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Bagsiden

Leder

Slyng fylder 1 år!
Kære læser!
Velkommen til december-udgaven
af SLYNG, som på flere måder er
et skelsættende nummer i redaktionens historie. Først og fremmest
runder SLYNG med nærværende
udgave ét år. Men dette er også
nummeret, hvor vi står midt i et generationsskifte på redaktionen og
skal tage afsked med to af SLYNGs
tilbageværende grundlæggere, Maya
Schuster og Martin Krabbe-Poulsen.
En stor tak skal de selvfølgelig have,
for havde det ikke været for deres
omhu og utrættelige indsats, havde
SLYNG aldrig overlevet sit første
år. Maya og Martin vil dog fortsat
følge det redaktionelle arbejde fra
sidelinjen indimellem henholdsvis
bachelor- og specialeskriveriet.
Med Martin og Mayas afgang har
vi dog fornøjelsen af at kunne byde
velkommen til en håndfuld nye
medlemmer på redaktionen, herunder Silke Haubart Cohen, som læser
på Religion og Minoritetsstudier.
Velkommen skal også lyde til Ask
Ryding-Hernæs, hvis stribe vi ser
frem til at have som et fast indslag i
de kommende forhåbentligt mange
numre af SLYNG. Og endelig skal
der også bydes velkommen til Alexander Hansen, som læser japansk
på tilvalg på Afdeling for Asienstudier.
Julen nærmer sig og dette nummer af SLYNG bliver således det
sidste i 2008. I den anledning vil
vi gerne invitere alle studerende og
ansatte på ToRS til vores Julestue,
som vil finde sted i vores nye redak-

tions/fællesfagrådslokale på 1. sal
på Snorresgade, tirsdag d. 2. December fra 15-18. Der vil være både
julehygge og knas. Dette er også en
enestående chance for alle som har
ligget søvnløse og tænkt på at være
med på redaktionen, men som bare
ikke har nået at deltage på de åbne
redaktionsmøder endnu. Kom kun!
Det er i særdeleshed uforpligtende,
og hvis du skulle få lyst til at være
med, er det helt op til dig, hvad du
vil bidrage med, og kan du ikke
finde på noget, så har vi helt sikkert
en opgave. Foruden selve skriveriet
skal der laves layout, tages gode billeder, og tegnes. Dertil kommer arbejdet med at sætte hele nummeret
sammen, som vi ser frem til at gøre
i fællesskab i det nye redaktionslokale. Vi mangler stadig at få alle afdelinger af instituttet repræsenteret
på redaktionen!
Kan man ikke komme til vores Julestue behøver man ej lade tårerne
trille, for SLYNG er netop kommet
på Facebook. Går du derfor og lurer
på at blive en del af redaktionen, kan
du passende melde dig ind i grupperummet ’SLYNG’, og følge lidt med
på sidelinjen.
Som et nyt tiltag i SLYNG vil vi i dette og kommende numre forsøge at
bringe en fælles aktivitetskalender
for alle instituttets otte afdelinger.
Med aktiviteter tænkes der først og
fremmest på gæsteforelæsninger
og foredrag, men naturligvis også
fester, de årlige julefrokoster osv.
Vi har forgæves forsøgt at få fat i
repræsentanter fra de enkelte afdelinger til at holde os orienterede

om begivenheder af relevans for instituttet. Derfor opfordrer vi alle til
at underrette os, når der planlægges
aktiviteter, som er åbne og kunne
være af interesse for studerende på
instituttets øvrige afdelinger.
I erkendelse af at der foregår så mange spændende gæsteforelæsninger,
foredrag og andre arrangementer
rundt omkring på instituttets afdelinger, men at vi alle desværre kun
har tid og mulighed for at deltage i
en brøkdel af dem, synes vi på redaktionen, at det kunne være spændende, om vi kunne få studerende
til at bidrage med ’reportager’ derfra, i form af kritiske anmeldelser af
arrangementernes faglige indhold.
Derfor opfordrer vi alle, der sidder
med til et arrangement, en forelæsning eller andet, at man skribler et
eller andet ned, tager et par billeder
og sender det til redaktionen.
På trods af nærværende nummers
tema, som omhandler sprog, har vi
modtaget et meget beskedent antal
bidrag, hvilket burde give anledning
til bekymring, da de fleste studerende på ToRS læser et sprog. Nuvel,
dette vælger vi på redaktionen at
tolke som et udslag af dette semesters fremskyndede afleveringsfrister.
Næste nummers tema bliver ”Minoriteter”.
Uden nærmere præsentation af dette nummers indlæg, skal der her til
slut blot opfordres til at gå direkte
til kilderne. God læselyst!
Af Christian Stampe Jensen

Er du træt af bloggeri, og hungrer du efter din egen ÆGTE spalteplads?
Har du en god ide til en temaserie, som du gerne vil skrive?
Så kom og vær med i Slyng-redaktionen og få afløb for din kreativitet!

Deadline for næste nummer: 9. februar 2009
Tema: Minoriteter



Tema: Sprog

Nawatl og namwanga

-på State University of New York at Albany
Steffen Haurholm-Larsen er 26 år og læser til kandidat i Indianske Sprog og Kulturer. Den 17. august i år påbegyndte han et år på State University of New York
at Albany (SUNY Albany). Her fortæller han om sine indtryk fra dette studiested
samt sprogene, han beskæftiger sig med.

Af Steffen Haurholm-Larsen
(teddy_30@hotmail.com)
Indianske Sprog og Kulturer

vede at få opholdet i stand.
På Indianske Sprog og Kulturer er
fokus primært på de oprindelige
kulturer i Mesoamerika (Mellemamerika og Mexico). Faget er så at
sige empirisk funderet, men lægger
op til at den enkelte studerende, dels
tilegner sig teoretisk viden inden for
historie, arkæologi, lingvistik, og antropologi, og dels vælger én af disse
discipliner at lægge særlig vægt på,
hvad angår tilvalgsfag, og gennem
individuelle studier. Jeg har personligt fattet stor interesse for den
lingvistiske tilgang til studiet.
På BA delen fylder studiet af sproget nawatl, et mexicansk sprog, en
stor del. Nawatl tjente som kon-

I dag er verden på flere måder blevet
mindre, end den var engang, og det
er nok den vigtigste grund til at jeg,
en studerende fra Københavns Universitet, i disse dage tager et år af
min uddannelse ved et amerikansk
universitet.
Takket være internettet er det blevet
lettere at søge (og distribuere) oplysninger om uddannelsesmuligheder i udlandet. Samtidig har internettet lettet adgangen til den samlede udgivne litteratur verden over,
og det var faktisk i litteraturlisten
til en bog, købt
over internetSUNY Albany - University Hall.
tet, at jeg første
Foto: Justin Higgins
gang opdagede
at SUNY Albany
eksisterede. Det
var også på internettet, at jeg
søgte yderligere
oplysninger om
mulighederne
for at tage en del
af min uddannelse her. Dermed dog ikke
sagt at jeg vil
underkende vigtigheden af den
massive støtte til
projektet, som
jeg fik fra Una
Canger gennem
hele den lange
proces, det kræ-



taktsprog, et såkaldt lingua franca,
i præcolumbiansk tid i store dele
af Mesoamerika. Fordi nawatl var
så udbredt da europæerne overtog
magten i området, er det bedre dokumenteret end noget andet sprog i
Mesoamerika, fra slutningen af det
16. årh. De historiske kilder, skrevet på nawatl fra kort efter europæernes ankomst og fremefter, tæller
tusindvis af dokumenter i næsten
alle tænkelige genrer fra ordbøger
og grammatikker, over etnografiske
beskrivelser og retsdokumenter, til
poesi og krøniker. Netop derfor er
studiet af nawatl, eller aztekisk som
det også kaldes, fordi det var det officielle sprog i det aztekiske impe-
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rium, så relevant for forståelsen af hvilket sprog der bliver genstand
områdets historie.
for kurset, bl.a. om man kan få en
På KU har jeg haft det privilegium taler af sproget til at stille sig til råat blive undervist i nawatl af Una dighed som informant eller consulCanger, som gennem mange år har tant, som det nu hedder. Sidste år
været studieleder, forsker og ikke studerede man således tyrkisk fordi
mindst underviser på Indianske
Sprog og Kulturer, indtil hun trak
”De humanistiske fag i
sig tilbage i sommer. Her på SUNY
USA er dog struktureret
er jeg til gengæld så heldig at kunne
på en noget anderledes
videreføre disse studier hos Louise
måde
end i Europa. Her
Burkhart, en amerikansk kulturantropolog, som også tælles blandt
danner Anthropology en
eksperterne i nawatl, og en del af årslags paraply-disciplin
sagen til, at jeg søgte til netop dette
for lingvistik, kulturanuniversitet.
tropologi, arkæologi og
De humanistiske fag i USA er dog
fysisk antropologi.”
struktureret på en noget anderledes måde end i Europa. Her danner
Anthropology en slags paraply-disciplin for lingvistik, kulturantropo- det ikke var muligt, at finde en taler
logi, arkæologi og fysisk antropolo- af et mesoamerikansk sprog.
gi. Det betyder ikke, at forskere ikke Men det er egentlig ikke vigtigt, hvilspecialiserer sig i hvert deres områ- ket sprog man studerer i dette fag,
de, men det gør, at en lingvist med eftersom det primære formål med
speciale i zapotekisk og andre me- faget naturligvis er at lære, hvordan
soamerikanske sprog, og en særlig man indsamler sproglige data fra
interesse for syntaks, arbejder dør en menneskelig kilde, og organiseom dør med en inkarneret bantuist rer og formaliserer disse data, så de
(lingvist med speciale i bantusprog), kan bruges af andre. Men selvfølgemed speciale i fonologi. Tilmed for- lig er det en kæmpe fordel, hvis den
holder det sig således, at disse to studerende i forvejen kender noget
lingvister her på SUNY skiftes til til det sprog, der studeres. For mit
at undervise i lingvistiske feltmeto- eget vedkommende kendte jeg intet
der. Og sådan gik det til at jeg, en til bantusprog inden semesterstart,
studerende fra Indianske Sprog og bortset fra de få sætninger på SwaKulturer, hvis vante ”rammer” er hili, som indgik i opgaver i tilvalgsMesoamerika, i dette semester er faget Grammatisk analyse nogle år
godt på vej til at tilegne mig et ind- tilbage. Men alligevel var jeg ikke
gående kendskab
til
namwanga,
				
Nawatl
et bantu sprog
der tales af ca.
1. pers. sing.		
ni-			
en kvart mil1. pers. plur.		
ti-			
lion mennesker i
Passiv
markør		
-wa- / -lo-		
Zambia og TanApplikativ			
-lia- / -lwia-		
zania.
De to nævnte
lingvister
med
vidt forskellige interesseområder helt på bar bund. For bantusproskiftes som sagt til at undervise i gene ligner på flere måder nawatl
lingvistiske feltmetoder eller Field- og mange andre mesoamerikanske
methods in Anthropological Lin- sprog. Lad mig give en lille samguistics, som det hedder. Det bety- menligning mellem nawatl og namder, at hvis jeg var kommet sidste wanga: De er begge agglutinerende
år eller næste år, så ville jeg mulig- sprog, dvs. bøjning i tider, måder,
vis have lært et zapotekisk sprog at og personer samt afledning sker
kende i stedet. Men det er alligevel ved at tilføje enten et præfiks eller
ikke helt sandt. For der er også an- et suffiks.
dre faktorer, som er afgørende for, De har samme syntaktiske opbyg-

ning mht. personaffikserne: Subjekt-objekt-verbum.
De har begge et applikativ suffiks.
Ingen af de to sprog har en skarp
skillelinje mellem verber og adjektiver.
Der er flere ligheder end disse, men
dette er bare for at illustrere, at jeg
har genfundet mange karakteristika
fra nawatl i et sprog som tales tusindvis af kilometer fra Amerika, og
som jeg i øvrigt intet kendte til på
forhånd. Men mens de ovenstående
lighedspunkter udelukkende angår
strukturen i de to sprog, så kan jeg
konstatere, at der faktisk også er
visse ligheder i selve materialet. Se
f.eks. på følgende sammenligning
af affikser (se skema nederst på siden).
Selvfølgelig er der flere forskelle på
nawatl og namwanga, end der er ligheder, og det har været spændende,
og er det fortsat, at gå på opdagelse
på ukendt grund, hvilket lingvister
jo gør, hver gang de går i gang med
at dokumentere et hidtil udokumenteret eller underdokumenteret sprog. Namwanga hører til den
sidste kategori, og jeg synes, det gør
opgaven ekstra spændende at tænke
på, at den opgave jeg afleverer om
namwanga som afslutning på dette
semester, er blandt de allerførste
beskrivelser af sproget.
Samtidig er vi en gruppe på 5 studerende som er ved at lave en elektronisk namwanga
ordNamwanga
bog. Projektet
er en del af
nkurset ”Docutumentation of
-wIndangered
-il- / -elLanguages”,
som handler
om former for
lagring og distribution af sprogdata,
i form af ordbøger, lydfiler, online
ordbøger, og ikke mindst programmerne, der bruges dertil.
At besøge et universitet i udlandet
og studere sammen med ”de lokale”,
er for mig i sig selv en berigende oplevelse. Dertil kommer kontakten til
underviserne på universitetet og det
akademiske indhold, der tilsammen
gør det til en fornøjelse at være her.
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Et frit folk eller
bare et folk?
Ordet thai, som indgår i navnet ’Thailand’ og bruges af og om folk af samme
nationalitet (’thaier’ eller ’thailændere’), havde ifølge den afdøde marxistiske
tænker, forfatter og revolutionær, Jit Phumisak, en anden betydning, end landets
ledere og ideologer tillagde det ved navneændringen fra Siam til Thailand i 1939.
Uanfægtet af Phumisaks påstand er den officielle betydning af ordet ’thai’ den
dag i dag stadig tvetydig, men en egentlig revision af ordet og dets betydning har
aldrig og vil utvivlsomt heller aldrig komme til at finde sted

Af Christian Stampe Jensen
Kandidatstuderende
Thai/Sydøstasienstudier
Sprog er en fantastisk størrelse.
Det danner et væsentligt grundlag
for vores evne til at kommunikere
med hinanden, og kan desuden
fungere som et væsentlig idenfikationsgrundlag. Ikke overraskende har
sproget derfor spillet en betydningsfuld rolle i udformingen af nationale
identiteter med nationalstaternes
opblomstring. Et fremragende eksempel herpå er Thailand, hvor
sproget har haft en betydningsfuld
rolle i udformningen af den thailandske nationalidentitet, som den
har udviklet sig over de seneste
hundrede år.
Siam var oprindelig en betegnelse,
som de omkringliggende riger/
kongedømmer tillagde den befolkningsgruppe, som udvandrede fra
det sydlige Kina og efter mongloernes fremmarch, bosatte sig i det
som i dag udgør det centrale Thailand. Først ved kolonimagternes
ankomst til Sydøstasien, begyndte
navnet Siam at optræde i de officielle dokumenter og traktater, som
blev indgået med europæerne. Med
sig bragte europæerne vestens videnskaber, herunder kartografien
og ideen om nationalstaten, og kong
Mongkut indså, at uden en reform
efter vestligt forbillede ville landet



inden længe blive opslugt af de truende kolonimagter, således som det
skete for Burma i 1825 og Vietnam,
Laos og Cambodia fra 1868 og fremefter. Hermed påbegyndte Chakrireformationen, som omdannede det
ellers tidligere udefinerede kongedømme Siam til et nøje afgrænset
kortlagt landområde, med fastsatte
grænser, som adskilte landet fra
Britisk Burma, og Fransk Indokina.
Som det eneste ukoloniserede land
i Sydøstasien kom Siams selvstændighed til at spille en væsentlig rolle
i opbygningen og udformingen af
det nationalistiske narrativ, som
blev grundlagt af kong Mongkut og
videreudviklet af de efterfølgende
konger, navnlig Kong Vajiravudh
fra 1910-1925. I 1939 blev Siam omdøbt til Thailand som et led i det
national-fascistiske projekt, Phibun
Songkhram forsøgte at etablere.
Med endelsen ’-land’ og med præfikset ’thai’, som officielt blev tillagt
betydningen ’at være fri’, ønskede
Phibun og hans chefideolog, Wichit
Wathakan, at opnå international anerkendelse af landet, og at signalere
Thailands plads som en selvstændig
nation mellem verdens øvrige nationer. Denne brug af ordet ’thai’ dannede således et væsentligt udgangspunkt for udformingen af nationalidentiteten og narrativet om landets
selvstændighed, som skulle bruges
til at fremelske loyalitet til natio-

nen og dens ledere. Ordet var med
dets betydning således næsten som
skabt til det formål, det skulle tjene.
Men ordet havde i virkeligheden en
helt anden oprindelse, og en mere
tvetydig betydning end aktørerne
bag nationalstatens opblomstring i
30’ernes Thailand var klar over.
Oprindelsen af ordene thai og
tai
Den marxistiske forfatter og revolutionær, Jit Phumisak, fremsatte i ét
af sine mest kendte værker, Khwaam pen maa khong kham sayaam,
thai, laaw lae khom lae laksana
thang sangkhom khong chuechonchat (som Phumisak skrev i perioden 1957-63 men hans sad fængslet)
den påstand, at ordet thai har flere
betydninger end den officielt tillagte. Heri beskrev han, hvorledes
ordet fejlagtigt menes at stamme fra
kinesisk, navnlig fra ordene thian,
(som oversat kan betyde ’himmel’,
’natur’, ’gud’, ’guddommelig’ eller
’vejr’), tâi (som oversat fra dialekten
i det centrale Kina kan betyde ’himmel’), og ordet ’tâa’ (som betyder
’stor’), hvis brug Phumisak lokaliserede til Guangdong-provinsen, hvor
han observerede, at det på den lokale dialekt havde samme betydning.
Ifølge Phumisaks egne studier bliver en befolkningsgruppes navn til
i dens interaktion og relation til en
anden befolkningsgruppe. Hvis or-
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Jit Phumisak fik et indgående kendtskab til Marxismen, da han i 1953 blev ansat af den amerikanske
ambassade til at oversætte det Kommuistiske Manifest til Thai. Phumisak udviklede sig efterfølgende til
en stærk kritiker af den thailandske nationalisme og
den stærke anti-kommunisme under Sarit Thanarat.
I 1957 blev Phumisak fængslet beskyldt for at være
kommunist. Efter sin løsladelse 6 år senere sluttede
Phumisak sig til det thailandske kommunistparti,
CPT, og deltog i kampen mod militærdiktaturet,
indtil han blev dræbt i 1965. Efter studenteroprøret i 1973, som væltede efterfølgerne af Sarits militærdiktatur, blev Phumisak et revolutionært ikon,
’Thailands Che Guevara’, og inspireret af ham, sluttede mange unge sig til de kommunistiske oprørere i
junglen, da militæret atter tog magten i 1976

det thai skulle stamme fra kinesisk,
havde det ifølge Phumisak været en
betegnelse, som kineserne brugte til
at omtale deres naboer i syd. Men
hvis dette var tilfældet, forekom det
ham dog at være usandsynligt, at kineserne havde brugt sådanne ”storslåede” betegnelser som ’guddommelig’ eller ’himmel’. Tværtimod
påpegede Phumisak, at disse folk i
syd blev mødt med foragt, og at der
blev set ned på dem af kineserne.
De blev kaldt ’primitive’, ’uciviliserede’ og ’barbarer’, ligesom europæerne blev kaldt for phii daeng
(’rødhårede spøgelser’ på Thai). På
det tidspunkt Phumisak forfattede
sit værk, påpegede han, at betegnelserne ’primitive’ og ’uciviliserede’
stadig var i erindring blandt ældre
kinesere bosat i Thailand. Derfor
mente Phumisak, at det var usandsynligt at ordet thai skulle have kinesisk oprindelse, da betydningerne
heraf ville ophøje og ikke fornedre
de befolkningsgrupper, som det formodentligt skulle have været brugt
til at betegne.

På baggrund
af den fejlagtige påstand
om at ordet
thai
skulle
stamme fra
kinesisk,
mente Phumisak,
at
det var mere
sandsynligt, at ordet stammede fra
sprogstammen Tai (eller Tai-Kadai,
hvortil Thai medregnes), altså den
pågældende
befolkningsgruppes
eget sprog. Han påpegede, at der i
Tai sprogstammen findes to dialekter, og to måder at udtale ordet
thai på, nemlig en aspireret måde,
/thai/, og en ikke-aspireret måde, /
tai/. Den første (aspirerede) dialekt
sporede Phumisak til befolkningsgrupper i det centrale Thailand,
Nordøst Thailand (eller Isaan-provinsen), det sydlige Thailand, det
nordlige, centrale og sydlige Laos,
og det nordlige Vietnam.
Befolkningsgrupperne i det nordlige
Thailand, inklusiv T(h)ai Lü i Xishuangbanna (eller Sipsongpanna)
i Yunnan-provinsen i det sydlige
Kina, og i den nordligste del af Laos,
Phongsali, samt Tai Yai-folket i Shan
Staten i Burma, inklusiv Khamtifolket, udtalte ifølge Phumisak ordet uaspireret, altså tai. Således var
der tale om ét og samme ord, men
udtalt på to forskellige måder, og et

ord som stammede fra disse befolkninggruppers egen sprogstamme,
og ikke som siam et navn tildelt af
andre befolkningsgrupper (Phumisak hævdede i øvrigt i samme
værk, at siam var en betegnelse,
som stammede fra Sanskrit, og betød ’mørk’ eller ’sort’, som khmererne brugte om deres naboer i vest).
Ordene thai og tai i deres anvendelse
Som led i sin argumentation brugte
Phumisak det faktum, at ordet thai i
Laos og Isaan-provinsen i Thailand
blev brugt i en sammenhæng, hvor
det bedst kunne oversættes med
det thailandske ord khon, som betyder ’person’ eller ’folk’. Ligeledes
påpegede han, at brugen af ordet
tai blandt Tai Lü folket i Xishuangbanna-provinsen, som det indgik
i et lokalt ritual, kunne oversættes
med samme betydning. I et værk fra
det tidligere kongerige Lan Chang,
hvori ordet thai indgår i flere af
værkets vers, påpegede Phumisak
ligeledes, at ordet kunne oversættes til phûukhon (som på Thai betyder ’folk’). I samme værk fandt
Phumisak også betegnelsen thai
for stammefolk og andre befolkningsgrupper, som han påpegede
ligeledes kunne oversættes som
’folk’ (chaaw på Thai). Phumisak
genfandt også denne brug blandt
Tai Yai i Shan Staten, hvor ordet
tai også blev brugt som betegnelse
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for de 30 forskellige grupper (Palaung, Karennerne, Kachin, Chin
mm.), som befolkede bjergene. Et
sted i værket optræder betegnelsen thûaythai, som også kendes fra
Ramkhamhaeng-inskriptionen (den
tidligst daterede inskription som
danner grundlag for det moderne
thai skriftsprog), som ligeledes kan
oversættes som ’folk’ eller ’borgerskab’.Denne brug af ordet thai/tai
afspejlede ifølge Phumisak, at der
var en markant forskel på brugen
af ordene thai og khon, som afspejler en grundlæggende adskillelse
mellem det at være et ”socialiseret
menneske” og en del af et samfund,
imodsætning til at være et individ
eller ”ikke-socialiseret væsen” (en
vild eller primitiv). Denne parallel
fandt han også afspejlet i det engelske sprog i modsætningen mellem
man og people.
Som endnu et led i sin argumentation påpegede Phumisak, at der
forelægger dokumenter fra Mingdynastiet under Thian Yu Choeng,
som refererede til de etniske mindretal i syd. Af disse dokumenter
fremgår det, at disse folk kaldte sig
for Tai. Phumisak påpegede også,
at ordet tai indgik i betegnelsen,
som befolkningerne i Guangdong
og Guangxi-provinserne brugte om
sig selv. Samme betydning genfandt
Phumisak på laotisk og i Isaan-provinsen i Thailand, og dermed var der
altså en parallel og en fælles brug af
ordet tai/thai i alle de nævnte områder, hvor ordet også blev anvendt
med betydningen ’gruppe’.
Baseret på sin gennemgang af de
forskellige kilder, konkluderede
Phumisak at ordene tai og thai havde et fælles udspring af sprogstammen Tai, og bedst kunne oversættes
som ’folk’, og at betegnelsen stammede fra en opdeling mellem folk
som indgik i en samfundsmæssig
relation, tilhørende en specifik befolkningsgruppe, imodsætning til
’primitive folk’.
Phumisak stod ikke alene med
denne iagttagelse, og var ikke den
første til at anfægte ordets officielle
betydning og påpege tvetydigheden.
F.eks. havde den franske arkæolog



sammenhæng at ordets officielle
betydning er opstået.

og historiker George Coedes (19861969), og den danske Major Erik
Seidenfaden, som var udstationeret
i Siam og skrev bøger om landet,
begge fremsat beviser for, at begtegnelsen thai var tvetydig og bedst
kunne oversættes som ’person’ eller
’folk’.
Selvom ordet thai ikke indgik i
daglig tale i det centrale- eller sydlige Thailand på det tidspunkt Phumisak forfattede sit værk, påpegede
han, at ordet ifølge det daværende
Kongelige Akademis Ordbog betød
’folk’. Mens denne brug kun fandtes afspejlet i de regionale dialekter,
mente Phumisak, at denne betydning og brug af ordet i det centrale
Siam (og senere Thailand), formentlig var gledet ud af brug, hvorfor
man har søgt efter ordets oprindelse
på andre sprog som f.eks. Sanskrit,
hvor ordet blev formodet at betyde
’skinnende’, og senere fra kinesisk
med de ovennævnte betydninger.
Det eneste eksempel på at ordet
thai/tai skulle betyde ’at være fri’,
fremgik ifølge Phumisak af brugen
af ordet i forfatteren Khamluangs
værk Maha chat (c. 1483), hvori
der skelnes mellem det at være ’en
person tilhørende et folk’ (thai/
tai) imodsætning til ’at være slave’
(thâat). Skal man spore sig ind på
den officielle betydning af ordet, må
man således ind i en dybere analyse
af forholdet mellem disse to kategorier. Er man ikke slave, er man
implicit en del af et folk og dermed
’fri’, og det er formentlig i denne

Fra et frit folk til bare et folk?
Phumisak demonstrerede således at
der var (og stadig er) en tvetydighed
mellem ordets betydning i forhold
til dets anvendelse og dets oprindelse. Men trods tvetydigheden eller den misvisende betydning kan
man næppe forestille sig, at ordet
thai på nogen måske skulle kunne
underkastes nogen form for revisionisme i dag. Det er en indgroet og
velintegreret del af thaiernes selvbevidsthed og -forståelse, og er tillagt en ideologisk betydning, som
er særdeles vigtig for narrativet om
nationalstaten og den thailandske
nationalidentitet. Det er på trods
af 30’ernes ”opfindsomme” manipulation af den gængse opfattelse
af thaierne som tilhørende ’det frie
folk’, som Phibun og Wichit benyttede som undskyldning for en militaristisk annektering af de såkaldte
’tabte områder’ (afstået til briterne
og franskmændene) under parolen,
at befolkningerne i disse områder i
kraft af deres tilhørsforhold til en
fælles sprogstamme, skulle forenes
med Thailand og implicit ”blive
frie”.
Narrativet om ”det frie folk” lever
i dag fortsat videre i bedste velgående. Kongernes snarrådighed, som
bevarede landets selvstændighed,
indgår som et vigtigt element i især
den politiske retorik, hvilket senest
blev demonstreret under kuppet i
2006, hvor den pro-demokratiske
People’s Alliance for Democracy
– PAD bad den nuværende Kong
Bhumipol Adulyadej om at anvende
sin ret iflølge landets daværende
forfatning til at afsætte premierminister Thaksin Shinawatra for at
undgå, at salget af én af Thailands
største virksomheder, Shin Corp,
skulle falde i udenlandske hænder
og dermed bane vej for en ’neo-kolonialisering’ af Thailand. Således er
det praktisk talt kun fantasien, der
sætter grænser for, hvad narrativet
om ”det frie folk” kan anvendes til,
og dette er en væsentlig påmindelse
om sprogets egenskab til at opbygge
en fasttømret national identitet.

Kunst

Når Mao har
Pinocchios næse
Kinesisk kunst er inde i en rivende udvikling. Det vestlige
kunstmarked er vilde med det, og værkerne sælges til svimlende priser. Markedet, staten og kunstneren påvirkes og påvirker hinanden. Men hvilken betydning har dette gensidige
afhængighedsforhold for kunsten?

Af Mai Corlin
Bagger-Petersen
Kinesisk på 8.
semester
Foto: Mai Corlin
Bagger-Petersen
Mao, Pinocchio
og supermand
Kunstdistrikt
798 i det nordøstlige hjørne af
Beijing har taget
navn efter en af
de gamle fabrikshaller inde på det
store fabriksområde. Da jeg første gang besøgte
stedet i 2005, var
de første vestlige
restauranter allerede dukket frem.
Vestlige cafeer og
lækker italiensk
eller mexicansk
mad.
Området
stod for mig som
Fra kunstdistrikt 798
modpolen til det
Kina, jeg i de to
første måneder af mit ophold havde supermand, der angriber tanken fra
befundet mig i. Kunsten i gallerier- billedet af hændelsen på Den Himne fremstod umiddelbart som me- melske Freds Plads i 1989.
get påvirket af vestlige tendenser.
Overalt så jeg motiver og symboler, Den frie kunst?
der kommenterede forskellige sen- Som relativt nyudklækket kinesitive forhold. Buster af Mao med siskstuderende var jeg overrasket
en næse som Pinocchios eller en over den frihed, hvormed de kinesi-

ske kunstnere udtrykte sig omkring
politiske forhold.
Men lige så hurtigt som den første
begejstring havde
lagt sig, forstod
jeg også, at kinesisk kunst i alle
dets afskygninger
indgår i en dans
med staten, hvor
de begge søger at
få det bedste ud af
den tvungne relation. Dertil kommer markedet som
næsten uundgåelig
faktor i kunstnernes verden.
Forbudt!
Vestlige kunstsamlere og galleriejere
har spillet en meget væsentlig rolle
for kinesisk kunst.
Man taler lige nu
om en kinesisk
kunstbobbel, hvor
værker bliver hypet ud af proportioner og solgt til helt uhyrlige priser i
forhold til for bare 10 år siden. Nogle kinesiske kunstnere har gjort sig
til eksperter i at vide, hvad de vestlige købere er interesseret i. Det er
kunst, som på den ene eller anden
måde fremstår som kritisk overfor
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styret. På samme måde
gælder det for kinesisk
film og dokumentarfilm,
hvor betegnelsen forbudt
bruges bevidst i promoveringen af filmene på det
vestlige marked.

Songzhuang kunstnerlandsby en times kørsel øst for Beijing

Genvej til succes
Inden for den kinesiske
kunstverden tales der om
bestemte motiver, som
kan bruges som genveje
til succes. Denne metode,
som jo selvfølgelig langt
fra er sikker, bliver også
diskuteret og kritiseret af
de kinesiske kunstnere.
Nogle kunstnere laver således en dobbelt produktion, hvor de billeder, de lever af, har motiviske genveje, og dem de brænder
for, må de gemme til andre tider,
hvor markedet ser anderledes ud.
Og markedet har også gjort sit indtog i kunstdistrikt 798. Da jeg for nylig var på besøg i, hvad der før var en
samling af atelier og små gallerier,
hvor både kendte og ukendte kunstnere havde deres gang, var antallet
af fancy restauranter og cafeer mangedoblet, de fleste atelier var erstattet af store, flotte, istandsatte gallerier, hvoraf mange er udenlandsk
ejet. Busser fyldt med udenlandske
turister vælter ind for at opleve det
moderne, kritiske Kina. Huslejen i
de gamle fabriksbygninger er steget eksplosivt siden starten i 2001,
og mange fattige kunstnere har væ-

ret tvunget
til at flytte andre steder
hen for at kunne opretholde livet. I
landsbyen Songzhuang cirka en times kørsel øst for Beijing bor der i
omkredsen af 2000 kunstnere. Her
bor både fattige og rige kunstnere
side om side. De fattige lejer sig ind
i bøndernes huse, og de rige bygger
store villaer og udstillingshaller.
Dansen med staten
Hvorfor får de kinesiske kunstnere
lov til at udtrykke sig så relativt frit?
Dels gælder, at der er flere fraktioner
inden for selve kommunistpartiet,
og dels gælder, at kunstnerne, hvad
enten de vil det eller ej, bedriver en
grad af selvcensur. Fraktioner inden

for kommunistpartiet
kan se fordelene i, at Kina i Vestens
øjne fremstår mere frit og liberalt
end tilfældet er. Kinesisk moderne
kunst når ud til et relativt lille kinesisk publikum. De fleste almindelige
kinesere har ingen idé om, hvad der
foregår på kunstscenen. Den moderne kinesiske kunst er forbeholdt
Vesten og en lille kinesisk elite.
Fløjlsfængsel
Når det er sagt, har du som kunstner i dagens Kina ikke ubegrænset
spillerum. Staten griber af og til ind
og forbyder films deltagelse i internationale filmfestivaler, lukker ud-

Fra kunstdistrikt 798
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stillinger, hiver fat i specifikke kunstnere
som på den ene eller anden måde har overtrådt grænsen. Det er dermed en balancegang ikke at træde over den usynlige linie.
Der er tale om et slags fløjlsfængsel med
Miklós Harasztis ord. Mange kunstnere beskæftiger sig meget med individualitet, det
er langt sikrere og mindre provokerende
overfor styret. Styret er langt hen af vejen
mere bekymret for en egentlig organiseret
modstand end for nogle kunstneres ”navlekiggeri”.
At bryde ud
Spillet mellem staten og de kinesiske
kunstnere er så kompliceret og så uendeligt
mange faktorer spiller ind, at en fuldstændig forståelse for og beskrivelse af alle mekanismerne i relationen mellem politik og
kunst, der er under konstant forandring, er
svær og meget pladskrævende. Ikke desto
mindre er kinesisk kunst en frembrusende
størrelse, som er værd at holde øje med.
Indbefattet i ideen om en kunstner ligger
vel netop et ønske om at bryde rammerne,
uanset hvorvidt det er kunstneren og dennes gensidige afhængighedsforhold, der
fordrer dem. Mange kinesiske kunstnere
agiterer mod ”leflen” for det vestlige kunstmarked og diskuterer og er bekymrede over
graden af selvcensur.

Fra kunstdistrikt 798
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Afdelingsportræt

”Studerende skal stå sammen”
Af Maya
Schuster
Foto: Christian Stampe
Jensen
Der er ikke noget at udsætte på udsigten fra det kontor, der tilhører afdelingslederen på Carsten Niebuhr
Afdelingen. Susanne Kerners kontor ligger på syvende etage i ToRS’s
lokaler på Snorresgade, man kan se

”Der er tit en eller anden af
de studerende, der har bagt
kage eller sørget for kaffe.
På den måde holder vi de
lange dage ud og undgår at
falde i søvn”

ren, der
dog har en
bekymring i forbindelse med flytningen.
”Jeg er ikke meget for alt det glas,
der bliver brugt i dag. Forskning
kræver ro til fordybelse. Og den ro
finder man ikke, hvis ens kontor
har glasvægge.”

blevet
ændret til
CNA på døren
ind til afdelingen,
Berlin-Jordan-København
men da hun blev afdelingsSusanne Kerner er uddannet ved
leder i 2004, var de mange små
Freie Universität i Berlin med speinstitutter blevet til ToRS. Selvom
ciale i nærorientalsk arkæologi.
hun ikke havde noget med adminiHun har tilbragt otte år i Jordan, og
strationen at gøre i 2000, kan hun
udover Bryggen og de mange tårne
i 2000 kom hun første gang til Cargodt se, at netop administration er
i indre København. Udsigten kan
sten Niebuhr Instituttet for at underen stor del af sammenlægningen.
nydes gennem helt nye vinduer.
vise i et vikariat. CNI er stadig ikke
”Forandringer kræver meget ar”Det dryppede fra
bejde. Meget af det
træet i de gamle
er dikteret oppefra
vinduer. Og derovre
i systemet, og det
Afdelingsleder Susanne Kerner er glad for
ved væggen skaller
kan da godt være
den uformelle tone på sin afdeling, men opmalingen af og rølidt besværligt en
fordrer de studerende til at organisere sig
rene er rustne.”
gang imellem. Til
bedre
Klagerne er ikke
gengæld er der også
noget, Susanne selv
mange fordele. ToRS
bringer på bane,
har bragt de mange
men svar på spørgsfag tættere sammen.
målet om, hvorvidt
Det giver en bredere
hun vil være ked af
horisont, og til møat skulle flytte fra
derne er der altid
lokalerne på Snormange forslag. Man
resgade, når Søndre
bliver nødt til at
Campus engang blitænke udenfor egne
ver en realitet.
rammer. Jeg tror for
”Jeg glæder mig til
eksempel den nye
nye lokaler. Her er
studieordning bliver
pladsen ikke udnytbedre denne gang.
tet optimalt. GanVi koordinerer letgene er unødvendigt
tere nu.”
store. Den plads
ville være bedre udKaffe og kage - så
nyttet for eksempel
vi ikke falder i
på kontorer. Stedet
søvn
her er ikke bygget til
Susanne har geneat være et universirelt et godt indtryk
tet. Det håber jeg, de
af sine studerende.
Privatfoto
nye bygninger er,”
Også underviserne
siger afdelingsledenyder godt af at

12

Afdelingsportræt

være
så
tæt
på de studerende, som de små
forhold på Snorresgade
er skyld i.
”Man kommer jo til at lære sine elever at kende. Det er sjovt at følge deres
voksende engagement i et emne, der pludselig
har fanget deres opmærksomhed. En del af afdelingens undervisning foregår på Åbent Universitet. Der
ligger timerne ofte sent på dagen. Men der er tit en eller
anden af de studerende, der har bagt kage eller sørget
for kaffe. På den måde holder vi de lange dage ud og
undgår at falde i søvn.”
Organiser jer!
Selvom de studerende er flinke til at komme med kage,
kunne Susanne dog godt tænke sig, at de var en smule

mere organiserede.
Især når det drejer sig om fagrådet. Der
er ikke nok, der engagerer sig
i det studenterpolitiske arbejde,
og det betyder, at de dukker op en ad
gangen i stedet for at stå sammen om problemerne.
”Jeg vil gerne vide, hvad det er, de vil. Når det drejer
sig om undervisning og studiemiljø vil vi jo det samme.
Som det er nu, snakker man nærmest kun sammen for
alvor, når der er problemer.”
Trods det er fronterne ikke trukket skarpt op.
”Der er meget uformel kommunikation mellem de studerende og os. Det er ikke sådan, at de studerende står
på den ene side og underviserne på den anden. Afdelingens
størrelse gør det også let at snakke meget sammen underviserne imellem. Selvfølgelig kan det være svært at
arbejde på så lille en afdeling, hvis der er kolleger, man
ikke kan med. Men det er nu ikke mit indtryk, at der er
sådanne problemer her. Og i sidste ende behøver man
jo ikke at elske hinanden, så længe man kan arbejde
sammen.”
Og så snakker man selvfølgelig også sammen til den
årlige julefrokost, som mange af underviserne ifølge
Susanne Kerner gerne deltager i.

Fordi der følger kage med
Et opslag i Hvad kan jeg blive 2006 førte Line Bjerre til Carsten Niebuhr Afdelingen
på ToRS. Hendes store engagement i studiet – et medlemskab af blandt andet fagråd
og fællesfagråd – skyldes den kage, der bliver serveret til møderne
Af Maya Schuster
”Jeg skal nå at læse to bøger inden
jul. Det er min største plan lige nu”.
Fremtiden er ikke nærmere fastlagt
for Line Bjerre, der læser assyriologi
på første semester. Valget faldt på
netop det studie, fordi det var et fag,
hvor hun kunne bruge de franskkundskaber, hun havde fået efter et
ophold som au pair i Belgien. Endnu
har hun ikke fået brugt det franske,
men hun trives alligevel på studiet.
”Jeg syntes det lød vildt spændende.
Det lød som noget, jeg godt kunne
holde ud at læse i fem år. Jeg ved

endnu ikke, hvad jeg skal bruge det
til, men der er jo også lang tid til
jeg er færdig. Jeg havde engang en
drøm, hvor jeg skrev en børnebog
om mesopotamiske myter og skrøner. Da jeg så vågnede tænkte jeg:
”Det kan man da også”. Jeg har nu
ikke fået gjort det. De her drabelige
myter er jo ikke ligefrem børnevenlige.”
Gemt væk
De fleste studerende på ToRS har
det fint med, at afdelingerne er små,
og Line er ingen undtagelse.
”Her er skide hyggeligt. Der er altid

nogen, man har snakket med enten
i baren eller på rusturen. Afdelingen fungerer rigtig godt socialt, og
her er et godt sammenhold. Jeg er i
hvert fald glad for at være her.”
Til gengæld havde hun visse vanskeligheder ved at finde derud til at
starte med.
”Vi er jo meget gemt væk herude.
Første gang jeg skulle herud, vidste
jeg slet ikke, hvor det var. Og når
man fortæller folk, at man læser på
ToRS, er der ingen der ved, hvor eller hvad det er.”
Line påpeger også, at der mangler
nogle ting på ToRS i forhold til det
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”rigtige” KUA. Det trådløse internet er endnu ikke nået
til Snorresgade, og det gør det sværere for eksempel at
lave gode fremlæggelser. Man kan ikke lige gå på nettet
og hente billeder til et diasshow. Desuden er udvalget i
kantinen ikke altid lige spændende, og så er det dyrt.
Quiz og kage
Selvom hun både sidder i fagrådet og fællesfagrådet, er
Line ikke specielt studenterpolitisk interesseret. Hvorfor
hun så bruger så meget at sin tid på det?
”På grund af kage,” falder svaret prompte.
”Jo, og så selvfølgelig også fordi jeg efter det fælles semester er den eneste, der kommer til at læse assyriologi. Så
er det vigtigt at kende en masse fra de andre fag.”
Det er især det tværfaglige islæt i fællesfagrådet, der tiltaler Line. Hun synes snakken om de fælles fester og eventuelle fælles studieture er interessant. Selv vil hun gerne
til udlandet og læse, men det må vente til lidt længere inde
i studiet.
Udover fagrådet og fællesfagrådet sidder Line også i barudvalget. Og netop CNA’s bar Barbylon er, ifølge hende,
stedet at gå hen, hvis man vil lære de andre på studiet at
kende.
”Jeg har også sørget for at snakke med en masse af de
ældre studerende i baren. Det er jo smart, hvis jeg får
brug for hjælp senere i studiet. Og så er det et rigtig godt
samlingspunkt. Der kommer altid en masse forskellige
folk, fordi mange tager deres venner med udefra. Vi har
forskellige quizzer, og så kan nogle af underviserne også
finde på at dukke op og drikke en øl.”

CNA’s bar er sjældent
så tom som på billedet.
En meget hjælpsom
studerende fra CNA
lukkede Slyng ind og
fortalte om baren.
”Det fede ved baren er,
at der kommer alle mulige forskellige typer.
Der kommer piger med
tørklæde, der sidder
og drikker alkohol, her
kommer folk fra Christiania og fra Udenrigsministeriet. Og så er
studerende fra de andre
afdelinger selvfølgelig
meget velkomne.”
Invitationen er hermed
givet videre.
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Vox Pop - Vi på ToRS
Af Alexander L.D.Ø. Hansen

Eva Frandsen (Japansk, 1 år, 20 år gammel)
Hvor kommer du fra? Schweiz.
Hvad ville du lave, hvis du ikke gik på universitetet? Jeg ville være
medietekniker i reklamebranchen.
Hvad er den værste kommentar du har fået ang. dit valg af studie?
Et nedladende: ”Hvad kan du bruge det til?”
Hvad var dit comeback? Jeg forklarede at sproget og kulturen var
interessant, og at det nok skulle blive nyttigt.
Har du en yndlingsforfatter/bog? Jean M. Auel og Dan Abnett.
Har du nogen kommentarer om det at læse på ToRS? Det føles
som et meget socialt og hyggeligt sted.

Jonbjørn Nyggjagard (Persisk, 1 år)
Hvor kommer du fra? Færøerne.
Hvad ville du lave, hvis du ikke gik på universitetet? Jeg ville have mit
gamle job som sælger.
Hvad er den værste kommentar du har fået ang. dit valg af studie? Er
du sindssyg?! Ved du hvad du gør?!
Hvad var dit comeback? Det er en udfordring.
Har du en yndlingsforfatter/bog? William Heinesen
Har du nogen kommentarer om det at læse på ToRS? Det er godt nok,
men vi mangler trådløst Internet og lettere adgang til computerne.

Maria Kjøller-Svarre (Arabisk, 1 år 19 år)
Hvor kommer du fra? Bornholm.
Hvad ville du lave, hvis du ikke gik på universitetet? Nok tage et
sabbatår for derefter at læse journalistik.
Hvad er den værste kommentar du har fået ang. dit valg af studie?
Da jeg sad i gymnasieklassen og fortalte hvad jeg skulle læse var
der et par af drengene, der skulle ned og være soldater i Irak, der
sagde at jeg kunne komme ned og skrive om dem.
Hvad var dit comeback? Det havde jeg ikke tænkt mig, det måtte de
få for dem selv.
Har du en yndlingsforfatter/bog? Ikke umiddelbart, Dan Brown
måske.
Har du nogen kommentarer om det at læse på ToRS? Ikke rigtigt,
det er meget anderledes end Bornholm.
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Udstilling

Slovakiet i Centraleuropa
-og det magiske 8-tal
Af Sanne Arendse Møller
Russisk og Tjekkisk på 7. semester
Den 4.-22. november 2008 afholdte Den slovakiske Ambassade i samarbejde med Østeuropæisk Afdeling, ToRS, en udstilling om Slovakiet i Centraleuropa. Den blev vist i Snorresgade 17-19 på 3. sal.
Udstillingen hedder Det magiske ottetal i Slovakiets historie og alluderer dermed til, at man i Slovakiet ser det
symbolske i, at centrale begivenheder i landets historie foregår i år på -8, fx 828, 1848, 1918, 1968.
Udstillingen skal rundt i hele Europa. Før den kom til Østeuropæisk Afdeling var den i Stockholm, og den 22.11.
fortsatte den til Ungarn.
Den er informativ og spændende, og meget smuk med sine dybe juvelfarver.
Udstillingen blev åbnet med en reception, som var sjov og hyggelig og velbesøgt.
Receptionen var også god på det faglige område: blandt gæsterne var den tjekkiske ambassadør og den bulgarske
kulturattaché, som talte med afdelingsleder Jens Nørgård-Sørensen om mulige kommende samarbejdsprojekter.
Også den slovakiske ambassade ønsker at fortsætte det meget positive samarbejde med Østeuropæisk Afdeling.

Det magiske ottetal

kristne land i Europa i dag.

Den slovakiske ottetalsrække hedder 828, 1038, 1848, 1849, 1918,
1938, 1948, 1968, 1989. Og i 2008
rejser så udstillingen rundt i verden.
Som man kan se, har et par nitaller
også fået lov at være med.
Nogle af ottetalsårene nikker vi med
det samme genkendende til, andre
kræver måske lidt introduktion. Jeg
støtter mig på tre slovakiske historikere, Martin Besedič, Pavol Komora
og Peter Tomčik.

I 1038 medførte kong Stephans død
omfattende magtkampe i landet.

For at tage otteårene i rækkefølge,
står 828 for kristningen af Slovakiet og er dermed et både teologisk
og kulturhistorisk centralt årstal,
ikke mindst i et land som det katolske Slovakiet, som vel er det mest
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1848-49 og 1918 handler om frihed - Slovakernes Nationale frigørelsesproces begyndte med en
opstand i revolutionsåret 1848 og
kulminerede i 1918 med grundlæggelsen af Tjekkoslovakiet.
1938 var det år, hvor vestmagterne
ved München-aftalen solgte Tjekkoslovakiet til Hitler.
De historiske bånd mellem 1948,
1968 og 1989 er også stærke. De
står for det kommunistiske systems
grundlæggelse, krise og fald i Tjekkoslovakiet.

1948 var også året, hvor Jan Masaryk
efter den kommunistiske magtovertagelse blev myrdet. Selv husker jeg
Prager-foråret 1968 levende, dette
hjerteskærende håb om bedre vilkår
for menneskene i Tjekkoslovakiet,
og håbets bristen, da Warszawapagt-tropperne invaderede landet.
At 1989 hører med til otteårene,
forklarer den slovakiske historiker
Pavol Komora med, at det historiske
vendepunkt, som Fløjlsrevolutionen
– eller på slovakisk: den blide revolution - i 1989 var, faktisk begyndte
i 1988.
Og 1989 husker vi vel alle – demonstrationerne, Murens fald og alle de
omfattende ændringer i Centraleuropa og i de slavisktalende lande.

Udland

10 alle tiders grunde til at studere i Tel Aviv
Af Maya Voss-Knude
Hebraisk
1 Du befinder dig i et af verdens brændpunkter, der skriver sig og sine begivenheder ind i historien, mens du
ser på.
2 Af det lærerige, internationale studiemiljø, får du studierelaterede kontakter over hele verden.
3 Vejret er fantastisk (pt. 26 grader) og stranden er lige om hjørnet.
4 Alle synes, at du, din baggrund og dine meninger er enormt eksotiske og interessante.
5 Den gensidige interesse bærer hurtigt frugt, du bliver taget med (og vist frem) til diverse familiebesøg,
højtider og kulturelle oplevelser.
6 Du møder ingen som er sure over Muhammed-krisen.
7 Tel Aviv University har WiFi, palmer og cafeer i stedet for kantiner.
8 Maden er fantastisk, og der er spændende, billig frugt hele året.
9 Du kan invitere dine venner fra Danmark på kulturferie i det hellige Jerusalem, storbyferie i Tel Avivs urbane
charme, aktivferie i Golanhøjderne eller badeferie ved Middelhavet,
Genezaret og Det døde hav.
10 Vi er vokset op i troen om, at vi skandinaver er nogle af verdens
smukkeste – det er vi ikke!
PS: Man kan godt blive afhængig af humus og falafel.
Cykling er på eget ansvar. Alt (bortset fra frugten) er
cirka lige så dyrt som i Danmark.
Du risikerer at blive ramt af
Jerusalemssyndromet. Der er
langt til dansk bacon. Det er
svært at lære hebraisk. Lakrids
sætter ingen pris på. Og
der bliver stillet de samme,
velkendte spørgsmål til dit
valg af studie...
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Debat

Om tolkning af gorillabrølssprog og
vigtigheden af den kulturelle baggrund
I forlængelse af Slyngs temasektion
om sprog tager Helene Arkil til genmæle overfor First Fitness-ejeren,
der stadig har noget at lære om ordentlig kommunikation
Af Helene H. Arkil
Religion

men her var parternes kulturelle
baggrund nogenlunde den samme,
så man forstod, hvad der blev sagt,
I sidste nummer af Slyng bidrog
og begge parter gik derfor fra mødet
undertegnede med en artikel om de
med positive tanker om hinanden
sære, højlydte gorillabrøl, der kom
og håb for fremtiden. Man blev enifra 3. sal på Artillerivej 86. Det viste
ge om, at fitnesscenterets ejer, Dan
sig, som nævnt i artiklen, at brølene
Dommers gorillabrøls-sprogbrug
skyldtes fitnesscenterets brugere. I
på ingen måde kunne eller skulle
forbindelse med brølene var der en
tolereres. Kombinationen af ”blegdel kommunikation mellem studefede” og ”studerende” er ikke komrende på Afdeling for Religionshimunikationsfremmende. Man kan
storie og ejerne af fitnesscenteret
vel snarere kalde det kommunikati– en kommunikation der i den grad
onshæmmende i en situation, hvor
mislykkedes. Men hvordan kan to
man bare gerne vil bede et par stugrupper mennesker gå så grueligt
derende om at opholde sig et andet
galt af hinanden, når de nu trods alt ”Kombinationen af ”blegfede” sted. Så administrationen sendte en
og ”studerende” er ikke
taler samme sprog?
reprimande til Dan Dommer, og alt
kommunikationsfremmende. tyder på, at han har taget dette til
Sproget er umådeligt vigtigt i en Man kan vel snarere kalde det sig. I hvert fald har der ikke været
situation, hvor to parter skal kom- kommunikationshæmmende flere episoder, hvor studerende er
munikere med hinanden. Ja, sproblevet overfaldet verbalt.
i en situation, hvor man
get er vel næsten en forudsætning
bare gerne vil bede et par
for at kommunikation overhovedet studerende om at opholde sig Så kommunikation virker altså, så
kan finde sted. Umiddelbart skulle
længe man taler samme kulturelle
et andet sted”
man tro, at en kommunikationssprog. Tilbage står blot problemet
situation burde fungere optimalt,
med at kunne opholde sig udenfor
når begge parter taler samme sprog
på universitetet både til hverdag
– for eksempel dansk. Men en ting fra to vidt forskellige kulturer, og og til fest med eller uden en cigaret
er at tale samme sprog, en anden derfor bliver måden hvorpå sproget hængende i flaben. De studerende vil
ting er at komme fra to vidt forskel- bliver brugt også præget derefter. derfor fortsat kæmpe videre for retlige kulturer. Dette kommer tydeligt Dette kunne meget vel være årsagen tighederne til det frie rum på deres
til udtryk i den meget anspændte til konflikten mellem First Fitness universitet. Nu hvor det har vist sig,
situation mellem de studerende og og de studerende: at sproget ganske at de studerende kan kommunikere
First Fitness.
vist er det samme, men måderne, med Dan Dommer – godt nok med
hvorpå sproget bliver brugt, ligger administrationen som mellemled og
Erfaringen fra kommunikationen milevidt fra hinanden.
tolk - burde det kunne lade sig gøre
mellem First Fitness og studerende
at få fastsat nogle regler, hvor begge
ved Københavns Universitet har I starten af efteråret blev der holdt et parter føler sig tilgodeset. Mere om
vist, at kulturel baggrund har utrolig møde med studerende fra religions- denne kamp – og eventuelle kommeget at sige. Det kan sagtens være, videnskab og nogle folk fra admini- munikationsvanskeligheder – følger
at begge parter taler samme sprog, strationen på universitet. På dette i næste nummer af Slyng.
men hvordan de vælger at bruge møde blev der også kommunikeret,
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sproget, hvor trykket bliver lagt i
sætningerne, hvilket toneleje man
bruger og valget af superlativer må
hænge sammen med den kulturelle
baggrund. Det kan vist næppe være
forkert at hævde at størstedelen af
humaniorastuderende ikke har et
fast abonnement hos et fitnesscenter, ligesom det ej heller kan være
helt forkert at hævde, at ejerne af
First Fitness og dets brugere næppe
har et studiekort til Københavns
Universitet. Parterne i kommunikationssituationen kommer altså

Stribe

Åbningstider i Vejledningen
Fag og vejleder		
Carsten Niebuhr Afdelingen
-Asger Johannsen

Sted		

Kontakt			

Snorresgade 363 35 32 85 50
cni.studvejl@hum.ku.dk

Snorresgade 363 35 32 85 50
oesteur.studvejl@hum.ku.dk
min.studvejl@hum.ku.dk
graesk.studvejl@hum.ku.dk
Asien, Eskimologi og Kompara- Snorresgade 363 35 32 85 50
asien.studvejl@hum.ku.dk
tive Kulturstudier
-Camilla Zhu
Østeuropa-, Minoritets- og
Grækenlandsstudie
-Annemette Have

Træffetid

Tlf.tid

Tirsdag 11-14

Tirsdag 10-11

Torsdag 1011.30

Torsdag
9.30-10

Mandag 9.3011.00

Mandag
9.00-9.30

35 32 89 55
Onsdag 9-12
relivejl@hum.ku.dk
indiansk.studvejl@hum.ku.dk

Onsdag 12-13

Religion, Indianske Sprog og
Kulturer
-Signe Egerod Hubbard

Artillerivej86,
lok. 0.16

International Vejledning
-Camilla Zhu og Annemette
Have

Onsdag 12.30Snorresgade 363 35 32 89 26
tors-international@hum.ku.dk 14.30

Onsdag
12.30-14.30

Erhvervsvejledning
-Dorthe R. Horup

Snorresgade 484 35 32 85 47
horvath@hum.ku.dk

Alle dage

Alle dage efter
aftale

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
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Nyt fra administrationen

Tutor i studiestarten på ToRS
Af Dorthe R. H. Horup
AC-vejleder og studiestartkoordinator på ToRS
Et spændende studiejob der også er
guf til dit CV
Studiestart 2008 på ToRS er nu ved
at være (vel)overstået – eller i hvert
fald den første hektiske del, der
foregår i august og september måned. Det er jo her alle rusturene ligger, og det er her, de nye studerende
skal møde deres tutorer, undervisere, nye medstuderende, deres fag og
selve det fysiske ToRS – altså vores
institut, der stadig ligger spredt på
4 adresser. Så alt i alt foregår der
en stor integrationsopgave de første måneder af studiet. Og denne
opgave foregår fortsat de første 3
semestre.
Til denne store og også meget vigtige integrationsopgave, bruger vi
tutorer – de er faktisk selve nerven i
den allerførste start af studiet i for-

hold til de nye studerende. Og hvad
betyder så ordet tutor? Jo, når man
slår op i en fremmedordbog, kan
man læse følgende:
”En person, især en ældre studerende, der vejleder en gruppe studerende i forhold der har at gøre med
deres studium. Af latin: ”tūtor”,
”formynder”, afledt af ”tuērī”: se efter, forsvare, beskytte”
Så ja, en tutor, er en studerende der
tager sig af de nye studerende, og i
gammel og oprindelig betydning er
det også tutorens opgave at ”se efter” og ”beskytte” de nye, og forsvare dem. Sidstnævnte er forhåbentlig
ikke så aktuelt andet end at de nye,
måske i et eller andet omfang, skal
forsvares i forhold til at blive bombarderede med information af universitetet.
Studiestarten på ToRS og de andre
institutter er blevet lagt i nye rammer, idet fakultetet nu nøje følger

hele slagets gang, og til det formål
har installeret et helt studiestartkontor. Det betyder også, at tutorerne nu har en fastansat studiestartkoordinator på instituttet at læne
sig lidt op ad eller blive kontaktet af,
hvis nødvendigt.
Den store forkromede studiestart
for 2009 er så småt ved at være
nedfældet på papir. Det betyder,
at planlægningen er gået i gang, og
inden længe vil annoncering og rekruttering af tutorer starte. Først
med en lille hilsen inden jul, og efter
nytår med tutoropslag.
Så jeg ville bare sige, vær opmærksomme på denne ”tutoropgave”, og
meld jer, hvis I har tid og lyst til et
spændende stykke arbejde på ToRS.
Vi sætter stor pris på tutorernes
indsats, og håber at kunne samle et
godt stort tutorteam på ToRS inden
påske. Og må jeg tilføje, så er det jo
også guf til CV´et med disse erfaringer.

ToRS’ Fællesfagråd
Af Pernille Hedegaard Jensen
Religionssociologi
Fællesfagrådet er det samlende organ for alle fagrådene på Institut for
Tværkulturelle og Regionale Studier. Efter et par år uden et aktivt Fællesfagråd er der i dette semester blevet pustet nyt liv i et på alle måder
vigtigt forum, og der har været stor
interesse for at genoptage Fællesfagrådets aktiviteter. Fællesfagrådet
ønsker at være et forum, hvor fagrådene, og dermed de studerende, på
tværs af fag kan diskutere emner af
relevans for alle instituttets studerende, og hvor vi kan stå sammen i
sager, der vedrører os alle. Fællesfagrådet ønsker en større sammenhængskraft blandt instituttets studerende, samt et øget tilhørsforhold
til ToRS og ikke blot til ens fag.
I skrivende stund har der været af-
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holdt 2 møder, og der er allerede nu
en række spændende projekter på
tegnebrættet. Bl.a. har ToRS’ ledelse stillet et lokale til rådighed, der
skal anvendes til Slyngs redaktion
og Fællesfagrådets aktiviteter. Vi
har fået frie hænder til indretningen
af lokalet, og vi er godt i gang med at
få idéerne realiseret. Indvielsen af
det nye lokale kommer til at foregå
i forbindelse med et stormøde for
alle studerende ved ToRS og institutledelsen den 27. november (se
opslag på div. opslagstavler), hvor
studiemiljøet på ToRS også skal diskuteres. Vi vil gerne opfordre alle
studerende til at komme, da dette er
en god mulighed for at konfrontere
instituttets ledelse med ris og/eller ros. Derudover har Fællesfagrådet diskuteret mulighederne for at
holde en fælles fest for alle fagene
på ToRS, idet dette dels kunne øge
opmærksomheden omkring ToRS

og dels ville give bedre mulighed
for, at de studerende på tværs af fag
lærer hinanden bedre at kende. Der
er endnu ingen konkrete planer,
men der skal arbejdes videre med
idéerne på næste møde.
At komme til Fællesfagrådets møder er uforpligtende. Man skal ikke
nødvendigvis deltage aktivt – alle er
velkomne. Det er en rigtig god mulighed for at lære studerende fra andre fag på instituttet at kende. Det
er gennem fagrådene, at du kan få
indflydelse på din hverdag som studerende, og få din stemme hørt. Fællesfagrådet holder møde en gang om
måneden, og indkaldelserne sendes
ud på Fællesfagrådets grupperum
på punkt.ku. (Fagrådet). Næste
møde kommer til at ligge i midten af
december, og vi vil kraftigt opfordre
alle, der har lyst, til at komme.
Vel mødt!

Interview

Minoritetsstudiet får filosofisk
saltvandsindsprøjtning
Thomas Brudholm tiltræder den 1. januar 2009 stillingen som fastansat lektor i Minoritetsstudier på Tors. Slyng har interviewet Thomas om hans indgående kendskab til og forskning
i folkedrab og (u)forsoning, hvordan man kombinerer en filosofisk baggrund med en konkret
empirisk forskning, og hvilke forventninger, han har til sin fremtid på Tors.
Af Silke Haubart Cohen
Religion
Hvad er DIIS (Dansk Institut for
Internationale studier), hvor du
pt. er ansat?: DIIS er en uafhængig forskningsinstitution, der har
til formål at forske i internationale forhold. Vi fokuserer f.eks. på
spørgsmål om sikkerhed, folkedrab,
terror, migration og andre aktuelle
internationale spørgsmål.
Kan du fortælle lidt om det forskningsfelt, du arbejder med på
DIIS?: Jeg arbejder især med de
spørgsmål, der dukker op efter
folkedrab, bl.a. med spørgsmål
om etik og erindringspolitik, forsoning, tilgivelse og retfærdighed,
retsopgør og sandhedskommissioner osv. Det er i flere tilfælde emner med en forhistorie i teologiske
og religiøse traditioner, men som
henover århundredeskiftet blev
udsluset i en bredere global-politisk såvel som sekulær akademisk
diskussion.
Der er opstået et helt nyt forskningsfelt på dette område, som
kaldes ”transitional justice”, der
grundlæggende handler om, hvordan samfund kan gøre op med historisk uret eller bevæge sig fra massevold til demokrati og retsstat. Det
handler ikke altid, men meget ofte
om behandlingen af minoriteter.
Det er jo et bredt felt, hvor har din
særlige interesse været placeret?
Jeg har især interesseret mig for forståelsen af vrede og uforsonlighed,
hvilket også er det, jeg har skrevet
min phd om; mit udgangspunkt
var en interesse for tilgivelse efter
folkedrab, men jeg blev hurtig træt
af den meget salvelsesfulde retorik
omkring emnet.

Jeg havde en følelse af, at dem der
ikke ønsker at tilgive fik en unuanceret behandling i litteraturen. Det
blev forudsat at tilgivelse er noget
godt, og der var en tendens til, at
man gik let hen over vreden, som
noget der ikke skulle dvæles ved.
For mig var der tale om et stort sort
hul i diskussionen om tilgivelse.
Jeg mener, at vrede og uforsonlighed også har sin berettigelse, og
jeg besluttede så at skrive bogen:
Resentment´s Virtue (Temple University Press, 2008), om dét emne. I
dag må jeg faktisk indrømme, at jeg

Thomas Brudholm har studeret Filosofi og Dansk på Københavns Universitet og har
en ph.d i Filosofi fra Danmarks
Pædagogiske Universitet.
Han har i de sidste syv år
har han været ansat på DIIS
(Dansk Institut For Internationale Studier) som forsker
(post doc).
Han tiltræder 1. januar 2009
stillingen som fastansat lektor
i Minoritetsstudier på ToRS.
gerne ville stoppe med at beskæftige mig så meget med tilgivelsespolitikkens problemer, men det er
svært, for efterspørgslen har vist sig
at være stor…!
Som det sidste store forskningsprojekt på DIIS har jeg fokuset bredere
på de mange interessante måder,
hvorpå religiøse begreber, religiøs
sprogbrug mv. kommer på spil i reaktioner på forbrydelser mod menneskeheden. Ikke kun i religiøse
grupper, men også i kontekster og
hos tænkere, som i øvrigt ikke er religiøse. Projektet har bl.a. udmøntet
sig i artikler om historikeres tale om

”lys i mørket” og konfliktmægleres
begejstring over såkaldt ”magiske
øjeblikke”. Men væsentligst er nok
bogen The Religious in Responses
to Mass Atrocity. Den udkommer
til februar på Cambridge University
Press, og jeg er lidt spændt på, hvor
mange kvababbelser religionsforskeres vil få over talen om ”the religiuos” (latter).
Hvordan har du brugt din baggrund i filosofi på DIIS?
Det specielle for mig som filosof
er, at jeg, lige siden jeg skrev mit
speciale på Dansk Center for Menneskerettigheder, har været ansat i
tværfaglige miljøer. Den litteratur
jeg har skrevet henvender sig også
ofte til andre faggrupper end min
egen. Den er fx henvendt til menneskerettighedsadvokater, teologer
eller historikere.
Det er enormt spændende og også
oplagt ud fra en filosofiske baggrund
at forsøge at sætte sig ind i, hvordan
andre faggrupper tænker. At gå på
tværs og måske også at stille sig på
tværs! Jeg holder selvfølgelig stadig
fast i de ”rent” filosofiske kontakter, men placeringen i diverse flerfaglige miljøer har nok været med
til at presse mig til at finde mig til
rette med en måde at praktisere filosofi på, der er mere konkret og
empirisk funderet end traditionel
fagfilosofi. Jeg forsøger i hvert fald
at praktisere filosofi som refleksion.
Altså som eftertanke i bogstavelig
forstand, som tænkning med afsæt i
konkrete samfundsmæssige og metodologiske problemer eller menneskelige erfaringer. Men den fremgangsmåde er også blevet motiveret
af mit arbejde med radikal ondskab,
hvor man ikke bare kan applicere
givne teorier. Her står filosofien
ikke i centrum, den er forskudt til
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siden og må inddrage historie, vidnesbyrd, antropologi mv. Kort sagt
har jeg fundet mig til rette med at
praktisere filosofien konkret og – i
en vis forstand – excentrisk.
Hvad har været din værste oplevelse på DIIS?
Det vil jeg ikke sige (latter)….! Da jeg
havde få uger tilbage, før jeg skulle
aflevere min phd-afhandling, havde
jeg det virkelig hårdt. Jeg var enormt
træt, stresset og slidt. Så skete der
det, at jeg blev slettet af serveren

egentlig skal gebærde sig på sådan
en tur. Det er jo gerningssteder, man
går rundt på. Nogle udvikler noget,
der ligner ritualer ”on the spot”,
nogle er meget personligt berørte,
og andre er bare på tur og vil gerne
have en cola undervejs eller morer
sig med at posere for hinandens kameraer ved den gamle galge…!
Jeg var også på et tidspunkt til en 10
års mindehøjtidelighed for massakren i Screbrenica. Jeg boede på hotelværelse med en ung antropologistuderende fra USA. En morgen da

Thomas Brudholm
Foto: Mette Frandsen

ved en fejl, to dagen inden jeg skulle
aflevere. Men heldigvis lykkedes det
at blive genoprettet igen.
I 2002 var jeg på en rejse til Polen
med min afdeling på DIIS. Det var
ikke en ”drikke-vodka-på-færgentur”. Det var derimod en hardcore
dødslejr-tur. Vi besøgte en del af
de gamle udryddelseslejre. Hver
dag en ny. I nogle tilfælde placeret
midt i byområder, i andre tilfælde
lang fanden i vold ude i skove og
mere eller mindre gemt af vejen. En
af de ting der slog mig, var størrelsen af flere af lejrene, ikke mindst
Auschwitz-Birkenau. Man går og går
og får på den måde en næsten fysisk
fornemmelse for masseudrydelsens
ufattelige omfang. En anden ting
var spørgsmålet om, hvordan man
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jeg vågnede, stod der en pose jord
på natbordet lige ved siden af mit
hoved. Jeg troede, det var løgn, men
han havde samlet jord fra en massegrav som souvenir. Man kan tale
om, at der nogle steder udvikler sig
en art ondskabsturisme.
Hvad har været din bedste oplevelse på DIIS?
Efter mit phd-forsvar. Jeg følte en
stor lettelse efter at have afsluttet et
langvarigt projekt.
Generelt så er der masser af frihed
og ressourcer og en velfungerende
administration på DIIS. Der er også
et godt socialt rum på DIIS. Jeg har
hørt, at mange universitetslektorer
er så lidt på universitetet som muligt, men sådan er det ikke her. Vi
har mandagskage, udflugter, vi spi-

ser sammen, arbejder sammen osv.
Men nu, hvor jeg både er blevet inviteret til julefrokost på ToRS som
helhed og her på 7. sal, så tror jeg
nok, at der også er et godt miljø på
instituttet her.
Det er helt symbolsk, at DIIS ligger
på Strandgade tæt på Udenrigsministeriet. På den måde er vi tunet ind
på aktuelle internationale begivenheder og på den politiske magt. Det
giver nogle spændende muligheder,
at man er tæt på det, der faktisk sker
nu og her. Men på den anden side
kan dét også blive
for meget. Det tager
tid at sikre grundforskning og at forholde sig kritisk til
sin fagtradition, og
det er ikke så meget
i fokus på DIIS, men
mere udredninger,
analyser og aktuelle
politiske problemer.
Hvis bare man kunne få både-og…!
Hvad ved du om
ToRS?
Jeg har ikke opholdt
mig på KUA mere
end et par timer ad
gangen, siden jeg
færdiggjorde
mig
speciale! Så man
kan enten se mig
som ret grøn eller et
frisk pust. Jeg skal
selvfølgelig sættes ind i tingene fra
bunden; administration, praksisser,
traditioner osv. Men så kommer jeg
forhåbentlig til gengæld med noget
nyt, som måske kan være anledningen til at lave nogle ting om. Det er
en tilpasningsproces såvel som en
potentiel mulighed for forandring.
På universitetet hører jeg flere tale
om ” den virkelige verden” som noget udenfor universitetet. Det ville
man aldrig sige på DIIS, så ville vi
grundlæggende diskvalificere os
selv. Jeg forstår selvfølgelig godt,
hvad man mener med det udtryk,
og der kan endda ligge noget meget
værdigfuldt i tanken om universitetet som et alternativ til det politiske
eller markedsmæssige rum. Men
i stedet for at sige, at den virkelige
verden ligger udenfor haven og mu-
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rene eller nedenfor tårnet, så ville
jeg hellere udvide virkelighedsbegrebet og insistere på, at vi optager
en central plads og stemme midt i
virkeligheden.
Hvad kan du bidrage med til minoritetsforskningen?
Til at begynde med så tilbyder jeg
et valgfag til foråret 2009 i ”Hadets
anatomi”. Det vil omhandle begrebet had i relation til overgreb på
minoriteter. En følelse eller attitude som had nævnes ofte bare, men
der bruges ikke særlig meget tid på
at forstå, hvad had kan betyde, og
hvilken rolle det egentlig spiller i relation til forskellige former for vold.
Modsætningen mellem den hyppige
brug af ordet og den manglende forståelse af dets indhold er nok det
grundlæggende plot i kurset. Mere
præcist vil det dreje sig om at se
nærmere på, hvad der faktisk driver gerningsmænd, hvordan had er
blevet forstået i bl.a. filosofi og psykologi, om problemer og mulighed
i kategorier som ”hate crimes” og
”hate speech”, og dermed også om
ytringsfrihed osv.
Mere overordnet så har jeg et internationalt og politisk fokus, som der
er tradition for på faget. Jeg følger
i dét fodspor, men med filosofi som
baggrund. Jeg kunne godt tænke mig
at give faget en filosofisk saltvandsindsprøjtning – det trænger det til.
F.eks. kunne jeg godt tænke mig i en
filosofisk optik at foretage en kritisk
refleksion over minoritetsbegrebet
og andre begreber som ydmygelse,
anerkendelse, retfærdighed osv.
Jeg kommer jo fra et andet lige så
”ungdommeligt” og tværfagligt felt,
nemlig folkedrabsstudier. I begge
tilfælde er det virkeligt interessant
at diskutere disse fagområders relation til deres forskningsgenstand,
hvad et ”fag” overhovedet vil sige og
mere i den dur.
I forhold til ToRS som helhed tror
jeg, der ligger et potentiale i mere
samarbejde med DIIS. I forhold til
nogle af de emner, som jeg har arbejdet med, f.eks. erindringspolitik,
retsopgør, forsoning, undskyldninger mv.,håber jeg virkelig på et
samarbejde med nogle af de regionale kompetencer, der er at finde på
ToRS.

Hvad kan du blive bedre til ifht. Minoritetsforskningen?
Jeg skal have indhentet en masse
konkret viden om minoriteter, relevante teorier og ny litteratur, hvilket
jeg er i gang med. Det kan jeg klart
blive bedre til. Jeg skal opbygge
en bredere baggrundsviden. Min
forskning vil dog nok aldrig blive
empirisk-historisk om hhv. den ene
eller den anden minoritetsgruppe,
men derfor må jeg jo alligevel vide
noget om det.
I de sidste syv år på DIIS har mine
arbejdsforhold vist nok været paradisiske. Jeg har haft frihed til at
skrive, forske og undervise som gæsteforelæser rundt omkring i verden, når jeg har haft lyst. Jeg har
haft frihed til at følge min snævre
forskningsinteresse. Men dermed
kan man også udvikle et tunnelsyn.
Og i år, hvor jeg har tyvstartet som
ekstern lektor på minoritetsfaget,
har jeg virkelig nydt den omfangsrige og brede læsning, som er en
nødvendighed. Det er virkelig en
horisontudvidelse, og jeg har i den
grad glædet mig til at skulle undervise og få mulighed for at vende og
dreje nye idéer med studerende.
Hvorfor overhovedet beskæftige
sig med minoriteter?
Fordi det er knaldspænende! Det
er et fokusområde, der kombinerer
konfliktfyldt empiri og samfundsrelevante problemstillinger med
spændende muligheder for teoretisk diskussion. Første gang jeg
hørte om faget, troede jeg, at det
Resentment´s Virtue (Temple
University Press, 2008)
The Religious in Responses to
Mass Atrocity (Udkommer februar 2009 på Cambridge University Press).
handlede om de enkelte minoritetsgrupper og jeg mente ikke, at det var
noget for mig. Men det geniale ved
faget på Københavns Universitet er,
at det tager afsæt i en relationel definition. Det handler om konflikter,
spændinger og brudflader i relationer. Dét er det spændende og det

åbner op for, at man kan beskæftige
sig med alt muligt. Det er et åbent
felt af spørgsmål.
Minoritetsforskningen er altså ikke
substantielt fikseret på denne eller
hin minoritet, den siger ligeså meget om majoriteten, den kaster lys
på os selv og vores forforståelse.
I minoritetsforskningen behøver
man heller ikke nødvendigvis at
have solidaritet med minoriteten,
men netop nysgerrighed og engagement for spændingsfeltet. Det
handler altså ikke om feel-good,
sentimentalitet eller medlidenhed.
Der er ikke nødvendigvis nogen
pro-multikultural dagsorden indbygget i perspektivet, det er i mine
øjne ikke et institut ”for” minoriteter. Jeg mener ikke, man kan have
et ubetinget sympatiprincip i forhold til minoriteter. Minoriteter
kan jo være alt muligt f.eks. nynazister, og hvis man ved ”minoritet”
blot forstår mindretal, så kan der jo
være tale om diktatoriske eliter. Der
er ikke nogen forudgiven normativ
præmis eller holdning i forskningen. Ikke fordi jeg har noget imod
normativitet i sig selv, tværtimod,
men man må forholde sig kritisk og
refleksivt til det. Og selv hvis man
arbejder under et ekstremt politiseret begreb med masser af normative
konnotationer, så kan det altså godt
lade sig gøre. Det minder mig meget
om forskning i både menneskerettigheder og folkedrab.
Hvad er dine forventninger til at
starte på ToRS?
Ud over, hvad jeg allerede har sagt,
så glæder jeg mig til at få nogle nye
”legekammerater”. På DIIS er der
som sagt meget analyse og konsulentarbejde og ikke altid så megen
tålmodighed i forhold til den rent
akademiske og faglige diskussion.
På universitetet har jeg forhåbning
om et mere faglig præget diskussionsforum.
Så håber jeg, at kunne lave en spændende undervisning, og jeg er lidt
spændt på, hvad det vil sige at manøvrere på universitetet. Det er en
kæmpe labyrint af traditioner, mennesker og muligheder. Jeg forventer
at blive overrasket…!
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Bagklogs Jule Vox Populi
Af Silke Haubart Cohen
Foto: Silke Haubart Cohen

Anne Sidenius, 26 år, læser Antropologi og
Minoritetsforskningens teorier på tilvalg.
Hvor kommer du fra? Århus.
Holder du jul? Nogle gange.
Hvor og hvordan skal du fejre jul i år? Hvert andet år
holder jeg altid en lidt utraditionel jul, fordi min nevø og
bedsteforældre ikke er med. Så går vi ikke så meget op i
traditioner, vi mødes bare og spiser noget god mad. Sådan
bliver det nok i år.
Går du i kirke juleaften? Nej, for jeg tror ikke på gud.
Hvad betyder julen for dig? At man på en god måde bliver
tvunget til at sætte tid af til familien, bare være sammen og
spise noget god mad.
Hvis du skulle holde en alternativ jul, hvordan skulle den
så være? Det gør jeg jo som sagt allerede lidt i forvejen, altså
holder jul, hvor man laver andre ting end juleting. Vi tager
også nogle gange ud at rejse eller i sommerhus. Jeg ville gerne
fejre jul mere i andre lande. Jeg fejrede engang jul i Indien, og
det var rigtigt spænende. Der havde vi en palme som juletræ.

Sille Magnussen, 38 år, læser Kommunikation og
Sprogmødestudier på RUC og Minoritetsforskningens
teorier på tilvalg.
Hvor kommer du fra? København.
Holder du jul? Nogle gange.
Hvor og hvordan skal du fejre jul i år? Det ved jeg ikke helt
endnu, måske hos en veninde.
Går du i kirke juleaften? Nej.
Hvad betyder julen for dig? Det er en mulighed for at mødes
med familien og en mulighed for at dyrke nærhed. Julen er en
form for institutionaliseret nærhed. Det er dog ikke rigtig noget,
jeg mærker i mit eget liv.
Hvis du skulle holde en alternativ jul, hvordan skulle den så
være? Før i tiden rejste jeg ofte til buddhistiske lande. I år
overvejer jeg at holde jul på Christiania. Der kan man virkelig
finde den kristne juletanke om medmenneskelighed og nærhed.

Imad Malik, 25 år, læser Religionsvidenskab og Arabisk på
tilvalg.
Hvor kommer du fra? Lyngby.
Holder du jul? Ikke på eget initiativ, men har gjort det før med nogle
venner. Sidst jeg fejrede jul var i Jylland. Men jeg laver altså ikke noget
specielt. Nogle gange arbejder jeg i moskeen.
Hvor og hvordan skal du fejre jul i år? Jeg er forhåbentligt i Indien.
Går du i kirke juleaften? Nej, for jeg er muslim.
Hvad betyder julen for dig? Ikke noget specielt, men jeg har det fint nok
med julen.
Hvis du skulle holde en alternativ jul, hvordan skulle den så være? Det
ved jeg ikke for, jeg har jo ikke rigtig noget at fejre.

