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Velkommen til Slyng oktober 08.
Igen har en god snes ToRS-studeren-
de bidraget med materiale til endnu 
et nummer af Slyng. Bidragene har 
været mange denne gang, og vi på 
redaktionen tolker det som tegn på, 
at Slyng er ved bundfælde sig i de 
studerendes bevidsthed. Som borger 
i et moderne informationssamfund 
bombarderes vi på en enkelt tur til 
instituttet med utallige blade, pam-
fletter og politiske opråb, som det 
ikke på nogen måde er muligt at nå 
at engagere sig i. Vores opdragelse i 
informationsalderen har dog lært os 
kneb til at se forbi, til at frasortere 
– og ikke mindst til at vælge det til, 
som har relevans. Slyng er relevant 
for ToRS-studerende, og det håber 
vi er ved at komme til udtryk.
Velkommen skal også lyde til re-
daktionens nye medlem Christian 
Stampe Jensen fra Asienstudier, 
som overtager pladsen fra Maja 
Foss-Knude, der er på studieophold 
i Tel Aviv (læs hendes beretning i 
bladet). Vi ser frem til samarbejdet.
Velkommen til et nyt semester. Ef-
terårssemesteret er i fuld gang, og 
for de hjemmevante er det ensbety-

dende med nyt stof i velkendte ram-
mer. Godt nok rettes blikket med de 
tidlige eksamenstilmeldinger hur-
tigt mod udgangen, men må ind-
holdet overvinde formen og det nye 
semester blive en lærerig oplevelse. 
For en betydelig andel af de stude-
rende på ToRS er dette ikke kun et 
nyt semester, men også det første. 
Nye arbejdsgange skal indlæres, og 
en skoling skal påbegyndes. Redak-
tionen byder de nye ToRS-stude-
rende hjertelig velkommen til vores 
institut.
Vi havde i den forbindelse på Slyng 
håbet at kunne bringe de nye stu-
derende ind i folden allerede fra 
begyndelsen ved at trykke rusturs-
reportager i dette nummer. Vi har 
måtte sande at tiden var for knap 
og håber at kunne råde bod på det i 
decemberudgaven. Et enkelt lystigt 
bidrag fra denne front til Slyngs 
Bagklog er det dog blevet til.
Inde i bladet kan vi desuden med 
temaet ”populærkultur” give indsigt 
i russisk popmusik, salmer som ny-
hedsmiddel under Trediveårskrigen 
og en digterkonges popularitet i Me-
xico. Vi bringer under samme tema 

også en spændende billedserie om 
subkulturer i Grønland.
I det fjerde afdelingsportræt tager 
Maya Schuster os med til Østeuro-
pæisk Afdeling, hvor vi blandt andet 
skal høre, hvordan det er at læse et 
meget politiseret fag uden at føle til-
knytning til yderfløjene.
Fagene på ToRS har tilknytning til 
mange fjerne dele af verden, og det 
er derfor ikke usædvanligt, at de 
studerende tilbringer meget af deres 
studietid i udlandet. I dette nummer 
har vi samlet en lille serie af artikler 
om og af studerende, som har taget 
springet ud i deres fags regionale 
ophav. Turen tager os til Grønland, 
USA, Telaviv, og vores serie om den 
tværfaglige studietur til Israel af-
sluttes i forlængelse heraf med ud-
klip fra deltagernes dagbøger.
Bladet byder på meget mere og i ste-
det for at opremse artiklerne her må 
opfordringen lyde at gå til kilderne. 
God fornøjelse!

Martin Krabbe-Poulsen

LEDER
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TEMA: POPULÆRKULTUR

Af Anna Gudlaugsdóttir
Russisk på overbygningen

Rusland, store Rusland! Du, som 
læner dig med betongrå mine op 
ad Skandinaviens uskyldige grønne 
skove og i disse dage truer os med 
en ny kold krig og bombefly i vores 
jomfruelige nordiske luftrum. Har 

du ikke andet at byde på end søv-
nige sovjet-blokke og triste typer, 
der hælder det ene glas vodka ned 
efter det andet i håb om at glemme 
arbejdsløsheden, mens de skåler for 
Putin og forbander Vesten? Og pas-
ser det, Rusland, at alle dine sønner 
er hårde i filten med en smøg i den 
ene mundvig, og at alle dine døtre er 

sure og sammenbidte og for længst 
har fået nok af mænd? Kan du vise 
mig noget andet?

Alene på dansegulvet
Ja, Rusland kan så sandelig vise os 
noget andet. Nok kan russerne virke 
stenhårde og lidet venlige, mens de 
haster til og fra deres forskellige gø-

Toppen af poppen
Rusland er ikke bare et stort ondt land med en frygtelig kold vinter og et tvært 

folk. Det er også et land fyldt med… musik.

remål, men der kommer så sandelig 
andre boller på suppen, når det bli-
ver fyraften og tid til en lille én og 
på med danseskoene. For når rus-
serne griber deres balalajka, guitar 
eller keyboard og bryder ud i sang, 
kommer den sande russiske folke-
sjæl frem. Om det så er folkeviser 
ved lejrbålet eller tidens hotteste 
popnummer på en glitrende scene, 
så lægges der liv og sjæl i opførslen, 

og der er som regel ikke et øje tørt 
(om det så er af fascination, gråd el-
ler grin).
En af de første ting jeg lagde mærke 
til ved russerne som ung studine i 
Skt. Petersborg, var deres stemmer, 
når de sang og deres hengivelse, når 
de dansede. Jeg husker tydeligt at 
sidde på en bar på en sidegade til 
Nevskij Prospekt og iagttage med 
stor undren, hvordan en ung kvinde 

gik alene (!!!!) ud på dansegulvet, 
hvor der i øvrigt ikke var andre at 
se og begyndte med stor entusiasme 
at bevæge sig til musikken. Og sikke 
nogle bevægelser! Op og ned med 
armene, snurren rundt, hænderne 
lavede forskellige former over ho-
vedet og hofterne svingede fra side 
til side. I mine øjne var det for det 
første umuligt at forestille sig, at 
man kunne gå alene ud på danse-

Dima Bilan er eksempel på en nærmest grænseoverskridende sceneoptræden inden for russisk popmusik. Her 
ses han i en mere sober udgave i semifinalen til Melodi Grand Prix 2008. Det er Dima til højre.
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gulvet og danse solodans i alles åsyn 
og for det andet endnu mere umu-
ligt, at man bare sådan uden videre 
kunne give sig sådan hen i dansen. 
Jeg kom til at opleve lignende sean-
cer flere gange, og vænnede mig 
til det, men jeg husker tydeligt, 
at mens jeg måbende iagttog 
den unge kvinde, lænede jeg mig 
over til min danske veninde og 
sagde ”russerne må danse med 
hele deres sjæl”. 

Fimset sceneoptræden
Noget andet lige så ekstraordi-
nært ved russerne er som nævnt 
deres sangstemmer, der er kæl-
ne, intime, sørgmodige, varme 
og hjertelige. Sangene fortæller 
om, hvordan deres elskede gik 
fra dem, hvordan man må vente 
hele dagen ved telefonen på hans 
opkald, eller hvordan hun er den 
eneste, den smukkeste, og hvor-
dan hendes ømme berøring hænger 
fast i sjælen som et brandsår. Lige-
ledes er selve sangudførslen som 
regel meget intim og intensiv. Der 
er det tit som om, alle normer om 
russisk maskulinitet er kastet over 
bord. Lige pludselig står den ellers 
så hårde negl og krænger fø-
lelserne ud på scenen, og det 
er af en eller anden grund helt 
acceptabelt for popsangere at 
se ekstremt fimsede ud, mens 
det aldrig ville gå an i det ”vir-
kelige liv”. Sceneoptræden er 
ofte nærmest grænseoverskri-
dende underlig at se på, som 
eksempel kan man blot nævne 
Dima Bilan og hans kompag-
nis dybt mystiske koreografi 
og stil til Melodi Grand Prix 
2008. 

En helt særlig form for musik-
genre inden for russisk musik 
er den såkaldte ”chanson”. 
Genren stammer fra Frank-
rig, og er hvad man på dansk 
ville kalde en slager. Sangene 
handler typisk om kærlighe-
den i alle dens former eller det 
hårde russiske liv, hvor man 
må sno sig og betale under 
bordet for at overleve. Mange 
af sangene handler også om 
livet i fængsel, og hvis der er 
en nation, der ved noget om 
det at sidde i fængsel, så må 

det være russerne. Millioner af sov-
jetborgere blev fængslet eller sendt i 
eksil i sovjettiden, og i fængslet eller 
lejren var det nemmest at overleve 
ved at blive korrupt og kriminel li-

gesom medfangerne. Unge russiske 
mænd står i dag over for et valg mel-
lem hærtjeneste og fængsel, og det 
er næsten ikke til at sige, hvad der er 
værst. Derfor spiller både militær-
tjeneste og fængsellivet en stor rolle 
inden for lyrikken i russisk musik 
både inden for chansongenren og 
almindelig popmusik.
 

Hellere vodka end margarita
Russisk technopop eller ”popsa” er 
også noget for sig, hvor der typisk er 
en meget ivrig og højlydt stemme, 
der bjæffer en simpel tekst over en 

endnu simplere musik. Gode ek-
sempler på denne type musik er 
Diskoteka Avaria og Ivanusjki 
International. Af en eller anden 
grund er alle russiske taxachauf-
fører overbeviste om, at alle unge 
er vilde med den slags musik, og 
der bliver som regel hurtigt stillet 
over til højlydt techno, når man 
sætter sig ind i en taxa, gerne 
med ordene ”nu skal jeg finde 
noget, der passer til et ungt men-
neske som dig”. 

Russisk rap og R’n’B er stadig 
meget nyt og langt fra lige så 

populært som chanson og ”popsa”. 
Grunden til det er vel for det første, 
at den afroamerikanske kultur lig-
ger temmelig langt fra russisk og 
post-sovjetisk mentalitet og for det 
andet, at rappens hovedemne, den 
ene gangsters konflikter med andre 
gangstere, ikke rigtig hører hjemme 
i en russisk kontekst, hvor man først 
og fremme er oppe at slås mod sy-

stemet og en korrupt mafia 
snarere end en eller anden 
homeboy nede på hjørnet. Og 
et eller andet sted passer hip-
hop og R’n’B med sine sexede 
beats og glossede sangsløjfer 
ikke ind i et land, hvor der er 
minus 30 grader om vinteren, 
og hvor folk hellere vil drikke 
vodka end margaritaer.

Det meste af russisk hiphop og 
R’n’B er også temmelig uorigi-
nalt og påtaget, og der er bare 
noget unaturligt ved at se en 
musikvideo, hvor en horde 
russiske mænd løber rundt i 
kæmpestore hættetrøjer med 
guldkæder ned til navlen. Giv 
mig da hellere til enhver tid en 
plads på bagsædet i en rusten 
Lada, lad chaufføren træde 
speederen i bund mens vi kø-
rer bumpende over ujævne 
veje og en varm, men ligeså 
rusten stemme, synger me-
lankolsk til mig fra radioen, at 
”jeg er på vej, min elskede, på 
vej fra det fjerne, jeg kommer 
til dig”. 

Det er tit som om, alle 
normer om russisk 

maskulinitet er kastet over 
bord. Lige pludselig står 

den ellers så hårde negl og 
krænger følelserne ud på 

scenen, og det er af en eller 
anden grund helt acceptabelt 
for popsangere at se ekstremt 

fimsede ud.
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TEMA: POPULÆRKULTUR

Af Sanne Arendse Møller
Russisk og Tjekkisk på 7. semester

Når vi i dag tænker salmer, tænker 
vi måske mest, at det er noget som 
synges i kirker, og at det ikke lige 
er den mest dagsaktuelle litteratur. 
Eller vi tænker mere teologisk: når 
man skriver salmer, vil man for-
kynde, trøste, overbevise, opbygge, 
omvende, påvirke, styrke troen.
Men i for eksempel 1600-tallet 
kunne salmer også have en bredere 
rolle. De fungerede naturligvis også 
dengang som kristen forkyndelse, 
men derudover havde de en popu-
lærlitteraturfunktion og som et un-
deraspekt heraf - en nyhedsformid-
lingsfunktion. Centraleuropa byder 
på mange slaviske og tyske eksem-
pler.

Salmerne var populærlitteratur 
blandt andet fordi de var en tilgæn-
gelig litteraturtype, hvis versificering 
gav mulighed for markedsføring for 
et manipulatorisk element. I en tid 
hvor langtfra alle kunne læse, havde 
man brug for at kunne huske. Og 
det hjælper rim, remser og rytme 
med til. Moderne hjerneforskning 
har påvist sammenhænge mellem 
rytme, indlæring og huskeevne 
– rytmen får teksten til at dukke op 
igen i hukommelsen. Så indholdet 
i en populærlitteraturtype som sal-
mer har øgede chancer for at blive 
husket – både deres ordlyd og deres 
indhold. Med salmerne kan man så-
ledes formidle viden og nyheder, og 
med salmerne kan man synge poli-
tik ind i folks hoveder.
Salmedigterne gav i deres tekster 
udtryk for væsentlige elementer i 
åndsliv og dagligdag, og de beskrev 
begivenheder og vilkår, som havde 

stor indflydelse på menneskelivet. 
Samtidig blev 1600-tallets salmer 
ofte skrevet til verdslige melodier. 
Ikke sjældent deciderede danseme-
lodier så man knap kunne holde fød-
derne stille. Sammen med metrum 
var de lækre melodier medvirkende 
til, at teksterne blev lært og husket. 
Så 1600-tallets kristne forkyndelse 
og holdnings- og nyhedsformidling 
havde dansesko at gå på!

Salmer som nyhedsformidling
At salmer kan fortælle om deres 
samtids historiske begivenheder 

finder man spændende – og rysten-
de – eksempler på i blandt andet 
salmetekster skrevet under og efter 
Trediveårskrigen 1618-48. 
Nogle salmer var så barske, så ny-
hedsformidlende og så billedlige, 
at de kunne konkurrere med Ekst-
rabladet.
Tag for eksempel en salme fra om-
kring 1633 af den tysk-schlesiske 
salmedigter Martin Opitz. Her fin-
der vi en krigsfortælling om Tredi-
veårskrigen, da krigskarlene kom:
”Disse udyr nedslagtede alle. Man-

den måtte se på, at hans ægteseng 
blev skændet. For øjnene af ham 
blev hans datters jomfrudom brudt. 
Og da begæret ikke længere brænd-
te, gik hans datter og hans kone på 
umenneskelig vis under ved deres 
skænderes hånd”. Beskrivelsen er 
adskilligt længere og lige så grum.
Også den skærende kontrast mellem 
forår og krigsfølger skildres: ”Hvad 
nytter det, at engene nu grønnes, 
og at alle steder i verden bliver som 
nyfødte? Nu beder marken ikke om 
at blive dyrket, for den er tilsået 
med lig. Hvad regnen ellers plejer at 
gøre, bliver nu gjort af strømmende 
menneskeblod, blodet vælter ud af 
menneskene – de jages som vildt. 
Hvor før den dejlige nattergals søde 
sang hørtes, der hører man nu de 
grusomme krigstrommer og torden 
og lyn fra de ildspyende kanoner. 
Hvor førhen løv og græs kransede 
landet, der ligger der nu et rådnende 
ådsel. Den stakkels bondes ejendele 
er bortrøvede, hans gård er brændt 
ned, hans kvæg er nedslagtet, træ-
erne står ikke mere, og haverne er 
lagt øde med hærmagt” (Begge pro-
saoversættelser af Opitz er mine, 
SAR).

Salmens indhold er lige så barsk 
som dens baggrund: Trediveårskri-
gen! Denne store europæiske krig 
blev ført af religiøse og magtpoliti-
ske grunde, og den ændrede Euro-
pa på grund af sine dimensioner, 
sin brutalitet og sine vidtrækkende 
konsekvenser for alt fra den daglige, 
almindelige eksistens til økonomi, 
handel, uddannelse og tankesæt. På 
den måde havde den stor indflydelse 
både på det enkelte menneske og på 
samfundets institutioner.
Der var intervaller med relativ ro, og 

Salmedigteren som 
krigskorrespondent
Trediveårskrigen gav salmen en anden funktion. Den var ikke bare til religiøs 

brug, men blev et verdsligt nyhedsmiddel. I dag er den med til at fortælle histo-

rien om krigens grusomheder og folkets håb. 

”Hvad nytter det, at en-
gene nu grønnes, og at 

alle steder i verden bliver 
som nyfødte? Nu beder 
marken ikke om at blive 
dyrket, for den er tilsået 
med lig. Hvad regnen el-
lers plejer at gøre, bliver 
nu gjort af strømmende 
menneskeblod, blodet 

vælter ud af menneskene 
– de jages som vildt.”
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nogle områder led mere end andre; 
for eksempel i Polen-Litauen her-
skede forholdsmæssig velstand, selv 
om Riga og det meste af Livland var 
blevet erobret i 1620erne. Men sam-
let set rystede Trediveårskrigen hele 
Europa, og der var næppe nogen 
stat, som ikke tog del i krigen mili-
tært, økonomisk eller diplomatisk. 
Og selv om ”Den store Krig” berørte 
forskellige områder forskelligt, så 
fulgte der på denne omfattende for-
andring i Europa generelt en stor 
tomhed: sønderbrudte mennesker, 
ødelagt land, døde byer.

Rædsel, tro og tiltro
Krigens mange følger var blandt 
andet stor uregelmæssighed på un-
dervisningsområdet; handelen gik 
noget nær i opløsning, ligesom der 
var mangel på håndværkere og aka-
demikere. Der opstod økonomisk 
afmatning på grund af de mange 
krigsrelaterede skatter og afgifter, 
og økonomiske problemer fordi al 
fri kapital blev pint ud af landene. 
Der var marodørbander, soldaterne 
begik grusomheder og torturerede 
civile, soldaterne ernærede sig ved 
plyndringer, og det, de ikke kunne 
bære med, ødelagde de, og de bort-

førte konstant børn. Hjemløse flygt-
ninge overfyldte byerne ofte med 
sygdomsudbredelse og madmangel 
til følge; tropper indkvarteredes i 
byerne; byer blev belejret og stor-
met, blomstrende byer reduceredes 
til 40 indbyggere, og hele landsbyer 
stod tomme; der blev stjålet fra kir-
kerne, kirker blev nedbrændt og 
ødelagt, kirkeklokker blev stjålet for 
at støbe våben. Store skovområder 

forsvandt, og vildt- og fuglelivet var 
på sine steder så minimeret, at man 
efter Trediveårskrigen måtte sætte 
nye dyr og fugle ud.

Sammen med barske eksempler 
som Opitz’ salme finder man et - i 
øvrigt stort - antal salmeeksempler, 
som udtrykker tiltro til og forvis-
ning om, at Gud har styr på tingene, 
selv om det ikke ser sådan ud. Såle-
des skrev for eksempel Martin Rinc-
kart i 1630erne om at takke Gud, 

”som overflødigt godt os uforskyldt 
tilsender; som os fra moders liv og 
første barndomsstund i al vort lev-
neds tid velsigned mangelund”. Et 
markeret udsagn fra en præst, som i 
Trediveårskrigens tid holdt cirka 50 
begravelser om dagen i sin hjemby 
Eilenburg, der var overfyldt af krigs-
flygtninge.

Trediveårskrigen og os
Trediveårskrigen og årene efter den 
resulterede i mange salmer, som 
beskrev og analyserede denne krigs 
dagligliv og gru. Det, der foregår i 
salmernes bearbejdelse af krigen, 
er centralt som klangbund for, hvad 
der under og efter Trediveårskrigen 
er de væsentlige ting i tilværelse og 
i tankegang.
Trediveårskrigens mennesker kun-
ne ikke forholde sig til noget uden 
om religionen. Derpå kommer Gud i 
løbet af de påfølgende århundreders 
verdsliggørelsesproces til at synes 
ufarlig eller ikke-eksisterende, - og 
i dag vender gudsproblemet tilba-
ge med fuld styrke, så at nutidens 
Europa ligner tilstanden under Tre-
diveårskrigen. Trediveårskrigens tid 
og vores egen tid har religiøsitetens 
farlighed til fælles.

Nogle salmer var så bar-
ske, så nyhedsformidlen-
de og så billedlige, at de 
kunne konkurrere med 

Ekstrabladet.

Slyng har besøgt cand.mag. Jakub Christensen Medonos på Afdeling for Eskimologi, 
der arbejder på sit pd. d. projekt:

 
– en undersøgelse af den urbane ungdomskultur i Sisimiut: 
kompetencer, kreativitet og visioner

Tekst. Maya Schuster
Fotos: Jakub Christensen Medonos, Zake og John Doe. Alle rettigheder tilfalder disse

Jakub Christensen Medonos er vendt hjem til ToRS efter en konference på Grønland, hvor han fremlagde sit pro-
jekt.Jakub beskriver selv sit arbejde således: ”Projektet handler om byen og byliv i det moderne Grønland. Byen 
som studieobjekt, byen, når den har med mennesker at gøre. Urbanitet, hvor byens rum og bylivets mange betin-
gelser analyseres med baggrund i længerevarende studie af ungdomskulturen i Grønlands næststørste by Sisimiut 
(2006-2007). Det er ungdommens opfattelser af urbanitet i Grønland som interesserer mig. Erfaringen med en 
specifik by som informationsfelt, i hverdagen, herunder dens lokalitet og historie. Hvordan afgrænser ungdommen 
byen? Hvor er byen henne for de unge? Hvad er det for en by de unge er med til at skabe?” Projektet er støttet af 
Forskningsrådet for kultur og kommunikation 2006-2007.
På de følgende sider viser vi billeder af undgoms– og populærkultur i den grønlandske by Sisimiut og Nuuk.
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Af Mette Hald Hundewadt
Indianske Sprog og Kulturer

Nezahualcóyotl (1402-1472) var 
hersker i Texcoco, en bystat der 
var allieret med Tenochtitlan (det 
nuværende Mexico City - azteker-
nes hovedstad). Nezahualcóyotl er 
populær blandt mexicanere, fordi 
hans livshistorie er spændende og 
dramatisk. Da der i 1415 udbrød 
krig mellem bystaterne Texcoco og 
Azcapotzalco, blev Nezahualcóyotls 
far myrdet, og Nezahualcóyotl 
måtte flygte til Tenochtitlan, 
hvor han fik støtte fra herske-
ren Itzcóatl til at generobre 
sin fædrene trone. Historien 
om hans flugt og kamp for at 
genvinde sin trone er populært 
stof i Mexico, ligesom histo-
rien om hans kærlighed til sin 
elskede Azcalxochitzin.

Nezahualcóyotl er blandt me-
xicanere i dag mest kendt som 
digterkongen, men er desuden 
kendt som lovgiver og arki-
tekt og for at have været mo-
noteist (næsten kristen) samt 
modstander af de barbariske 
menneskeofringer, der kende-
tegnede aztekisk religion, men 
meget af det baserer sig uden 
tvivl på myter.
Legenderne om Nezahual-
cóyotl går for manges ved-
kommende tilbage til de før-
ste spanske kronikører, der 
nedskrev beretninger om livet 
før spaniernes ankomst. En 
af dem var Nezahualcóyotls 
tip-tip-oldebarn Fernando de 
Alva Ixtlilxóchitl. Han beskri-
ver sin berømte forfader på en 
måde, der får ham til at ligne 
bibelens kong David. Han skjuler 
da heller ikke sin forfaders svaghed 
for smukke kvinder. Således beskri-
ver han, hvordan Nezahualcóyotl 
en dag besøgte en af sine vasaller, 
hvor han fik øje på dennes smukke 
hustru Azcalxochitzin. Besat af kær-

lighed til hende sørgede Nezahu-
alcóyotl for, at hendes mand blev 
sendt i krig og sat på en post, hvor 
han ikke kunne undgå at blive slået 
ihjel (Alva Ixtlilxóchitl, vol.2, s. 118). 
De bibelstærke vil her genkende hi-
storien om kong David og Batseba, 
og selvom den historiske Nezahu-
alcóyotl formodentlig var en barsk 
kriger, er han i dette populære tryk 
fra 1950’erne af kunstneren Jesús 
Helguera fremstillet som en sødla-
den, romantisk elsker:
Alva Ixtlilxóchitl fortæller flere hi-

storier om Nezahualcóyotl, der af-
gjort må betegnes som legender. 
Bl.a. historien om, hvordan Neza-
hualcóyotl, der forklædt som jæger 
møder en fattig dreng, der samler 
brænde i skoven. Han forsøger at 
lokke drengen til at gå ind på kon-

gens ejendom, men drengen afviser 
det, da det er forbudt. Som beløn-
ning henter Nezahualcóyotl dren-
gen og hans forældre op til slottet, 
hvor de får overrakt kostbare gaver 
bestående af tæpper, majs og ka-
kaobønner (kakaobønner blev brugt 
som penge i det gamle Mexico). Hi-
storien har stor lighed med historien 
fra 1001 nat om kaliffen Harun ar-
Rashid, der i forklædning går rundt 
i Baghdads gader for at finde ud af, 
hvad folk mener om ham. 
Nyere folkelige legender vidner også 

om, at Nezahualcóyotl har 
sat sig spor i den mexican-
ske folklore, f.eks. legenden 
om, hvordan man stadig kan 
møde Nezahualcóyotls søn 
Tetzauhpiltzintli vandrende 
rundt i Texcoco. Han var ble-
vet uretfærdigt dømt og hen-
rettet på grund af intriger ved 
hoffet (Cruces Carvajal, s. 65-
75)

Tetzauhpiltzintli
I Amanalco (i Texcoco) for-
tælles legenden om Achikoli 
og Temilo, der konkurrerede 
om at vinde verden ved at 
bygge en kirke. Achikoli be-
steg Tlaloc-bjerget, hvorfra 
han hentede sten til sin kirke. 
Og fordi han var både stærk 
og klog, byggede han kirken 
hurtigst. Og om det er nok 
så meget en anakronisme, så 
slutter legenden: ”Y dicen que 
el Achikoli era Nezahualcóyotl 
(Peralta Ramírez, s. 344)” (Og 
de siger, at Achikoli var Neza-
hualcóyotl). 
En legende fortæller om prins 
Atliztaxóchitl (Meza, s. 19-24. 
Atliztaxóchitl betyder ”Hvid 

blomst”. I et digt siger Nezahual-
cóyotl: ”Yo soy la Blanca Flor” (jeg 
er den hvide blomst) (Martínez, s. 
219)), der var flygtet ud i skoven, og 
en dag anråbte himlen:

Er det måske sandt, at vi lever på 
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Digterkonge i populærlitteraturen
Mette Hald Hundewadt beretter her om NezahualcóyotlsNezahualcóyotls 

liv, levned og legende.



jorden? Måske ikke 
altid på jorden? Kun 
en kort tid her!
Selv ædelstenen 
knækker - selv guldet 
går i stykker- og selv 
quetzalfuglens fjer 
kan flække. – Skal 
vi måske altid leve 
på jorden? – Vi lever 
kun en kort tid her! 
(MHH’s oversæt-
telse)

Næsten ordret efter 
et kendt digt af Ne-
zahualcóyotl. Prinsen 
er søgt ud i skovene 
for at undgå at blive 
konge og kriger. Hans 
fars kongerige ligger 
for foden af bjerget 
kaldet Texcozingo 
(hvor Nezahualcóyotl 
havde sit palads). 
Denne sidstnævnte 
legende har uden tvivl 
sit udspring i den po-
pulære opfattelse, at 
Nezahualcóyotl var 
en fredselskende her-
sker, der var mod-
stander af de aztekiske guder, der 
krævede menneskeofre. Denne op-
fattelse stammer fra de spanske kle-
rikale kronikører, der er vores kilder 
til viden om de præcolumbianske 
kulturer, men som først og frem-
mest var redskaber til at omvende 
de barbariske indianere til kristen-
dommen. Her kunne Nezahual-
cóyotl tjene som en passende rolle-
model. Men selvom de fleste seriøse 
forskere tvivler, så lever opfattelsen 
af Nezahualcóyotl som monoteist og 
modstander af menneskeofringer 
fortsat i mexicansk populærlittera-
tur, ikke mindst i børnelitteraturen. 

Ganske vist ved vi, at Nezahualcóyotl 
lod opføre et tempel for krigsguden 
Huitzilopochtli, men det var kun for 
at glæde sine venner i Tenochtitlan. 
Derfor fik han den idé ”at opføre 
et meget smukkere, meget højere, 
mere strålende tempel ved siden af 
Huitzilopochtlis tempel. Indenfor 
var alt beklædt med guld- og sølv-
plader pyntet med en overdådighed 
af ædelstene. Dette tempel var viet 
til Tloque Nahuaque, som var den 
eneste og usynlige gud, som støt-
tede kærligheden og freden, og som 
var imod menneskeofringer” hedder 
det i en børnebog, der henvender 

sig til 10-12-årige børn 
(Muñiz Pajín, s. 45). 
Historien om Nezahu-
alcóyotls flugt indehol-
der mange dramatiske 
episoder, der egner sig 
til genfortælling. I en 
billedbog for mindre 
børn fortælles det så-
ledes, at den onde Te-
zozómoc fra Azcapot-
zalco, der havde ladet 
Nezahualcóyotls far 
myrde, blev hjemsøgt 
at en drøm, hvori Neza-
hualcóyotl kom til ham 
i form af først en ørn 
og dernæst en jaguar, 
som truede med at æde 
hans hjerte (Barbey-
tia, s. 8). Kort efter dør 
Tezozómoc! Hans søn 
Maxtla bliver hersker, 
men snart lykkes det 
Nezahualcóyotl med 
hjælp fra sine venner i 
Tenochtitlan at erobre 
Azcapotzalco. Han slår 
personligt Maxtla ihjel, 
og Gillmor beskriver, 
hvordan den feje Ma-
xtla gemmer sig i kvin-

dernes bad. Men Nezahualcóyotl 
forfølger ham, og ”With an obsidian 
knife he cut the heart from Maxtla’s 
breast and lifted it as might a priest 
in a sacrifice to the gods” (Gillmor, 
s. 80) – var der nogen, der sagde, at 
han var imod menneskeofringer?
Colorín colorado siger man på 
spansk. På dansk: snip, snap, snud - 
så er historierne om Nezahualcóyotl 
ude!

Læs også Mette Hald Hundewadts 
anmeldelser af børnebøger om At-
zekerne side 20.

TEMA: POPULÆRKULTUR
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Tema i næste nummer af Slyng bliver SPROG. 

ToRS består af afdelinger, der alle på den ene eller anden måde beskæftiger sig med sprog. 
Men hvorfor gør vi egentlig det? Hvad gør netop dit fremmedsprog interessant? Hvilke 

sproglige finurligheder har japansk? Hvad siger koen i Rusland? Hvilket sprog har færrest 
verbalbøjninger? Hvordan sviner man bedst sin chef til på bulgarsk? Hvad er det grimmeste 

ord på arabisk?

Send dit bidrag til slyng@punkt.ku.dk senest den 10. nevember 2008.



Af Maya Schuster

En tredjedel af de studerende, 
der startede på russiskstudiet 
i Århus i 1973 var medlemmer 
af Danmarks Kommunistiske 
Ungsom. Man skulle næsten 
også tro, at man skulle være et 
rødt apparat – eller det poli-
tisk modsatte – for at beskæf-
tige sig med Rusland i starten 
af 70’erne, men ifølge afde-
lingsleder på Østeuropæisk Af-
deling Jens Nørgård-Sørensen 
var der en gylden middelvej. 

Jens Nørgård-Sørensens middelvej 
var interessen for sproget. Da Jens 
var blevet færdig som klassisk sprog-
lig student, begyndte han i 1973 at 
studere russisk på universitetet i År-
hus. Nu har han en magisterkonfe-
rens i slavisk filologi og er altså ud-
over afdelingsleder på Østeuropæisk 
Afdeling undervisende professor. 
De fleste ville være glade for bare 
at kunne forstå en håndfuld sprog, 
men interessen for sprog har ført 
afdelingslederen et trin videre. Han 
kan læse og forstå stort set samtlige 
øst-, vest- og sydslaviske sprog. Rus-
sisk kan han imidlertid både tale og 
forstå, og Jens Nørgård-Sørensen er 
ret godt tilfreds med, at teknologien 
har gjort verden mindre. 
”Jeg rejser ikke så ofte til Rusland, i 
stedet har jeg meget telefonisk kon-
takt med mine kolleger i Rusland. 
Det er både dyrt og besværligt at rej-
se til Rusland, fordi det jo nærmest 
er det sovjetiske system, der kører 
videre. Hvis man ikke planlægger i 
god tid, skal man for eksempel beta-
le for at få ekspresvisum. Og så skal 
man også lige have en invitation. 
Det har da hæmmet min lyst til at 
rejse til Rusland. Heldigvis behøver 
man i dag ikke rejse efter sproget, 
selvom man selvfølgelig stadig skal 
rejse efter landet”. 

Administrative 
vanskeligheder
Jens var institutleder på Østeuropa 
Instituttet fra 1999 til 2002 og har 
været afdelingsleder på Østeuropa 
Instituttet siden 2004. 
”Afdelingsleder funktionen er ved at 
blive nedtonet. Det er ikke en sær-
ligt praktisk funktion længere. Sna-

rere et slags bindeled til ledelsen”. 
Afdelingslederen var oprindeligt 
ikke tilhænger af sammenlægning, 
der blev til ToRS. Det var en beslut-
ning, der kom ovenfra: de økonomi-
ske enheder skulle være større. 

”Det har tilsyneladende været svært 
at få administrationen til at fungere. 
Der var en del problemer med eksa-
menerne sidste semester. Vi miste-
de den sekretær, der vidste det hele, 
og det sammenlagte studienævn har 
endnu ikke fundet sine ben. En om-
stilling fra små enheder til en stor 
tager tid, og hverken undervisere el-

ler studerende 
har omstillet 
sig helt”. 
Til gengæld 
har han ikke 
oplevet, at de 
små fag er ble-
vet trængt. Og 
selvom en fag-
lig mangfol-
dighed koster 
penge, mener 
Jens, at man 
er indstillet på 
at få det til at 
fungere. 

En ting, han 
savner fra ti-
den på Øst-
e u r o p æ i s k 
Institut, er 
f o r s k n i n g s -
møderne. Her 
havde medar-
bejderne mu-
ligheden for 
at fortælle om 
deres forsk-
ningsområde. 
De fandt sted 
tre gange hvert 
semester, og 
der var en tur-
nus på fire-fem 

år, før de første skulle til igen. 
”Vi kom meget tættere på hinanden 
fagligt. Det var også noget, de stude-
rende havde efterlyst, de ville gerne 
vide, hvad deres undervisere brugte 
tiden på, men der var til sidst ikke 
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Den lyserøde middelvej
Slyngs udsendte medarbejder besøger vanen tro endnu en afdeling på ToRS. 
Denne gang er turen kommet til Østeuropæisk Afdeling - engang de ræverødes 
tilflugtssted.



nok opbakning, til det kunne fort-
sætte”.
Jens er selv travl på forskningsom-
rådet. Han er blevet leder af For-
skerskolen i sprogvidenskab. Og det 
er tidskrævende. 
”Jeg er da ked af ikke at kunne un-
dervise så meget. Det er det evige 
dilemma. Det er forskningsmæssigt 
nødvendigt at underviserne lægger 
meget at deres tid i forskningen, 
men det går selvfølgelig ud over de-
res tilknytning til studiemiljøet”. 

Niveauet holder
Selvom nogle af afdelingslederens 

kolleger – nok især dem lidt oppe 
i årene - ofte påpeger, at de stude-
rendes niveau er blevet dårligere, 
mener Jens ikke, at det er tilfældet. 
Han oplever, at de studerende hyg-
ger sig, og at mange af dem er drevet 
af et personligt engagement, der gør 
dem meget studieegnede. Der er for 
eksempel mange med jugoslaviske 
rødder på afdelingen. 
”Jeg tror ikke, de studerende er 
dårligere i dag, end de var dengang 
jeg læste. Men engagementet har 
da ændret sig. Dengang deltog de 
studerende i debatten i medierne. 
Der ville helt sikkert have været et 

indlæg fra en studerende i aviser-
ne i forbindelse med for eksempel 
Solsjenitsyns død. Det har da en 
afsmitning på hvordan instituttet 
virker udadtil. Der er ikke helt den 
samme aktivitet på afdelingen som 
for fem-ti år siden, og især fagrådet 
lider under manglende engagement. 
Men det har nok noget at gøre med, 
at opfattelsen af at universitetet er 
tankens loft er passé ”.

AFDELINGSPORTRÆT
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Af Maya Schuster

Hazel Bolton læser russisk på tredje 
semester på Østeuropæisk Afdeling 
og havde i begyndelsen den samme 
drøm som mange andre unge.
”Jeg havde en ædel ide om, at jeg 
ville redde verden. Jeg ville lære 
russisk, så jeg kunne arbejde i en 
NGO”.
Verden skulle reddes på russisk, for-
di Hazel havde fået smag for sproget 

i gymnasiet. 
”Jeg var så heldig at bo i nærheden 
af et gymnasium, der udbød russisk. 
Jeg faldt for det, fordi det er et fedt 
sprog. Man kan vel sige, det har en 
hypnotisk rytme.”
Nu er hun imidlertid ikke længere 
sikker på, at den ædle drøm skal 
føres ud i livet lige med det samme, 
for hun er blevet fanget af sproget, 
er blevet bidt af det grammatiske og 
sproghistoriske. Og så er forskning 

pludselig også en mulig fremtidsbe-
skæftigelse. 

Østeuropæisk Afdeling er ikke Ha-
zels første møde med universitetet. 
Hun har læst litteraturhistorie et 
halvt år i Århus. Selvom litteratur-
historie ikke er et af de største fag, 
er det med sine 40-50 studerende 
per årgang alligevel anderledes end 
en lille afdeling på ToRS. 
”Jeg kan meget bedre lide det her. 
På litteraturhistorie druknede man 
og lærte ikke så mange folk at ken-
de. Sådan er det ikke her. Fordi vi 
er så få, bliver man nødt til at være 
åben, og her er et godt samarbejde 
årgangene imellem”.

Travle undervisere 
Slyng har nu besøgt fire af institut-
tets afdelinger, og selvom der er stor 
forskel på fagenes områder, har af-
delingerne masser af ting tilfælles. 
En af dem er et par klagepunkter, 
der som sædvanlig når det drejer sig 
om det humanistiske fakultet, kan 
forklares med for få midler. 
”Vores undervisere er meget enga-
gerede, og de er næsten altid villige 
til at snakke problemer eller spørgs-

Fra frelser til forsker
Hazel Bolton faldt for sprogets hypnotiske rytme og flyttede fra Litteraturhisto-
rie til den noget mindre Østeuropæisk Afdeling på ToRS.



mål igennem. Til gengæld virker 
de meget pressede og har altid 
travlt”.
En anden ting er de fysiske ram-
mer. 
”Der er meget støj. Især fra byg-
gepladsen ved siden af. Vi var 
ret nervøse for, at det ville kom-
me til at genere under eksamen, 
men heldigvis faldt deres ferie 
sammen med vores eksamens-
periode”. 

Selvom russisk - og resten af 
Østeuropæisk Afdeling - er en 
del af ToRS, er det ikke noget, 
de studerende mærker meget til 
i hverdagen. Der kommer nogle 
få tilvalgsstuderende fra de an-
dre afdelinger, men ellers er det 
mest torsdagsbaren, der fører 
folk fra de forskellige afdelin-
ger sammen. Carsten Niebuhr 
Afdelingens bar, Barbylon, lig-
ger nemlig bare 20 meter nede 
af den gang, hvor Østeuropæisk 
Afdeling også har sin bar.
”Det er meget hyggeligt, at man 

lige kan smutte ind og sige hej 
i den anden bar. Det er en god 
måde at møde nye folk på, og så 
forpupper man sig ikke så me-
get på sit eget studie. Ellers har 
vi ikke så meget kontakt med de 
andre afdelinger. Jeg tror, det er 
en meget dansk ting. Når man 
har fundet sin egen gruppe, bli-
ver man der. Det er ligesom det 
letteste”.

Indtil SU’en tillader det, må hun 
nøjes med at træne sproget i un-
dervisningen og på sit studiejob 
i Københavns lufthavn. Jobbet 
er ikke studierelevant, men der 
kommer nu en del russere – 
mange af dem er charterturister 
– gennem lufthavnen på Ama-
ger. Og da russere er glade for 
at tale deres eget sprog, når de 
er i udlandet, får Hazel alligevel 
engang imellem mulighed for at 
bruge det, hun har lært. 
”Men jeg glæder mig alligevel 
meget til at komme til Rusland. 
Der har jeg endnu ikke været.”
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Et billede fra den famøse rus-
serbar indrettet i et lille lokale på 
Snorresgade - få meter fra CNA’s 
bar “Barbylon”. I næste nummer 

af Slyng er det netop CNA, der 
står for tur i præsentationen af 

alle ToRS’ afdelinger.

Julestue

Kom til reception for decemberudgaven af Slyng den 2. 
december kl. 15 i russerbaren på Snorresgade.

Vi drikker glögg, spiser pebernødder og læser i det nye 
Slyng. I samme ombæring holder vi redaktionsmøde, 

hvor interesserede er velkomne. 
Slyng har altid brug for folk, der kan skrive artikler, lave 
interviews, tage billeder, sætte kommaer, komme med 

ideer, være kontaktperson på lokalredaktionerne, tegne 
striber og lave kaffe.



Af Helle Hovmand-Olsen 
Indianske Sprog og Kulturer på 10. 
semester

Man hviler sig på Dannebrog
Kære læser! Denne artikel handler 
om mit møde med dansk kultur me-
get langt hjemmefra i Iowa, USA. 
Jeg er nystartet praktikant på The 
Danish Immigrant Museum, som 
ligger in the middle of nowhere, 
nærmere bestemt i en meget lille by 

kaldet Elk Horn med cirka 700 ind-
byggere. Man kan spørge sig selv, 
hvad et museum om danske immi-
granter laver et sådant sted. Sagen 
er den, at byen er en gammel dansk 
koloni grundlagt i 1901. Den husede 
Amerikas første Grundtvigianske 
Højskole, og så ligger den halvvejs 
mellem Des Moines, hovedstaden 
i Iowa, og Omaha, hovedstaden 
i Nebraska. Jeg vil ikke kede dig, 
kære læser, med nærmere histori-
ske detaljer om denne by eller om 
mit praktikophold, som knap er 
begyndt. Jeg vil derimod nedfælde 
et par af de observationer, jeg som 
dansker har gjort mig i en by, hvor 
90 procent af befolkningen kalder 
sig danskere, selvom de fleste er 
anden eller tredjegenerationsimmi-
granter, og aldersgennemsnittet lig-

ger på cirka 65 år. Her i Elk Horn er 
det ikke de amerikanske vaner, som 
”danskerne” påtager sig, men deri-
mod de danske traditioner som folk 
med stor iver forsøger at fasthold.
Det første der slog mig, da jeg an-
kom til byen var den omfangsrige 
brug af danske og amerikanske flag 
sammen – fejrede de noget? Svaret 
var nej, året rundt hænger Danne-
brog ude sammen med Stars and 
Stripes for at markere det danske 

islæt i byen. Det andet iøjnefalden-
de element i udkanten af byen er en 
enorm dansk vindmølle importe-
ret fra Nørre Snede. Vindmøllen er 
byens absolutte vartegn! Den blev 
fragtet fra Danmark og genetable-
ret her i 1976 ved hjælp af mere end 
300 personers frivillige arbejdskraft 

– så meget betød dette danske sym-
bol for byen. Kører man op ad Main 
Street, er det også mærkværdigt, 
hvordan danske symboler bliver 
brugt: bænkene i byen er malet med 

Dannebrogsmotiv, i The Danish Inn 
pryder små danske porcelænsfigurer 
lokalerne, på væggene hænger pla-
kater af Michael Ancher og vigtigst 
af alt serverer de frikadeller, rødkål 
og medisterpølse. Hvad jeg derimod 
endnu ikke kan forstå, er at den lo-
kale Bed & Breakfast reklamerer for 
den typiske danske morgenmad: 
Æbleskiver! Men kan det overra-
ske nogen, at en tro kopi af Den lille 
Havfrue sidder midt i nabobyens 
springvand? Måske det ikke er helt 
forkert at benytte ordet ”populær-
kultur” i denne sammenhæng…

Dyrkelse af danskheden
Mine beskrivelser, kære læser, skal 
på ingen måde opfattes som kritik 
af denne by. Det er blot en danskers 
forundring og forbløffelse over dyr-
kelsen af disse ”danske” traditioner 
og symboler så langt væk fra Dan-
mark. Som dansker bliver man 
modtaget med fantastisk åbenhed 
og venlighed. Og så bliver man altså 
dyrket en smule: jeg har været her 11 
dage nu og har allerede lagt stemme 
til et statsdækkende radiospot for 
vindmøllen – for de skulle bruge en 
engelsk stemme med ”dansk” ac-
cent. I næste uge kommer der en ar-
tikel i lokalavisen om de to nye dan-
skere i byen, jeg selv og en anden 
pige som er praktikant ved museets 
arkiv, og i løbet af de næste små fem 
måneder jeg skal være her, skal jeg 
efter sigende et par gange i lokalra-
dioen og interviewes til indslag af ti 

minutters varighed. 
Jo, det er skam ganske særligt at 
være dansker i byen! Alle kender 
én – men jeg kender (endnu) ikke 
alle…
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”Danskere” på Prærien
Bænke med dannebrogsmotiv, den lille havfrue i springvandet og 
æbleskiver til morgenmad. Helle Hovmand-Olsen fortæller om livet 
på det danske museum i Elk Horn.

Museet og arkivet leder for øjeblikket efter prakti-
kanter til forårssemestret 2009 og efterårsseme-
stret 2009. Helle Hovmand-Olsen anbefaler varmt 
opholdet. Læs mere om praktikpladsen her: 
http://praktik.hum.ku.dk/basen/udland/



Af Martin Krabbe-Poulsen

Måske kender du fornemmelsen. 
Efter to til tre år på drømmestudiet, 
hvor faget og fagligheden har fået 
førsteprioritet, begynder en snigen-
de dårlig fornemmelse at brede sig 
i maven. Det lyder pludselig fra alle 
sider, at et flot eksamenspapir ikke 
er adgang til noget som helst. At det 
hele kommer an på praktisk erfa-
ring. Studiejobs og praktikpladser. 
Hvorvidt denne erkendelse er rigtig, 
og om der ikke er noget kronologisk 
forkert i, at det bliver en nødvendig-
hed at arbejde – og ofte til en ussel 
løn eller ligefrem gratis – før man 
har afsluttet sin uddannelse, er en 
diskussion, der må tages et andet 
sted. Her drejer det sig om én af 
dem, der har taget skridtet og viet 
et semester af 
sin uddannelse 
til en praktik-
plads. 

Grønlands-
syge
Kristian Bjørn-
Hansen læser 
Eskimologi på 
syvende se-
mester og tog 
imod tilbuddet 
om en praktik-
plads på KNR 
(Kalaallit Nu-
naata Radioa) i 
Nuuk, en slags 
Grønlands svar 
på DR. P1-lyt-
tere vil kende 
det fra Nyheder 
fra Grønland, 
som sendes 
hver aften på 
P1 lidt i syv. Er man stødt på denne 
nyhedsudsendelse, har man kunne 
høre Kristian reportere om grøn-
landske fangstkvoter, grønlandske 
skoler uden uddannede lærer og 
smeltende indlandsis. Men hvordan 

kom det egentlig dertil? Hvordan 
opstod interessen for Grønland? 
”Da jeg var barn, spillede min far 
med sit band til flådebasen Grøn-
nedals [Sydgrønland red.] sommer-
fest. Der var liv og glade dage. Jeg 
forelskede mig altså i første omgang 
i naturen, da det er tyndt med den 
oprindelige befolkning på de kanter. 
Den ”grønlandssyge”, som forel-
skelsen kaldes i visse kredse, har jeg 
så kombineret med en interesse for 
sprog og kultur… og nu sidst, men 
ikke mindst, medieproduktion”.
Og man kan roligt sige, at Kristian er 
blevet kastet fra bøgerne og ud i det 
såkaldte virkelige liv. Han arbejder 
ved radioavisen som journalist og 
indgår i et team på lige fod med alle 
andre på redaktionen. Han intervie-
wer personer med relevante histori-

er og producerer indslag, som altså 
her i Danmark kan høres på DR’s 
P1. Og med en arbejdstid på henved 
45 timer om ugen er der virkelig tale 
om en krævende praktikplads.
”Jeg har to deadlines om dagen, og 

et ansvar for at levere materiale til 
en radioavis, der er ramt af under-
bemanding. Så der er nok at lave”, 
som han siger.

Ikke blot en kaffetjans
Der er altså ikke tale om en praktik-
plads, hvor du har fået ansvaret for 
kaffe- og kopimaskinen, men hvor-
dan forløber en typisk dag for dig?
”Det kommer an på, om jeg har ind-
slagsvagt eller DR-vagt. I det første 
tilfælde ankommer jeg til redakti-
onsmødet kl. 9, hvor dagens mulige 
historier bliver diskuteret og udde-
legeret. Jeg får en eller to historier 
at arbejde med og går i gang med at 
ringe til kilder og researche. Typisk 
laver jeg en aftale om et interview, 
hvorefter jeg ringer igen fra studiet 
og optager interviewet. Derefter 

klipper jeg pro-
grammet ned 
til 2 min, bru-
ger speaks til at 
hjælpe forståel-
sen og afleverer 
til sidst et resul-
tat til dagens af-
vikler, hvor jeg 
får mit arbejde 
godkendt. Efter 
middag starter 
det så forfra.
DR-nyhederne 
er som regel en 
sammenkl ip-
ning af gårsda-
gens aftenny-
heder, krydret 
med lidt nyt. 
Den sendes til 
DR kl. 13 herfra 
og sendes så 3 
timer senere på 
P1 i Danmark”.

Men det er ikke kun arbejdet, der er 
en udfordring. KNR er en tosproglig 
arbejdsplads, og det gør kommuni-
kation til en ekstra vigtig faktor, og 
man skal være grundigt enige om en 
lang række ting så som prioritering, 
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Det rigtige valg
Om en ToRS-studerendes erfaringer med praktik

Kristian Bjørn-Hansen var heldig og fik chancen for at komme i praktik på 
Grønland - og den greb han.



Af Maja Sofie Voss-Knude
Hebraisk på 5. semester

Omkring denne tid sidste år be-
gyndte jeg det omfattende arbejde, 
der går forud for et udlandsophold. 
Jeg havde på det tidspunkt afsluttet 
mine to første semestre på hebraisk, 
som jeg ved et (u)held var blevet 
optaget på. To semestre var længe 
nok, til at jeg havde indset, at dette 
mystiske sprog skulle læres andet-
steds. Faciliteter og medstuderende 
var der langt imellem på CNA. Jeg 
savnede et mangfoldigt forum af 
ligesindede, tidssvarende undervis-
ningsfaciliteter og internationale 
universitetsstandarter. 
Måske var det jeg ledte efter et fata-
morgana, måske var min dagligdag 
på CNA den samme virkelighed, 
som ventede mig udenfor. Jeg ane-

de det ikke men besluttede, at noget 
måtte jeg gøre for at realisere mine 
oprindelige forestillinger om et far-
verigt studieliv.

Igennem mit andet studieår talte 
jeg med undervisere og vejledere fra 
diverse studiekontorer, og jeg fandt 
langsomt vejen gennem systemet: 
Jeg fandt ud af, at der var indgået 
en samarbejdsaftale mellem KUA 
og Tel Aviv Universitet (som var 
blevet mit mål). Jeg ansøgte og blev 
optaget. Det viste sig imidlertid, at 
lige netop mit program (undergra-
duate på School for Overseas Stu-
dents) ikke var omfattet af denne 
aftale. Jeg skulle derfor selv stå for 
at få kontakt og til sidst ansøgnin-
gen igennem. Dagligt arbejdede jeg 
med at få ansøgning klar og sendt 
af sted sammen med ansøgninger 

om økonomisk støtte. Mit budget 
var 160.000 kr. alt inklusiv – penge 
jeg umuligt ville kunne nå at spare 
sammen inden opholdets forven-
tede start: sommeren 2008. Min 
ihærdighed blev belønnet. Jeg blev 
optaget, og tre måneder inden af-
rejse modtog jeg et scholarship fra 
det israelske udenrigsministerium 
samt et legat fra dansk-israelsk stu-
diefond. Juhu.
 
Nu er sommeren 2008 kommet (i 
Danmark er den vel allerede ved 
at være forbi), og jeg sidder på mit 
dormitory-værelse i Tel Aviv, Israel. 
Wow! Al den tid, alle de bekymrin-
ger og nu er det virkelighed. Velfor-
tjent virkelighed.
For tre uger siden startede jeg på 
Ulpan (intensiv hebraisk sprogsko-
le) og mødte ca. 120 andre stude-
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vinkling osv. ellers opstår der pro-
blemer, siger Kristian.

Humanistiske kompetencer
Jobbet, som Kristian fik ved en blan-
ding af networking og en god por-
tion held, kunne næsten ikke være 
mere relevant for en studerende ved 
Eskimologi.
”Jeg arbejder akut med kulturen, 
sproget og den politiske udvikling 
heroppe, og jeg har svært ved at 
forestille mig et praktiksted, der på 
samme måde ville opdatere mig om-
kring grønlandske forhold. Og så er 
jeg meget optaget af medieprodukti-
on og de arbejdsmetoder, man bru-
ger i den sammenhæng. Det journa-
listiske motto Kill your darlings er 
noget, man lærer hurtigt, når man 
har en deadline en halv time ude i 
fremtiden og hele 10 minutter rå-
bånd at klippe ned til to”.
Ideen med en praktikplads er netop 

at komme ud på arbejdspladserne 
og prøve de kvalifikationer af, man 
har tilegenet sig, og derfor kunne 
man godt forestille sig, at en huma-
niorastuderende ville møde sin ud-
fordring i en journalistisk stilling. 
Hvordan følte du dig egentlig klædt 
på til det journalistiske arbejde?
”Man skal måske have flair for den 
sproglige form og være ublu nok til 
at gå i kødet på ”interviewofrene” så 
at sige, men som udgangspunkt er 
man godt rustet til journalistfaget 
som humanist. Man skal godt nok 
lære at bruge et sprog, der er let for-
ståeligt for alle. Det kræver, at man 
tænker lidt anderledes”.

Springbræt til fast arbejde
Undersøgelser viser, at over 50% 
af studerende med studierelevant 
arbejde ender i en stilling, der har 
umiddelbar tilknytning til studie-
jobbet. Er et arbejde som journalist 

noget du kunne tænke dig at arbejde 
videre med efter endt studie? 
”Det har været meget spændende at 
prøve arbejdet som journalist. Det 
er noget nyt hver dag, og det tilta-
ler mig. Jeg tror en god middelvej 
for mig ville være dokumentargen-
ren, hvor der oven i købet er plads 
til at komme lidt omkring tingene. 
Sat noget på spidsen: radio/tv-jour-
nalistik skal være afstumpet, som 
min kollega sagde til mig, der er 
ikke plads til for mange modsætnin-
ger, man skal have lytteren/seeren 
med”, fortæller Kristian.

Kristian er altså en af de mange, 
der har taget forskud på glæderne 
og snuset til det virkelige arbejdsliv 
inden afsluttet universitetsuddan-
nelse. Og det kunne tyde på, han er 
gået i den rigtige retning.

”Oh my God, you’re from 
Denmark?! That’s so cool”



rende fra hele 
verden, som 
havde valgt at 
bruge deres 
sommer i Tel 
Aviv. Ulpan 
fungerer uaf-
hængigt af de 
”rigtige” studi-
er, der starter 
i slutningen 
af oktober, så 
mange er her 
kun for disse 
seks uger. 
Størstedelen 
af de stude-
rende er, som 
forventet, fra 
USA, men der 
er også kinesere, japanere, russere, 
sydamerikanere, europæere og ca-
nadiere i gruppen. Og så er der mig 
fra lille Danmark. Amerikanerne 
synes simpelthen, at Danmark er 
det mest eksotiske sted i verden, og 
den kommentar jeg oftest får når 
jeg præsenterer mig selv er: ”Oh my 
God you’re from Denmark?! That’s 
so cool”. De præcis samme ord hver 
gang. Og gad vide hvorfor; det dan-
ske vejr? De danske soldater i Irak? 
noget helt tredje?
Vi har intensiv undervisning (alt 
sammen på hebraisk) ugens fem 
dage (søndag-torsdag)  fra 8.30 til 
13, og hver uge afsluttes med en 
test, hvoraf det kan ses, om vi har 
fået lært det, vi skulle i ugens løb. 
Udover undervisningen har vi over-
raskende mange lektier, så for dem 
der tager forløbet alvorligt, herun-

der undertegnede, er fritidsaktivite-
terne sat på lavt blus.
Størstedelen af de studerende bor 
på et af universitets to dormitories. 
De lever bestemt ikke op til mine 
forventninger om ”internationale 
universitetsstandarter”, og jeg for-
tryder ikke et sekund, at jeg allerede 
hjemmefra havde planlagt, at finde 
et rigtigt hjem efter afsluttet Ulpan. 
Boligjagten begyndte jeg med det 
samme, da jeg havde ladet mig for-
tælle, at det skulle være lige så svært 
at finde et sted at bo her i Tel Aviv 
som i København. Lige så stolt som 
jeg var over hurtigt at have fået en 
aftale om at se et værelse til leje i en 
sidegade til ”strøget”, lige så skuf-
fet blev jeg ved synet af en næsten 
faldefærdig lejlighed. Et ”håndvær-
kertilbud” som ingen havde inten-
tioner om at sætte i stand. Skuffet 

gik jeg derfra 
og tænkte, at 
jeg ville ende 
som hjemløs 
i Tel Aviv. Jeg 
fortsatte selv-
følgelig jag-
ten. Så fulgte 
et par gode 
(og dyre) væ-
relser, og der-
efter var jeg 
lige ved at slå 
mig ned hos 
en enormt 
sød, dog stor-
hashrygende, 
pige, som lige 
havde sagt 
sin stilling på 

en nyhedsavis op for at blive bar-
tender. Inden jeg nåede så langt, løb 
jeg på en endnu sødere dansk-isra-
elsk pige (vi har en fælles bekendt 
i Danmark), og vi besluttede at slå 
pjalterne sammen. Vi har nu (ikke 
uden søvnløse nætter og uende-
lige op- og nedture) fundet en lille 
lejlighed to minutter fra strand og 
centrum. Vi kan næsten ikke vente 
til d. 1. september, hvor vi flytter ind 
og kan begynde indretningen af den 
helt tomme lejlighed. 

Da jeg i tidernes morgen (2006) 
søgte ind, med arabisk som første 
prioritet, havde jeg ikke i min vilde-
ste fantasi forestillet mig, at jeg en 
dag ville have min ”egen” lejlighed 
i Tel Aviv!

That’s so cool!
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Er du på studieophold? Skal du i praktik i udlandet? Har du været 
på udvekslingsophold på et udenlandsk universitet? På feltarbejde 
i marken? Slyng vil meget gerne gøre din beretning tilgængelig for 

instituttet. 
Send dit bidrag til slyng@punkt.ku.dkslyng@punkt.ku.dk



Tirsdag d. 1. april 2008 tog 19 stu-
derende og 2 undervisere af sted til 
det, der skulle blive en fantastisk og 
lærerig tur til Israel. Vi er nu vendt 
hjem fra en helt enestående tur med 
mange spændende oplevelser i ba-
gagen. Inden vi tog af sted havde vi 
mange forventninger til turen og til, 
hvad vi fagligt ville få ud af den. Vi 
havde en forhåbning om, at vi ved 
hjælp af en studietur ville få en bre-
dere faglig indsigt i religiøse, kultu-
relle og samfundsmæssige forhold i 
et af verdens brændpunkter, og at vi 
ville få mulighed for at komme bag 
det vante mediebillede af landet. 
Dette har vi til fulde fået opfyldt. Vi 
har fået et mere nuanceret billede 
af Israel, og hvad det vil sige at bo 
i landet. Ditte Maria Hansen, Maja 
Sofie Foss-Knude, Lisa Svendsen, 
Pernille Hedegaard Jensen – ToRS-
Travel-Pigerne

Efter den sene, lettere turbulente 
ankomst stod vi, efter blot et par ti-
mers søvn, op til en overvældende 
smuk udsigt over Den Gamle Bys 
tage i Jerusalem, Klippemoskeens 
guldkuppel og Olivenbjerget i bag-
grunden. Morgenmaden lagde stilen 
for turens mad: Pitabrød, humus, 
oliven, æg, yoghurt, frisk frugt, samt 
the og kaffe. Lækkert! Mette Stenby

Fredag den 4. april. Vi kunne sove 
en smule længere end vi havde gjort 
indtil da, så vi var ikke så trætte. Vi 
mødtes på Hotel Olive Tree kl. 10.30 
til en debat med Herbert Pundik, 
en kristen palæstinensisk fredsvagt 
og journalist ved Hareetz Danny 
Rubenstein. Det var spændende at 
høre om de forskellige aspekter, der 
ligger til grund for konflikterne i Is-
rael og de palæstinensiske områder. 
Malene Solveig Slundt Hansen

Lørdag den 5. april. I dag var vi tid-
ligt oppe. Vores buschauffør, Mu-
hammed, skulle køre os til Masada 
– en ruin”borg” på toppen af en 
klippe ved Det Døde Hav. Borgen 
havde jøderne engang tabt til ro-
merne. Alle israelske skolebørn og 
soldater skal derfor besøge denne 

ruin for at huske sig selv på, at de 
endelig ikke må tabe endnu en krig. 
Mia Tholstrup Pedersen

Tirsdag den 8. april. Dette var da-
gen, hvor vi indtog Haifa University. 
Vi blev modtaget af Caroline Fuks, 
en dansk kvinde bosat i Haifa, som 
arbejder på universitetets interna-
tionale afdeling. Vores første møde 
var med en repræsentant fra univer-
sitetets ”student union”, som er en 
studenterpolitisk organisation, der 
forsøger at inkludere alle studeren-
de på tværs af religiøse skel. Lasse 
Gjøll Hansen

Tirsdag den 15. april. De sidste ti-
mer i Israel brugte nogle på at be-
søge Diaspora Museet i Tel Aviv. 
Andre købte de sidste souvenirs, 
mens en den resterende flok gik til 
stranden for at få den sidste tan. Kl. 
12 skulle bussen komme og hente 
os, men den var forsinket – stress! 
I lufthavnen var der en smule hur-
lumhej omkring security-check. 
Specielt var druser-skålene Mor-
ten Warmind havde købt til ToRS-
Travel-pigerne et problem. De var 
jo ret orientalske, og der kunne 
sikkert være ganske mange smug-
lervarer inde i sådan en skål. Men 
alt gik fint, og nu sidder alle i flyet 
mod Wien. Vi har fået en dejlig 
pastaret med laks, og der er cola i 
litervis. Livet er nu herligt.

Det har været en vidunderlig og me-
get lærerig tur. Vi kommer alle hjem 
som klogere og mere nuancerede 
mennesker. Vi ved nu, at mennesket 
er mangesidet, sandheden er rela-
tiv, og man skal ikke tro på alt, hvad 
man hører (specielt i medierne!). Vi 
glæder os til at komme hjem og bru-
ge denne nye viden. Jane Provstga-
ard Knuden
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Studietur til Israel 1.-15. april 2008

Som man har kunnet læse i de tidligere numre af Slyng, har et tværkulturelt samarbejde på 
ToRS’ afdelinger haft som mål at lave en fælles studietur til Israel. I de tidligere numre har det 

besværlige arbejde med planlægning af turen være i fokus, og i majnummeret fik vi en kort 
hilsen umiddelbart efter hjemkomsten. Nu er tiden kommet til at afslutte det tværkulturelle 

eventyr omkring israelturen med et udpluk af et omfattende rejsebrev, som deltagerne har ud-
arbejdet under rejsen.



Af Mette Hald Hundewadt

Foran mig har jeg tre børnebøger på 
dansk om aztekerne. Børnebøger er 
glimrende til at afspejle, hvordan et 
emne populært opfattes. 

Krigen om landet af guld (Blu-
itken, Kåre: Krigen om lan-
det af guld / tegninger af 
Christian Würgler Hansen. 
– Gyldendal undervisning, 
1996. – (Fagdingo)) er en ri-
meligt hæderlig fremstilling 
af Hernán Cortés’ erobring 
af aztekerriget. Den fortæller 
desuden kort om aztekernes 
kultur, men som det næsten 
altid er tilfældet, med vægt 
på de grusomme menne-
skeofringer. Aztekisk kultur 
var trods andet end menne-
skeofringer. Bogen indledes 
af en lidt fjollet novelle om 
en spansk skibsdreng, der er 
blevet væk fra de øvrige spa-
niere. Han møder en aztekisk 
pige, og snart går det op for-
læseren, at de to skal ofres til 
de aztekiske guder. Men spa-
nierne ankommer heldigvis 
og redder dem! Forfatteren forhol-
der sig ukritisk til myten om Quet-
zalcoatl, der skulle have været imod 
menneskeofringer og som aztekerne 
forventede ville vende tilbage. Illu-
strationerne er udmærkede, men i 
de fleste tilfælde mangler der hen-

visninger til, hvor de stammer fra. 

Når talen er om menneskeofringer, 
så må jeg sige, at bogen Fri mig 
for at blive ofret af aztekerne: 
en grusom skæbne du helst vil 
undgå! (af Fiona Macdonald; illu-
streret af David Antram; oversat af 

Jonatan Trolle Senior. – Carlsen, 
2001. – Originaltitel: You wouldn’t 
want to be an Aztec sacrifice!) er det 
mest tåbelige og fjollede jeg nogen 
sinde har set. Som titlen antyder, så 
henvender den sig sig direkte til læ-
seren, ved at omtale ham i du-form. 

”Du er en ung mand af ædel familie” 
starter det første kapitel. Den unge 
mand får i de følgende kapitler be-
læring om, hvordan han skal forhol-
de sig som tapper kriger og får un-
dervejs såkaldt nyttige vink, så som 
ikke at glide på den blodige trappe, 
når han vandrer mod toppen af py-

ramiden for at blive ofret! 
Illustrationerne er grimme, 
men bogen anses formodent-
lig for at være morsom, hvad 
jeg ikke synes, den er.

Sådan spiste de hos azte-
kerne (Dawson, Imogen: Så-
dan spiste de hos aztekerne. 
– Ålykke, 1995. – Originalti-
tel: Food and feasts with the 
Aztecs) er den absolut bedste 
af de tre bøger. Her er ikke et 
eneste ord om menneskeof-
ringer. Bogen slutter med op-
skrifter på aztekisk mad, men 
titlen til trods, fortælles om 
meget andet end mad. Den 
fortæller bl.a. om landbrug, 
kulturplanter, markeder og 
handel foruden sociale klas-
ser, kalendersystemet og re-
ligiøse fester hos aztekerne. 

Bogen er sobert og pædagogisk til-
rettelagt. Illustrationerne er flotte, 
men eneste kildehenvining til disse 
illustrationer er navnene på de arki-
ver, hvor originalerne kan findes.
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ANMELDELSER

Børnebøger om aztekerne

Sig frem - det virker
I foråret bragte Slyng en artikel om Mette Hald Hundewadt, der læser indiansk på ToRS. Mette, der sidder i 
kørestol, beskrev sine vanskeligheder med at færdes på afdelingerne på ToRS, der på ingen måde er indrettet 
til kørestolsbrugere. Slyngredaktionen kontaktede HSK – Handicappede Studerende og Kandidater, der gav os 
ret i, at forholdene på ToRS ikke er tilfredsstillende og derfor indkaldte Mette Hald Hundewadt til et møde med 
HSK, KUA’s driftschef Stig Andersen og projektleder Maj Seligmann. Forholdene på instituttet står af praktiske 
og økonomiske årsager ikke til at ændre, derfor endte sagen til alles store glæde med, at Mette fik bevilget sekre-
tærhjælp af SU styrelsen. 



Af Helene Arkil
Religion på 3. semester

Sidste sommer fik instituttet 
nye naboer. To store mænd 
startede et fitnesscenter i lo-
kalerne oven over religions-
videnskab på Artillerivej 86. 
I begyndelsen var det hele 
meget fredeligt, og den dej-
lige kosmos-lignende til-
stand, der som regel havde 
hersket i nr. 86, fortsatte for 
en stund. Men som alle reli-
gionsstuderende ved, lurer 
faren for kaos altid lige om 
hjørnet – både for de troen-
de, men så sandelig også for 
de mere profane studerende 
og undervisere i nr. 86.
Siden fitnesscenterets åb-
ning har undervisere, spe-
cialestuderende og andre 
studerende måtte leve med 
en forfærdelig larm. Når 
store mænd træner overkroppe, har 
de for vane at tabe deres løftestæn-
ger på gulvet og udbryde gorillalig-
nende brøl. Et interessant fænomen 
– er dette mon en form for ritual, 
der skal undersøges nærmere, tæn-
ker den vakse religionsstuderende. 
Men nej, det er udelukkende store 
mænd, der træner deres overkroppe 
og ikke tænker over, at der sidder 
mennesker nedenunder, der træner 
deres hjerner.
En tapper underviser vovede sig der-
op for at undersøge kilden til larmen 
nærmere. Han bad fitnesscenteret 
om at få isoleret deres gulv, så der 
igen kunne afholdes undervisning 
nedenunder, så de studerende rent 
faktisk kunne høre, hvad undervise-
ren sagde. Ejerne af fitnesscenteret 
behandlede ikke den tapre undervi-
ser særlig venligt, men lovede at få 
isoleret gulvet. I skrivende stund er 

dette endnu ikke sket. 
I mellemtiden eskalerede proble-
merne. Fitnesscenteret var ikke til-
fredse med, at de studerende stod 
udenfor på fortovet og røg – langhå-
rede, blegfede studerende var dårlig 
reklame for deres center, som de i en 
meget truende tone fortalte en flok 
studerende til en café sidste efterår. 
I eksamensperioden i sommers kom 
to unge piger (undertegnet var en af 
dem) i diskussion med en af ejerne 
af centeret, hvor de blev spurgt, om 
de da virkelig var så snotdumme, 
at de ikke fattede, at de ikke skulle 
sidde foran hans forretning og ryge 
– eller skulle han komme ud og fjer-
ne dem?!
I et forsøg på at genskabe kosmos 
klagede de studerende til deres ad-
ministration, der sendte sagen vide-
re til Københavns Universitets Cen-
traladministration, der – uden di-
rekte at spørge hverken studerende, 

undervisere eller andre, der 
var berørt af sagen – indgik 
en aftale med fitnesscenteret. 
Aftalen går ud på, at der ikke 
længere må ryges i gården el-
ler foran hovedindgangen til 
nr. 86. I stedet skal man stå 
oveni cykelstativerne midt 
ude på fortovet og ryge sin 
cigaret eller bare nyde lidt 
frisk luft. Centerets ejere har 
ikke fået nogen formaninger 
om deres meget truende ad-
færd over for studerende, til 
gengæld har de studerende 
fået at vide, at de ikke kan 
være på deres studie længe-
re, hvis de ønsker at opholde 
sig udenfor, og i øvrigt skal 
sørge for at rydde ordentligt 
op efter fester og caféer.
Fra kosmos til kaos til ja, 
endnu mere kaos.
På religionsvidenskab kæm-
per vi dog videre. Der bliver 

afholdt møde om et par dage med 
administrationen, hvor vi vil kæmpe 
for at få vores kosmos tilbage. Vi vil 
kæmpe for, at vi får lov til at ophol-
de os på vores studie – indenfor som 
udenfor – uden at skulle frygte for, 
at en stor fitness-mand kommer og 
overfalder os med trusler om vold.
Om kosmos bliver genoprettet for-
tæller denne historie ikke noget om. 
Men det er vigtigt, at hele institut-
tet er klar over, at vi har store pro-
blemer på Religion – meget store 
problemer. Vi har brug for, at alle er 
klar over, at der er kommet nye reg-
ler for nr. 86. Regler der begrænser 
de studerende i deres daglige trivsel 
på universitet, regler vi ikke kan stå 
indefor, og som vi forsøger at få æn-
dret. Vi beder om opbakning fra vo-
res institut og vores medstuderende 
på alle de andre fag, for at vi igen 
kan få oprettet vores kosmos.

DEBAT
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Om fitnesscentre, gorillabrøl, blegfede 
studerende og kaos og kosmos



Af Mai Corlin-Petersen

Dorthe har travlt. Det ser jeg alle-
rede, da jeg kommer ind på det lille 
kontor på 4. sal i Snorresgade. Tav-
len er overtegnet med møder, arran-
gementer og nye ideer til, 
hvordan vejledningen af 
de studerende kan foregå. 
Dorthe virker dog helt ro-
lig, stemningen er god, og 
jeg har det som om, at det 
er mig, der skal til at blive 
vejledt om mine fremtidi-
ge karrieremuligheder. 

Kært barn har mange 
navne
Erhvervsvejleder, kar-
rierecoach, praktikkoor-
dinator, karrierevejleder, 
AC-vejleder og leder 
af studievejledningen. 
Dorthes jobfunktion har 
mange navne, men som 
udgangspunkt handler 
hendes jobfunktion om, 
at gøre de studerende 
her på ToRS bevidste om 
fremtidige erhvervsmu-
ligheder, hjælpe dem til 
at finde job efter endt 
uddannelse og støtte med 
jobbevidstheden, så job 
og karriere bliver tænkt 
ind i studieplanlægnin-
gen på en konstruktiv 
måde. 

Udslusning af studerende
Dorthe blev ansat i 2005 som et re-
sultat af universitetsloven fra 2003, 
hvor universiteterne forpligter sig 
til at hjælpe de studerende på de-
res videre vej ud i erhvervslivet. 
Det handler kort sagt om større og 
mere målrettet fokus på udslusning 
af de studerende fra den beskyt-
tede universitetsverden og ud i ar-

bejdslivet. Dorthe deltog i 2003 i 
et kompetenceudredningsprojekt 
på KU, der skulle sætte fokus på de 
studerendes kompetencer i forhold 
til erhvervslivet. Hvilken profil skal 
de studerende have, og hvad vil er-

hvervslivet have. Dette satte hende 
i gang med at tænke, og i 2005 blev 
hun så ansat som praktikkoordina-
tor og erhvervsvejleder. 

Tomt skrivebord
Dorthe startede således ved et tomt 
skrivebord, og så var det bare at gå 
i gang. Hun har siden tiltrædelsen 
lavet en pjece om praktikophold, 
arrangeret praktikseminarer, kan-

didatreception og forsøgt at få et 
overblik over de mange muligheder, 
vi har som studerende. Til efteråret 
arrangerer Dorthe blandt andet en 
kompetenceworkshop, som kom-
mer til at foregå for grupper af otte 

studerende, sådan at hun og 
de studerende kan komme 
mere i dybden og arbejde 
med de studerendes kom-
petencer gennem øvelser. 
Mere information om dette 
arrangement vil komme ud 
på punkt.ku mail.

Kom forbi til en snak
Dorthe opfordrer til, at stu-
derende, der går med tan-
ker omkring praktik, opsø-
ger hende, så de sammen 
kan finde ud af de praktiske 
ting omkring praktik, og 
hvilken praktikstilling, der 
ville være attraktiv for den 
pågældende studerende. 
Kom forbi til en snak med 
Dorthe på hendes kontor 
på 4. sal på Snorresgade på 
hverdage mellem 10 og 14 
eller send en mail og aftal et 
møde. 

I fremtiden ønsker Dorthe 
at indlede nogle studiepro-
cessamtaler for at forebygge 
frafald og gøre de studeren-
de bevidste om den hjælp, 

de kan få gennem vejledning. Kort 
sagt er budskabet fra Dorthe, at de 
studerende skal benytte sig af de 
tilbud om kurser og workshops, der 
kommer hen ad vejen. Hun vil som 
erhvervsvejleder gerne være mere 
synlig og bidrage med informatio-
ner, der kan hjælpe de studerende 
til en bedre og mere målrettet stu-
dietid.
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Brug din erhvervsvejleder!
Vi har næsten alle sammen modtaget mails fra erhvervsvejleder 
og praktikkoordinator Dorthe Horvath om diverse arrangemen-
ter og opslag om det ene eller andet, men hvad går hun egentlig 
rundt og laver?

Dorthe Horvath sidder klar til at vejlede dig om dine 
fremtidige erhvervsmuligheder, praktik og give dig 
råd til, hvordan du tænker karriere ind i din studie-

planlægning.



Tomt?*

      *I næste nummer bringer vi en stribe af Ask Ryding-Hernæs

ADMINISTRATIVT
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Åbningstider i Vejledningen Efterår 2008

Carsten Niebuhr Afdelingen
-Asger Johannsen

Østeuropa-, Minoritets- og 
Grækenlandsstudie
-Annemette Have

Asien, Eskimologi og Kompara-
tive Kulturstudier
-Ida Marie Vammen og Camilla 
Zhu pr. l. oktober

Religion, Indianske Sprog og 
Kulturer
-Signe Egerod Hubbard

International Vejledning
-Ida Marie Vammen og 
Annemette Have

Erhvervsvejledning
-Dorthe R. Horvath

Snorresgade 363

Snorresgade 363

Snorresgade 363

Artillerivej86, 
lok. 0.16

Snorresgade 363

Snorresgade 484

35 32 85 50
cni.studvejl@hum.ku.dk

35 32 85 50
oesteur.studvejl@hum.ku.dk
min.studvejl@hum.ku.dk
graesk.studvejl@hum.ku.dk
35 32 85 50
asien.studvejl@hum.ku.dk

35 32 89 55
relivejl@hum.ku.dk
indiansk.studvejl@hum.ku.dk

35 32 89 26
tors-international@hum.ku.dk

35 32 85 47
horvath@hum.ku.dk

Tirsdag 11-14

Onsdag 10.30 
- 12

Mandag 9.30-
11.00

Onsdag 9-12

Torsdag 9.30-
11.30

Alle dage efter 
aftale

Tirsdag 10-11

Onsdag 
10-10.30

Mandag 
9.00-9.30

Onsdag 12-13

Torsdag 
9.30-11.30

Alle dage

FAG OG VEJLEDER  STED      KONTAKT      TRÆFFETID      TLF.TID

Uden for træffetiden svarer Studievejledningen Humaniora på generelle spørgsmål.
Se også www.hum.ku.dk/vejledning
Studievejledningen Humaniora: Njalsgade 80, lok. 10.1.36 Tlf.  35 32 80 43 
Hverdage mellem 10 og 15. Mail: studievejledningen@hum.ku.dk 



Ask Ryding-Hernæs 24 år
Kinastudier (kinesisk)

Hvor kommer du fra? Albertslund.
Hvad ville du lave, hvis du ikke læste på 
universitetet? Være billedkunstner.
Hvad er den værste kommentar, du har 
fået ang. dit valg af studie? Det er rimelig 
nørdet, ikk?
Hvad var dit bedste modsvar? Ikke at 
svare.
Har du en yndlingsbog og/eller 
forfatter? Kapuscinski.
Har du kommentarer til det at være 
studerende på ToRS? Jeg føler ikke det 
store tilhørsforhold til ToRS. Vi er jo 
næsten kun her (på Asien Afdelingen, 
red.).

Madeleine Ry Jørgensen 25 år
Kinastudier (kinesisk), 6. semester

Hvor kommer du fra? Køge.
Hvad ville du lave, hvis du ikke læste på universitetet? Arbejde og rejse 
rundt.
Hvad er den værste kommentar, du har fået ang. dit valg af studie? Sig 
noget på kinesisk!
Hvad var dit bedste modsvar? Jeg plejer bare at sige et eller andet 
åndssvagt på kinesisk, men blev f.eks. engang spurgt om at oversætte: ’der 
er huller i min gummibåd, så derfor drikker jeg’.
Har du en yndlingsbog og/eller forfatter? Dantes Den Guddommelige 
Komedie.
Har du kommentarer til det at være studerende på ToRS? Jeg føler ikke 
den store tilknytning til ToRS, bortset fra at vi har timer derovre. Vi har 
kun haft ét fag, hvor vi har været på ToRS, og har mødt studerende fra 
andre studieretninger. 
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Vi på ToRS!

Lærke Pyndt Steinmann 21 år
Japanstudier (Japansk)

Hvor kommer du fra? Ballerup.
Hvad ville du lave, hvis du ikke læste på 
universitetet? Have et ”sabbatårsjob” som f.eks. 
at arbejde i en børnehave (som jeg gjorde, før jeg 
startede).
Hvad er den værste kommentar, du har fået 
ang. dit valg af studie? Det kan man jo ikke 
bruge til noget.
Hvad var dit bedste modsvar? Det kan man 
godt(!) Fordi det er spændende. Hvis man synes 
noget er spændende, så bliver man automatisk 
god til det.
Har du en yndlingsbog og/eller forfatter? Jeg er 
i gang med at læse en japansk digtsamling som 
hedder ’Salada kinenbi’.
Har du kommentarer til det at være studerende 
på ToRS? Hyggeligt. Det er rart, at der er 
så stor diversitet, når man færdes på CNA, 
f.eks. i kantinen. Der er mange forskellige 
studieretninger samlet under ét tag.  Asien 
Afdelingen er enorm hyggelig.

Ivana Djuric 23 år 
Studieretning: Russisk/
Østeuropastudier

Hvor kommer du fra? 
Bosnien og Herzegovina.
Hvad ville du lave, hvis du 
ikke læste på universitetet? 
Aner det ikke. Universitetet 
var en selvfølge.
Hvad er den værste 
kommentar, du har fået 
ang. dit valg af studie? En 
ingeniør ville vide, hvorfor 
jeg spildte hans skattepenge 
på den slags.
Hvad var dit bedste 
modsvar? Jeg ville ønske, 
at jeg havde haft et godt, 
sarkastisk svar.
Har du en yndlingsbog og/
eller forfatter? ’Broen over 
Drina’ af Ivo Andric.
Har du kommentarer til 
det at være studerende på 
ToRS? Der er bedre styr 
på tingene end på resten af 
KUA. 

Af Christian Stampe Jensen



Intet er så godt at mødes over som mad (og øl). Slyng har modtaget to opskrifter 
fra Sanne Arendse Møller, der læser tjekkisk og russisk. 

”De stammer fra min tid som ansat ved Slavisk Institut på Århus Universitet. Jeg var studievejleder for slavisk Åbent 
Universitet, og nogle kolleger og jeg lavede mad til de studerende (120 personer!), når der var weekendkurser. 
Maden var naturligvis slavisk, opskrifterne var oversat af os selv, og de studerende fik opskrifterne med hjem. 
Vores mest sympatiske opskriftstitel var ”Bosniske lænder”. Vi optrådte også for de studerende med russiske sange 
og med musik fra de slaviske lande – Joel (Nordborg Nielsen red.) var også med, han kan spille Balkanmusik, så 
det vil noget!”

MADKLUMME
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Så er der mad!

Tjekkiske urtebrød

6 ½ dl. lunkent vand
50 gram gær
7 tsk. salt
1 kilo mel

Gæren udrøres i vandet. De øvrige ingredienser 
røres i. Dejen æltes godt. Et stykke hen i 
æltningen deles dejen.

Til den ene halvdel tilsættes 2 bundter fintklippet 
dild og 1 spsk. oregano. Til den anden halvdel 
tilsættes 14 (jaja!) fed presset hvidløg og 1-2 
spsk. tørret salvie.

Dejen æltes, til urterne er fordelt og skal herefter 
hæve en time. Form derefter dejen til to runde 
brød. Brødene skal hæve i 45 minutter og 
derefter bages ved 200 grader i cirka 45 minutter 
– de skal lyde hule, når de bankes under bunden.

Azú

Til fire personer

1 kg. mør okseklump, 10-12 cm. høj, skæres i 1 cm. tykke 
skiver. Skiverne bankes med en kødhammer og skæres i 
½ cm. tykke strimler.
4 løg skæres fint.
Kødet svitses i smør og kommes i en gryde.
Løgene svitses i smør og kommes i gryden.
800 gram kartofler skæres i terninger, svitses i smør og 
kommes i gryden.
Kødbouillon hældes ved, så det lige dækker.
½ ts. karry 
2 ts. soja
1 ts. paprika
1 ts. sort peber
En anelse tomatpuré
Laurbærblade
2 fed hvidløg skåret meget fint

Man kan evt. komme en anelse kanel i. Hvis man vil, kan 
man også jævne retten. Den skal simre cirka en halv timean også jævne retten. Den skal simre cirka en halv time 
(til kødet er mørt).

Pyntes med persille.

En dåse saltede agurker skæres i skiver og kommes 
i efter at retten er færdig. Agurkerne må kun være 
saltsyltede, ikke syltet med sukker.

Hvad spiser man på den 
russiske tajga, i det nordli-
ge Kina eller på Grønland? 
Har du en opskrift på reli-
giøs mad? Slyng er stedet, 
hvor du kan udveksle op-
skrifter fra dit specifikke 

fagområde med dine med-
studerende. Send dine op-

skrifter til 
slyng@punkt.ku.dk. 

Gerne med en lille kom-
mentar.



Udenforstående person ”A”: 
”Hvad læser du så?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Jeg 
læser arabisk.” 
Udenforstående person ”A”: ”Hold 
da op! Kan man godt det?” 
Uskyldig arabiskstudende: ”Ja.” 
Udenforstående person ”A: ”Har du 
så lært at skrive?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Ja, 
det er faktisk ikke det sværeste.” 
Udenforstående person ”A”: ”Når I 
skriver, bruger I så et alfabet eller 
sådan nogen tegn?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Øh… 
Et alfabet. Men det består jo af nog-
le tegn. Altså bogstaver. Ligesom 
alle andre alfabeter.” 
Udenforstående person ”A”: ”Lærer 
I så at skrive bagvendt?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Det 
udbydes der mig bekendt ikke no-
gen kurser i. Men vi skriver fra høj-
re mod venstre, fordi det ville se ret 
mærkeligt ud at skrive fra venstre 
mod højre på arabisk. Ligesom hvis 
man skrev fra højre mod venstre på 
vores alfabet…”. 
Udenforstående person ”A”: ”Hvor 
længe har du så læst det?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”I to 
år.” 
Udenforstående person ”A”: ”Kan 
du så tale det flydende?” 
 Uskyldig arabiskstuderende: ”Det 
kan man vist ikke ligefrem påstå...” 

 Udenforstående person ”B”: 
”Hvad læser du så?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Jeg 
læser arabisk.” 
Udenforstående person ”B”: ”OK!

Hvorfor? Er du muslim?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Nej.” 
Udenforstående person ”B”: ”Er 
der så mange af sådan nogen på 
studiet?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Hvaf-
for nogen?” 
 Udenforstående person ”B”: ”Alt-
så… arabere?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Ja, 
der er nok flere end på de fleste 
andre studier, men der er flest dan-
skere.”
Udenforstående person ”B”: (tyde-
ligt rystet i sin grundvold):  ”VIR-
KELIG?!?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ” Ja, 
virkelig…”. 
Udenforstående person ”B”: ”Jeg 
kan forstå, hvorfor en araber læser 
det. Men hvorfor skulle en dansker 
læse arabisk?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Det 
ved jeg ikke. Noget skal man jo 
læse. Og så er det jo rart, at man let 
kan leve for SU i de arabiske lande, 
og at solen skinner dernede.” 
Udenforstående person ”B”: ”Er det 
ikke farligt at tage til de arabiske 
lande?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Nej. 
Det er formentlig mere farligt at gå 
en tur i Holmbladsgade. Man behø-
ver jo ikke ligefrem at tage til Irak.” 
Udenforstående person ”B”: ”Kan 
en kvinde godt gå rundt dernede?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Ja, 
hvis hun ikke vil betale for en bus 
eller en taxa, så må hun jo gå…” 

Udenforstående person ”C”: 
”Hvad læser du så?”  

Uskyldig arabiskstuderende: ”Jeg 
læser arabisk.” 
Udenforstående person ”C”: ”Hvad 
mener du så om de der Hizb ut 
Tahrir?” 
Uskyldig arabiskstuderende: 
”Hvorfor skulle jeg mene noget om 
Hizb ut Tahrir?” 
Udenforstående person ”C”: ”Du 
læser jo arabisk…” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Ja, 
men ikke hos Hizb ut Tahrir…” 
Udenforstående person ”C”: ”Hvad 
med alle dem, der går med tør-
klæde?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Ja, 
hvad med dem?” 
Udenforstående person ”C”: ”Hvad 
mener du om dem?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”På 
mit studium lærer vi ikke, hvad vi 
skal mene om folk, der går med 
tørklæder. Jeg har ikke en mere 
interessant mening om det, end du 
sikkert har.” 
Udenforstående person  ”C”: ”Der 
bor nogle somaliere i min opgang, 
og dem kan jeg virkelig ikke for-
drage!” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Aha.” 
Udenforstående person ”C”: ”Sådan 
nogle dernede fra har jo en helt an-
den kultur.” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Ja, 
det kan der være noget om…” 
Udenforstående person ”C”: (lidt 
stolt over at have fået sit udsagn 
bekræftet af en ”fagperson”): ”De 
spiller også høj musik i deres biler.” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”So-
malierne fra din opgang?” 
Udenforstående person ”C”: ”Nej, 
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Det er hårdt at være ToRS-studerende!
Følgende bidrag fra en arabiskstuderende vidner om de mange fordomme og den 

manglende forståelse mange ToRS-studerende ofte konfronteres med, når de i ”den 
virkelige verden” proklamerer, at de læser et lille og marginalt sprog- og kulturfag 

fra et område af verden, som de færreste har konkrete erfaringer med.

Af Camilla Hjort
Arabisk på 4. semester
 
Det er hårdt at være arabiskstuderende. Men det hårdeste er ikke, at man udsættes for at skulle lære et uhørt antal 
bizarre verbalbøjninger, talregler, som ikke engang de modersmålstalende selv kan finde ud af, eller et vokabular på 
størrelse med kongen af Saudi Arabiens harem. Nej, det hårdeste er de mærkværdige spørgsmål og kommentarer, som 
man gang på gang udsættes for, når man begår den fejl åbent at fortælle udenforstående hvilket studium, man går på. 
Følgende eksempler er fra virkelighedens verden gengivet efter hukommelsen:



sådan nogle unge arabere eller tyr-
kere eller hvad de er.” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Nårh 
ja.” 
Udenforstående person ”C”: (tviv-
lende, men i et tydeligt forsøg på at 
være imødekommende overfor den 
garanteret pladderhumanistiske 
indvandrer-elsker): ”Men der er 
vel også nogle af dem, der er gode 
nok…” 
Uskyldig arabiskstuderende: (opgi-
vende): ”Ja, bestemt…” 
Udenforstående person ”D”: ”Hvad 
læser du så?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Jeg 
læser arabisk.” 
Udenforstående person ”D”: ”Er 

det persisk?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Nej, 
det er arabisk…” 
Udenforstående person ”D”: ”Hvad 
er persisk så?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Det 
er et andet sprog. Man snakker det 
i Iran.” 
Udenforstående person ”D”: ”Hvor 
snakker man så arabisk? Er det 
ikke i Afghanistan?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Nej, 
man snakker det ikke i Afghanistan. 
Men mange andre steder. Egypten, 
Syrien, Palæstina, Marokko…” 
Udenforstående person ”D”: ”Nej, 
hvor MÅ det være svært! Er det 
ikke bare sindssygt hårdt at læse 

arabisk?” 
Uskyldig arabiskstuderende: ”Jo, 
det er virkelig hårdt” (you have no 
idea…!). 
  
Jeg foreslår, at man fra og med stu-
diestart 2008 udbyder et obligato-
risk kursus til nye studerende, hvor 
man lærer at håndtere besvær-
lighederne med at forholde sig til 
omverdenens besynderlige syn på, 
hvad en ToRS-studerende mon er 
for en størrelse. Ellers må man jo, 
af hensyn til vi studerende, bure os 
inde med andre indforståede i 3 år. 
Eller eventuelt flytte alle studierne 
til regionalområderne…  
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7. oktober:  Den sultne coyote: En billedfortælling ved Mette Hald Hundewadt 
  kl. 19.30 – 21.30 (indlagt pause), gratis adgang
   Den Gule Villa, Dirch Passers Allé 2, Frederiksberg

9. oktober: Foredrag ved forskningsadjunkt, ph.d. Lars Kjær Bruun, ToRS, Københavns Universitet: 
  Thomas Jeffersons bibel. Kl. 20.00 på Artillerivej 86, 2. sal, lokale 2.34.
  Religionshistorisk Forening

 OKTOBER 2008

4. november: Den 4.-22. november 2008 afholder Den slovakiske Ambassade i samarbejde med 
  Østeuropæisk Afdeling en udstilling om Slovakiet i Centraleuropa. Udstillingen bliver vist i  
  Snorres gade 17-19 på 3. sal med åbningstiden 9-16 mandag til fredag.

6. november: Foredrag ved ph.d.-studerende Danny Raymond, DIIS:
  Er konflikten mellem palæstinensere og israelere religiøs? Kl. 20.00 på Artillerivej 86, 2. sal,  
  lokale 2.34. Før foredraget er der generalforsamling i Religionshistorisk Forening kl. 19.00.
  Religionshistorisk Forening

28. november: Præsentation af nye kandidater – tid og sted annonceres nærmere, husk at checke foreningens  
  hjemmeside: www.staff.hum.ku.dk/pluchau/rhf/

 NOVEMBER 2008

2. december: Julestue og Slyngs redaktionsmøde kl. 15 i russerbaren på Snorresgade.

4. december: Foredrag ved cand.teol. & ph.d. Lene Sjørup:
  Katolsk lobbyisme I EU: Baggrund og metode. Kl. 20.00 på Artillerivej 86, 2. sal,   
  lokale 2.34.

 DECEMBER 2008

 KALENDER



Bagklog
Slyng ville gerne have haft de nye ToRS-studerende på banen 
allerede i dette nummer. Desværre er meldingen fra tutorerne, 
at russerne har haft travl med introdage og rusture - ja, nogle er 
sågar ikke kommet hjem fra rusturen endnu. Vi fik dog denne 

fotoserie tilsendt fra asienstudiernes rus-
tur. Billederne viser Troels og Andreas’ 
romantiske afslutning på en dramatisk 
dag...
Vi på Slyngs Bagklog glæder os meget til 
at høre mere fra de nye studerende.


