sættes under 
lup, og i den anden kaster en reli-
gionssociologistuderende lys over 
Dansk Folkepartis sammenblanding 
af religion og nationalisme.
Næste nummer af Slyng, som ud-
kommer til oktober i næste seme-
ster, byder også på en temasektion, 
og til den tid bliver omdrejnings-
punktet populærkultur. Populær-
kultur er noget, vi næsten udeluk-
kende forbinder med den vestlige 
verden, men vi ved, at de studerende 
på ToRS har indsigt i andre verdens-
dele, hvor populærkultur også trives 
– og det ofte i en helt anden afskyg-
ning end den, vi kender fra Vesten. 
Del din indsigt i populærkultur fra 
den afkrog af verden, du kender til 
med dine institutfæller. Send en te-

maartikel til Slyng.
Næste nummer af Slyng er også 
et semesterstartsnummer. Derfor 
bringer vi information til de nye stu-
derende, ligesom de nye studerende 
selv får spalteplads til at ytre deres 
første ord inden for ToRS’s mure. På 
den måde håber vi at kunne byde de 
nyankomne velkommen og samtidig 
introducere dem for den garvede 
flok.

Men nok om næste nummer. For-
uden temasektionen bringer vi i 
nærværende nummer bl.a. en arti-
kel om det nyoprettede islamstudie 
på ToRS, og de overvejelser tilrette-
læggelsen af et nyt og omstridt stu-
dieområde nødvendigvis medfører. 
Salmedigteren Michna z Otradovics 
biografi fortælles af en tjekkiskstu-
derende, og anmeldersektionen ind-
vies med en række skønlitterære ro-
maner om Aztekerne, som er skrevet 
på baggrund af et grundigt historisk 
forarbejde.
I afdelingsportrætserien besøger 
Maya Schuster Afdeling for Religi-
onshistorie og får stillet studieleder 
Morten Warmind det næsten uudsi-
gelige spørgsmål: hvad laver religi-
onsstudiet egentlig på ToRS?

Du vil finde meget mere på Slyngs 
sider i dette nummer, så der er blot 
tilbage at ønske god læselyst!

Martin Krabbe-Poulsen

LEDER

Leder

Deadline
Deadline for næste num-

mer af Slyng er onsdag 
den 10. september 2008

Tema: 
Populærkultur

Send dit indlæg eller for-
slag til indlæg til

slyng@punkt.ku.dk

Slyng søger repræsen-
tanter fra de enkelte 

afdelinger på ToRS til 
oprettelse af lokal-

redaktioner

Kom og hjælp os med at give 
bladet den mangfoldighed, der er 

vores eksistentsgrundlag.

Vi mangler folk til indsamling af 
materiale, fotos og info om ar-

rangementer, korrekturlæsning, 
skrivning af artikler osv.

Bekymrer du dig 
om dit CV?

Eller er det blot WC stavet forkert?

Redaktionsarbejde på dit CV får 
selv den mest 

hårdnakkede arbejdsgiver til at 
klappe i sine små hænder.

Kom og vær med i Slyng
 - og skærp og udvikel dine bedste 

humanistiske 
kompetencer.



4

Det nationale, patriotiske og politi-
ske har en påfaldende plads i rus-
siske reklamer i disse år. Samtidig 
anvendes ordet ”russisk” som en 
decideret kvalitetsbetegnelse, og 
tankegangen er: Rusland er et godt 
land, altså er ”russisk” godt, og Rus-
land er et stort land, altså er ”rus-
sisk” stort. Et andet markeret træk i 
nutidige reklamer er modsætningen 
til Vesten, hvor der i de russiske re-
klamer spores et ønske om at defi-
nere indre, gode værdier over for 
ydre, vestlige værdier.
Det skal vi se på i det følgende.

Med Sovjetunionens sammenbrud 
stod russerne med et personligt 
identitetssammenbrud. Når man 
ikke længere er sovjet-
m e n n e -

s k e , 
hvad er man så? At 

gå fra at være borger i et magt-
mæssigt og kvadratkilometermæs-
sigt overvældende stort land til at 
være borger i et geografisk stærkt 
formindsket land med mindsket in-
ternational indflydelse og med en 
kaotisk økonomi medførte et præg-

nant identitetstab. (Bagger, Hans, 
2007, ”The Study of History in Rus-
sia during the Post-Soviet Identity 
Crisis”, in Scando-Slavica 53, pp. 
109-25). Denne længsel efter iden-
titet, styrke og storhed spiller rekla-
merne på.
For eksempel finder vi i russiske 
reklamer en stor mængde produkt-
navne, som viser tydeligt slægtskab 
med nutidens nation building. Nav-
nene relaterer til Ruslands storhed 
og høje kvalitet - som verdensmagt, 
som hjemland for forfattere i ver-
densklasse, som førende kulturnati-
on, ligesom vi også møder referencer 
til Rusland og kristendommen 
og til opfattelsen 

af Rus-
land som det land, 

hvis russisk-ortodokse kristentro 
er den rette.

Creme der lover ”Russisk må-
lestok”
For at tage nogle konkrete eksempler 
hedder et chokolademærke ”Puškins 
Eventyr” (eventyrlig kvalitet, ikke 
sandt) og en anden type chokolade 
ved navn ”Gyldne Kupler” er prydet 

med kirkekupler og ortodokse kors. 
Eller man kan tage havregryn med 
hjem af mærket ”Russiske helte”. 
En pose perlegryn har navnet ”Den 
Russiske Husmoder”, og man kan 
også købe ”Gammelrussiske Gryn” 
og ”Slaviske Gryn”. Og det er seriøst 
ment,
for reklameforfattere laver god re-
search og skriver deres tekster i for-
ventningen om, at de vil virke.

Reklamelæsning byder i det hele ta-
get på mange fornøjelser. Således er 
et af de mere far- verige eksem-
p l e r cremen ”Ras-

putin” - med 
alle de konno-
tationer, nav-
net Grigorij 
Efimovič Ras-
putin (1872-
1916) vækker 
om både magt 
og seksuali-
tet.
Cremen er 
beregnet til 
m a n d s l e m -
met, og adjek-
tivet ”russisk” 
a n v e n d e s 
som størrel-
sesmarkør og 

markør for format. 
Lemmet vil, lover reklamen, an-

tage ”russisk målestok”, når cremen 
anvendes. Sammenhængen mellem 
”russisk” og ”målestok” understre-
ges yderligere gennem den allittera-
tion, som findes i den russiske ord-
lyd, ”russkij razmer”.

From vodka
Vodkamærket ”Starorusskaja”, 
”Oldrussisk vodka” byder på to kva-
liteter. Vodkaen er russisk, og den er 
gammel. Det initiale s er illumineret 

TEMA: NATIONALISME

Politiske havregryn
Afspejlinger af national identitet i russiske 
reklamer

Af Sanne Arendse Møller
Russisk og Tjekkisk på 6. semester
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så læseren mindes om krønikehånd-
skrifter eller bibler, og vokalerne u 
og ja er tegnet så de ser ud som de 
kirkeslaviske udgaver af disse bog-
staver. Og i Rusland opfattes kir-
keslavisk som det hellige sprog, så 
tros-allusionerne anvendes til at 
konsolidere mærket. Samtidig er 
der tale om en god, from vodka - på 
flaskens etiket ses et billede af et kir-
ketårn med et kors på.

Om en anden drik, 
cognacen Kutuzov, 
fortælles der i en 
lang reklameartikel, 
at Kutuzov nu skal 
besejre Napoleon – 
igen, ca. 200 år efter. 
Det, artiklen referer 
til med sit ’efter’, er 
Napoleonskrigene, 
hvor Kutuzov var 
de russiske styrkers 
øverstkommande-
rende, og modstan-
deren var Napoleon 
og hans Grande 
Armée. Ud over at 
tale om personen og 
cognacen Napoleon 
bruger artiklen en 
del plads på at tale 
om Ruslands vok-
sende økonomiske 
og indflydelsesmæs-
sige styrke.

Endnu en drikke-
vare har ”russisk” med i sit navn, 
men det optræder nu som ”ros-
sijskij”, ”ruslandsk” -theen ”Det 
Russiske (eller Ruslandske) Impe-
riums Krone”. Begrebet “russisk” 
har to termer på russisk: “russskij” 
og “rossijskij”. “Russkij/russisk” 
har konnotationerne folk-kultur-
land-sprog, medens “rossijskij/rus-
landsk” forbindes med “stat-magt-
land-nation-territorium”. Efter at 
selve navnet har sat den nationale 
kvalitet på theen, understreges rus-
siskheden videre i den medfølgende 
reklameteksts omtale af theen: At 
den ”indleder den storbladede thes 
epoke i det moderne Rusland”, og 
den er ”tildelt den hæderfulde be-
tegnelse ”Nationalt Varemærke” og 
har ”statsligt patent udstedt af Den 
Russiske Føderation”. Hermed har 
vi russisk - imperium - stat - fødera-

tion - så læseren ved nu godt, at det 
er en rigtig, rigtig national the.

Nej til COLAnisering
Eksemplerne er utallige, og pladsen 
tillader ikke at komme ind på nær alt 
det, der er at sige om det nationali-
stiske aspekt i russiske nutidsrekla-
mer. Jeg vil her blot anføre endnu ét 
eksempel, en reklame for et russisk 
kvas-mærke. Kvas er en meget kendt 
national drik, den er let og velsma-

gende og cider-agtig. Kvas-mærket 
hedder ”Nikola”. Mærket er meget 
os-dem-præget, Rusland versus Ve-
sten, godt (vores, altså russisk) over 
for skidt (deres, altså vestligt).
Allerede i navnet ligger en marke-
ring. ’Ni-kola’ er ”Ikke-cola”. Og en 
af reklamens tekster taler – meget 
– om, at russerne skal gå til mod-
stand mod ”colaniseringen” af Rus-
land, hvor både cola, kolonisering 
og vestliggørelse klinger med: ”Net 
kolanizacii!”. Eller i en endnu mere 
umisforståelig version: ”Nej til CO-
LAnisering – kvas er nationens 
sundhed”.
Samtidig spiller navnet på det rus-
siske mandsnavn Nikolaj, som både 
er navnet på en af Ruslands mest 
folkekære helgener, på tsarer, og på 
bondesønner, også i den folkelige 
form Nikola.

Kvas har en symbolværdi i sig selv, 
nationalkarakter - det er noget lige-
som koldskål! For det er en traditio-
nel sommerdrik, det er kun på det 
seneste, man er begyndt at sælge det 
på flasker og hele året. Associatio-
nerne er, at livet er hyggeligt, man er 
hjemme hos mor, man slukker tør-
sten efter hårdt arbejde på en varm 
sommerdag.

Selve reklamen er todelt. Nysger-
rige læsere kan finde 
den på www.nicola.ru. 
I billedets højre side 
ses en fabrik. Den er 
kantet og hård og sort, 
der er hverken menne-
sker, dyr eller vækster 
omkring den, intet liv. 
Der står et angloame-
rikansk ord på den: 
DRINK.
Dens modsætning, 
billedets venstreside, 
viser en rund glad bon-
demand, en rund glad 
bondekone, en hørhå-
ret dreng, høstfolk, en 
høstak, store, fyldte 
drikkekrus med højt 
skum, birketræer (som 
også er et kendt rus-
sisk nationalt symbol), 
græs, og der er også 
elementer som bevæ-
ger sig: en fugl, og som-
merfugle. Centralt står 
en rund trætønde med 

den russiske påskrift KVAS, nu med 
kyrilliske bogstaver. Det livsbekræf-
tende ved venstresiden understeges 
yderligere af teksten ”Kvas, levende 
gæring”.
Reklamen har også et lille vers, som 
er lige så binært opbygget som re-
sten af reklamen: ”Vsjakoj ’chimii’ 
bojkot! Pej Nikolu kruglyj god!”, På 
russisk er der passende versefødder 
og rim; på dansk lyder det ”Boycot 
al ’kemi’! Drik Nikola året rundt!”. 
Facit er naturligvis, at vestligt er 
yderst negativt, og Rusland-russisk 
er positivt og levende og sundt og 
naturligt og – bedst og vores!

Billedmaterialet er omfattende, og 
underholdende. Fagfæller og an-
dre interesserede er velkomne til at 
kontakte mig, jeg sender gerne min 
linksamling (arendsesanne@yahoo.

TEMA: NATIONALISME

Rusland

Os
Naturligt, organisk

Sundt
Kyrilliske bogstaver

Vores sprog
Glad

Farver
Liv
Liv

Hyggeligt
Mennesker
Mennesker

Dyr og planter
Rundhed, blødhed

Runde kvindelige former
Bevægelse

Vesten

Dem
Kemisk
Usundt
Latinske bogstaver
Deres sprog 
Koldt
Sort 
Fabrik
Død
Uhyggeligt
Maskiner
Umenneskelighed
Intet liv
Hårde skarpe kanter
Hårde maskuline former
Stivnethed

Dikotomien i Nikola-reklamen kan opstilles 
i følgende skema
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TEMA: NATIONALISME

De sidste par år har vi været vidne 
til voldsomme kinesiske reaktioner 
i forbindelse med konflikter mel-
lem Vesten/Japan og Kina. Revide-
ring af historiebøger i Japan, der i 
kinesernes øjne devaluerer konse-
kvenserne af Nanjing massakren og 
besøg på helligdomme, der af Kina 
anses for at indeholde krigsforbry-
dere fra denne massakre, har gjort 
relationen mellem Kina og Japan 
mere anspændt. Nato-bombningen 
af den kinesiske ambassade i Beo-
grad i 1999 affødte ligeledes vold-
somme reaktioner. Kineserne så 
bombningen som et direkte og over-
lagt angreb på Kina. Vesten beskri-
ves i den kinesiske nationale diskurs 
som dekadent og amoralsk og Japan 
som barbarisk og primitiv. Dette af-
føder forestillinger om et glorifice-
ret og overlegent Kina og et had til 
en barbarisk (Japan) og moralsk 
fordærvet (USA) omverden.

Det spirende had
For et par måneder siden så jeg på 
DR 2 et program om en kinesisk 
døgnbørnehave. Børnene blev inter-
viewet enkeltvis om forskellige em-
ner, og helt uprovokeret og uden for 
umiddelbar sammenhæng begyndte 
en 4-5 årig dreng at fortælle om et 
tilsyneladende irrationelt had til ja-
panere. Drengen er ikke af en gene-
ration, der på egen krop har oplevet 
de forskellige japanske invasioner af 
Kina. Invasioner som i Kina er ble-
vet beskrevet som umenneskelige 
og barbariske angreb på civilbefolk-
ningen. Drengen taler sig således 
ind i en diskurs, hvor Kina beskri-
ves som offer for japansk brutalitet. 
Ydmygelserne står således centralt 
i relationen til Japan, men bestemt 

også i konstruktionen af en kinesisk 
national identitet. Kina spejler sig i 
Japan, derfor er ideen om japanere 
som brutale og primitive en integre-
ret del af forestillingen om kineserne 
selv som moralsk overlegne. 

Nanjing massakren vs. Hi-
roshima og Nagasaki atom-
bombningerne
En begivenhed som er blevet særligt 
fremhævet i offernarrativet er Nan-
jing Massakren. Massakren kaldes 
også voldtægten af Nanjing, da det 
anslås at over 20.000 kvinder blev 
voldtaget. En massakre, der med 
Iris Changs The Rape of Nanking 
fra 1997 blev etableret i samvittig-

heden på den vestlige befolkning. 
Iris Chang var amerikansk-kineser 
og var den første, der gav en en-
gelsksproget populærfremstilling 
af massakren i Nanjing i december 
1937. Denne bog er blevet en del af 
argumentationen omkring Japans 
ydmygelse af Kina i relation til ver-
denssamfundet. 
Et vigtigt argument bogen bygger 
sig op omkring er sammenlignin-
gen af omfanget af skaderne ved 
atombomberne i Hiroshima og Na-
gasaki, med dem forsaget af japa-
nerne under Nanjing massakren. 
Chang anslår et dødstal på mellem 
260.000 og 377.400 mennesker, et 
tal der er til stor diskussion. Tallet 
bliver ikke desto mindre et vigtigt 
redskab i etableringen af Kina som 
offer, da dødstallet, ifølge Chang, 
overstiger det for atombombnin-
gerne af Hiroshima og Nagasaki. 
Iris Chang introducerer hermed 
Kina som værende offer i den vest-
lige bevidsthed og Japan som bru-
tal og primitiv. Sammenligning ved 
hjælp af kvantificering er et meget 
typisk og brugt middel i den kine-
siske argumentation. Dødstallet 
fra bombardementerne i Dresden 
overgås af det fra massakren i Nan-
jing, hvis dødstallet har det omfang 
Chang mener. Holocaust er en an-
den populær sammenligning fra Iris 
Changs bog. Her lyder argumentet, 
at tyske soldater i Nanjing reagerede 
med afsky på japanernes voldelige 
adfærd. Nanjing massakren skal i 
Iris Changs optik forstås, som en 
krigsforbrydelse det internationale 
samfund bør få øjnene op for. Den 
offerstatus som jøderne opnår gen-
nem Holocaust, mener Chang, at ki-
neserne har ret til gennem Nanjing 

Den kinesiske nationalisme
- med afsæt i ydmygelsen

De nationalistiske følelser florerer i Kina. Mai Corlin skriver her om kinesernes 
historisk betingede had til japanerne og den vestlige verden og den patriotisme og 
stærke nationale selvfølelse det genererer. Følelser som henter sit brændstof både 
fra indtagelsen af offerets rolle og betoningen af sig selv som moralsk overlegen.

Af Mai Corlin Bagger-Petersen

Kampagne for patriotisk uddannelse 
1994, “Hvordan skulle vi kunne 

glemme?”.
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TEMA: NATIONALISME

massakren. En offerstatus, der giver 
Kina visse rettigheder i forholdet til 
den omgivende verden. Dikotomien 
mellem Japan og Vestens primitive 
og barbariske opførsel og Kinas civi-
liserede modernitet bliver et vigtigt 
kort i forestillingen om fremtidens 
Kina og fremtidige kinesiske magt-
havere.   

”Sort kat, hvid kat, det er lige 
meget, hvilken farve katten 
har, bare den fanger mus”
Under Mao Zedong defineres pa-
triotisme som det aktivt at deltage 
i klassekampen. Klassekampen er 
et redskab til at materialisere den 
kommunistiske drøm, som per defi-
nition også er folkets drøm. At være 
patriot forstås derfor som synonymt 
med at støtte et kommunistisk Kina. 
Det dominerende narrativ handlede 
i starten af 1950’erne om sejre og 
helteberetninger fra bl.a. Korea-
krigen. Det handlede om at kigge 
fremad mod nye og bedre tider. Det 
er dette narrativ, der har ændret sig 
markant. Fra at fortælle kineserne 
om sejren over det imperialistiske 
USA handler narrativet nu om at 
være offer for vestligt og japansk 
påførte ydmygelser. Efter Maos død 
i 1976 ændrer forestillingen om pa-
triotisme sig. Fra at patrioten skal 
bekæmpe klassefjenden internt i 
Kina, skal patrioten i 1980’erne un-
der Deng Xiaoping ukritisk indgå i 
en ny økonomisk udvikling, en del af 
”den åbne dørs” politik. Et kendt ci-
tat af Deng Xiaoping siger ” Sort kat, 
hvid kat, det er lige meget, hvilken 
farve katten har, bare den fanger 
mus”. Hvis du støtter de økonomi-
ske reformer, støtter du en moder-
nisering af Kina, som kan give Kina 
redskaberne til at nå det socialisti-
ske samfundsstadie. Massakren på 
den Himmelske Freds Plads i 1989 
ændrer igen diskursen. Nationalis-
me og patriotisme bliver en nøgle-
faktor i Kinas Kommunistiske Partis 
fastholdelse af magten efter en om-
fattende legitimitetskrise. Her figu-
rerer både beskrivelsen af den nati-
onale ydmygelse (Japan og vestlige 
imperialister) og fortællinger om 
tidligere tiders glorværdighed. Hvor 
de tidligere tiders glorværdighed er 
en tydelig reference til, hvad Kina 
kan blive igen. Propagandaplakater 
med billeder af raketter og kinesi-

ske astronauter side om side med 
beskrivelser af de nationale ydmy-
gelser maler et billede af Kina som 
moralsk og teknologisk overlegne.

Frihed til at vælge
Den kinesiske selvforståelse er 
ikke udelukkende baseret på en ide 
om dem selv som offer. I forhol-
det til USA er holdningen ander-
ledes moraliserende. Går man ind 
på voksmuseet i Beijing, vil man se 
amerikanske filmstjerner portræt-
teret drikkende, rygende og med et 
vampet, lidt brugt udtryk i øjnene 
(Jeg afviser ikke, at Marilyn Monroe 
meget vel kan opfattes sådan). Det 
er, hvad kapitalismen, med kine-
sernes øjne, gør ved et folk. Vesten, 
med USA i front, fremstilles som 
dekadent og moralsk underlegent. 
Kopien af frihedsgudinden på den 
Himmelske Freds Plads i forbindel-
se med demonstrationerne i 1989 
kan ses som et symbol på 1980’er-
nes forkærlighed for USA og vestlige 
værdier. Dette er blevet nedtonet til 
fordel for en mere vestenkritisk re-
torik. Det er også populært, at man 
som forbruger vælger kinesiske va-
rer frem for vestlige mærker. Det er 
en anden måde at udvise patriotisme 
på, der er forbundet med det kom-
mercielle forbrug. Dette fremstår 

paradoksalt i et (mere eller mindre) 
kommunistisk land, hvis politiske 
retorik advarer imod det kapitalisti-
ske samfunds farer og konsekven-
ser. Alligevel virker det indlysende 
fra det perspektiv, at frihed i forbru-
gervalget er en af de nye muligheder 
mange kinesere i dag værner om. 
Det kommercielle frirum skaber en 
række nye domæner, hvor patrio-
tismen kan redefineres - igennem 
subkulturelle strømninger, musik, 
kunst, film etc. Et helt nyt spekter 
af måder at forankre en moderne 
identitet på. Alle, alligevel indenfor 
en national ramme. 

To dagsordener i kinesisk po-
litik
Kinesisk politik kan dog langt fra 
forstås som en ensidig størrelse, 
der følger en lige linje. Kritik og 
krav overfor Japan inden for sta-
tens grænser afspejler sig ikke nød-
vendigvis i den førte udenrigspo-
litik. Flere politiske udgivelser fra 
1990’erne advokerer for en hårdere 
kurs overfor Japan og udtrykker en 
mere anti-vestlig holdning. Internt 
er der således kritik af den kurs, 
Kina har taget udenrigspolitisk. Det 
er dermed svært at give et entydigt 
svar på Kinas politiske dagsorden. 
Internt i Kina har det op gennem 
90’erne handlet om at fastholde 
magten fra KKP’s side, patriotisme 
har syntes at være svaret på legiti-
mitetskrisen. Samtidig er der dog 
underliggende strømninger, der ta-
ger hensyn til økonomiske- og uden-
rigspolitiske spørgsmål, og som i høj 
grad søger at undgå direkte kon-
frontation. Offerdiskursen er såle-
des dominerende, men ikke direkte 
styrende for den udenrigspolitiske 
kurs. Konsekvenserne af en mere 
aggressiv anti-vestlig/japansk dis-
kurs har været ukontrollerede ud-
brud af patriotisme, som angreb på 
japanske forretningsdrivende i Kina 
og voldsomme demonstrationer 
bl.a. i forbindelse med Nato-bomb-
ningen af den kinesiske ambassade i 
Beograd 1999. KKP har sat gang i en 
lavine af nationalistiske følelser, og 
disse følelser kan være svære at kon-
trollere, når de først er sat i sving. 

Artiklen er et nedkog af en opgave. 
For referencer kan opgaven fås ved 
henvendelse til redaktionen.

Kampagne for patriotisk uddannelse 

1994, “Vi er i skabelsesprocessen”. 
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TEMA: NATIONALISME

Politiken bragte den 15. oktober 
2004 en kronik af Søren Krarup, 
hvor han i indfødsrettens navn 
fremstillede en evig strid mellem is-
lam og kristendom. Han starter tek-
sten med kort at ridse de sidste 1500 
år op, en periode, hvor islam igen og 
igen ”har løbet storm mod Europa”. 
I den pågældende kronik udlægger 
Krarup et mytologisk verdensbil-
lede, hvor den kristne danske nation 
er ved at blive overtaget af krum-
sablede muslimer. Stereotyperne 
står i kø, men hvis vi betragter Kra-
rups udtalelser udfra begreberne 
nationalisme og religion, får de el-
lers så fortærskede stereotyper nyt 
liv.

Frihedskæmpere anno 2008 
Nu er Søren Krarup folketings-
medlem for Dansk Folkeparti, et 
parti, der oprindeligt anså sig selv 
som protestparti. Derfor er mange 
af deres mærkesager også bygget 
op omkring en protest- eller mod-
standsdiskurs. Grundlæggende 
lægger Dansk Folkeparti sig i op-
position til EU, den kulturradikale 
elite og indvandring, her især mus-
limske indvandrere og flygtninge. I 
partiets blad Dansk Folkeblad sæt-
tes lighedstegn mellem islam og na-
zisme, begrundelsen herfor lyder, 
at begge er totalitære ideologier, 
der er ude på at besætte Danmark. 
I en håndevending etablerer Dansk 

Folkeparti altså kontinuitet mellem 
Danmarks besættelse i 1940’erne 
og en påstået muslimsk besættelse 
af dagens Danmark. I denne vision 
figurerer Dansk Folkeparti som da-
gens frihedskæmpere, de eneste 
sjæle, der har forstået sagens rette 
sammenhæng, nemlig at vi er i krig 
imod islam og multikulturalismen 
for at bevare Danmark som det ho-
mogene samfund, der drømmes om 
bag ligusterhækkene. Men hvem er 
”vi”? Hvordan defineres danskhed? 
Og siden Dansk Folkeparti har blæst 
til kamp mod islam og muslimer, er 
danskere så kategoriseret som krist-
ne? Hvordan bruger Dansk Folke-
parti med andre ord religion i natio-
nalistisk øjemed?

Dansk = kristen?
I min søgen efter svar på, hvordan 
Dansk Folkeparti gør brug af reli-
gion i deres nationalistiske diskurs, 
blev det klarere og klarere, at den 
eneste religion, der rent faktisk de-
fineres, er islam. 
Dansk Folkeblad og mange af par-
tiets folketingsvalgte medlemmer 
gør utroligt meget ud af at udpensle 
islams onder. Som før nævnt betrag-
tes islam som en totalitær ideologi, 
der er i færd med at overtage Dan-
mark, ja hele verden.  I det hele ta-
get er islam det modsatte af civilisa-
tion, hvad Pia Kjærsgaard i lederen 
i Dansk Folkeblad nr. 6, 2002 også 

peger på. Her portrætteres islam 
som praktisk talt alt det, der kan 
tages afstand fra: ”Sult, ufrihed, 
manglende forskning, analfabetis-
me, feudalistisk diktatur, stening, 
tvangsbryllupper, pigekastrering, 
uvidenhed, mandschauvinisme og 
hundrede andre dårligdomme tri-
ves i de arabiske lande. Og det hele 
sker som følge af islam – ikke på 
trods af islam”.
Når kristendom og danskhed næv-
nes, er det ofte med venlige al-
mindeligheder som ”tolerance”, 
”frisindethed” og ”højt til loftet”. 
Danskheden nedtones i forhold 
til trusselsbilledet af et Danmark 
i krig, og hermed skabes en række 
emotionelle højdepunkter, der alle 
er med til at danne en nationalistisk 
ideologi med en religions- og kul-
turkamp som omdrejningspunkt. 
Det interessante bliver, at danskhed 
og kristendom netop ikke define-
res, men at Dansk Folkeparti lader 
begreberne stå åbne, så tilhøreren 

selv kan forestille sig det nationale 
indhold. Dermed kommer Danmark 
og kristendom til at indeholde alt 
det hyggelige, der ikke er islam. Ef-
tersom kernebegreberne hos partiet 
ikke defineres, bliver de til et ude-
finerbart bagtæppe for danskeren. 
Man behøver ikke at sætte ord på 
sine nationale værdier, det er nok at 
føle sig dansk og dermed også plan-
tet i den danske, kristne muld. 

Dansk i hjertet
Dansk Folkeparti får altså ved hjælp 
af en modstandsdiskurs skabt et 
skræmmebillede af et Danmark, der 
er besat af islam, en ideologi, der er 
ude efter verdensherredømmet. Det 
kristne Danmark er dermed truet 
på dets eksistensgrundlag. Natio-
nalismen og den nationale religion 
arbejder her sammen og legitimerer 
hinanden overfor en fremmede re-
ligion. ”Vi” er altså både danske og 
kristne, men på en udefineret måde. 
Det skal helst føles i hjertet. Ligesom 
det også føles i hjertet, når trussels-
billedet af krumsablede muslimer 
bringes på banen. 
Stereotyperne lever i bedste velgå-
ende i følelserne og får ved hjælp af 
et mytologisk skræmmebillede magt 
nok til at sætte krydset inde i stem-
meboksene.

Af Astrid Trolle
Religionssociologi på 7. semester

Mytemagernes 
paradis

Religion og nationalisme i Dansk Folkeparti
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Kromand, adelsmand, salme-
digter, organist. Det lyder som 
den børneleg, hvor man tæller på 
knapper, om man er ’frue, frøken, 
kælling, madam’. Men det er samlet 
i én person, Adam Václav Michna 
z Otradovic. Han var det hele, og 
mere til.
Denne spændende barokmands liv 
må stykkes sammen. Af stof fra pri-
vate breve og offentlige skrivelser, 
fra optegnelser i hans hjembys jesu-
itterbroderskabs an-
naler, fra kvitteringer, 
registre og protokol-
ler, fra lønbilag.
Nogle af oplysnin-
gerne kan vi regne 
ret sikkert med, fordi 
de forekommer i flere 
kontekster; andre har 
vi kun ét sted fra. Og 
atter andre udleder vi 
- for eksempel hans 
helbredstilstand be-
dømt efter fastheden 
eller ujævnheden i 
hans håndskrift.

Dette samlesæt ser ud 
som følger:
Michna blev født 
omkring 1600 i 
Jindřichův Hradec, 
hvor han boede hele 
sit liv. Ud over de al-
lerede nævnte profes-
sioner var han også 
komponist – kollega 
med Bach, 1685-1750, 
og noget af Michnas 
smukke musik kan 
minde om en tidlig 
Bach. Et andet kolle-
gaskab har han med 
Kingo, 1634-1703, og 
også her kan man fin-

de sproglige og tematiske ligheder.
Michna er en spændende, levende, 
på samme tid glitrende og inderlig 
salmedigter med en stor spænd-
vidde, fromhed og følelsesstyrke, 
med barokkens barskhed i sine vir-
kemidler, og med en ekstraordinær 
blidhed også. Samtidig er Michnas 
salmetekster meget sanselige og 
nære, og de udtrykker en dyb glæde 
ved livet og ved alt det, der kan op-
leves med ens sanser - og det er hele 

spektret - både sorrig og glæde.
Han var en af tjekkisk barokmusiks 
og -salmedigtnings mest betydelige 
skikkelser, og han virkede ud over 
det allerede nævnte som korleder 
og som sang- og musiklærer på sin 
hjembys jesuitterskole.
Der er adskillige endnu uudforskede 
punkter i Michnas liv. Man ved for 
eksempel ikke med sikkerhed, hvem 
hans forældre var, om han havde sø-
skende, eller om han fik børn.

Familien var lavade-
lig; det var Michnas 
forfader Petr z Otra-
dovic, som i 1461 blev 
adlet. Fra Adam Mi-
chnas segl kender vi 
hans våben, det er en 
båd og en hjelm, med 
Michnas initialer ne-
denunder, skrevet 
”AM  —  ZO”.

Koner og kroner
Første gang, vores Mi-
chna optræder i sam-
tidige kilder, er i en 
protokol over jesuit-
terskoleelever fra 1611. 
Her nævnes, at Ada-
mus Michna i årene 
1611-1617 var indskre-
vet med fagene/om-
råderne principium, 
grammatik, syntaks 
og poetik. Så begyndte 
Trediveårskrigen, og 
vi finder den unge Mi-
chna opført 1618-1619 
i en fortegnelse over 
byens forsvarere.
I 1633 eller 34 giftede 
Michna sig med den 
velhavende borger-
datter Zuzana Cimr-
monová, og dermed 

Øl, salmer og orgelmusik
Hvor mange tjekkiske salmedigtere kender du? Her har du chancen for at møde 
én. Sanne Arendse Møller indfører os her i Michna z Otradovics fragmenterede 

biografi og sammensatte personlighed.

Af Sanne Arendse Møller
Russisk og Tjekkisk på 6. semester

Billede fra Michnas fødeby Jindřichův HradecJindřichův Hradec
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ændrede hans økonomiske situation 
sig betydeligt.
Der er i forbindelse 
med Michnas første 
kone en charmeren-
de lille listighed i en 
af hans tekster. I en 
salme, som på over-
fladen handler om 
Bibelens Zuzana/Su-
sanna, har Michna 
i teksten indbygget 
en lille hilsen til sin 
egen Zuzana - om, at 
hun lyser, at hun har 
et ansigt som en rose 
og en sjæl som en lilje 
- og at hun er så dejlig 
at man får kødelige 
tanker!
Som nævnt var Mich-
na også krovært - han 
drev fra 1633 eller 34 
værtshus i det hus, 
han boede i, og beskæftigelsen synes 
at have bekommet Michna vel - en 
kilde taler om, at han ”muntert gik 
rundt og skænkede vin”.
Zuzana Michnová døde i foråret el-
ler sommeren 1671; trods - eller på 

grund af - sin alder giftede Michna 
sig hurtigt igen - samme år, med 
Terezie Kateřina Eppenaurová. Vi 
ved ikke, om det var af ønske eller af 
praktiske grunde. Om Michnas an-
den kone vides det, at en af hendes 

slægtninge havde udskænkning af 
”øl og brændevin”.

Katolikken
Michna havde tæt kontakt til Jesu 
Selskab hele sit liv, også langt mere 
end der gennemsnitligt kom ud af 
en jesuitterskolegang. Så man kan 
overveje, at han må have hørt til 

blandt de rettroende og solide kato-
likker. Man ved, at det forventedes 
af medlemmer af jesuitiske broder-
skaber, at de førte et ret omfattende 
og aktivt kristent liv og deltog i alle 
offentlige religiøse arrangementer, 

så vi må formode dette også om Mi-
chna.

Sammen med 
den religiøse be-
tydning af med-
lemskaberne af 
de katolske bro-
derskaber er der 
også den sociale. 
I alle medlems-
lister for de bro-
derskaber, Mi-
chna var med-
lem af, optræder 
de samme navne 
- og det er adels-
mænd og højtstå-
ende borgere, så 
medlemskab af 
broderskaberne 
drejede sig også 
om at høre til de 
lag i samfundet, 
hvor magten lå, 

og hvor beslutningerne blev truffet. 
Så Michna har som medlem styrket 
sin sociale prestige, og samtidig har 
han med de stillinger, han beklædte, 
ikke kunnet undlade at være med-
lem af disse broderskaber.

Dieu me pardonnera, c’est 
son métier
Vores livsglade salmedigters 
dødsår angives af næsten alle 
Michna-forskere som 1676; dog 
taler enkelte om 1688/1690 
som muligt dødsår. Samti-
dig med, at de fleste forskere 
er enige om at fastsætte Mi-
chnas dødsår til 1676, nævner 
forskningen nemlig en salme 
fra 1688 - 12 år efter Michnas 
formodede død! Denne salme 
er ikke undersøgt tilstræk-
keligt endnu, så indtil videre 
må vi blot overveje det som en 
mulighed, at Michna kan have 
levet indtil 1688. Medmindre 
naturligvis der er tale om To-
ner fra Himlen.
Michnas fromhed og tiltro til 
Gud er stof til en artikel for sig. 
Når man læser hans salmer, er 

man ikke i tvivl om, hvor han regner 
med at komme hen efter sin død: i 
Himlen. Nok med en mellemstation 
i Skærsilden, men med en sikker 
vished om at havne på den rigtige 
etage.

Tekst og musik er af…
Selv om Michna boede hele livet i Jindřichův Hradec, 
havde han mange kontakter i resten af landet, blandt 
andet med jesuitterkollegiet i Brno; med Olomouc, hvor 
en af hans kammerater fra skoletiden arbejdede på je-
suitterkollegiet; og med Prag, som han besøgte, og hvor 

hans salmer blev trykt.
Michna skrev selv musikken til sine mange salmer, 
hvoraf 197 er bevaret. Ud over disse, der foreligger som 
tre salmecykler - Česká Mariánská Muzika (’Bøhmisk 
Mariamusik’, 1647), Loutna česká (’Den tjekkiske Lut’, 
1653), og Svatoroční Muzika (’Kirkeårsmusik’, 1661) - 
er der fra Michnas hånd bevaret Obsequium Marianum 
(1642), Officium vespertinum (1648), en samling mes-
selitanier, rekviet Missa sancti Venceslai (o. 1669), Mag-
nificat I toni og et Te Deum (messelitanierne og de to 
sidstnævnte uden årstal). De anførte værker repræsen-

terer ca. en trediedel af Michnas produktion. 

Billede fra Michnas fødeby Jindřichův HradecJindřichův Hradec
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Asiaterne tog på hyttetur
Slyng pudsede linsen og fulgte efter 



12

Vi på ToRS: Danner Poulsen
26 år
Russisk

Hvor kommer du fra? 
Bornholm.
Hvad ville du lave, hvis du ikke læste på universitetet? 
Det ved jeg ikke. Måske arbejde.
Hvad er den væste kommentar, du har fået angående 
dit valg af studie? Hvorfor?
Hvad var dit bedste modsvar? 
Rusland er den nye supermagt. Så snart olien slipper op, 
er vi afhængige af Ruslands gasleverencer. Og så er det 
spændende.
Har du en yndlingsbog? 
Mesteren og Margarita af Mikhail Bulgakov.
Har du kommentarer til det at gå på ToRS? 
Det er hyggeligt og afslppende med alle de små fag. Det 
eneste problem er, at vi ikke har så meget undervisning.

Lisa Flink
29 år
Kinesisk

Hvor kommer du fra? 
Espergærde.
Hvad ville du lave, hvis du ikke læste på universitetet? Læse til 
sygeplejerske.
Hvad er den værste kommentar, du har fået angående dit valg af 
studie? 
Hvad skal du bruge det til?
Hvad var dit bedste modsvar? 
Jeg vil være tolk.
Har du en yndlingsbog? 
Oxfords ordbog over det kinesiske sprog.
Har du kommentarer til det at gå på ToRS? 
Det er rart at gå her, der er mangfoldigt, og det er rart at alle ikke er 
unge.

Mikkel Jacobsen
32 år
Hebraisk

Hvor kommer du fra? Vejle.
Hvad ville du lave, hvis du ikke læste på universitetet? Spille 
musik på fuld tid.
Hvad er den værste kommentar, du har fået angående dit 
valg af studie? Hvad læser du til?
Hvad var dit bedste modsvar? Interessen driver værket.
Har du en yndlingsbog? The Year of Living Biblically af A.J. 
Jacobs.
Har du kommentarer til det at gå på ToRS? 
Jeg kan lide læsesalen og området for specialestuderende. Det 
er med til at give et godt sammenhold de specialestuderende 
imellem.
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Rikke Marie Olsen
29 år
Indiansk

Hvor kommer du fra? Nivå.
Hvad ville du lave, hvis du ikke læste på universitetet? 
Lave is i en isbod.
Hvad er den værste kommentar, du har fået angående dit valg 
af studie? 
Hvad vil du bruge det til? Aj, spændende… Interessant… Sagt 
som om de er helt blanke.
Hvad var dit bedste modsvar? 
At jeg vil lave en phd., blive forsker og undervise. Og hvis det 
ikke lykkes – stå i en isbod.
Har du en yndlingsbog? Hitchhiker Guide to the Galaxy af Guide to the Galaxy af 
Douglas Adams.
Har du kommentarer til det at gå på ToRS? Jeg kan godt 
lide det, men det er lidt adskilt. Vi kunne godt bruge et samlet 
campus til at samle alle disse nichefag, som det er fantastisk 
vi har. Så kunne folk også se, at vi er andet end CNA. Så både 
plusser og minusser.

Evi
34 år
Japansk på overbygningen

Hvor kommer du fra? Odense.
Hvad ville du lave, hvis du ikke læste på universitetet? Stå i en 
butik måske.
Hvad lavede du før du søgte ind universitetet? Jeg boede på 
Færøerne og arbejdede i en kantine.
Hvad er den værste reaktion, du har fået på dit valg af studie? 
At folk ikke er positivt indstillet overfor det man laver. At de 
tvivler og ofte er uforstående.
Har du en yndlingsbog? 
Enke i et år af John Erving.

Solveig Strand
27
Bosnisk, kroatisk, serbisk.

Hvor kommer du fra? Sarpsborge i Norge.
Hvad ville du lave, hvis du ikke læste på universitetet? 
Ingen anelse.
Hvad er den væste kommentar du har fået angående dit valg af 
studie? 
Det er en mærkelig retning du har valgt. Hvorfor har du ikke valgt 
økonomi?
Hvad var dit bedste modsvar? 
Jeg læser det, jeg vil.
Har du en yndlingsbog? 
Salme ved rejsens afslutning af Erik Fosnes Hansen.
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Man kan næppe forestille sig noget 
studieobjekt, der påkalder sig mere 
opmærksomhed end islam i disse 
tider. Ligeledes er det svært at fore-
stille sig et emne, der i højere grad 
findes forskelligrettede indfalds-
vinkler til, et område der er mere 
betændt af forskellige interessegrup-
pers forsøg på at gennemtrumfe lige 
præcis deres ideologiske paradigme, 
et studie der er mere politiseret og 
kontroversielt. 
Islamologi er et næsten nyfødt over-
bygningsbarn på ToRS, utvivlsomt 
et barn af 11. september, den mus-
limske indvandring, debatterne om 
halalmad i skolerne, tørklæderne, 
konvertitterne, islamofoberne, isla-
misterne, osv. Vi er endnu få stude-
rende og blot en lille håndfuld, der 
er færdige. Studieordningen eksi-
sterer, men er konstant til revision, 
og selve den profil studiet skal have 
er endnu ikke fastetableret. Der 
er derfor en mængde ubesvarede, 
men højst relevante spørgsmål, som 
melder sig i den forbindelse: Er vi 
fremtidens akademiske spioner, der 
arbejder som eksperter for PET, hæ-
ren og for det danske riges sikker-
hed? Er vi den saglige modvægt til 
offentlige debatter, der alt for nemt 
kører af sporet, præges af fordækte 
motiver og løgne, skaber folkeillusi-
oner og folkefrygt for islam og mus-
limer? Eller er vi fritagne for at tage 
vores ekspertise ud i det offentlige 
rum og derved tjene offentligheden 
og den offentlige debat? Og hvad 

er egentlig vores ekspertise – hvad 
skal vi være eksperter i? Skal vi mi-
nutiøst kunne redegøre for bønnens 
struktur, have fænomenologisk ind-
sigt i fastens indre hemmeligheder, 
være på det rene med de islamiske 
videnskabers historiografi, meto-
dologi, filosofi, skal vi have indsigt 
i 1500 års historie, dens debatter 

og hovedskikkelser, dens forskel-
lige strømninger, dens skelsættende 
begivenheder? Hvad med koranek-
segese, det enorme hadithkorpus 
og dertil hørende metodologi, rets-
videnskaberne, sufismen? Eller skal 
vi målrettet satse på jobmarkedet, 
arrogant lægge den enorme islami-
ske tradition og dens bredde i en 
kasse med påskriften mindre rele-
vant akademisk fnidder og praktisk 

holde os til nutidens truende poli-
tiske islam, studere desorienterede 
terrorgrupper, det tiltagende ønske 
om at indføre islamisk lov, islams 
sociologi i Europa, konvertitter, in-
tegration, vold, osv.? 
Sidstnævnte vej er selvfølgelig ikke 
gangbar selvom det måske er fri-
stende at skyde genvej til islameks-
perternes stjernehimmel, til spal-
teplads i Weekendavisen, til intel-
lektuelle panderynkende debatpro-
grammer på DR2 og P1 eller måske 
endda TV2-nyhederne i primetime 
og et velbetalt og prestigefyldt kon-
sulentjob i Udenrigsministriet, PET 
eller en eller anden trendy NGO. 
Svaret er afgjort nej! 

Værdighed og akademisk re-
spekt
Vi må bygge vores studie på en højere 
grad af værdighed og akademisk re-
spekt og indstille os på at gå den lan-
ge vej til viden og reel indsigt, fordi 
vi som relativ uafhængig akademisk 
entitet har en unik mulighed for net-
op dét, og fordi det danske samfund 
mere end nogensinde har brug for 
saglig viden om islam og velfunde-
rede indsigtsfulde analyser af, hvor-
dan tingene hænger sammen. Pit-
telkower, Kühlmanner, Krasnikker 
og smarte politologer forklædt som 
islameksperter er der nok af. Spørg 
dem om helt basal viden om islam; 
hvordan beder man, hvordan bliver 
man gift og skilt, hvilke retnings-
linjer er der for at udsige en fatwa, 
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Det akademiske islamstudie 
på KU 

Valget mellem videnskabelighed og ideologisk essentialisering
 

Som forholdsvis nyt fag på ToRS befinder overbygningsfaget Islamologi sig i en situation af 
selvdefinition. I denne artikel behandler to af fagets studerende de målsætninger og idealer, 

som er nødvendige at udstikke for alle universitetsfag, men især for fag, der behandler så 
politisk og kulturelt ømtålelige emner som islamstudiet gør. Denne artikel er tidligere blevet 

trykt i uddrag i Weekendavisen, hvor den har medført en mindre debat, men vurderes at have 
så høj relevans for de studerende på ToRS, at den her bringes i sin helhed.

Kasper Matthiesen og Saer el-Jaichi
Overbygningsfaget Islamologi
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hvad er generelle og specifikke vers 
i koranen, hvad er ihsan, taqwa og 
dhikr, hvad er Allahs navne, og hvil-
ken betydning har de for islamisk 
moral? De vil ikke kunne svare på 
ting muslimske børn lærer 
inden de når teenageårene. 
Endnu mere grelt står det 
til på internettets debat-
sider, hvor den ekstreme 
højrefløjs islamofobi, med 
hård hånd sidder på store 
segmenter af den danske 
islamdebat og som regel 
uimodsvaret får lov til at 
sprede hjemmestrikkede 
og usaglige diskurser om, 
hvad islam ”i virkelighe-
den” er. Karakteristisk for 
disse internt modstridende 
accentueringer af begrebet 
”islam” er en gennemgå-
ende reduktionistisk itale-
sættelse af et kompliceret 
historisk-kulturelt fæno-
men, som i hovedreglen får 
hæftet betegnelsen ”islam” 
på sig. Og det er tilmed 
dette paradigmatiske fokus 
på ”islam” og muslimer, 
som kan siges at have ret-
ningsbestemt de senere års 
offentlige diskussioner og 
debatter.

Forventet nuancering
Med etableringen af en videnskabe-
lig disciplin, der så at sige placerer 
”islam” under videnskabens lup, for-
venter man at bidrage konstruktivt 
til den igangværende samfundsdebat 
og tilmed præge den i nye hidtil uer-
kendte retninger. Et ganske fornemt 
eksempel herpå, er prof. Jørgen 
Bæk Simonsens vedholdende forsøg 
på, at fremhæve islams historiske og 
kulturelle kompleksitet overfor de 
dybt rodfæstede essentialiseringer 
af ”islam”. Men til trods herfor, er 
samfundsdebatten ikke blevet ratio-
naliseret. Tværtimod, forekommer 
det os, har samfundsdebatten efter-
ladt et umiskendeligt præg på uni-
versitetsfagets beskaffenhed og ob-
jektområder. Studieelementer der i 
udganspunktet skulle sikre at faget 
var bredtfavnende, videnskabsteo-
retisk funderet og beskæftigede sig 
med islam som en mangefacetteret 
historisk-kulturel-filosofisk-geo-
grafisk og endda teologisk størrelse 

bliver i et bekymrende omfang ned-
prioritetet til fordel for politisk is-
lam, terror og omfatter som regel 
primært et snævert uddrag af sunni-
tisk og specifikt arabisk islam. 

Definering
Hvis vi holder fast i at hovedfokus 
på den islamologiske overbygning 
skal være på nutiden, så lad os gøre 
det på en metodisk og videnskabste-
oretisk holdbar måde. Vi er nødt til 
at kende og erkende historiens ibo-
ende dynamik for at forstå nutiden. 
Ligeledes må vi inddrage moderne 
religionsvidenskabelige, sociologi-
ske, antropologiske, sprogvidenska-
belige, hermeneutiske, etc. metoder i 
studiet af islam. Vi er nødt til at have 
indsigt i retstraditionerne, koranvi-
denskaberne, hadithdisciplinerne, 
teologierne, den illuminative sufis-
me for at forstå hvilke strømninger 
og tendenser, der gør sig gældende 
i nutiden. For at forstå reformbevæ-
gelserne og de politiske bevægelser 
må man forstå, hvad de udspringer 
af. Men i studiet af disse klassiske 
tankesystemer er det vigtigt at holde 
fast i, at islam er en levende traditi-
on. Vi må ikke falde i orientalismens 

elfenbenstårnsfælde og blot studere 
al-Ghazzali, Ibn Taymiyya, Shafi’i 
osv. som indflydelselsesrige histori-
ske personligheder. Historiens vir-
kelige ”mening”- som hermeneuti-

keren Gadamer engang har 
sagt  - afhænger netop ikke 
af det okkasionelle, dvs. 
”forfatteren og hans oprin-
delige publikum”. Histo-
riens ”mening” må i hvert 
fald ikke reduceres hertil. 
Når vi således studerer is-
lams formative periode, gør 
vi det ikke for dens egen 
skyld, altså for fortidens 
skyld, fordi selv denne for-
tid - stadig ifølge Gadamer 
- er bestemt af fortolke-
rens historiske kontekst. 
Det tankegods traditionens 
skrevne efterladenskaber 
repræsenterer lever, omfor-
mes, udvikles, indoptages, 
diskuteres til stadighed og 
midt ind i ovennævnte nu-
tid og fremtid. Derudover 
er ovennævnte mastodon-
ter langt fra de eneste; den 
islamiske tradition er man-
gefacetteret, bred og som-
metider modsatrettet. Det 
er som indsigtsfulde ken-
dere af traditionen i mødet 
med nutiden, at vi får aka-

demisk troværdighed og eksistens-
berettigelse. Lad os gøre de falske is-
lameksperter til skamme i stedet for 
at følge deres retningslinjer og stil-
tiende acceptere deres paradigmati-
ske forudsætninger. Nutidig islam er 
ikke lig Sayyed Qutb, Hizb ut-Tahrir 
og al-Qaeda som disse overstuderes 
af populistiske dilettanter på over-
skriftsjagt. Kontemporær islam er i 
den grad også repræsenteret af en 
kritisk, filosofisk diskurs  legemlig-
gjort i intellektuelle skikkelser som 
Muhammad Arkoun, Muhammad 
al-Jabiri, Nasir Hamid Abu Zayd, 
Muhammad Sharfi, Taha Abd al 
Rahman og Fazlur Rahman. Nutidig 
islam er  al-Qaradawi, al-Buti og al-
Nabelsi, forskellige som de er selv-
om de alle repræsenterer den brede 
sunnitiske tradition, ligesom det er 
al-Albani, Bin-Bâz, shi`i autoriteten 
Fadl Allah og den strømning af sala-
fismen, der har spredt sig til store 
dele af den islamiske verden i løbet 
af de sidste år. Og hvad er egentlig 
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I et multietnisk samfund som det danske har man mere 
end nogen sinde brug for saglig viden om islam.
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forskellen på ortodoks sunnisme og 
salafisme? Nutidig islam er retssko-
lernes forandrede status og hadith-
fænomenets revurdering og renæs-
sance. Nutidig islam er også islamisk 
bankvæsen og økonomi, reformeret 
sufisme, shiisme, mutazilismens 
genkomst, og uoverskueligt meget 
andet. Islam som akademisk studie-
objekt er også den store, men 
næsten uudforskede globale 
gruppe af delvist eller ikke-
praktiserende kulturmusli-
mer. Sidst men ikke mindst 
er islam ikke lig med arabisk 
islam; islams talmæssige og 
geografiske tyngde ligger øst 
for Irak, hvor den arabiske 
verden slutter, og det er uhyre 
vigtigt at holde sig for øje, at 
hvor central den arabiske re-
gion end måtte være for nuti-
dig verdenspolitik såvel som 
for den islamiske tradition, 
udgør den blot ca. 15 % af ver-
dens muslimer.   

En facetteret specialise-
ring
Så meget om den principielle 
definering af studiets emne-
område. En videnskabelig 
disciplin, hvilket som regel 
svarer til et universitetsfag, 
er udtryk for en specialisering 
eller snarere en arbejdsdeling. 
Tilsvarende kan man sige, at 
islam studiet er en specialise-
ring, men samtidig er det en 
disciplin, der er akademisk 
beslægtet med andre human-
videnskabelige traditioner. 
Hvad betyder det? Jo, det må 
for det første betyde, at islam studiet 
hverkan kan eller må isolere sig, for 
konsekvensen ville være ubarmhjer-
tig, nemlig en teoretisk og metodisk 
forstokkelse. Den må ikke betragte 
sit metodiske og teoretiske korpus 
af erkendelser som værende selv-
tilstrækkelige. På islam studiet be-
skæftiger vi os med et begrænset 
udsnit af virkeligheden, men forhol-
det er simpelthen det, at ude i vir-
keligheden forefindes fænomenerne 
ikke i skarpt afgrænsede enklaver, 
der svarer til inddelingen i viden-
skabelige discipliner, i universitets-
fag. Et fænomen, som f.eks ”islam”, 
kan således være genstand for flere 
videnskabelige discipliners udforsk-

ning, og dette medfører at islam stu-
diet principielt må være i stand til at 
gå i dialog med hele det metodiske 
og teoretiske landskab, som udgør 
både humanvidenskaberne og so-
cialvidenskaberne i dag. Der er sim-
pelthen ingen anden udvej. Vores 
eneste mulighed for overlevelse, og 
den egentlige modgift mod den altid 

truende forstokkelse, som indvars-
les med akademisk isolation, ligger i 
indoptagelsen af indsigter fra andre 
egne af det teoretiske landskab, og at 
vi blander os med den store, bevæ-
gelige og forskelligartede mængde 
af alternative positioner, der udgør 
humanvidenskaberne i dag. 

Hvis man tænker sig, at man vil have 
et nogenlunde fuldstændigt billede 
af, hvad islam i dens historiske, so-
ciologiske, antropologiske, teolo-
giske og filosofiske udtryksformer 
er for en størrelse, så må man søge 
frem til et helhedssyn, altså en syn-
tese, hvortil en række akademiske 
discipliner må bidrage. En sådan 

(selv)erkendelse af en videnskabe-
lig disciplins genstandsområde er 
naturligvis af væsentlig betydning 
for islamvidenskaben, der kom-
mer i berøring med en lang række 
problemer, men som behandles af 
den ældre videnskabelige tradition, 
filologien. Studiet af sprogets hi-
storiske udvikling, og tolkningen 

af ældre tekster er indlysende 
nok af særlig betydning for ud-
forskningen af en kulturel el-
ler litterære produktion. Men 
i betragtning af den udvikling, 
som humanvidenskaben har 
undergået de seneste årtier, er 
den i lige så høj grad indlysen-
de utilstrækkelig.

Tilsidesættelse af forbil-
leder
Joshua Abdallah Sabih har 
været flere af de første årgange 
af studerendes store mentor 
og øjenåbner. Han har formået 
at udstikke retningslinjer med 
henblik på at definere studiet 
inden for rammerne af den 
bredere humanistiske viden-
skabstradition og har samtidig 
bidraget med indsigtsfuld og 
unik viden om moderne såvel 
historiske strømninger, der 
ligger udenfor den populisti-
ske og kontroversielle medie-
skabte definition af det islami-
ske fænomen, men som ikke 
desto mindre i langt højere 
grad afspejler den islamiske 
verdens virkelighed. I takt med 
at studiet og studieordningen 
mere og mere defineres inden 
for rammerne af offentlighe-

dens og den politiske virkeligheds 
tendenser er det med store uvilje, at 
vi studerende samtidig bevidner til-
sidesættelsen af Sabihs perspektiver 
og endda hans person. Et studie som 
vores, udsat for et ubarmhjertigt 
pres fra politisk side bliver ødelagt, 
hvis det underlægges disse ideologi-
ske tendenser, og hvis vores under-
visere og ledere bruger deres energi 
på at udkæmpe en intern magtkamp 
om akademiske poster og titler i ste-
det for - i fællesskab - at grundlægge 
et reelt videnskabeligt studiemiljø, 
der kan spille ovennævnte hårdt til-
trængte rolle i kampen mod uviden-
hed og den voksende kulturkrise.        
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AFDELINGSPORTRÆT

To kontorer på ToRS bærer Morten 
Warminds navn. Et stort lokale med 
næsten tomme vægge og mødebord 
på Snorresgade og et mindre kontor 
på Artillerivej med rod og bøger fra 
gulv til loft. Han er nemlig ikke bare 
studieleder for Afdeling for Religi-
onshistorie, men for hele ToRS. Han 
lægger ikke selv skjul på, at hans rol-
le som studieleder for hele institut-
tet gør, at han er farvet af ToRS. 

Morten Warmind har været lidt om-
kring før han endte på Københavns 
Universitet – 10-12 år som gym-
nasielærer og underviser på både 
Syddansk og Århus Universitet. Til 
gengæld har han aldrig villet lave 
andet.  
”Jeg havde religion i gymnasiet og 
opdagede det fascinerende ved faget. 
I modsætning til resten af min klas-

se. Så spurgte 
jeg min lærer, 
hvordan hun 
var blevet re-
ligionslærer, 
og så startede 
jeg ellers på 
religionsso-
ciologi. Da jeg 
skulle være 
lektor, måtte 
jeg selvfølge-
lig lige skrive 
en ph.d. Det 
blev på folk-
loristik, fordi 
jeg skulle 
bruge en vej-
leder, der 
kunne old-

irsk. Til gengæld har jeg papir på, at 
jeg ikke ved noget om folkloristik”, 
fortæller Warmind.
Han blev magister i 1984 efter bare 
ni års studier. Dengang bestod reli-
gion af tre institutter: religionssocio-
logi, hvor årgangen i 1975 bestod af 
Morten Warmind, religionshistorie 
med tre-fire studerende per årgang 
og kristendomskundskab med et 
knap par hundrede studerende. Kri-
stendomskundskab var den direkte 
vej til gymnasielærerstillingen. 

En turbulent tid
Religionsfagene har ikke kun været 
udsat for ToRS-sammenlægningen. 
Først blev de tre institutter slået 
sammen til et. Det var ikke helt let, 
fordi de enkelte fag ikke havde så 
stærke faglige profiler. Så da reli-
gion skulle smedes sammen med de 

øvrige fag på ToRS, var ikke alle lige 
glade.
”Da institutterne skulle lægges sam-
men, var det godt nok med nogen 
tøven. Det var ikke alle, der kunne 
se, hvad formålet med ToRS var, og 
jeg var da en af dem, der prøvede at 
finde en anden løsning. Vi på reli-
gion var kede af at skulle være det 
store fag. Vi var jo vant til at være en 
lille eksklusiv flok”, fortæller War-
mind. 
Religionshistorie tegner sig i dag for 
cirka halvdelen af de studerende på 
ToRS. Religion er det eneste fag på 
ToRS, der ikke er et områdestudium. 
Umiddelbart kan det være svært at 
se, hvordan de passer ind. Morten 
Warmind har et bud på, hvorfor re-
ligion skulle være en del af ToRS: 
”Det var en mere eller mindre skjult 
besparelse. Religions overskud skul-
le betale for de mindre afdelinger.” 
Men selvom ulemperne kan være 
mere tydelige en fordelene - religion 
havde for eksempel før sammenlæg-
ningen to vejledere, nu deler de en 
med indiansk - er han nu solgt på 
ToRS som ide. 
”Der er ikke et eneste områdefag 
religion ikke kan udnytte. Det kan 
da godt være, I andre ikke interes-
serer jer for religionssociologi, men 
der er ikke et af områderne, der ikke 
har interesse for os. Jeg er til gen-
gæld en af de eneste, der ved, hvor 
forskellige fagene i virkeligheden er. 
Der er store substantielle forskelle. 
Det er en af grundene til, at hver 
forandring virker som et tab, selvom 
det i virkeligheden nok er en forbed-
ring.”

Af Maya Schuster

Vi ville ikke være de store
Efter portrætter af to af de mindste 
fag på ToRS, besøger Slyng i dette 
nummer instituttets største: 
Afdeling for religionshistorie
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AFDELINGSPORTRÆT

På afdelingen på Artilleri-
vej, som studieleder Morten 
Warmind sammenligner 
med en Storebæltsfærge på 
grund af de lavloftede gange 
med farvestrålende vægge, 
sidder Sara, Laura og Daniel 
og skriver speciale. Afdeling 
for Religionshistorie har 
ToRS’ måske bedste specia-
lefaciliteter, men sidste år fik 
de studerende på afdelingen 
en ny overbo – et fitnesscen-
ter. 
I specialerummet kan man 
høre, når fitnesscenterets 
brugere mister koncentra-
tionen og taber en håndvægt. 
Også selvom der er en etage 
mellem dem og de hårdtar-
bejdende. Mange af undervi-
serne har løbebånd lige over 

deres kontorer. 
Det hjælper selvfølgelig 
ikke på stemningen på af-
delingen, hvor det handler 
om at styrke sin faglige 
kunnen, ikke sine muskler.

Daniel har læst religion si-
den 2000. Sara og Laura 
siden 1999. De beskriver 
studiemiljøet på afdelingen 
som ret svingende. 
”Nogle år er der et meget 
aktivt café- og festudvalg. 
Lige nu fungerer det vist 
for eksempel ret godt. Men 
der har også været tids-
punkter, hvor der ikke er 
sket så meget,” fortæller 
Sara. 
Hun har selv været med til 
at arrangere de tværfag-

Grundfagsstuderende er 
mest festlige
Slyng har fanget Sara, Laura og Daniel i specialrummet på Afdeling for 
Religionshistorie

Flere hunner end hanner
Når snakken i de andre interviews i 
denne serie er faldet på studiemiljø, 
har de studerende fremhævet det 
beskedne omfang af de enkelte af-
delinger. Det giver et godt sammen-
hold, at man er så få. Selvom religion 
i forhold til de fleste fag på KUA ikke 
er et stort fag, er det dog det største 
på ToRS. Morten Warmind mener 
dog alligevel, at stemningen er god 
på afdelingen:
”Der er vel 20-30 procent af de stu-
derende, der er meget aktive. Men 
her er rart at være. Selvfølgelig er de 
fysiske rammer ikke så kønne, men 
de er effektive. Vi har et rigtig godt 
og levende bibliotek. Nogle af loka-
lerne på Artillerivej er for små til de 
store hold, men så kan de heldigvis 
have undervisning på Snorresgade. 
Men selvfølgelig kan forholdene sik-

kert forbedres.”
Selvom det er kendetegnende for 
de humanistiske fag, at der er flere 
piger end drenge, påpeger Morten 
Warmind at fordelingen er en smule 
mere ekstrem på Afdeling for Religi-

onshistorie: 
”70 procent er hunner. Det er nu 
ikke noget problem. Jeg har hørt 
en af hannerne sige, at han startede 
herude for at møde hunner.” 

”Selvfølgelig er de fysiske rammer ikke 
så kønne, men de er effektive”, siger 

Morten Warmind.

Af Maya Schuster
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lige fredagsforedrag, men mistede 
lysten, da hun havde stået med det 
alene to gange. Laura sad i festud-
valget de to første år af sin studietid, 
men fik så nok. 
”Jeg har ikke væ-
ret til festerne i 
nogle år nu. Det 
er vist mest for 
dem på grund-
fagsniveau,” me-
ner Daniel, der i 
øvrigt fortæller, 
at den kælder, 
der fungerer 
som fest- og fæl-
lesrum på afde-
lingen ikke er så 
hyggelig: 
”Den lugter også 
af kælder.”

Plads til for-
bedring
De tre speciale-
skrivere mener 
ikke, at studie-
miljøet har ændret sig efter afdelin-
gerne er blevet slået sammen. Det 
har den daglige administration til 
gengæld. De tre religionsstuderende 
er enige om, at det hele er blevet lidt 
mere bureaukratisk. 
”Der er meget lidt information fra 
ledelsen til de studerende. Det kom-
mer til at virke meget topstyret”, 

mener Sara.
Laura er enig: 
”Det betyder en del, at vi er så langt 
væk fra kontorerne. Før kendte vi le-

delsen personligt. Det er også trist, 
at afdelingerne ligger så langt fra 
hinanden. Der er jo masser af mu-
ligheder for samarbejde på tværs af 
afdelingerne, men det gør det svæ-
rere, at man ikke kender hinanden 
og ikke lige løber på hinanden tilfæl-
digt.”
Laura har selv lavet en udstilling om 

russiske ikoner og mange af de stu-
derende på religion tager deres obli-
gatoriske sprogfag på en af de andre 
ToRS-afdelinger. 

Lige som på 
mange andre 
af ToRS’ afde-
linger, savner 
Afdeling for 
Rel igionshi-
storie læse-
pladser. Spe-
cialeskriverne 
fortæller, at 
der er omkring 
15 speciale-
pladser, men 
til gengæld 
ingen steder, 
der egner sig 
rigtigt til grup-
pearbejde. 
”Jeg synes det 
ville være rig-
tig godt med 
en læseplads 
til hver enkelt 

studerende. Et sted man kunne have 
sine bøger og sidder efter undervis-
ningen og lave lektier,” siger Laura. 
De kan dog alle tre godt se, at pen-
gene til sådan et projekt næppe kan 
findes på Københavns Universitet. 
Så i første omgang nøjes de med et 
ønske om gruppelæsepladser. 

AFDELINGSPORTRÆT

Studievejledning på ToRS
Studievejledningens åbningstider i dette semester kan ses på hjemmesiden: 
           www.tors.ku.dk/vejledning

Træffetider:
Carsten Niebuhr Afdelingen    fredag 12-15 (personligt) og fredag 11-12 (telefonisk)
Asger Johannsen 
Østeuropa-,Minoritets- og Grækenlandsstudier  onsdag 10-12 (personligt) og onsdag 10–10.30 (telefonisk)
Annemette Have
Asien, Eskimologi, Komparative Kulturstudier mandag 9.30-11 (personligt) og mandag 9-9.30 (telefonisk)
Ida Marie Vammen
Religion, Indianske Sprog og Kulturer  onsdag 9-12 (personligt) og onsdag 12-13 (telefonisk)
Signe Egerod Hubbard
International Vejledning    torsdag 9.30 – 11.30
Ida Marie Vammen og Annemette Have
Erhvervsvejledning     onsdag 10-12 (personligt) og onsdag og torsdag (telefonisk)
Dorthe R. Horup
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Jeg har for nylig læst et par usæd-
vanlige bøger om aztekerne og har 
lyst til at dele oplevelsen med an-
dre.
Den engelske advokat Simon Levack 
har begået en trilogi med en aztekisk 
slave og detektiv som hovedperson. 
Kan nogen forestille sig noget så ek-
sotisk som en aztekisk detektivro-
man? 
Yaotl er slaven/detektivens navn. 
Han var egentlig aztekisk præst, 
men har måttet sælge sig selv som 
slave, fordi han havde drukket lidt 
for meget ”hellig vin”. 
Trilogiens første del starter med, at 
Yaotl skal ledsage en anden slave op 
ad tempeltrappen, hvor han øverst 
oppe skal have hjertet skåret ud og 
ofres til den aztekiske krigsgud. Of-
ferslaven når imidlertid at kaste sig 
ud fra trappen og slå sig ihjel, inden 
præsten når at udføre sit ritual. Det 
er en stor skam for den købmand, 
der har sponsoreret ofringen! Man 
kan måske tænke, at et mord mere 
eller mindre ikke har den store be-
tydning. Men tag ikke fejl. Uautori-
serede mord må naturligvis opkla-
res!
Vi er i året 1517. Aztekernes kejser 
Montezuma er bekymret, da han 
hører rygter om mærkelige skæg-
gede mænd, der er gået i land på 
østkysten. Derfor ønsker han at råd-
føre sig med landets fremmeste vis-
mænd, der skal fortælle ham, hvad 
de fremmedes ankomst vil betyde. 
Men en dag forsvinder vismændene, 
og noget tyder på, at der er en sam-
menhæng mellem dem og den slave, 
der kastede sig i døden. Yaotl er sla-
ve hos Montezumas førsteminister, 
og han får til opgave at finde de for-
svundne vismænd, og snart hvirvles 
han ind i en lang række intriger mel-
lem Montezuma, førsteministeren 
og landets rige og magtfulde køb-
mænd.
I trilogiens anden del skal Yaotl 
finde en kostbar dragt lavet af fjer, 
som kun få dygtige håndværkere er 
i stand til at fremstille. Samtidig le-

der han efter sin søn, som jages af en 
gruppe grumme otomi-krigere. Ved 
bogens slutning er Yaotl på vej hjem 
til sin herre førsteministeren, hvor 
han frygter som tak for alle sine ud-
flugter at blive solgt til ofring. Men 
da historien fortsætter i en tredje 
del, lader forfatteren ham leve!
I tredje del er Yaotl på flugt fra sin 
herre, men sættes samtidig på en 
opgave af sin tidligere elskerinde 
Lily, datter af en rig købmand. Un-
dervejs finder han imidlertid et ilde 
tilredt lig, hvorefter Lily arresteres 

for mordet. Yaotl optræder nu som 
hendes advokat, hvilket giver forfat-
teren anledning til at forestille sig 
en aztekisk retssag. Retssagen fore-
går i Texcoco, hvor to kongesønner 
strides om magten og udspionerer 
hinanden. Texcoco er bl.a. kendt 
for stedet, hvor herskeren Nezahu-
alcóyotl få år tidligere havde indført 
nye love og organiseret retsvæsenet 
på en -efter datidens forhold - meget 
moderne og civiliseret måde. Forfat-
teren er selv advokat, og det er ret 
morsomt at iagttage, hvordan han 
både har læst sine kilder omhygge-
ligt og samtidig får hele sceneriet til 
at ligne en amerikansk TV advokat-
serie. Ret originalt.
Forfatteren har gjort sit forarbejde 

godt. Han beskriver i detaljer livet 
i og omkring aztekernes hovedstad 
Tenochtitlan (det nuværende Me-
xico City), der dengang lå på en ø 
midt i en (nu udtørret) sø. Forfatte-
ren får imidlertid disse beskrivelser 
til at forekomme helt naturlige og 
på intet tidspunkt som pædaogi-
ske belæringer. Dertil kommer den 
sorte humor og den helt elemen-
tære spænding. Bøgerne er fanta-
stisk velskrevne, og det forekommer 
mig genialt at lade denne usle slave 
og forhenværende præst være ho-
vedperson. Yaotl’s far så ham helst 
død, fordi han har kastet skam over 
familien – i modsætning til brode-
ren, der er soldat i Montezumas hær 
med titel af ”Guardian of the Water-
front”. Alle de mange korrekte de-
taljer til trods, er der – naturligvis 
– en mængde urimeligheder, så som 
at Yaotl kan sætte sin bror og hans 
soldater ind, hvor han har brug for 
lidt militær assistence. Men det gør 
egentlig ikke så meget. Det minder 
bare læseren om, at dette trods alt 
er en roman – spændende, humori-
stisk og velskrevet.

Vold, sex og grusomheder på 
800 sider
En anden historisk roman er Azte-
keren af Gary Jennings, der udkom 
på dansk sidste år, skønt den op-
rindeligt udkom i 1980. En moppe-
dreng på 800 sider, der er udformet 
som aztekeren Mixtlis beretning 
til den spanske biskop Zumárraga, 
der skal indsamle oplysninger om 
den gamle kultur til den spanske 
kejser. Man kan læse romanen som 
en særdeles kulørt historie om vold, 
sex og grusomheder hos de gamle 
azteker. Mixtli oplever mange gru-
somme, fantastiske og utrolige ting, 
og skildringerne af de grusomme og 
blodige ritualer er udpenslet til det 
kvalmende, så man spekulerer på, 
om forfatterens fantasi mon er løbet 
af med ham. Masser af detaljer om 
livet blandt aztekerne før spanier-
nes ankomst vidner imidlertid om 

ANMELDELSE

Aztekerromaner
Af Mette Hald Hundewadt
Indianske Sprog og Kulturer

Levack, Simon
Demons of the air (1. del)
Shadows of the lords (2. 

del)
City of spies (3. del)

alle udgivet på Simon & 
Schuster 2004-2006

Jennings, Gary
Aztekeren. – Husets for-

lag, 2007.
Originaltitel: Aztec. Origi-

naludgave 1980
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forfatterens grundige forarbejde. 
Han siges at have været 12 år om at 
skrive romanen.
Hovedpersonen og fortælleren 
Mixtli er søn af en simpel stenhug-
ger, men hans intelligens og snuhed 
skaffer ham adgang til de allerfor-
nemste kredse i det aztekiske sam-
fund. Han uddannes som skriver, er 
kriger en kort stund og tjener siden 
en formue som rejsende købmand, 

en såkaldt pochteca. En tid tjener 
han hos Nezahualpilli (1464-1515), 
herskeren i Texcoco, hvor han er 
vidne til den 15-årige dronnings 
sexuelle udskejelser og senere hen-
rettelse. Det lyder umådelig kulørt, 
men bygger faktisk på historiske 
kilder. Som udsending for Montezu-
ma den Yngre (1467?-1520) møder 
Mixtli senere aztekerrigets erobrer 
Cortés, da denne går i land ved Ve-

racruz. Romanen foregår med andre 
ord i en skelsættende periode af Me-
xicos historie, nemlig tiden lige før 
og lige efter den spanske erobring. 
Romanens omfang til trods er den 
kun første del i en serie, hvoraf de 
efterfølgende Aztec autumn, Azted 
blood, Aztec rage og Aztec fire end-
nu ikke er oversat til dansk.

ANMELDELSE

Hvor mange kandidater produceres 
der mon på ToRS? Jo, det er der nu 
kommet tal på, for ToRS har overta-
get specialeregistreringen fra fakul-
tetet, og det giver os unikke mulig-
heder for at kunne følge udviklingen 
på tæt hold. Jeg fik adgang til stak-
ken af specialer registreret hos Sonja 
siden 1. maj 2007 og indtil nu - cirka 
1. marts 2008. 

I alt har 59 specialer set dagens lys i 
denne periode. I spidsen ligger CNA 
med 20 specialer. Dernæst religion 
med 18 – hvoraf to kommer fra in-
diansk. Slavisk har afleveret 14 spe-
cialer, og Asien ligger sidst med syv 
afleverede specialer. Den store afle-
veringsmåned var juni, hvor 15 blev 
registreret. I maj, august og septem-

ber blev afleveret otte-ni stykker.

Vi har tidligere set tallet 70 afleve-
rede specialer på et år på ToRS, og 
mon ikke vi når derop igen, når de 
sidste par måneders registreringer 
indtil 1. maj bliver talt med.

Tilmeldinger til vores Kandidatre-
ception ToRSdag d. 29. maj kan nås 
endnu for alle, der er blevet kandi-
dat mellem 1. maj 2007 og 1. maj 
2008. Tilmelding sker online på 
ToRS’s hjemmeside under arrange-
menter. Så snart dette års reception 
er ovre, vil næste års dato blive lagt 
ud på hjemmesiden, og så er der no-
get at se frem til for de, der nu går 
i gang med at skrive specialet. God 
specialeskrivning!

Hvis man vil vide mere om, hvordan 
man bliver kandidat i en fart og får 
afleveret til tiden – ja det vil sige 
skriver specialet på et halvt år, så er 
der en informativ artikel i Humanist 
fra februar måned, nr. 1 2008. Man 
har nemlig undersøgt, hvad der ka-
rakteriserer de gode specialer, som 
er skrevet på seks måneder eller 
derunder. 

Mange hilsener Erhvervs- og stu-
dievejleder 
Dorthe R. Horup
mail: horvath@hum.ku.dk

Kandidater på ToRS
ADMINISTRATIVT
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Jonas Rye Nielsen
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Line Kramp
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Ole Grarup
     olegrarup@gmail.com
Henrik Andersen
     engri_andeerson@hotmail.com

Nærorientalsk arkæologi
Rune Kerim Kale Lensfeldt
     Lensfeldt@sol.dk

Eskimologi
Justyn Salamon
     juusaami@gmail.com
Stig Søndergaard Rasmussen
     stig.sr@hotmail.com

Indianske Sprog og Kulturer
Cecilia Leni
     cecilia.leni@hotmail.com
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Japansk
Ivar Wind Skovgaard
     ivar@wind.dk
Kit Aiche Skjoldann
     ender4you@hotmail.com
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     magnus_laursen@hotmail.com
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I første nummer af Slyng 
blev der bragt en lille 
klumme om kantinen 
i en lettere kritisk tone 
af en af redaktionsmed-
lemmerne, Maja Voss-
Knude. Jeg vil på mange 
måder give Maja ret – en 
lidt for stor del af kanti-
nemaden er ikke så tilta-
lende – men, men, jeg vil 
også gerne lægge ud med 
at rose vores kantineper-
sonale. De skal have masser af ros 
for deres venlige og rare væremåde, 
deres stræben efter at imødekomme 
vores ønsker hvad udvalget af mad 
angår og ikke mindst for deres fine 
indsats for de sunde stykker smør-
rebrød. De søde kantinedamer har 
selv fortalt mig, at de sunde styk-
ker smørrebrød er dem, der ryger 
hurtigst, og det synes jeg egentlig er 
meget sigende for, hvad mange af os 
ToRS-studerende ønsker sig.

Kantinen på Snorresgade har på in-
gen måde tradition for sund mad. 
Da jeg startede i 2002, blev vi adva-
ret straks den første dag mod kanti-
nens fede mad, og selv om der, som 
Maja siger i sit indlæg, er sket nogle 
forandringer i den positive retning, 
og vi da har set nogle forsøg på at 
lave hjertevenlig og sund mad, har 
det ikke været tilstrækkeligt. Taget 
i betragtning hvor mange kvinde-
lige studerende der går på TORS, 
må der være flere end bare mig og 
Maja Voss-Knude, der går og ønsker 
sig sundere og mere spændende 
mad i kantinen. Faktisk foretog jeg 
en mini-rundspørgsel i går, og der 
blev i høj grad givet udtryk for øn-
sker om mad, der smager af mere 
end bare salt. Det vil sige flere kryd-
derier, flere grøntsager og generelt 
lidt mere variation. Og her kommer 
vi også til en rigtig god pointe, som 
Maja også gjorde opmærksom på: 
vi på TORS repræsenterer sådan et 

væld af forskellige etniciteter og kul-
turer, at det i sig selv burde være rig 
inspiration til dagens menu. Dansk 
mad må der meget gerne være plads 
til – men en omgang frikadeller med 
brun sovs behøver ikke være lig med 
et potentielt hjerteanfald. Og er det 
egentlig ikke efterhånden nemt nok 
at få fat i halalkylling og -bøffer?

Et traditionsspørgsmål?
Sagen er måske også den, at den 
danske kantinekultur stadig sid-
der lidt fast i en forestilling om, at 
for at maden skal kunne sælges og 
tilfredsstille alle, skal den være tra-
ditionel og ikke smage af for meget. 
Men tiderne har ændret sig, og det 
er de færreste unge mennesker, der 

spiser frikadeller og fi-
skefileter hver dag. En 
anden ting er så også, 
at der hersker en ud-
bredt forestilling om, at 
sund mad er meget dyr. 
Det behøver den slet 
ikke være. Det handler 
om at vælge grøntsager 
efter årstid – om vinte-
ren er rodfrugter, kål og 
kartofler for eksempel 
et glimrende og billigt 

valg, som man kan gøre meget mere 
med, end mange af os egentlig er 
klar over. Og udvalget af grøntsager 
ændrer sig jo som vinteren går, så 
der burde være mulighed for at vari-
ere lidt. Og så handler det om nogle 
enkle tricks som at vælge olivenolie 
frem for margarine, skære ned på 
saltet og bruge lidt flere krydderier. 
Ikke fordi maden skal være så stærk, 
at munden står i flammer, men for 
at give lidt mere pift – der er bare 
ikke så meget ved pasta og kødsovs, 
hvis der ikke har været hvidløg, ba-
silikum, timian og andre gode kryd-
derier involveret. 

Jeg tog sagen op med vores kantine-
damer, og de var mere end villige til 
at finde på noget nyt, men savnede 
inspiration og konkrete forslag. 
Derfor vil jeg opfordre jer, kære 
medstuderende, til at skrive jeres 
ønsker og forslag ned på en seddel, 
eventuelt jeres yndlingsopskrift, og 
give den videre til vores kantineper-
sonale. De kan jo ikke vide, hvad vi 
ønsker os, hvis vi ikke siger det til 
dem. Personligt har jeg tænkt mig at 
give dem opskriften til min favorit-
vintersuppe, den russiske borshch, 
og så glæder jeg mig til at opleve en 
sundere, friskere og mere farverig 
kantine. 

Med ønsket om et fantastisk forår!

Grønne håb for kantinen
En studerende på ToRS ønsker større variation, mere smag og sundere mad

Hvad spiser man på 
den russiske tajga, i 

det nordlige Kina eller 
på Grønland? Har du 
en opskrift på religiøs 
mad? Slyng er stedet, 
hvor du kan udveksle 
opskrifter fra dit spe-
cifikke fagområde med 
dine medstuderende? 
Send dine opskrifter 

til slyng@punkt.ku.dk. 
Gerne med en lille kom-

mentar.

Af Anna Gudlaugsdóttir 
Russisk på overbygnin-
gen

DEBAT
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Går du som de fleste andre stude-
rede på ToRS’ gange med dukket 
nakke, løbende næse og ynkelig ho-
ste? Så er du måske som 
de fleste andre nordbo-
ere offer for en udpræ-
get mangel på D-vita-
min. Ifølge en artikel i 
Scientific American fra 
november sidste år har 
D-vitamin mange flere 
og nyttige funktioner 
end blot at fremme op-
tagelsen af kalcium fra 
tarmen og dermed op-
bygge en stærk knogle-
masse. 
Hvad tidligere tiders 
læger og videnskabs-
mænd gjorde i hovedløs 
praksis, viser der sig nu 
at være medicinsk be-
læg for. I det tidlige 20. 
århundrede var en ud-
bredt helbredelseskur 
for tuberkulosepatien-
ter at sende dem til mere 
solrige egne, hvilket på mærkværdig 
vis viste sig at være helbredende, 
uden at man af den grund havde no-

gen medicinske forklaringer. Sam-
me behandling med samme heldige 
udfald fik en gruppe bysbørn, som 

led af engelsk syge, tilbage i 1822. 
To år senere, i 1824, opdagede tyske 
videnskabsmænd, at samme engel-

ske syge kunne behandles med le-
vertran. En noget nemmere løsning 
for en fattig husmor i nordlandenes 

industrielle baggårde, 
hvor solen sjældent fik 
lov at skinne.
I begyndelse af det 20. 
århundrede finder man 
D-vitamin både i solens 
stråler og i levertrannen. 
Det nye er så, at forskere 
mener, at der er belæg 
for lave en sammenhæng 
mellem nordboeres lave 
D-vitaminindhold i krop-
pen (i hvert fald i seks 
måneder om året) og de-
res ofte forekommende 
snue, forår-/efterårsfor-
kølelser og influenza. 
Det lader altså til, at vi i 
vinterhalvåret skal lade 
alle citrusfrugterne ligge, 
smide trøjen og kaste os 
ud i den første og bedste 
solstråle i de København-
ske parker for at fylde 

D-vitamindepoterne og undgå for-
årsforkølelsen. Alternativet er en 
skefuld levertran.

SUNDHED

Får du nok?
Af Martin Krabbe-Poulsen

En af de sjove ting man kunne gøre med en tidsmaski-
ne – når altså man havde hvisket Franz Ferdinand en 
advarsel i øret, snuset rundt i Alexandria, besøgt Sol-
kongen i passende omgivelser og bestukket akademiet i 
Wien til at optage den ikke helt talentfulde Hitler – er at 
hive en gejstlig fra 14-1500-tallet op i vor tid, tage ham 
med i kirke og se ham eksplodere i et helvede af band-
buller over det sprog, der bliver ført i Herrens eget hus. 
Nok er kirken det rette sted at påkalde sig gud. Men at gøre 
det i forvrænget form og uden at tænke på det gudelige i det 
– det burde være nok til at få Skærsilden til at blusse op. 
Det famøse ord er såmænd fredsommeligt nok i 
dag. Men der var en gang hvor ”såmænd” var sådan 
cirka på linje med fand’me og satanedeme er i dag. 

Ifølge sprognævnet er det trukket sammen af ”som 
alle ved”  og ”ved alle hellige mænd”. Samme sprog-
nævn sætter det dog også i forbindelse med sgu – ”så 
hjælpe mig gud og hans hellige mænd” – og den for-
kortelse af de højere magter med nærmeste kollegaer 
bliver nok fortsat set som et bandeord af langt de fle-
ste – om end det vel nok er et af de mildeste af slagsen.  
Bortset måske fra ”pokkers.” Men det stammer fra kop-
per – som i ”kopperne tage ham”. Og så er man såmænd 
nok bedre tjent med at folk i stedet kommer med et lille 
sgu. Så har man da himmelen på sin side. Og det er nok 
ikke så lidt bedre end en omgang af en sygdom, der kon-
kurrerede stærkt med pesten om at gøre middelalderen 
mest mørk…

Ord-del-ing   
Såmænd, såmænd…

Af Tim Panduro



Et kinesisk digt

Digtet er uden titel, det er skrevet under 
et studieophold  

på Beijing universitet. 

Krybdyr spiller backgammon 
Med hinanden i Beijings gader

Fra skyer af tilfældighed og forurening
Drypper Fortuna lykke ned på nogle få 

udvalgte
Herremænd i deres kareter af tyske Audier
Sekunderet af den nyeste Motorella telefon

KOMMUNISTER ha!
 

Pøblen er Pøblen
Pøblen var Pøblen

Pøblen bliver Pøblen
Ingen emancipation i Kina
Ingen klasselænker brudt

Er Pøblen vokset eller svunden ind
kommunister HA!

 
McDonalds troner ved 

Den Himmelske freds plads port
Pomfritfedt driver ned af MAO-selæet

 
Kommunistiske Kina … 

Af Jannick Claes Andersen 
BA. Internationale Udviklingsstudier 

Overbygningen på kinesisk

TVÆRFAGLIG APPETIZER

Tværkulturel ToRS -Travel 

 Af Maja Sofie Voss-Knude

Betydeligt klogere på religion, medier og mellemøsten, er vi hjemvendt 
efter en enestående studietur til Israel! Der er ikke det, vi ikke har op-
levet; Vi har stået på jødernes helligste plads foran Grædemuren; boet, 
hvor Jesus første gang faldt med korset på sin Via Dolorosa; og set mus-
limernes tredje helligste monument i verden – Al-Aqsa Moskeen. Vi har 
mødt et utal af mere eller mindre religiøse personager, heriblandt en 
ortodoks rabbiner, der mente, at hans profession som rabbiner, sagtens 
kunne forenes med hans titel som professor i matematik; den ortodok-
se hippie-bosætter Chana, som i virkeligheden hed Hanna og kom fra 
Lyngby; Jews for Jesus-tilhængere som bogstaveligt talt havde set Je-
sus; en sekulær druser, hvis ideologi virkede til at være, at nyde livet; 
den svenske melodi grand prix-vinder Carola’s chauffør; en palæstinen-
ser, der opgivende læste økonomi, på trods af manglen på samme i de 
besatte palæstinensiske områder; arabisk turistpoliti i Bethlehem, som 
ville diskutere Muhammed-tegningerne; og ej at forglemme det fanta-
stiske makkerpar: Warburg+Warmind in action.

Forbered dig på en boblende jalousi, når du læser beretningen om ToRS 
in the Holy Land i næste nummer af Slyng og TABU.

Kommende arrangementer på ToRS:

Torsdag den 8. maj
Foredrag på Indiansk om ild- og vulkanguder kl. 20

Ved Jesper Nielsen

Fredag den 9. maj 
Fredagsbar på Asien ved Kin II

Fest på Religion

Fredag den 16. maj
Maskefest på Religion

Semesterslutsfest på Asien

Har du et ar-
rangement du 
gerne vil an-
noncere for i 

næste nummer 
af Slyng? Så 
send oplys-
ningerne til 

slyng@punkt.
ku. Næste num-

mer udkom-
mer 1. oktober 

2008.

DEADLINE FOR NÆSTE NUM-
MER AF SLYNG: 10. SEPTEMBER 

2008. SEND MATERIALE TIL 
SLYNG@PUNKT.KU

BAGKLOG


