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SLYNG:Studenterblad:ToRS

GAf Chris4an Stampe Jensen, redaktør på
SLYNG

Kære læser,
Velkommen Fl endnu et nyt nummer af
SLYNG – ToRS’ eget insFtutblad for stude-
rende og ansaGe – og endnu mere vel-
kommen Fl alle de nye studerende på
ToRS: de nye læsere af SLYNG! På redak-
Fonen håber vi, at mange af jer allerede
har sF4et bekendtskab med bladet, som
blev præsenteret og omdelt ved introar-
rangementet i august. Vi håber, at SLYNG
kan være med Fl at føje en ekstra dimen-
sion Fl jeres studier, og at I vil benyGe jer
af spaltepladsen Fl at dele ud af jeres
viden inden for netop jeres fagområder.
Om ikke andet er SLYNG i hvert Flfælde et
godt sted at starte, hvis man vil formidle
sin viden, hvilket man unægteligt og
uundgåeligt vil bliver tvunget Fl på et eller
andet Fdspunkt i løbet af sin uddannelse.
Interesserer du dig for medier, journali-
sFk, formidling, foto, grafik eller andet
som kan bruges i kreaFv sammenhæng i
det redakFonelle arbejde, er du velkom-
men Fl at være med på redakFonen. Send
en mail Fl , meld dig ind i grupperummet
’Slyng’ på enten Punkt KU eller Facebook,
så du kan holde dig orienteret om møde-
Fdspunkter og følge med i den interne
kommunikaFon. Husk at det kun er krea-
Fviteten og fantasien, der sæGer grænser
for, hvad du kan få ud af SLYNG. Er der en
begivenhed eller et arrangement på KU
eller andetsteds, som du synes bør dæk-
kes, hvor du med afsæt i din faglige bag-
grund kan kaste nyt eller spændende lys
over en aktuel begivenhed, et fænomen
eller noget helt tredje, kan du som ”ud-
sendt reporter” få graFs presseadgang.
Husk at redakFonen arbejder FRIVILLIGT,
og at vores formål først og fremmest er at
sørge for, at SLYNG udkommer Fl glæde
for studerende og ansaGe på ToRS. HerFl
kommer selvfølgelig interessen for arbej-
det med journalisFk og formidling. SLYNG
kan uden tvivl bruges som springbræt Fl
Universitetsavisen eller andre medier, hvis
man har interesse for at gå den vej med
sine studier.
SLYNG er i konstant forandring og Flpas-
ning Fl de øvrige nyhedskanaler på ToRS.
I erkendelse af at det er svært at hamle op
med de elektroniske medier, når det gæl-
der om at formidle vigFge oplysninger
omkring eksamensFlmelding, peFtumfri-
ster etc., har vi på redakFonen overvejet

at satse mere på de punkter, hvor SLYNG i
form af det trykte medie har større gen-
nemslagskra4. Vi synes, at SLYNG først og
fremmest bør fokusere på det faglige ind-
hold og det nære studiemæssige. Herun-
der faglige og sociale arrangementer. Her
fornemmer vi, at SLYNGs læsere har langt
større glæde af arFkler af fag- og studie-
mæssig relevans, og vi vil gerne skabe et
SLYNG, der sæGer fokus på, hvad de stu-
derende på ToRS arbejder med i deres
studier, projekter, udlandsophold og så vi-
dere. Derudover ønsker vi også et SLYNG,
hvor der er plads Fl debat og meningsud-
veksling studerende og ansaGe imellem. I
sit trykte format har SLYNG den kæmpe-
mæssige fordel, at det i modsætning Fl de
elektroniske medier kan gemmes Fl e4er-
Fden. Bladet bidrager Fl at dokumentere
studielivet på ToRS og er således med Fl
at skabe en profil af insFtuGet.
RedakFonslokalet (lokale 177 på 1. sal i
Snorresgade 17-19, overfor EDB-rummet),
som vi fik Fldelt i foråret, står nu for alvor
klar Fl at blive indtaget og brugt. Vi håber
på at gøre torsdag e4ermiddag/a4en Fl
fast arbejdsdag, hvor vi mødes og arbej-
der med diverse opgaver og diskuterer
bladets overordnede udformning. Det
kommer hovedsageligt Fl at stå på i må-
nederne op Fl udgivelserne i februar,
april, september og november. Frygt der-
for ikke at binde dig HVER eneste torsdag
HELE semestret, hvis du har lyst Fl at være
med. RedakFonsmøderne kan passende
afsluGes med en tur omkring Barbylon,
hvor de sidste idéer og deltajer kan ven-
des over en øl.
Nærværende nummer af SLYNG sæGer
fokus på temaet ’humor’. Nogen vil måske
mene, at der i disse Fder med tvangsud-
visninger af afviste irakiske asylansøgere
– en fuldstændig unødvendig rydning af
Brorson Kirken i ly af naGen, hvormed
man gjorde mennesker unødigt fortræd –
som har vist ’uanstændighedens grimme
ansigt’, at der i virkeligheden ikke er så
meget at grine af. Nuvel, denne seneste
skandale fra VK(O)-regeringens hånd lå
dog desværre i næsten uhyggeligt forud-
sigelig forlængelse af det seneste årFs hu-
manitære og moralske udsalg i dansk
poliFk og total ignorance overfor interna-
Fonale regler og konvenFoner. 
På trods heraf har vi modtaget et par
muntre indlæg om humor og ironi i Kora-
nen og en hyldest Fl Foucault’s provoka-
Foner (som stadig er aktuelle) og den

graffiF, som indFl fornylig forevigede hans
navn og seksuelle overbevisning på en nu
nedrevet mur overfor nye KUA, og desu-
den har dannet grundlag for et par un-
derholdende indlæg i bl.a.
Universitetsavisen.
Foruden humor og ironi sæGer deGe
nummer af SLYNG også særligt fokus på
de studerende, som har været af sted på
udlandsophold sommeren over, herunder
de nærorientalske arkæologi-studerendes
udgravninger i Jordan, og sommerskole-
ophold i Singapore for både bachelor- og
kandidatstuderende. 
Endelig står vi endnu en gang overfor en
overhængende lukningstrussel mod kan-
didatuddannelserne på en række af de
asiaFske sprogfag på ToRS, e4er at de er
kommet i akkrediteringsudvalgets søge-
lys, som det også fremgår af Universitets-
avisen (Nummer 10 – 10. september).
Hvis udvalget når Fl den konklusion, at
den akademiske standard på disse uddan-
nelser ikke er helt i top, kan man jo ikke
andet end at ryste på hovedet og konsta-
tere, at deGe nødvendigvis er den logiske
konsekvens af nedskæringer og mang-
lende vilje Fl at Flføre disse fag de midler,
der skal Fl for at Flbyde et rimeligt og kva-
lificeret antal Fmers undervisning ugent-
ligt, som sikrer, at det faglige niveau
opretholdes. Vi venter med spænding på,
hvad der kommer Fl at ske videre i den
sag. 
Med disse ord vil vi på redakFonen endnu
en gang ønske alle nye studerende vel-
kommen Fl ToRS samt en rigFg god studi-
estart! Go’ fornøjelse og læselyst med 8.
udgave og oktobernummeret af SLYNG!

LEDER
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Semesterstart, humor og udlandsophold

Næste nummer af SLYNG sæ:er fokus
på temaet ‘klimaforandinger’.

Deadline er: 2. november 2009.
Bidrag indsendes 9l:
slyng@punkt.ku.dk



Af Niels Valdemar Vinding, PhD CEIT, BA
(Theology), MA (Islamic Studies)

Der er aldeles ingen grund Fl at lave grin
med Koranen. Det er en hellig bog. Den er
åbenbaret, evig, uforanderlig og fuldkom-
men som den fremstår i sin arabiske ko-
deksform. Derfor er det også med en
behørig respekt, emnet ’humor i koranen’
bør behandles.
I de klassiske kommentarer Fl Koranen og
i forskningen i denne er der enighed om,
at Koranen udgør et stykke uovertruffen
liGeratur. Det er også i dens egenskab af
liGeratur, vi kan undersøge humoren i Ko-
ranen. Nu forholder det sig imidlerFd
sådan med forskningen, med universite-
tets formål og med menneskelig faGeevne
generelt, at vi kun kan undersøge helhe-
der i sine dele. Vi kan altså hverken be-
skrive eller faGe det fuldkomne. Derfor
bliver vores Flgang Fl Koranen også en
menneskelig og ufuldkommen Flgang, og
derfor forstår vi kun Koranen på den måde
mennesker ellers forstår liGeratur. Og der-
for morer vi os, når vi møder noget mor-
somt. 
Inden blikket vendes imod et lille eksem-
pel fra Koranen, er det vigFgt at huske på,
at humor og i særdeleshed ironi virker ved
at skabe distance og modsætningsforhold.
I den koraniske fortællende situaFon altså
i den Fd og begivenhed hvor de tekster, vi
har fået overleveret, er blevet fortalt eller
forfaGet, har det været afgørende for for-
tælleren at skabe distance og kontrast
imellem protagonisternes sympaF og apa-
Fen for antagonisterne. Eller reGere: s¸rge
for at vinde publi-
kum over på hel-
tens side.
Mustansir Mir fra
Youngstown State
University i Ohio
viser i sin arFkel
Irony in the
Qur’ân: A Study of the Story of Joseph fra
2000, hvordan ironi bruges i Koranen Fl at
g¸re grin med dem, som ikke tror på pro-
feten Muhammed og Fl at bygge op Fl
denne reGe forståelse af Guds forsyn og
overordnede planer med Muhammed.

Mir undersøger historien om Josef og gør
en særlig pointe ud af, at Josef kan tyde
drømme, der er opdigtede, og at de på
grund af Guds forsyn alligevel går i opfyl-
delse (Mir 2000: 176). Josef kan tyde an-
dres drømme og således spå om
fremFden, men han ikke kan se sin egen
fremFd (Mir 2000: 179). Noget lignende
kan ses ved en undersøgelse af Moses i
Koranen. 
I Koranens sura 2, vers 67 Fl 73 fort¿lles
om Moses og
om en epi-
sode, hvor
Banû Isrâ’îl, Is-
raels s¸nner, af
Gud er blevet
påbudt at slagte en ko som bodsoffer for
en forbrydelse, der er blevet begået og
som er refereret i versene 72 og 73. DeGe
er i sig selv ikke noget at sp¸ge med, men
den udveksling mellem Moses og Israels
sønner som er gengivet, har et meget iro-
nisk og morsomt præg over sig. Befalin-
gen fra Gud som Moses videregiver
mødes med et hovmodigt: ”Holder du os
for nar?” (Q. 2:67). Moses bliver kaldt en
gøgeunge, der virkeligt ikke havde noget
at skulle have sagt overfor Israels sønner.
Moses, der jo er profet og har del i åben-
baringen fra Gud, er ikke langsom Fl at
genkende spot. Moses svarer – som en
anden Polonius, der forarges over Ham-
lets galskab – i en hurFg sarkasFsk ven-
ding, som næsten er henvendt mere Fl
Flhørerne i den koraniske fortællende si-
tuaFon end Fl Israels sønner: ”… Gud be-
vare mig for at være så tåbelig!” (Q. 2:67).
Den koraniske fortæller har fanget publi-

kums opmærk-
somhed og bygger
op Fl et godt grin
med en klassisk
gentagelse i tre
omgange. Tre
gange beder Isra-
els sønner Moses

om at henvende sig Fl Gud, for at denne
kan specificere præcist, hvad det er for en
ko, der skal slagtes: ”… Bed på vore vegne
din Herre forklare os, hvordan …” (Q. 2:68,
69 og 70). Ironien bliver tykkere og hver
gang kommer Moses Flbage med endnu

en specifikaFon, der heller ikke er bloGet
for humor, idet Flhørerne husker, at
Moses og Israels sønner befinder sig i ør-
kenen på de 40 års vandring ud af Ægyp-
ten (Q. 2:61, 5:20-26). Moses siger Fl
dem: ”… det skal være en ko, der hverken
er for gammel eller for ung…” (Q. 2:68). I
en slags gæGeleg a la ’fugl, fisk eller midt
imellem’ bliver Israels sønner ved med at
udspørge Moses om koen. På spørgsmå-
let om farven svarer Moses: ”… det skal
være en ko af en klar gul farve, en fryd at
kigge på …” (Q. 2:69), hvilket uden at
gæGe for meget må antages at være en al-
mindelig farve for kvæg for så meget va-
rierer den slags vel ikke. Endeligt forklarer
Moses: ”… det skal være en ko, der ikke er
kuet af at vende jorden og vande marken,
en ko uden plet og lyde…” (Q. 2:71). Det
vil i grunden sige en ko, der ikke er en ko,
for hvad laver køer ellers end at vende jor-

den og lave
lyde? Da
Moses siger
deGe, lader
den koraniske
fortæller gæk-

ken kulminere. Ved billedet af denne al-
mindelige, perfekte ko, der ikke er en ko,
lader han Israels sønner omvende i ud-
bruddet: ”… Nu er du kommet frem med
sandheden!” (Q. 2:71). 
DeGe sandhedsvidne følger den sFlisFske
form, som det er forventet af en omven-
delse eller Flbagevenden Fl Gud, men
deGe sandhedsvidne er i sin sarkasme
hykleri og spot. Eller måske er sandheds-
vidnet en ironi på et anderledes virksomt
plan. Som Mir fortæller om Josef, så fun-
gerer ironien i teksten Fl at vise hvordan
Guds magt er større end de aktører, der
fortælles om i historien. Josef bliver bedt
om at tyde drømme, der er opdigtede, og
alligevel går de i opfyldelse. Ligeledes er
det Israels sønners skæbne at ville spoGe
og le af Moses, men i den spot tvinges de
i ord og udbrud Fl at vidne sandhed. Såle-
des bliver ironien og sarkasmen en gæk,
som fortælleren lader Gud drive i hi-
storien, men det bliver i sidste ende på Is-
raels sønners bekostning, hvis profet ikke
kan komme igennem med sit budskab.
Man mærker med denne ironi den kora-
niske fortællers alvidende og ironiske di-
stance, som ville han med historien sige:
”anderledes gik det imidlerFd med dem,
der fulgte profeten Muhammed.” En god
bid humor blandet op med sandhed, der
stadig kan grines af e4er 1400 år.

Humor og i særdeleshed ironi er et fantas9sk virkemiddel. I sin forunderlige tekst er
Koranen ikke sen 9l at beny:e sig af begge dele. Et kig på en lille perikope fra Sura 2,
Koen, viser, at den koraniske fortæller bestemt heller ikke er uden evner ud i det iro-
niske
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”… Moses svarer – som en anden Polonius, der
foragtes over Hamlets galskab – i en hur)g
sarkas)sk vending, som næsten er henvendt
mere )l )lhørerne i den koraniske fortællende
situa)on end )l Israels sønner: ”… Gud bevare
mig for at være så tåbelig!” (Q. 2:67) …”

”… Man mærker med denne ironi den koraniske for-
tællers alvidende og ironiske distance, som ville han
med historien sige; anderledes gik det imidler)d med
dem, der fulgte profeten Muhammed …”
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Af Morten Jensen, Religionsvidenskab, 5.
semester

Henover forbrydelse og straf Fl seksuali-
tetens historie åbnede han verdens øjne
for, hvad sprog og diskurs kan gøre ved
mennesker og magthaverne, der ikke læn-
gere havde magten, men var i en konstant
kamp med alt og alle for at erhverve den.
Magten kunne ikke længere haves, den
kunne kun ”gøres”. DeGe var naturligvis
ikke populært hos de selvproklamerede
magthavere, der straks gik Fl angreb på
den kære Foucault. 
Foucault var bøsse, og det var der måske
ikke så meget at gøre ved. Magthaverne
fik da en idé. De ville bruge hans medicin
imod ham selv. Til deGe formål opfandt de
en helt ny diskurs: HIV/aids. Og straks
e4er planen var sat i værk fik Foucault
”konstateret” HIV. Det blev en kamp på
livet. En magtkamp imod diskursen der
kunne vindes, havde det ikke været for de

mange mennesker der kæmpede for at få
indført hiv som de homoseksuelle men-
neskers syge. 
Selvom Foucault e4er sigende skulle have
benægtet sin ”sygdoms” situaFon indFl
sin død, har han nok inderst inde måGet
give e4er for omverdenens sygdomsdis-
kurs, der uden tvivl ødelagde hans sind.
Grunden Fl at Foucault fortjener denne
spalteplads er, at hans kamp kæmpes af
alle humanister. Vi oplever også presset
fra omverdenen, der forsøger sig med
nedsæGende ord om os og vores respek-
Fve studieobjekter. ”Lad grønlænderne
om deres eget sprog og kultur”, ”hvad skal
vi med indianske sprog og kulturer” og
”religion er jo ikke-eksisterende i et oplyst
moderne samfund, så hvad skal vi med re-
ligionsvidenskab?” 
Læser man hebræisk, mødes man ligeså
af mennesker, der sFller sig uforstående
overfor ens studievalg, som om man for-

søgte at gøre sig en karriere ud af at løse
Sudoku.
Som protest og forsvarsværn imod om-
verdenens fordømmende blikke og dis-
kurser skrev en anonym humanist på en
forladt bygning ”FOUCAULT ER BØSSE”.
Og den forladte bygning fungerede som
højtaler og råbte Fl det nye KUA lige over-
for, sådan at vi alle kunne ranke ryggen og
sige ”Vi er humanister og stolte af det”. 
De magthavere, der i sin Fd tog livet af
Foucault, er nu i gang med at tage livet af
humaniora. Den stolte bygning der, som
templet i Delfi, bar en oplø4ende indskri4
er blevet jævnet med den brugte asfalt.
Tilbage ligger nu murbrokker og vores
glorværdige kampråb.
Så jeg synes, at vi alle bør skænke denne
store tænker en tanke. Hans billede med
den skinnende isse bør præge enhver hu-
manisFsk fredagscafé, så vi kan kigge op
på ham og nikke indforstået og hæve
vores glas Fl en skål med en ånd af store
højder.
R.I.P
P. S. Hans Diller lever stadig
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FOUCAULT IN MEMORIAN
En gang levede en mand. Har var fra Frankrig. Hans navn var Foucault, og han
var bøsse. Hans skaldede isse bevægede sig rundt på École Normale Supé-
rieure, hvor hans franske sprog og ydre gjorde ham i stand 9l, uden proble-
mer, at fremføre sine snørklede meninger 

Tekst: Rasmus Wickmann, historie (KU),
Ida Krogh, etnologi (KU), og Ma4lde Hør-
mand-Pallesen, Journalis4k og Kultur- of
Sprogmødestudier på RUC

Klædt i hvide dragter vandrer 40 stude-
rende som en flok søvngængere afsted på
linje før solopgang nær et meditaFon-
scenter i Thailand. En buddhisFsk munk
har dagen forinden undervist i medita-
Fonsteknikken ”mindfulness” og vejr-
trækningsøvelser, der nu skal beherskes i
gående Flstand. Dagens lekFe er at udføre
en koncentreret ”walkning meditaFon” i
landskabet omkring meditaFonsskolen,
som de studerende har været indlogeret

PÅ KULTURVISIT I SYDØSTASIEN
Studér medita9onsteknikker og oplev unge thaiboksere kæmpe sig frem i en lokal landsbyklub for at tjene penge. Ved at tage
på sommerskole i Sydøstasien får du Lonely Planet-bogen om Sydøstasien serveret i en udvidet akademisk version. Det sker i et
tæt fællesskab med andre studerende fra Singapore og Yale

På billedet 4l højre ses intro-holdet på
besøg ved et af de talrige monumenter

som var en del af fel5uren 4l Cambodja
og Thailand.

Foto: Mathilde Hørmand-Pallesen

TEMA:FOUCAULT IN MEMORIAN



på naGen over. Den inkarnerede munk
fører an iført en orange tradiFonel dragt,
som de 40 unge studerende først kan gøre
sig fortjent Fl e4er flere års pinefuld lotus-
skræddersFlling og et beskedent rismålFd
pr. dag.
”Munke-walk” en er kun et af de minder,
som de tre studerende - Ida, MaFlde og
Rasmus - kan fortælle om, e4er at de i
sommers deltog i sommerskoleprogram-
met ”Southeast Asia in Context.” Ti dages
felGur rundt i Cambodia og Thailand er en
del af det fem uger lange kursus, som er
arrangeret i et samarbejde mellem NaFo-
nal University of Singapore (NUS), Yale og
Københavns Universitet (KU). ”Det var
helt fantasFsk at komme ud af det lumre
klasselokale og få jord under neglene. Det
gav først mening for mig, hvorfor munke
har så høj status, e4er at have oplevet en
munks ro og vedholdenhed,” fortæller
MaFlde Hørmand-Pallesen fra RUC, som
var stor Flhænger af kursets felteks-
kursioner.
Værdifulde boksetrin
Før holdet begav sig ud i feltet, havde læ-
rerne undervist i tre hekFske uger på NUS
for at udstyre de studerende med teoreF-
ske værktøjer. Lærerne lagde meget vægt
på at reflektere over forskellen mellem,
hvad man lærer i klassen, og hvad man
selv erfarer på første hånd ude i virkelig-
heden. ”Essensen af kurset er at lære at
kombinere de to former for viden og lade
dem supplere hinanden”, forklarer Ida
Krogh, som studerer Etnologi. Hun var
specielt fascineret af et besøg i en thai-
bokseklub. ”Vi overværede en trænings-
session, som gav indblik i én ud af mange
måder, hvorpå landsbybeboere i Thailand
forsøger at supplere deres ringe land-
brugsindkomst,” forklarer hun. Under kø-
returen fra Cambodia gennem det
nordøstlige Thailand og ned Fl Bangkok
stoppede bussen i en lille landsby. Under-
viseren, professor PaGana, havde kontak-
tet en lokal skolelærer, som havde
indreGet sit hjem som et thai-boksning
træningscenter. Han havde 6 elever mel-
lem 12 og 15 år boende; fem drenge og
en pige. Læreren havde 
arrangeret en træningssession, hvor han
kunne vise, hvor dygFge og hårdtslående
hans elever var. Han introducerede hver
af sine elever og viste forskellige træ-
ningsmetoder og kampteknikker. ”Jeg må

indrømme, at jeg var dybt overrasket over
den kra4 de 12-13-årige drenge kunne
sparke med,” siger Ida Krogh. Deres krops-
bygning var meget sigende for den hårde
sportsgren: overkroppen var spinkelt byg-
get, hvorimod benene var lange og kra4-
fulde. De havde ikke et gram fedt for
meget på kroppen, da de ligesom i almin-
delig boksning bliver inddelt i vægtklasser.
Træneren fortalte, at elevernes største
håb og ønske var at komme Fl at kæmpe
i Lumphini Stadium, som er den største og
mest presFgefulde arena i Bangkok. Dog
var det ikke presFgen, som betød mest.
VigFgere for eleverne fra landsbyen var
præmiesummen på op mod 100.000 bath
(svarende Fl 15.000 kr.). Med de penge
kunne de forsørge deres familie og opnå
en helt anden levestandard.
Hjernegymnas9k og teamspirit
Alle oplevelserne på felGuren kunne ikke
bare indtages uforpligtende, for e4er de
F dage ventede en længere feltrapport,
som ikke skrev sig selv. Notesbøgerne var
konstant fremme for at blive fyldt med
data. ”Jeg formåede at ødelægge tre blu-
ser med kuglepindstreger,” fortæller Ma-
Flde, der fik fyldt flere notesbøger med
sine kragetæer. Forløbet var meget in-
tenst, da et helt semesters viden skulle
lires af på fem uger. Rasmus Wichmann,
som Fl daglig læser Historie, bemærkede
hvordan han oplevede, at viden fra kurset
hurFgt blev omsat Fl noget brugbart: ”Det
er interessant, at man ligefrem kan
mærke, hvordan ens hjerne ski4er gear,
og man går fra at tænke over hvad der står
på de beskrivende museumskilte, Fl hvor-
for der står, hvad der står,” forklarer han.
Ida Krogh var også imponeret over, hvad
de fem ugers hjernegymnasFk havde ud-

styret hende med: ”På grund at det vold-
somme Fdspres lærer man at læse tekster
kursorisk, producere analyser og essays
på kort Fd, orientere sig og skabe sig et
hurFgt overblik over meget læsestof. Da
hele kurset foregår på engelsk, blev mine
engelskkundskaber også markant bedre,”
siger hun.En af de faktorer, der gjorde, at
det intense kursus var Fl at klare, var op-
levelsen af at være et team. Alle 40 stu-
derende var i samme bås, og det gjorde,
at der også blev mulighed for tæGe sam-
arbejder, venskaber og kulturudvekslinger.
NUS havde kløgFgt arrangeret, at hver
studerende fra Yale og Danmark havde en
”buddy” fra Singapore. Nogle blev bedste
venner og andre hentede mere inspira-
Fon i hinandens forskellige kulturer og
holdninger. ”Jeg oplevede, at en fyr fra
Yale saGe sig med en dansker, der var gået
kold i essayskrivningen og pædagogisk
gennemgik, hvordan han ville gribe es-
sayet an,” fortæller MaFlde Hørmand-Pal-
lesen, som synes, det var meget lærerigt
at være i en internaFonal klasse. Hun var
i det hele taget imponeret over det høje

Dixie (venstre) var Idas ‘buddy’ i Singapore
Foto: Mathilde Hørmand-Pallesen
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Her dyster et par unge drenge i muaythai
eller Thai-boksning som for mange er en

vej ud af fa6gdommen.
Foto: Mathile Hørmand-Pallesen
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faglige niveau, som de studerende fra Yale
og NUS havde.
Mad-cruise og karaoke
Det var ikke kun teamspirit, men også rej-
sens mere komfortable realiteter, der tog
brodden af sliddet. Det ene øjeblik be-
fandt holdet sig på en rismark i færd med
at plante ris, det næste øjeblik stod hol-
det foran en kæmpe buffet på et luksu-
riøst hotel med svømmepøl. En a4en var
der sågar arrangeret bådtur med middag
og karaoke. Professor PaGana viste sig
pludselig fra en helt anden side, når der
var karaoke i sigte. Det var han helt pjaGet
med, og der skulle ikke spørges to gange
før han sprang op og greb mikrofonen.
”Det var rart, at der var plads Fl en Tiger-
øl engang i mellem og mulighed for at tale
om ikke-faglige Fng med lærerne og de
andre studerende. Ellers havde intensite-
ten af kurset simpelthen været for vold-
som,” siger MaFlde Hørmand-Pallesen,
der dog aldrig bliver fan af karaoke. Det
sidste stop på felGuren var i Bangkok, hvor
holdet fik to dages ”fri leg.” Her blev der
shoppet, spist stærkt thai-mad, og nogen
så en professionel thaiboksekamp, mens
andre måGe have afmysFficeret, hvad de
berygtede ”ping-pong”-shows går ud på.
Men de oplevelser kunne også sagtens in-

tegreres i den afsluGende feltrapport. ”In-
formal economy” var et af undervisnings-
temaerne, og det var oplagt at udforske
på tæt hold, når der blev shoppet på
Bangkoks utallige natmarkeder. Professor
Cynthia Chou opfordrede selv Fl at prøve
kræ4er med branchen. Rasmus, Ida og
MaFlde kan varmt anbefale at drage af-
sted på eventyr, hvis man er klar på at
prøve sine personlige og faglige grænser

af, være munk for en dag, få en oplevelse
for livet og bekendtskaber over hele ver-
den.

”Southeast Asia in Context” er et fem uger langt sommerskoleprogram, som
a�oldes på Na)onal University of Singapore (NUS). Sommerskolen er opstået i
samarbejde mellem Københavns Universitet (KU), NUS og Yale, så studiegruppen
består af studerende fra alle tre universiteter. Kurset består af to moduler; ”Sout-
heast Asia in Context” og ”Southeast Asia’s Cultural Mosaic” og er åbent for både
studerende på BA- og kandidat-niveau. Tilsammen giver de to moduler en historisk
og antropologisk indsigt i Sydøstasien. I kurset er indlagt en 10 dages lang fel-
tekskursion, som i vores )lfælde gik )l Cambodia og Thailand. Kurset foregår på
engelsk og giver 30 ECTS point

Fel5uren bød også på arbejdsopgaver af
mindre akademisk karakter. Her ses

intro-holdet i færd med at plante ris.
Foto: Mathilde Hørmand-Pallesen
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Det engelsk som tales i Singapore, kaldes
også for ‘Singlish’, og består blandt andet
af udtryk fra malaysisk, kinesisk og tamil.
Karakteris4sk for denne særprægede va-
riant af det engelske sprog er endelsen
‘lah’ som o%e føjes 4l et spørgsmål eller
kan forstærke pointen i en menings4lken-
degivelse.
Her 4l venstre har en singaporgenser med
afsæt i Shakespeare defineret rela4onen
mellem dialekten og en lokal kulturel iden-
4tet.
Foto: Jolene Zhu
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Af Rasmus Wichmann, Historie

07:00 Denne morgen prøvede jeg at
komme Fdligt op, ved en syvFden, for at
nå at få læst op på de tekster, jeg ikke lige
nåede a4enen før, hvor jeg skrev opgave
indFl klokken 01:30. Det lykkedes ikke
helt, men jeg havde allerede fornemmet
hvilken af teksterne der ville blive vigFgst
at referere Fl i opgaveskrivningen, et in-
sFnkt der reddede mig mange gange.
08:00 Jeg prøvede at holde styr på min
meget danske mave, som jeg gik forbi de
oGe forskellige stande i kollegiets kanFne,
aldrig helt i stand Fl at vænne mig Fl at
morgenens, middagens og a4enens mål-
Fder var af samme slags. Men lige denne
morgen jeg bereGer om, fik jeg dog en art

åbenbaring, der fortalte mig, at malajsi-
ske pandekager er Singapore om morge-
nen.
09:00 Vores undervisning fra 9-15 havde
sine gode og sine dårlige sider. Værst var
det, når Dr. PaGana KiFarsa brugte under-
visningsFden på kitschee dokumentarfilm
fra 70’erne, bedst var det, når vi fik gode
oplæg fra Cynthia Chou (fra ToRS fame!),
og hinsides alle forventninger når John
Miksic, fra ”Advanced Course”, livede op
Fl fællesFmerne.
16:00 E4er en sådan lang undervisnings-
dag, hvor kulden fra aircondiFoningen
nærmest havde sat sig i marven, var der
intet som en svømmetur i det graFs
idrætsanlæg.

17:00 Lige i dag måGe jeg dog skynde mig
Fl biblioteket for at diskutere med min
gruppe, hvordan vi skulle gribe vores in-
terviews af Peranakan-folket an. 18: 00
Jeg ankom dødtræt Fl kollegiet. Hvis jeg
skulle hvile mig, måGe det være nu.
19: 00 Mine nye singaporeanske venner
havde lovet at vise os det store frugtmar-
ked, og hvis man snød sig for at opleve fri-
ske, sFnkende durian-frugter, hvad lavede
man så overhovedet i Singapore?
00:00 Men vi måGe dog hellere komme
hjem i god Fd, for næste dag var week-
end, og det vidste vi alle hvad betød: op
kl. 5 for at nå bussen Fl en tur i felten.

Af Ma4lde Hørmand-Pallesen

06:06 Vågner ved at en papirkant sFkker
mig i ansigtet - teksten, der vuggede mig i
seng for seks Fmer siden, forsøger nu at
vække mig Fl live. Et voldsomt regnvejr
moFverer mig Fl at stå op og læse videre,
så forelæsningen om to Fmer kan blive in-
teressant at være Fl. Man lærer at tage
imod regnvejret med kyshånd i Singapore,
for det køler én et par vigFge grader ned,
og det meste af Fden bruger man alligevel
indendøre i aircondiFoningen.
08:00 Ida og Camilla - mine levende væk-
keure og holdkammerater - kommer Fk-
kende ind på værelset og lokker med
kanFnens forfriskende frugt-shakes Fl 8 kr.
Den bliver dog senere på opholdet - Fl for-
del for maven - udski4et med havregryn
og mælk, som kan fås i det lokale, lidt pe-
brede supermarked.
08:30 På vej ned i elevatoren på campus,
kan jeg ikke lade være med at trække på
smilebåndet, da jeg tænker over, at kolle-
giet helt bevidst har gjort det umuligt for
mig som pige at stoppe på ulige etager.
Det er nemlig drenge-etager og der må
piger ikke stoppe. Det er blot en af de fi-
nurlige regler man støder på i Singapore.
Min ”buddy” fortalte, at det fornylig var
blevet lovligt at gå nøgen rundt i sin egen
ejendom, men tyggegummi må man dog
stadig smugle ind fra andre lande, da re-
geringen mener, at det vil svine for meget,
hvis det bliver solgt frit. Hvad mon de ville

sige Fl salg af hash? Jeg sæGer i løb for at
nå bussen - ja, universitetsparken er så
stor, at man tager bus rundt for at komme
Fl undervisningslokalerne.
09:30 Forelæsningen har været i gang en
halv Fme og vores underviser, Dr. PaGana,
har sFllet et spørgsmål, og går nu rundt
med et smørret smil og vi4er med af-
krydsningslisten. Listen holder styr på,
hvem der skal svare på spørgsmål, for alle
skal deltage. Imens holder resten af klas-
sen vejret og ser travlt beskæ4igede ud
med at tælle nullermænd på
gulvet. Som alFd bliver den frosne situa-
Fon tøet op af en Yale-studerende, som
man skulle tro udviklende sit sprog før
han kunne gå. Amerikanere kan noget
med at performe og har deres retorik i
orden.
12:00 Det er frokosHd og dermed ”food
court”-Fd. I en af universitetets utallige
kanFner, som altså hedder ”food courts,”
kan man vælge mad fra flere steder i ver-
den. Selvom udvalget af mad var enormt,
fandt jeg hurFgt min favorit ret, ”Laksa.”
Grøntsager, tofu Flberedt på flere måder,
fiskeboller skulle man selv vælge og afle-
verede Fl en kok, som returnerede blan-
dingen Flsat ”laksa” (kokosmælk) og
nudler. Mums! De forstår virkelig at lave
fasEood i Asien.
15:15 På vej Flbage i bus igen e4er to F-
mers spændende teoreFsk forelæsning
om ’civilisering’ med Cynthia Chou. En lille

power nap venter forude, inden der igen
skal læses.
21:00 Ned på de lokale basketball-baner,
der ligger et stenkast fra vores værelser.
Vi har samlet et blandet hold med folk fra
kurset. Tidspunktet på dagen gør, at vi
ikke dejser om af varme, men i stedet lige
kan nå at indtage den væske vi sveder ud.
E4er befriende udskejelser, skal nogen op
for at læse videre - vi andre udfordrer et
andet basketballhold kun med singapo-
reanere. Universitetet har generelt vildt
gode sportsfaciliteter; swimmingpool,
badminton og tennisbaner, fodboldbaner
m.m.
23:00 Jeg bliver lokket Fl Holland Village,
hvor der er livemusik - covernumre - og
gode, men dyre øl. De danske ølpriser kan
se sig overgået af de singaporeanske - det
kan godt mærkes, at der ikke er en lige så
he4ig drikkekultur som i Danmark.
1:00 Der bliver spist luksus fasEood på en
døgnåben kinesisk restaurant. Igen er
maden bare excepFonelt god. Burger og
schawarma kan godt pakke sammen.
02.30 Tilbage på kollegieværelset igen
sæGer jeg fan’en på fem, åbner vinduet
og lader ”dynen” - et tyndt kludetæppe -
dække så lidt af kroppen som muligt. God
dag, og i morgen lørdag står der eks-
kursion Fl et tempel på programmet kl.
10. Fridage kan man få, når man bliver
gammel!

EN DAG I SINGAPORE

EN DAG I SINGAPORE II
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“Mzungu, mzungu! How are you? How
are you?” råber børnene e4er mig og min
kæreste, mens vi slæber afsted med vores
kameraudstyr ud ad den støvede landevej
i distriktet Mambwe, der ligger i det nord-
østlige Zambia. Mzungu er den beteg-
nelse man bruger for hvide mennesker i
det centrale - og sydlige Afrika, og svarer
nok Fl, at vi kalder sorte mennesker for
negere herhjemme. Og her er det altså os,
der er negerne. Vi skiller os i den grad ud
i al vores bleghed, og det er det, der Fl-
trækker de horder af børn, der kommer
løbende ud fra de små landsbyer langs
vejen. Vi havde måske en lidt naiv fore-
sFlling om, at vi skulle lege turister på sa-
fari, men i stedet er det os selv, der er
blevet den største aGrakFon i området. Vi
har været her i to dage, og nyheden om
vores Flstedeværelse overstråler i den
grad rygterne om Michael Jacksons ende-
ligt. Vi er på vej hen Fl en fyr, der hedder
William. Han er gartner, har 21 børn og
skal være vores hovedperson i en lille do-
kumentarfilm, vi skal lave Fl Danida. Men
på trods af vores beskedne udstyr - et vi-
deokamera og et staFv - er det svært at
forklare landsbyboerne, at vi ikke er et
filmhold sendt fra Hollywood.
Jeg hørte om Danidas Verdensbilledlegat
fra KU’s mailliste Flbage i marts måned.
Hvert år uddeles 10 legater à 45.000 kro-
ner Fl studerende i tomandshold, der
gerne vil lave dokumentarfilm fra den
tredje verden. I mailen opfordrede de folk
Fl at søge uanset filmerfaring. Man skulle
blot indsende en idé Fl en historie og en
beskrivelse af, hvordan man ville udføre
den, hvore4er en jury nedsat af Danida af-
gjorde hvilke bud, der var mest kvalifice-
rede. Det eneste krav Fl historien var, at
den skulle høre under temaet “generaFo-
ner”, vare 12 minuGer og samFdig have
en posiFv vinkel set i forhold Fl de ned-
slående historier, man o4e hører fra den
tredje verden.
Jeg søgte legatet sammen med min kære-
ste, som er journaliststuderende, hvilket
var fordel, da han havde lidt erfaring med
at lave dokumentarfilm. Vi havde gennem
en fælles ven fået kontakt Fl gartneren

William, der tager sig af en børneflok på
21. Hans to søstre er døde af henholdsvis
AIDS og malaria, og William er deres ene-
ste håb om overlevelse. På trods af over 1
million forældreløse børn ud af en befolk-
ning på 10,5 millioner har den zambian-
ske regering nemlig ingen poliFk på
området, og derfor findes der stort set
ingen børnehjem i Zambia. I stedet over-
går børnene Fl den nærmeste familie.
Eksperter taler om Zambias forældreløse
generaFon. Da vi syntes, at historien om
William og børnene passede godt Fl Da-
nidas tema, sendte vi en ansøgning afsted
- og fik legatet.
3 uger senere går vi her på landevejen -
omgivet af skrålende, nuGede chokolade-
børn, gamle tandløse damer og fulde,
skæve zambianske mænd, der vælter ind
foran kameraet og vil have penge bagef-
ter. Vi har indlogeret os hos den lokale
præst, som er den eneste i miles omkreds,
der har adgang Fl elektricitet, hvilket er
nødvendigt, for at vi kan oplade baGeri-
erne Fl vores kamera. Få af beboerne i de
omkringliggende landsbyer har før talt
med hvide mennesker, endnu færre har
set et videokamera. Så det bliver et langt,
sejt men enormt spændende træk. Gart-
neren William viser sig at være et fanta-
sFsk menneske og den fødte hovedperson

Fl filmen. Han formår at holde gejsten
oppe på trods af den dybeste faHgdom,
de mest kummerlige forhold og det fak-
tum, at folk dør som fluer omkring ham -
og os. I løbet af de seks uger vi Flbringer i
området, mister William seks af sine fa-
miliemedlemmer Fl AIDS, malaria, syfilis
og sult. Vores optagelser bliver o4e for-
sinkede, fordi William igen skal Fl begra-
velse. Men alligevel formår han at bevare
sit gode humør og tage sig kærligt og om-
sorgsfuldt af sine mange børn.
Vi kommer hjem med 35 Fmers optagel-
ser, som nu er redigeret ned Fl en 12 mi-
nuGers version Fl Danida. Men derudover
er vi i gang med at klippe en længere ver-
sion, som vi vil prøve at sælge Fl tv. Det
har været en enormt berigende oplevelse,
som varmt kan anbefales. Jeg havde som
stud.jap. aldrig foresFllet mig, at jeg en
dag skulle lave dokumentarfilm i Afrika,
håndtere et professionelt kamera og
klippe i “Final Cut Pro”. Men oplevelsen
har givet mig blod på tanden, og jeg
kunne sagtens foresFlle mig, at det hver-
ken bliver min sidste dokumentarfilm,
eller sidste gang jeg aflægger William og
alle de andre i provinsen Mambwe et
besøg.

MZUNGU I DET MØRKE AFRIKA
Historien om, hvordan en stud.jap.

endte med at lave dokumentarfilm i
Zambia

Tekst og foto:
Maria Samoto le Dous 

Japanstudier, 4. år

Fakta:
Titel: "Gartneren og hans 21 blomster". Produceret i Zambia 2009. Instruk9on, ka-
mera og klip: Emil Langballe & Maria Samoto le Dous.
Filmene fra Danidas Verdensbilledlegat har premiere i Cinemateket den 6. novem-
ber og kan umiddelbart here*er ses online.
Er du interesseret i at vide mere om Danidas Verdensbilledlegat, kan du læse
herom på www.3world.dk.
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”3-5-6-5-6-5-7-6...” Det kunne lyde som et
telefonnummer, man forsøger at huske
udenad, men talkoden udgør et nodesy-
stem og indeholder en melodi fra et ret så
kendt indonesisk musikstykke, kaldet ricik-
ricik eller ’blid regn’, som o4e spilles som
underlægningsmusik Fl teaterforesFllin-
ger, også kaldet wayang wong. Musikken
spilles på forskellige slagtøjsinstrumenter
kaldet gamelan, som blandt andet om-
faGer metallofoner og gonger, som delvis
udgør en gamelan ensemble, og ligeledes
er navnet på den mest indflydelsesrige
musiksFlart i Indonesien, og betegnelsen
som bruges om komposiFoner indenfor
denne genre. HerFl kommer en lang
række mere sofisFkerede instrumenter
som fløjte (suling), strengeinstrumenter
(rebab og sitar), træ-xylofoner (gam-
bang), samt kvindelige forsangerinder
(pesindhèn) og mandekor (penggérong).
Til denne sidstnævnte kategori af instru-
menter og sang kræves flere års øvelse og
erfaring, hvorimod man kan lære at spille
enkle melodistykker (som ricik-ricik) på
metallofon eller gong på ganske få uger. 
Gamelan spilles og høres næsten overalt,
og indgår som en central del af ritualer og
ceremonier samt danse- og teaterforesFl-
linger og skyggedukketeater i Indonesien,
og det er ikke ualmindeligt, at man som
indoneser
kan spille
ét eller
flere af de
relevante
instrumen-
ter. Og det
var netop
hvad de
fire kandi-
datstude-
rende fra Asien Afdelingen på ToRS skulle,
da gamelan udgjorde det faglige indhold i
ét af de to kurser som blev udbudt på
sommerskolen på NaFonal University of
Singapore (NUS). 

Gamelan, gamelan, gamelan, ga-
melan, ga-me-lan...
Kurset havde først og fremmest
Fl formål at sF4e bekendtskab
med teorien bag gamelan, samt
at gøre os deltagere i stand Fl at
spille et eller flere af instrumen-
terne. Størstedelen af Fden blev
brugt i musiklokalet, hvor der
blev indøvet samspil mellem de i
alt syv deltagere på kandidatkur-
set, med henblik på senere op-
træden og workshops og samspil
med indonesiske musikere. For-
uden forelæsninger om gamelan,
blev vi også testet i det teoreFske
stof og notaFonsteknikken. Der-
Fl kom en række skri4lige opga-
ver omhandlende gamelan; tre
CD-anmeldelser, en dagbog over de musi-
kalske indtryk fra felGuren, og endelig en
fikFv leksikon-arFkel om gamelan (Fl The
Singahagen Encyclopaedia of Music).
En tjekkisk dhalang
Kurset blev undervist af Associate Profes-
sor Jan Mrázek, en morsom, øl-elskende
tjekke, med et rigt kendtskab Fl gamelan,
og som konservatorieuddannet musiker
har lært at spille størstedelen af instru-

menterne i en gamelan-ensemble. Mrá-
zek kan Flmed bryste sig med Ftlen
dhalang, som ’dukkeføreren’ i en skygge-
teaterforesFlling kaldes på indonesisk –
en kunsEorm som afføder en naturlig re-

spekt, ikke mindst når den er Fllært af en
udlænding. Han vil dog blandt de under-
tegnede skribenter nok bedst blive husket
for sine sjove kommentarer og det oven-
nævnte melodistykke, som han med strit-
tende lillefinger og på sit gebrokne
engelsk, reciterede igen og igen under

vores mange Fmers øvning i
musikrummet. 
Slendro og pelog
Gamelan opføres i to forskellige
toneskalaer; slendro, som inde-
holder fem toner, og pelog,
som indeholder syv. Disse ska-
laer kan derfor godt skære lidt i
det uvante øre, da intervallerne

er noget anderledes. Det er dog
i første omgang den ca. tyve mand (og
kvinde) store ensemble, hvor alle hamrer
løs med hver deres melodistykke på de
enkelte metallofoner, gonger etc., og den
enorme klang deGe Flsammen kan frem-

‘Southeast Asia in Context’ - 
Sommerskoleophold i Singapore
4 kandidatstuderende, 7 ugers studier, 10 dages fel:ur og 100% total sjov og ballade! Sommeren igennem har studerende fra
Asien Afdelingen på ToRS været på studieophold i ekso9ske omgivelser, med rigt både fagligt og personligt udby:e. Herunder
bere:es om de to kurser på kandidatniveau og de indtryk, som deltagerne har hentet med sig hjem fra de tropiske himmelstrøg
Tekst:
Chris4an Stampe Jensen, kandidatstuderende Thai/Sydøstasienstudier 
Kim Jespersen, kandidatstuderende Indonesisk/Sydøstasienstudier
Peter Troelstrup, kandidatstuderende Thai/Sydøstasienstudier
Jakob Friis Larsen, kandidatstuderende Indonesisk/Sydøstasienstudier
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Sommerskoleopholdet ’Southeast Asia in Context – Advanced Level’ blev afviklet
for første gang i år, og er et nyt Flbud Fl kandidatstuderende, foruden bachelorkur-
serne som har været a-oldt over en årrække, som er blevet Fl i samarbejde mellem
ToRS og NaFonal University of Singapore (NUS), og studerende fra bl.a. Yale, NUS,
The Australian NaFonal University (NAU) deltog. Læs mere om kurserne og mulig-
heden for at deltage her:
hGp://seasiaincontext.tors.ku.dk 

På billedet herover ses hele Advanced-
holdet med deltagere fra bla.a Sinaga-

pore, Indonesian og Australien
Foto: C.S. Stampe
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bringe, som gør, at gamelan kræver mere
end et par gennemlytninger, før man en-
delig lærer at værdsæGe det. Det er såle-
des, at hvert instrument spiller sit eget
melodistykke, og først når alle stykkerne
bliver spillet på samme Fd, smelter de
sammen Fl en helhed. DeGe er i øvrigt
også med Fl at gøre det udfordrende at
lære at spille, da nogle instrumenter spil-
ler på et anslag mens andre hviler, hvilket
medvirker Fl en ’off-beat’-følelse i musik-
ken.
Én Fng er sikkert: man finder før eller
siden en sFlart som man synes er helt fan-
tasFsk! Undertegnede skribenter kan
f.eks. varmt anbefale alle at lyGe Fl CD#14
(i en 20-CDs samling KUN om musik i In-

donesien!), som bl.a. byder på mandlig
korsang fra det centrale Java, som uden
brug af et gamelan-sæt opfører komposi-
Foner hvor de med deres stemmer imite-
rer de enkelte instrumenter! Som et lille

kuriosum kan det Flføjes, at mange ud-
lændinge fakFsk interesserer sig for at

lære at spille gamelan, og vi mødte
både studerende på NUS og en

gruppe amerikanere på Java,
som deltog i workshops for at

lære at spille et af de rele-
vante instrumenter.

’Venerable Sir’
Det fantasFske ved game-
lan er, at det som kunst-
form afspejler værdier i
samfundet, og at musik-
tradiFonen står i stærk
kontrast Fl den i vesten.
Gamelan opføres såle-
des ikke almindeligvis
som koncertoptræden,

men indgår som nævnt som en naturlig
del af ceremonier og ritualer, både i hver-
dagen og ved festlige lejligheder. Man
kommer derfor ikke for at lyGe Fl musik-
ken alene, men for at nyde den i selskab
med andre, og der er som regel mulighed
for at man kan deltage enten i dans eller
ved at spille på et instrument. De sam-
fundsmæssige værdier kommer Fl udtryk
igennem musikernes inbyrdes forhold,
hvor der i gamelan lægges vægt på, at
man skal give plads Fl, og lyGe e4er hi-
nanden. Således er der ikke noget instru-
ment eller nogen solist som er vigFgere
end en anden, og dermed er der en langt
større fokus på fællesskabet i musikken,
imodsætning Fl musikkulturen i vesten

som er langt mere individualiseret og o4e
foregår udenfor en Flsvarende social kon-
tekst, hvor et orkester med en profilieret
forsanger(inde) står på en scene foran et
publikum. 
I Indonesien anser man gamelan instru-
menterne for at huse ånder, som skal re-
spekteres. Man træder derfor aldrig over
et instrument, men bevæger sig alFd ude-
nom, og man viser sin fulde respekt for
disse ånder ved at bukke sig, når man går
Fl eller fra instrumentet, mens man Flta-
ler ånden ’kyai’ eller ’Venerable Sir’.
Gamelan og de øvrige kunsEormer som
musikken optræder i sammenhæng med,
har også været brugt Fl at udbrede reli-
giøse budskaber fra hinduismen, budd-
hismen og islam, og specielt
teaterforesFllingerne omhandler episke
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Her ses Ass. Prof. Jan Mràzek (midt) i færd
med at demonstrere hvordan man spiller på

bonang.
Foto: C.S. Jensen

På billedet herover ses Jakob (stående) og Kim
(siddende) folde sig ud med gøgleri og sang i
en pause fra gamelan-øveriet.
Foto: C.S. Jensen

Ass. Prof. John Miksic giver en grundig introduk4on 4l seværdighederne
under studieturen 4l Melaka, Malaysia.
Foto: C.S. Jensen
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fortællinger fra Ramayana’en og Mahab-
harata’en – to enorme historiesamlinger,
som stammer fra Indien, samt historier fra
Koranen.
Dangdut og Rytme Rhoma
Indonesisk musik er dog mere og meget
andet end gamelan. Den kulturelle diver-
sitet som kendetegner Indonesien er så-
ledes også godt afspejlet i musikken. Man
finder mange forskellige varianter af ga-
melan ensembler, som i nogle Flfælde har
lånt både instrumenter og tonesystemer
fra vesten. Et gennemgående element i de
mange musiske udtryk man finder i Indo-
nesien, er, at man forsøger at blande de
lokale tradiFoner med udefrakommende
indflydelse. Således vil man opleve at
høre remixes af kunstnere som f.eks. Ma-
donna, magen Fl dem vi hører i radioen
herhjemme, men Flsat elementer fra ga-
melan.
I sFlarten dangdut som er en af de mest
populære, finder man rig inspiraFon fra
Bollywood-musikken, og i det nordlige Su-
lawesi kan man tydeligt høre den musi-
kalske påvirkning fra kriste missionærere
(lyt evt. henholdsvis Fl CD#2 og CD#18 i
den ovennævnte samling), for blot at
nævne et par eksempler. Hvad angår
dangdut har der i de senere år været en
del kontroverser mellem to af de førende
stjerner indenfor genren, Rhoma Irama
(Rytme Rhoma) og Inul DaraFsta. Rhoma
kriFserer Inul for hendes sexede dansesFl,
og han mener således, at dangdut bør
være et udtryk for islamisk mådeholden-
hed. 

’Cultural Heritage Management and Tou-
rism’
Hvis der Fl Fder gik lige en tand for meget
legestue i gamelan-kurset, og det faglige
indhold kunne være svært for nogen at få
øje på midt i al øveriet op Fl vores optræ-
dener, var sommerskolens andet kursus
omhandlende ’cultural heritage manage-
mant and tourism’ med afsæt i antropo-
logien og arkæologien, noget nærmere
det de nærværende skribenter sædvane-

ligvis arbejder med hjemme. Kurset havde
Fl formål at udforske fænomenet ’kultu-
rel arv’ og hvorledes denne håndteres og
markedsføres med henblik på turisme,
herunder hvilke poliFske, ideologiske og
økonomiske interesser som spiller ind i
forhold Fl at definere hvad kulturel arv er,
og hvad der er værd at bevare og vise
frem Fl et udenlandsk og lokalt publikum.
Kurset blev undervist af den garvede ar-
kæolog, Associate Professor John Miksic,
som der ikke kan herske tvivl om har tjent
som inspiraFon Fl kulEiguren, Indiana
Jones. Miksic er en meget engageret og
passioneret guide og mere end én gang
fandt vi os selv sammen med ham dybt
inde i frugtplantage på udkig e4er nyligt
udgravede ruiner eller rumsterende rundt
i gamle tempelruiner sent om a4enen
med lommelygter. Miksic fandt mønter og
poGeskår allevegne, og ud fra et lille rille-
mønster eller en stump maling kunne han
fastslå oprindelsessted og en angivelig
dato for produkFon. I sandhed en be-
mærkelsesværdig evne. De studerende vil
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På billedet her 4l venstre ses Advanced Level-

holdet optræde under en koncert på NUS.
Foto: Shu Tieng Foo

Forberedelserne Fl kurset begyndte allerede med et introdukFonsforløb i april
måned hjemme i København, hvor der blev udarbejdet et forskningsbaseret essay
(over et emne relateret Fl Singapore), en boganmeldelse (af Anna Tsings nye bog
FricFon) og en feltrapport på baggrund af et interview med den malaysiske kunstner,
Amir Zainorin. Selve sommerskolen fandt sted fra d. 22. juni Fl d. 24. juli, og felGu-
ren varede fra d. 9. Fl d. 19. juli. Sommerskolekurset blev afsluGet med skri4lige op-
gaver som blev udarbejdet den sidste uge under opholdet. Hele forløbet blev
afsluGet med mundtlige eksamener hjemme i København i slutningen af august. Det
kan her Flføjes, at de fire deltagere fik mellem 10 og 12 for deres præstaFoner.

Et af højdepunkterne fra fel5uren 4l Java
var utvivlsomt en af de planlagte game-
lan-workshops med lokale musikere og
andre udentlandske gamelan entusiaster
i Solo.
Foto: C.S. Jensen
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sent, om nogensinde, glemme Professor
Mikcic og hans store viden og fortællelyst.
Tour de Singapore og Melaka
Kurset bød på talrige dagekskursioner Fl
en lang række seværdigheder i og om-
kring Singapore, herunder Canning Hill
hvor briterne opførte et fort Fl at over-
våge søfarten gennem Melakka-strædet,
men som også er stedet hvor adskillige
forhistoriske fund er gjort, som bevidner
om stor kulturel udveksling mellem regio-
nens forskellige kulturer, forud for Sir Tho-
mas Stamford Raffles’ ankomst i 1819.
Herudover besøgte vi også en række in-
teressante museer, NaFonal Museum of
Singapore og Asian CivilizaFons Museum,
og Baba House, et hus som udsFller arF-
tekturen og indretningen som karakteri-
sFsk for den hybride peranakan -kultur
som opstod e4er kinesiske handelsfolk og
immigranter gi4ede sig med lokale ma-
layer. Endelig besøgte vi også den beryg-
tede Tiger Balm Garden, nu kendt som
Haw Par Villa, som startede som en slags
forlystelsespark sF4et af det filantropiske
forretnings- og broderpar, Haw og Par,
som skabte den kendte salve ’Fgerbal-
sam’. Her kunne kinesiske immigranter
lære om de mytologiske fortællinger fra
hjemlandet, og samFdig fungerede par-
ken som et effekFvt reklamefremstød for
deres produkt. Siden blev parken overta-
get af Singapore Tourism Board som ville
lave den om Fl et slags kinensisk mytolo-
gisk Disneyland – et projekt der endte i
økonomisk ruin. I dag står parken Flbage
som et noget faldefærdigt og bizart for-
Fdslevn, men er stadig et besøg værd,
ikke mindst på grund af det nyopføte
’Overseas Chinese Museum’, som hylder
de kinesiske immigranters bedri4er glo-
balt, men i særdeleshed i Singapore, og
fortæller historien om den Fdligere kon-
troversielle Premier Minister, Lee Kuan
Yew, og hans families udvandring fra Kina,

og bidrag Fl Singapores udvikling fra uaf-
hængigheden i 1963.
Foruden dagsekskursionerne var vi også
på en weekendtur Fl byen Melaka i Ma-
laysia hvor vi blandt andet så på de mange
bygninger fra koloniFden, som nu huser
en række museer, og fungerer som effek-
Fvt trækplaster på udenlandske turister,
som valfarter Fl deGe nyudnævnte UNE-
SCO World Heritage Site.
Foruden de touristaGrakFoner og museer
vi besøgte i Melaka, blev vi også taget
med rundt Fl en masse arkæologiske
’sites’ af historisk betydning, som hver
især har sit at bidrage Fl den historiske

forskning i kontakten mellem de Fdlige
kulturer i regionen, men som desværre
ikke ligger på den gængse turistrute,
enten grundet manglende markedsføring
eller af naFonalisFske hensyn, og af
samme årsager ikke Flføres Flstrækkeligt
med midler Fl at udføre udgravninger,
som kan kaste mere lys over sammen-
hængen – Fl stor irritaFon for Professor
Miksic.
Bali by Bus
Højdepunktet for hele sommerskoleop-
holdet var utvivlsomt den 10-dags rund-
rejse med bus igennem Java Fl Bali. Trods
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Fel5uren 4l Java og Bali bød på mange forskellige slags teater- og danseoptrædener. 
Foto: C.S. Jensen

Undertegnede skribenter kan varmt anbefale alle med interesse for verdensmusik at
låne det kompleGe 20-CD’ers værk ’The Music of Indonesia’. AlternaFvt kan man
læse om og downloade musikken direkte fra Smithsonian Folkways: 
hGp://www.folkways.si.edu/find_recordings/Indonesia.aspx
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holdets beskedne størrelse af kun syv del-
tagere, var der heldigvis Flslutning fra øv-
rige studerende og
undervisningsassistenter fra NUS, således
at gruppen endte med at have en pas-
sende størrelse. Det gjorde bare hele
turen endnu mere spændende, at vi alle-
sammen skulle lære hinanden at kende,
og der fandt mange sjove kulturelle ud-
vekslinger sted undervejs. Vi danske stu-
derende gav vore medstuderende, på
godt og ondt, en grundig indførelse i den
danske sangskat på de lange busture. Kim
Larsen og Saybia er nu en del af den kul-
turelle ballast vores medstuderende har
taget med sig hjem. 
Fra vores landing i Jakarta kørte vi med
egen bus Fl det nordvestlige Java, hvor vi
første a4en overværede en helt fantasFsk
maske- og danseoptræden, kaldet tari to-
peng (ordret ’maskedans’), i en lille
landsby ved navn Selangit, beliggende
udenfor Cirebon. De mange fremmødte
lokale, som kom for at overvære denne
optræden, var mindst lige så nysgerrige
e4er at se os som selve foresFllingen, der
var arrangeret mellem vores professorer
og en lokal kontaktperson. DeGe var på
ingen måde iscenesat for turister, og der-
for en helt unik og enestående oplevelse!
De e4erfølgende dage bød på talrige
besøg Fl de forhenværende sultaners pa-
ladser, eller kratons, med Flhørende mu-
seer med alskens regalia og våben, først i
Cirebon, og senere på rundrejsen også i
Solo og Yogyakarta.
FelGuren bød også på masser af musikal-
ske oplevelser og danseoptrædener, så vi
kunne opleve forskellene imellem de for-
skellige genrer og deres lokale udtryk.
Under vores besøg Fl paladserne overvæ-

rede vi flere forskellige varianter, hvoraf
musikken Fl en optræden blev optaget på
landsdækkende radio som i øvrigt o4e
spiller gamelan, ligesom der vises forskel-
lige teaterformer på TV.
Vi besøgte også et værksted hvor game-
lan-instrumenterne fremsFlles, og så
hvordan metallofonerne blev støbt og
banket i form, og hvordan træsokklerne Fl
dem blev dekoreret med floGe udskærin-
ger. Instrumenterne laves kun på besFl-
ling, og de tager flere måneder at
fremsFlle. Et helt gamelan sæt, som be-
står af 2x20 instrumenter i de to forskel-
lige tonesystemer, kræver derfor ikke
mindst Fd at fremsFlle, men er også en
kostelig affære. Da der ikke findes noget
standard stemmesytem, er det vigFgt, at
et helt gamelan sæt fremsFlles af den
samme instrument-mager, således at de
enkelte instrumenter i et sæt stemmer
ens.
De fleste næGer overnaGede vi på hotel-
ler, men programmet bød også på et par
’homestays’, herunder i et lille landsby-
kooperaFv hvor vi blev indlogeret hos pri-
vate familier. Her fik de kyndinge på
indonesisk mulighed for at folde sig ud,
mens de resterende måGe nikke og smile,
og benyGe lejligheden Fl at få de mest ba-
sale vendinger og udtryk lært. Vores op-
hold på Cakra Homestay i Solo dannede
også ramme om en gamelan workshop
hvor vi spillede sammen med en lokal
gruppe musikere – endnu et uforglemme-
ligt højdepunkt fra turen.
Rundrejsen på Java og Bali inkluderede
også besøg Fl utallige tempelruiner, hvor
Professor Miksic utræGeligt førte an,
mens han energisk og ua+rudt bereGede
om stedernes historiske betydning og
sammenhængen imellem dem. Vi besøgte
bl.a. Candi Gedong Songo, også kendt
som de ’ni templer’, beliggende på bjerg-
skråningen Fl Mt. Ungaran i det centrale
Java, samt Candi Sukuh templet (også kal-
det ’porno templet’) som dannede
ramme om den særlige rsi kult bestående
af askeFske og tantriske hermiGer. 
Endelig besøgte vi også Trowulan som Fd-

ligere var hovedsædet for Majapahit, et
kongedømme hvis indflydelse strakte sig
fra Sumatra Fl Bali, og som teknisk set var
en meget avanceret kultur, som byggede
templer og huse af brændte lermursten,
som blev forsynet med vand fra et nær-
beliggende etableret reservoir. Desværre
er mange af de arkæologiske ’sites’ blevet
ødelagte da lokale har gravet de røde
mursten op og solgt dem som genanven-
delige byggematerialer.
Et af højdepunkterne fra turen var utvivl-
somt solopgangen over Borobudur. Boro-
budur er et af de mest storslående
buddisFske monumenter, man kender Fl,
og det er tydeligt, at buddismen har fået
sit eget indonesiske udtryk, når man tyder
de mange relieffer på monumentets
mure.
Off the Beaten Track
Mange af de besøgte steder på felGuren
var det man populært kalder ”Off the Bea-
ten Track”, og således særdeles interes-
sante for selv de mere
Indonesien-befarne deltagere. SamFdigt
gav turen også dem uden forhåndskend-
skab Fl Indonesien en fantasFsk introduk-
Fon Fl deGe kæmpe land og dets
kulturelle diversitet. Ikke kun i form af
templer, musik, teater og dans, men også
i de mange kulinariske oplevelser. MålF-
derne blev o4est spist i samlet flok, og der
blev besFlt et bredt og rigeligt udvalg af
de mange forskellige lokale reGer, således
at alle fik flest mulige smagsoplevelser fra
det indonesiske køkken. DeGe var uden
tvivl også med Fl at gøre turen Fl en
endnu større oplevelse for de fleste, mens
andre måGe lægge vejen forbi en lokal
Mcdonald’s i ny og næ, når det blev for
meget med ris og hele Fden.
Rundrejsen foregik primært på Java, og
sluGede af med et par overnatninger på
Bali i byen Ubud. Formålet med besøgene
Fl begge øer var dels at vise den store for-
skel mellem gamelan og dens associerede
kunsEormer. HerFl kom også den helt syn-
lige forskel på turismen mellem de to øer,
som tydeligvis afspejler successen med
brug af effekFve markedsføringsstrategier
i Balis Flfælde. Vi fik på baggrund heraf Fl
opgave at opsFlle nogle hypoteser for,
hvorfor turismen på Bali adskiller sig så
meget fra den på Java, og hvilke faktorer
som har ha4 indvirkning herpå. Med felt-
turen blev det gjort klar for enhver, at Java
har masser af historisk interessante ste-
der at besøge, men at stort set ingen turi-
ster bevæger sig derhen. I den forbindelse
er det interessant, at mange af de kultu-
relle træk som forbindes med Bali fakFsk
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På billedet her 4l venstre indviger Kim og
Chris4an i den danske børnesangskat
under de lange busture rundt på Java,
som turens øvrige publikum ubønhørligt
må5e lægge øre 4l...
Det er i øvrigt sangen ‘En elefant kom
marcherende’ som synges og opføres på
billedet.
Foto: Farhanah Samat
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stammer fra Java.
Prince George’s Park Residences
På universitetet i Singapore som dannede
ramme om selve sommerskolen, hvor un-
dervisningen foregik forud for felGuren,
og vi opholdt os den sidste uges Fd under
opgaveskrivningen og –afleveringen,
havde vi vores egne værelser på Prince
George’s Park Residences (eller PGP som
det blev kaldt i daglig tale), som stedet så
flot hedder. Værelserne var dog ganske
små og meget varme at sidde og arbejde
i om a4enen e4er bibliotekerne lukkede,
da de kun var udstyret med en roterende
vi4e i lo4et Fl at piske den fugFge trope-
lu4 rundt. Men bortset herfra manglede
der absolut ingenFng på campus, hvor
man i kanFnerne kunne vælge mellem
stort set al slags mad Fl en slik, og hos den
lokale købemand kunne købe sig Fl næ-
sten alle fornødenheder (øl og smøger
undtaget da det ikke er Flladt på campus).
Det var nok i erkendelse af, at man i vir-
keligheden ikke behøvede at forlade cam-
pus overhovedet, at undertegnede

skribenter følte sig en anelse indespærret
i deGe mikrokosmos, og dermed be-
gyndte at se frem mod sommerskolens af-
slutning.
Clash of cultures
PGP dannede også rammen om det so-
ciale samvær med de øvrige sommersko-
lekursister på bachelorniveau (som der
bereGes om i en separat arFkel andet-
steds i SLYNG). Trods den markante al-
dersforskel mellem de danske og øvrige
studerende, som i særdeleshed gav sig Fl
udtryk i valget af samtaleemner og inter-
esser, var de kulturelle forskelle universi-
teterne imellem også Fl at tage at føle på
– herunder forventninger Fl kursushol-
derne og det faglige indhold. Her anede
man f.eks. en tydelig forskel mellem de di-
sciplinære baggrunde, hvor de stude-
rende på begge kurser inddelte sig i
henholdvis det faktabaserede og detal-
jeorienterede hold, i modsætning Fl det
mere anlyFske og helhedsorienterede- og
perspekFverende hold, hvilket kom Fl ud-
tryk i plenumdiskussionerne i undervis-

ningen og i opgaveskriveriet. Vi lader det
være op Fl læseren selv at vurdere på hvil-
ket af de to hold de danske studerende
placerede sig i forhold Fl deres medstu-
derende fra Yale, Singapore og Australien. 
Southeast Asia in Context 2010?
Trods en veloverstået sommerskole hviles
der ikke længe på laurbærene, og et som-
merskolekursus i 2010 er allerede på teg-
nebræGet. Der er endnu tvivl om hvilke
kurser som kommer i udbud, men inter-
esserede kan holde sig opdateret på ToRS’
hjemmeside fra begyndelsen af 2010. Un-
dertegnede skribenter kan kun på det var-
meste opfordre Fl at gentage successen
fra i år, og udbyde nye kurser på kandi-
datniveau igen Fl næste sommer, og på
det kra4igste anbefale alle med interesse
for Sydøstasien – uanset faglig baggrund
– at melde sig Fl næste års kurser. Det er
en helt fantasFsk chance for at rejse i stu-
dieøjemed og samFdig få en masse ople-
velser som kommer Fl at overgå alle
forventninger! Størstedelen af deltagerne
både på bachelor- og kandidatniveau ud-
nyGede Fden mellem sommerskolens af-
slutning og den mundtlige eksamen på
Københavns Universitet Fl egne rundrej-
ser i regionen. Heraf var Thailand, Viet-
nam, Indonesien samt Kina blandt de
mest populære desFnaFoner. Så hermed
endnu en god grund Fl at tage med på
sommerskole i Singapore!

15SLYNG_OKTOBER_2009

Hvis du går og overvejer at søge en plads på næste års sommerskole, kan du med for-
del læse de erfaringsrapporter, som hver enkelt deltager har sendt Fl det Interna-
Fonale Kontor. Her kan du bl.a. læse mere om prakFske detaljer vedrørende
opholdet mm., samt hvilke muligheder der findes for at søge støGe og rejselegater
Fl finansiering af opholdet. Erfaringsrapportne kan læses her: 
hGp://udrejse.ku.dk/Gode_raad_og_planlaegning/Erfaringsrapporter/

Så kom vi Fl Jordan! Hurra. Andet bestået
semester på Nærorientalsk Arkæologi er
en billet Fl Jordan, hvor Fng i jorden bare
ligger og venter på at se dagens lys på ny.
Herligt, var det at komme af sted. E4er et
helt år med nysgerrighed omkring faget,
som vi hidFl kun havde lært teoreFsk.
Sandheden er, at e4er to semestres lær-
dom, var jeg stadig i tvivl om hvad man i
grunden skulle foretage sig i Jordan - eller
på en udgravning generelt. Uden at of-
fentliggøre min panik, pakkede jeg mit
langærmede gravetøj og tog ud i Kastrup
Lu4havn den 28. maj deGe år. Der mødte
jeg mine medstuderende iklædt noget
nær det samme tøj som jeg, og med den
samme forvirring malet i ansigterne.
”Gud-ske-tak-og-lov,” tænkte jeg, herligt

at vi er fælles om
den følelse. De
glade humanister
steg op i flyvemaski-
nen og sov hele
vejen Fl Jordan. Da
vi nåede frem var
solen taget Fl andre
egne end Jordan, og
vi begav os fra en
bus op ad en stejl
grusvej; vi var nu i
Jarash, Jordan. Der
var romerske søjler
på alle sider, og vi
kunne mærke, at vi
trådte på poGeskår.
Forvirringen var der

OUVERTURE Af Marie Brøndgaard Jensen
Nærorientalsk Arkæologi 3. semester

I sommeren løb har de arkæologistuderende fra ToRS været på udgravning i Jordan. Herunder bere:es om turen, og
de mange indtryk som blev hentet med hjem derfra
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stadig, men den blev overskygget af en
ustyrlig følelse af glæde, og så spændt har
jeg sjældent været.Panikken havde æn-
dret sig i den retning, at frygten nu var for
om slanger, ’camel spiders’ og skorpioner
ville kunne nå at finde og æde mig inden
vi nåede op Fl barakkerne. Men det lyk-
kedes dem ikke. Vi nåede op Fl barak-
kerne. Vi blev inddelt i grupper på fire
som var antallet barakkerne kunne inde-
holde. Så gik vi i seng.
At grave
De følgende dage gik med at lære hele
”sitet” (= det omgrænsede område som
er Jarash’ seværdigheder) at kende, spise
meget mad på restauranten og rydde
ukrudt op fra hvor vi skulle grave historien
frem. Da arbejdet rigFg begyndte, skulle
vi stå op klokken seks hver morgen. Mor-
genvækningen gik på ski4. Klokken syv
startede arbejdet og klokken halv F fik vi
morgenmad. Frokost var klokken halv tre,
men der var pause Fl sukker og kanel-te
omkring klokken 12:30. 
Mens man stod i den skønne sols hede og
gravede og fandt knogler og poGeskår,
kunne man af og Fl høre kaldet Fl bøn
eller begravelse fra minareterne. Der var
arbejdere fra en palæsFnensisk flygtnin-
gelejr og nogle studerende som havde
sommerferie, blandt andet en, der læste
engelsk liGeratur. Derudover var der nogle
jordanske arkæologer. Vi gravede og sol-
lede (siede), vejede tegl, vaskede poGe-
skår, opmålte områder, tog niveauer fra
havets overflade på alFng, tegnede straF-
grafi etc. 
E4er frokost var der også Fd Fl arbejde
inden a4ensmaden. Klokken F om a4e-
nen var man så dejlig udmaGet at søvnen
kom let, trods metalsengene var for korte
og Fl Fder fandt på at falde sammen.
Mens man var der, virkede det ikke forvir-
rende og pludselig forstod jeg, hvor suve-
rænt det er at være arkæolog. Måske var
det først her, at jeg rigFg forstod mit fag? 
Fridage i Paradis
Vi havde fri hver fredag, skønt i midten af
opholdet havde vi et par dage fri, så vi
kunne tage Fl Petra, som de fleste kender
fra Indiana Jones. Jeg ville lyve, hvis jeg
sagde, at jeg ikke lige der følte mig lidt ar-
kæolog bindestreg helt, som jeg gik i kløf-
ten og stolt skød mit
Jarash-udgravningsidenFfikaFonskort
frem. Vi fik også lov at kravle op ad en
bjergside, for at nå et neoliFsk site. Vi
kørte rundt i firehjulstrækkere sammen
med nogle beduiner, som lod os deltage i
deres a4enbespisning i ørkenen, hvor
Flemming Willum en a4en blev og sov. Vi

hørte citarmusik og drak Araq og brød
grænserne for almindelig frygt for salmo-
nellainfekFon. Den stemning man ople-
vede i beduinernes selskab var, for mig,
særdeles livsbekræ4ende, og jeg var så
bange for at blinke med øjnene, for tænk
om jeg ville gå glip af noget. Vi sad på
bjergtoppe og så mod Israel, og det var så
ulFmaFvt ubeskriveligt, men jeg vil for-
søge. Så klar som himlen var, så store som
bjerge var, så øde som afgrunden var, så
tæt på som Israel var, så fabelagFgt er det
i Jordan. 
På de andre fridage var vi i hovedstaden
Amman og i Madhaba, som er en by, hvor
mange kristne bor, og ikoner og mosaik-
gulve pryder Sankt Georgs kirke. I Mad-
haba var vi på en restaurant, hvor de gav
os vaskeklude Fl at tørre hænderne i. Vi
var så møgbeskidte, at fødder, ansigt og
arme også fik en tur, og tjenerne fik sig en
lille foresFlling. Vi endte Fl en enorm fest
med langborde og vandpipe og graFs drik-
kevarer, selvom døren var låst da vi kom.
”Can you shake it?” spurgte restaurente-
jeren os, og Elise Thing forsikrede ham
om, at det kunne vi i hvert fald. 
Den følgende dag badede vi i Dødehavet,
hvor kun en var 0ollet nok Fl at tage ho-
vedet under vandet, og den smukke DiGe
Kvist var udsat for mange herrers beun-
dring. Vi så hvor den glade Moses havde
set det forjæGede land. 
Klar 9l at grave videre
Den måned gav et spektakulært indblik i
hvordan arkæologien fungerer. Hvis man
kunne lide den måned, så har man valgt
rigFgt. Alex Wood vandt den Gyldne Gra-
veske for hendes engagement i poGe-
skårsafdelingen, hvor hun sad Fl langt ud
på naGen og sirligt tegnede de skår, vi om
dagen fandt og vaskede. Frederik Juel An-
dersen vandt den Gule Graveske, som ar-
bejderne havde Fldelt ham, siden han
havde udvist særlig interesse i arbejderne,

drukket te med
dem og været
folkets mand i
den måned. 
De uddelte priser
er en slags du-
elighedstegn, et
udmærkelsesbe-
vis. De var meget
bereHget begge
priser, og det var
i det hele taget
skønt at se hvor-
dan alle udvik-
lede sig i løbet af

bare en måned.
Hvordan man hver i sær fandt noget, der
var værd at gå op i. De få arabiske gloser vi
lærte, som for eksempel ‘tak’, ‘godmor-
gen’, ‘trillebør’, ‘graveske’, ‘hakke’, ‘spand’
og andre brugbare ord som disse, blev flit-
Fgt øvet i takt med at ønsket om at kunne
sproget ordentligt, sådan at man ville
kunne kommunikere bedre med arbej-
derne, steg. 
Jordan er et spektakulært land med et
folk, der rummer og magter så meget. Der
er så mange smil i lu4en, og det varme
vejr gør en så lykkelig, at det er svært at
rumme. Den ene overskyede dag vi
havde, lagde ikke en dæmper på humø-
ret. Jeg har nu fundet ud af, at det er ret
cool at læse Nærorientalsk Arkæologi, og
hvis den måned i Jordan ikke har lært mig
alt, så er jeg i hvert fald blevet mere ru-
stet Fl at besvare arkæolog-viHghederne.
Opholdet i Jordan var en fantasFsk ouver-
ture Fl en fremFd i det gravende fag. 
Arh, at være arkæolog…
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Af Maya Schuster, kandidatstuderende
Tværkulturelle Studier

Vores lille insFtut er blevet lidt større.
Godt 30 studerende har valgt at starte på
en kandidatuddannelse i Tværkulturelle
Studier, og forventningerne Fl dem er
høje:
”Mine forventninger Fl studiet er, at de
studerende kan holde interessen for
forskning og kultur. Det er et studie, der
virkelig kan akFvere fagligheden,” siger
Frank Sejersen der udover at være lektor
på Afdeling for Eskimologi og ArkFske Stu-
dier er en af folkene bag det nye studium.
Selvom studiet har en del Fl fælles med
de veletablerede fag antropologi og so-
ciologi, mener han, at ToRS alligevel har
noget nyt at byde på. 
”ToRS har noget specielt. Vi har en stor
kulturforståelse om ”de andre”, fordi fa-
gene herude er specialiseret i forskellige
regioner. Det er en kæmpe ressource at
kunne sproget og kende tradiFonerne i et
område. Og lige præcis der har vi noget at
Flbyde, som de andre ikke har.”
At der var behov for en ny uddannelse
blev blandt andet gjort synligt ved for-
skellige regeringsrapporter og strategipa-
pirer fra virksomheder. Kultur og
kulturforståelse har fået en større plads i
verden end Fdligere, fortæller Frank Se-
jersen, men bruger også den vældigt om-
talte sag om tegninger af en vis profet
som eksempel.
”Behovet for at forstå kultur blev slået fast
af tegningkrisen. Den viste virkelig, hvilke
konsekvenser andres opfaGelse af vores
kultur kunne have.” 

Og det er blandt andet det, de studerende 
på  Tværkulturelle studier skal lære at for-
stå og forudsige. 
Udover forelæsninger består undervisnin-
gen af tutorials, hvor de studerende i min-
dre grupper diskuterer Fdligere
forelæsninger og nye tekster. Og at dis-
kussion og samtale er vigFg, er der ifølge
Frank Sejersen ingen tvivl om:
”Hvis du spørger mig, hvad det tværkultu-
relle er, er svaret: ”Det må vi snakke om.”
Og jeg mener, at vi med den nye uddan-
nelse har en god mulighed for at komme
med et rigFg godt bud på det.” 

NY KANDIDATUDDANNELSE PÅ ToRS
ToRS præsenterer et nyt studie, som blandt andet Muhammedkrisen viste et stort behov for

Tutorialundervisning på Tværkulturelle
Studier.
Foto:Maya Schuster

På billedet ovenfor ses Frank Sejersen
midt i et undervisningsforløb på den nye

kandidatuddannelse.
Foto: Maya Schuster

SLYNG SØGER NY REDAKTØR
E4er at have varetaget rollen soman-
svarshavende redaktør på SLYNG og været
tæt knyGet redakFonen i alle dens væ-
sentligste arbejdsopgaver det seneste års
Fd, bør det e4er god demokraFsk orden
og ifølge rotaFonsprincippet, være på Fde
at der udpeges en ny redaktør Fl SLYNG.
Med en sådan udnævnelse følger natur-
ligvis en grundig indføring i de opgaver
som er fundet med at få SLYNG udgivet.
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VÆR MED TIL AT SKABE INITIATIVER FOR BØRN I MOLDOVA
Er du igangsæ:er og har du lyst Fl at skabe rammer for et helt nyt iniFaFv i samarbejde med unge i Mol-
dova? Har du mod på at være med i et projekt med mange udfordringer og stor usikkerhedsgrad? Så er du
den vi leder e4er!

Red Barnet Ungdom søger frivillige Fl et nyt projekt i Moldova, som skal være med Fl at gøre opmærksom
på børns reHgheder.

Om Projektet:
Du vil indgå i en projektgruppe som samarbejder med en partnerorganisaFon i Moldova sammen med 4-8
andre frivillige fra Danmark. Sammen med vores partnerorganisaFon vil vi arbejde mod at opbygge børns og
unges bevidsthed om sig selv som individer med reHgheder og muligheder og som sociale aktører med ka-
paciteter, der kan bidrage akFvt Fl samfundet.

Arbejdet:
Det overordnede arbejde indebærer et samarbejde med en NGO i Moldova. Under projekEorløbet vil de
fælles arbejdsopgaver bl.a. være planlægning af en ‘acFon plan’ og fundraising Fl en partnerskabsidenFfika-
Fonsrejse. 

Kan du sige ja 9l følgende?
* Du vil promovere børns reHgheder og arbejde for og med børn og unge i et land som har et stort antal

af forældreløse børn.
* Du er indsFllet på at bruge 2-5 Fmer ugentligt på dit arbejde
* Du trives godt med at skabe piloFniFaFver i en udfordrende kontekst.
* Du er i stand Fl at tage en projektlederrolle hvis det skulle være nødvendigt

Hvem er du?
* Mellem 15-30 år
* Samarbejdsvillig og engageret frontløber
* Tolerant og åben af natur
* MålreGet og resultatorienteret
* Har interesse og gerne erfaring indenfor kommunikaFon og koordinering

Vi 9lbyder dig:
* Mulighed for at engagere dig i et spændende projekt og udvikle et stærkt netværk.
* Udvikling af dine evner indenfor internaFonalt projektarbejde.
* Mulighed for udvekslingsrejser i forbindelse med projektarbejdet.
* Mulighed for at forbedre dit CV
* Arbejdserfaring i et ungt, dynamisk og socialt miljø af unge frivillige.

Er det noget for dig? 
Så kontakt gerne koordinator for RBU’s projekter i Østeuropa, Kamilla på:
kamilla@redbarnetungdom.dk 

Akademisk Opgavebank
Vidste du, at du kan finde dine medstu-
derendes opgaver på interneGet? Hvis du
søger inspiraFon Fl dit emnevalg, er på
jagt e4er liGeratur, eller bare nysgerrig
e4er at se, hvordan andre studerende
bygger en opgave op, så klik ind på:
www.opgavebank.dk
Og nu du er derinde, kan du jo lige så godt
oploade de opgaver, du fik topkarakterer
for!

EFTERLYSNING!!!
Body-builderen fra 6. sal på Leifsgade er
forsvundet! Da han er af pap, formoder
vi, at han ikke selv er stukket af, men har
fået hjælp 9l det. Det skal ikke kunne
udelukkes, at han måske ligger hjemme i
sengen hos en af sine beundere fra Asien
Afdelingen? Vi beder den pågældende
beundrer, uanset køn, om at sørge for, at
body-builderen kommer hjem 9l Leifs-
gade igen... 
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Hey, Danmark! Er I klar?
Jeg cykler gennem Amager Fælled for at
mødes med to frivillige fra Kirkeasyl.
Solen skinner og det er varmt, trods sep-
tember måned er ved at ebbe ud. Da jeg
når frem, tager de to piger i mod mig og
de har lavet te. Inden in-
terviewet så småt tager
sin start, åbner vi vinduet
og kan mærke solen. Det
er dejligt i Danmark. Vi
sidder omkring et lille
bord på et kollegievæ-
relse på Amager. Kamilla
Rønberg er studerende.
Hun er dansker og bor i
Danmark. Det har hun ret
Fl. Mie Dandanell er også
studerende. Hun er dan-
sker og bor i Danmark.
Det har hun såmænd
også ret Fl. De to piger er
frivillige i Kirkeasyl, arbej-
det Fl støGe for irakerne,
der Fdligere på året op-
holdt sig i Brorsons Kir-
ken på Nørrebro.
Pludselig var de to stude-
rende, unge piger for-
vandlet Fl fredsvagter og
skulle håndtere medi-
erne, der henvendte sig,
og de skulle sørge for, at
irakerne ikke blev udsFl-
let som dyr i bur, skønt
analogien ikke er helt ved
siden af. Den dag i dag er
nogle af irakerne sendt
Flbage Fl Irak, nogle be-
finder sig i Ellebæk
Fængslet, mens kvinder
og børn er gået under jor-
den. Kamilla Rønberg og Mie Dandanell
siger, at de ikke er kernen af støGeprojek-
tet, men at de er med i en fløj af kampag-
negruppen. De forsøger at åbne folks
øjne for sagen, de ønsker at skabe en for-
ståelse blandt danskerne omkring hvad
denne sag i al sin simpelhed handler om:
medmenneskelige værdier og et behov
for at ændre på nogle Fng i vores sam-

fund. Derudover vil de gerne a1ræ4e
misforståelser i forbindelse med Kirkeasyl.
For eksempel at der mens irakerne var i
kirken, ikke var gudstjenester. Irakerne op-
holdt sig i kirkens kælder, og den mangel
på gudstjeneste, nogle har kriFseret skyl-
des sommerferie og intet andet. 

Er kirken bare et hus?
Irakerne søgte Flflugt i en kirke. En prote-
stanFsk kirke, hvor næstekærligheden

slynges ud ad det Nye Testamente. I en
kirke i et land som Danmark, hvor ytrings-
frihed, religionsfrihed og alle slags frihe-
der, er stolte mærkesager. Kamilla
Rønberg mener, at der er en grund Fl at
en kirke blev målet. Irakerne søgte en
kirke, et helligt sted. De ønskede ly, og et

helligt hus, lige meget hvil-
ken religion, det måGe Fl-
høre, bør hjælpe de
trængende. Det budskab,
det egentlig skulle have
sendt, ville ikke være lige
så markant fra for eksem-
pel Blågårds Bibliotek,
siger Kamilla Rønberg.
Men om der i grunden
ville have været en forskel,
er ikke Fl at vide, for
måske er klø4en mellem
de danske ’kulturkristne’
og de religiøse kristne ble-
vet så stor, at Den Danske
Folkekirke-skat er blevet
en fond, der støGer vedli-
geholdelse af bygnin-
gerne, som altså er kirker.
Men er kirken så bare et
hus? Hvis kirken ikke er
hellig, var det så et dårligt
sted, for irakerne at tage
hen? Kamilla siger, at det
jo ikke er Flfældigt, at en
kirke blev Flflugtssted. De
symbolværdier, en kirke
bør udstråle, er i denne
sammenhæng dog sat helt
Fl skamme. PoliFet
trængte ind i Brorsons Kir-
ken om naGen, fordi de
var så betænksomme, at
de ej ville vække postyr.
Eller vække de autonome,

som Birthe Røhn Hornbæk og Brian Mik-
kelsen taler meget om disse dage. 
”Interessant, at de ikke har slået ordet
’autonom’ op, nu de tydeligvis er forvir-
rede omkring dets betydning,” siger Mie
Dandanell. Hvis autonom er blevet begre-
bet for mennesker i al almindelig, der er
uFlfredse med Fngenes nuværende Fl-

DE FRIVILLIGE I KIRKEASYL
Foreningen Kirkeasyl og dens støGer af fremtrædende danske kendisser er fornylig
blevet hængt ud i medierne for deres støGe Fl de afviste irakiske asylansøgere, som
søgte ophold i Brorsons Kirke ind Fl magthaverne valgte at lade kirken rydde af poli-
Fet i ly af naGen. Her skal vi møde nogle af de frivillige som har valgt at tage kampen
op med systemet og lovens bogstav, og opfodrer danskerne Fl at udvise medmenne-
skelighed og anstændighed

Tekst og foto:
Marie Brøndgård Jensen
Nærorientalsk arkæologi, 3. semester

Ovenfor ses Kamilla iført foreningen Kir-
keasyls karakteris4ske T-shirt med sloga-
net: ‘ASYL NU’.
Foto: Marie B. Jensen 
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stand, så er der en del autonome i Dan-
mark. Der er mange forskellige alders-, in-
teresse- og uddannelsesgrupper af
danskere, som støGer op om, at beskyGe
irakerne mod hjemsendelse. Men vil det
være hjemsendelse? Det ligger i menne-
sket, at man har en form for fædrelands-
følelse, men hvis man er forhindret i at
være i sit fædreland, må man søge andet
steds hen. Derfor er disse irakere
i Danmark. Mange kan dansk,
mange er godt uddannede,
men ingen vil kunne klare at
sidde isoleret i Ellebæk Fængs-
let, eller leve adskilt fra sin fa-
milie under jorden. En mand
er sendt Fl Irak, mens hans
kone og daGer er i Danmark,
hvor deres sag genåbnes. Mie
Dandanell og Kamilla Rønberg
finder deGe paradoksalt, og de
har Flbragt megen Fd sammen
med irakerne og hørt deres hi-
storie. Under interviewet næv-
ner de navnene på nogle af
dem, og siger, at skønt de jo
ikke som sådan blev venner,
forstår de ikke hvordan rege-
ringen kan holde en sådan di-
stance fra hele situaFonen, og
hvis de havde slået vejen forbi
Brorson Kirken, ville de måske
kunne se situaFonen fra et
medmenneskeligt synspunkt, og ikke for-
lade sig på love, der tager hensyn Fl øko-

nomi og glemmer at veje et liv i
andet end penge, udtrykker Mie
Dandanell.
Demokra9 uden plads 9l æn-
dringer
Men man skal ikke bebrejde den
danske regering for dens hånd-
tering af denne sag, da de jo
bare har fulgt de danske love.
”Det er bare en skam, at der i
den danske lovgivning, ikke er
plads Fl næstekærlighed.” De to
frivillige piger, lægger ikke skjul
på deres afmagtsfølelse, deres
vilje Fl at gøre noget godt og
deres frustraFon over, at denne
debat Fl dels er blevet en reli-
gionsdebat. Kirken er selvfølge-
lig ikke hævet over almindelig
lovgivning, men både Mie Dan-
danell og Kamilla Rønberg beun-
drer det arbejde, frivillige har

lagt i Kirkeasylprojektet. De sFl-
ler spørgsmålstegn ved, hvorfor man ikke
må åbne for en debat og diskutere vores
samfunds sammenhæng. Hvorfor bliver
alle smidt i en generaliseret, ukorrekt de-
fineret gruppe som autonome bare fordi
man er uenig? Mie Dandanell forstår ikke,
hvorfor en sag som denne ikke inviterer Fl
debat om ændringer af de love, vi lever
e4er i øjeblikket. Hvis man ikke må være
imod de love, som prakFseres i dag, så har
Danmark ikke demokraF, men diktatur, Fl-
føjer Kamilla Rønberg, og fortsæGer: ”Det

er et vestligt kapitalisFsk livssyn, der gør
menneskeliv op i penge og ikke i sikker-

hed. Man kan ikke måle lykkelighed på
BNP, men på den umaterielle livskvalitet.
”Disse mennesker som har boet i Dan-
mark indFl nu, især dem på asylcentrene,
har ”boet graFs” i Danmark, hvor staten
har taget sig af dem økonomisk, så på reg-
ningen ligner de kun en udgi4, men for-
glemt er, hvor meget de kunne have
bidraget med Fl samfundet. Hvis demo-
kraFet fik lov at være en dynamisk proces,
ville man kunne lø4e disse nummererede
mennesker fra regningen og se deres
navne, deres potenFale, og lægge mærke
Fl, at deres liv er vigFgere end hvor de
kommer fra eller hvad de tror på, ytrer
Mie Dandanell.
Birthe Røhn Hornbæk vil ikke tage imod
de 35.000 underski4er som Kirkeasyl har
samlet sammen. De to frivillige synes, at
hun herved glemmer sin rolle i en demo-
kraFsk, folkevalgt regering og de glæder
sig over Amnesty InternaFonals reklame,
der netop er henvendt Fl Birthe Røhn
Hornbæk, og en opfordring Fl at hun
åbner øjnene for den skare af danskere,
der ønsker en ændring i loven nu.
Islamofobi
For dem er irakerne mennesker i nød, og
der er ingen nødvendighed i at under-
strege, at de er ”irakiske muslimer.” Der
er blevet skabt et skræmmebillede af
muslimer som generel trosgruppe. Den
11. september er alFd lige på tungen i
denne slags situaFoner. Kamilla Rønberg

undrer sig over, at Brian Mik-
kelsen og Birthe Røhn Horn-
bæk er så bange for
muslimer, og spørger om
det mon er fordi de fleste
muslimer rent fakFsk prakF-
serer religion i modsætning
Fl størstedelen af den dan-
ske befolkning, som hælder
mere Fl hygge-religion?
Udgør Islam en trussel i det
omfang, at de fleste musli-
mer er en gruppe af tro-
ende, som rent fakFsk tror?
I Danmark kan man Fllade
sig at sige alt, og Dansk Fol-
keparF gør netop det, når
de ytrer deres frygt for
Islam. Det smiGer af på be-

folkningen. Irakerne i Bror-
sons Kirken er ikke kun muslimer, når de
står overfor denne prøvelse, de er men-
nesker, der er fyldt med angst, på linje
med alle andre mennesker, der måGe
prøve noget lignende, forklarer Mie Dan-
danell. ”Den ældre generaFon er af

Her ses Marie som er frivillig i Kirkeasyl
Foto: Marie B. Jensen

På billedet ovenfor ses Marie (tv) og Kamilla (th)
under interviewet.
Foto: Marie B. Jensen
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samme skræmmebilled-overbevisning,
men det er mange desværre også i vores
generaFon. Det er lige præcis dem, vi øn-
sker at nå ud Fl. At forklare dem, at der
altså er noget galt i Danmark, når deGe
finder sted,” siger Kamilla Rønberg. ”Jeg
har svært ved at være stolt af at være dan-
sker, når jeg rejser ud i verdenen, fordi alle
kender Fl de sidste par års episoder i Isla-
mofobiens navn,” fortsæGer Mie Danda-
nell. 
Mie Dandanell og Kamilla Rønberg fort-
sæGer deres arbejde i Kirkeasyl, så længe
der er brug for dem, og de er to meget op-
FmisFske unge studerende, der er uFl-
fredse med Danmarks poliFske Flstand,
men de tror på at deres arbejde kan

hjælpe en ændring på vej. Hvis ikke i lov-
givningen, så i det livs- og menneskesyn
danskerne har. ”Alle unge mennesker vil
gerne redde verden, ” siger Kamilla Røn-
berg, ”Og det er selvfølgelig ikke ved Bror-
sons Kirken, at man redder verden eller
kommer med i historien, men hvis man
ikke starter i det små, kommer man aldrig
Fl det store.”
Der er ikke flere irakere i Brorson Kirken
på Nørrebro, og der er ikke mere te på
kanden på Amager. Interviewet må ende,
og Mie Dandanell og Kamilla Rønberg må
videre med dagens gerninger. Jeg cykler
gennem Amager Fælled på ny, ud i det Kø-
benhavn, som Mie Dandanell og Kamilla
Rønberg sammen med mange andre fra

Kirkeasyl, prøver at ændre Fl et sted, hvor
denne sag aldrig havde været aktuel. 

Tekst og foto: Marie Brøndgaard Jensen,
Nærorientalsk Arkæologi, 3. semester

Religionsvidenskab
Navn: Signe Egerod Hubbard
Alder: 28
Studie: Religion og ved at skrive speciale
Hvorfor er du studievejleder? 
Jeg elsker regler. Haha. Ej, det gør jeg
fakFsk nok. Det er dejligt at hjælpe de
studerende, både med studieteknisk og
med generel vejledning. Det er Flfreds-
sFllende at hjælpe de studerende. Jeg
har været studievejleder i halvandet år,
og har ikke tænkt mig at stoppe før jeg
skal aflevere speciale. Mange af mine
venner har været studievejledere, så nu
er det blevet min tur. Ej, jeg havde hørt
meget om det, og synes det lød spæn-
dende. Og det er det.
CNA
Navn: Asger To4 Johannsen
Alder: 25
Studie: Arabisk på 9. Semester
Hvorfor er du studievejleder?:
Da jeg startede på studiet, manglede der
kontakt mellem de studerende og stu-
dievejledningen. Jeg kan godt lide det
personlige aspekt, det at arbejde med
mennesker som jeg også studerer med.
Jeg prøver at gøre studievejledningen Fl-
gængelig for de studerende ved selv at
deltage i det sociale liv på CNA. Jeg har
været studievejleder i to år, og jeg har
ingen planer om at stoppe.

STUDIEVEJLEDER VOX POP
Har du endnu ikke truffet dine studievejledere på ToRS har du her muligheden for at s9*e bekendtskab med et par af dem

Find studievejledningens
træffe9dspunkter her:

h:p://tvaerkulturellestu-
dier.ku.dk/studievejled-
ning/kontakt

Opråb 9l alle studerende... 
Kurser i opgaveskrivning, formidling og
meget mere, se skrivekonsulenternes kur-
ser på Studieportalen: 
hGp://studieportal.hum.ku.dk/studievej-
ledning/skrivehjaelp/skrivekurser/ 
Venlig hilsen skrivekonsulenterne 
Signe Skov og Bente KrisFansen 
Studie- og Karrierevejledningen Huma-
niora

Herover ses studievejlederen fra Reli-
gionsvidenskab, Signe Egerod Hubbard,
og nedenfor studievejleren for CNA,
Asger To% Johannsen.
Foto: Marie B. Jensen
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Færdige kandidater på ToRS i 2007 og
2008
Som det før har været skrevet på disse
sider, så blev specialeregistrering lagt ud
på insFtuGerne fra fakultetet for nogle år
siden. På ToRS har specialesekretær Sonja
Lykkegaard siden 1. maj 2007 administre-
ret specialekontrakter, hjulpet de stude-

rende med aflevering og registreret spe-
cialerne, når de var færdige. Således har
de studerende kunnet glæde sig over et
kendt sted, og for især religionsstude-
rende et kendt ansigt at aflevere speciale
Fl. SamFdig har det givet ToRS en helt
unik og ny mulighed for at holde øje med
og styr på, hvor mange kandidater der fak-
Fsk bliver færdige om året, hvad de har

skrevet om og hvordan specialeprocessen
er forløbet. 
Og har man først afleveret sit speciale på
ToRS så vanker der også en invitaFon Fl
ToRS fælles kandidatrecepFon i foråret -
en tradiFon der blev startet i foråret 2006.
AC-vejlederen kan således ud fra specia-
lekontrakterne dels lave en staFsFk og
samFdig sende alle en mail med invitaFon

InternaFonalisering på ToRS
Torsdag d. 17. september tog ca. 30 stu-
derende på ToRS imod opfordringen om
at komme Fl UD-dags recepFon, hvor vi
fejrede de studerende der er kommet
hjem fra et studie- eller prakFkophold i
udlandet indenfor de seneste år. SamFdig
fik andre studerende muligheden for at
netværke med globetroGerne for at få in-
spiraFon Fl egne udlandsophold. Spørge-
lysten blandt de fremmødte var stor og

snakken gik lysFgt e4er den mere for-
melle velkomst og lykønskning. Mie fra
russisk, Steffen fra Indianske Sprog og kul-
turer samt Asger fra Arabisk gav udmær-
kede oplæg om deres erfaringer med
udlandsophold.
Dagen var arrangeret af den internaFo-
nale studievejledning på ToRS, prakFkvej-
lederen og ToRS
internaFonaliseringsudvalg og vil blive
gentaget næste år i september.

Hvis du gerne vil Fl udlandet og studere
eller i prakFkophold i udlandet kan du få
hjælp fra de internaFonale studievejle-
dere Camilla og AnnemeGe i deres træf-
feFd onsdag 12.30-14.30 på kontoret på
3. sal i Snorresgade eller telefonisk på 35
32 85 50. De kan også nås på mail: . Hvis
du har spørgsmål vedr. prakFkophold i ud-
landet kontakt Dorthe på telefon 35 32 85
47 eller mail . 

Af Dorthe, AC-vejleder / Daglig leder af
studievejledningen ToRS 

Du er ikke alene! – Vi tænker på dig 
Nogenlunde som overskri4en siger, fik
omkring 210 studerende fra ToRS besked
i foråret fra ToRS. De fik brev ind ad døren
underskrevet af studielederen og AC-vej-
lederen på ToRS. Det ene brev beskrev
baggrunden for at Flbyde ”gennemfør-
selssamtaler” og kravene om studieakFvi-
tet stod beskrevet. Det andet brev var
Flbud om at booke en gennemførsels-
samtale (vejledningssamtale) hos
”Dorthe” på ToRS. Det ene brev skulle sig-
nalere det formelle og det lovpligFge i at
universitetet nu kontakter forsinkede stu-
derende, og det andet brev skulle signa-
lere, at det endnu var et venligt brev med
et venligt Flbud lige Fl at gå Fl! 
I løbet af foråret har ca. 30 forsinkede stu-
derende således lagt vejen forbi AC-vejle-
deren på ToRS e4er at have booket en
samtale via hjemmesiden. Alle frem-
mødte studerende har givet udtryk for at
det var et godt iniFaFv og at brevet kom
lige på det reGe Fdspunkt og var lige præ-
cis det lille skub, de behøvede for at
komme herud igen og finde ud af næste

”trin” i deres studieliv. Andre har kontak-
tet vejlederen pr. mail og har skrevet lidt
om, hvorfor de ikke har taget eksame-
nerne de seneste semestre. 
Samtalerne har i stor sFl handlet om, at få
”visiteret” folk videre – det hedder det,
når man henviser folk Fl andre instanser,
hvor yderligere informaFon, råd og hjælp
kan søges. Derudover ser det ud Fl at
mange af disse forsinkelser bunder i noget
personligt eller noget, der relaterer sig Fl
privatlivet. Det var meget få studerende,
der angav noget studiemæssigt eller stu-
diestrukturelt som årsag Fl forsinkelsen.
DeGe gælder for de ca. 50 studerende
som har sat sig i kontakt med os. 
Der er stadig en stor del af de 210 stude-
rende som vi intet har hørt fra, og derfor
kan vi heller ikke vide, hvad der er blevet
af dem. Har de ski4et studie? Har de taget
orlov? Har de fået fuldFdsjob? Er de flyt-
tet Fl udlandet? Var studiemiljøet for
tamt? Er de langFdssygemeldt? Blev de
træGe af studiet? Kan de ikke få øje på
jobmulighederne bage4er? Vil de egent-
lig gerne i gang igen? – Ja, årsagerne Fl de
udeblevne eksamener kan være mange. 
Gennemførselsprojektet – som det er ble-
vet kaldt i arbejdspapirerne – er forankret

på fakultetet og det administraFve og
overordnede arbejde med at Flvejebringe
navnelister, afrapportere, sørge for boo-
king system og så videre er organiseret via
fakultetet. De andre insFtuGer på huma-
niora har ligeledes kørt gennemførsels-
projektet og ha4 AC-vejlederne koblet på
som aktør i forhold Fl de forsinkede stu-
derende. 
Det har været rigFg spændende, sjovt og
dejligt at møde disse studerende. Specielt
fordi de alle har udtrykt glæde over at få
brev og som en sagde ”Jeg føler virkelig at
universitetet har set mig”. 
Til e4eråret kører vi en ny runde samtaler
via lister fra fakultetet. Jeg håber mange
flere booker en samtale og kommer forbi
mig Fl november. Jeg er superklar igen Fl
både at lægge handleplaner og visitere jer
videre Fl de, der kan hjælpe bedst. 
Og husk man er alFd velkommen Fl at
sende vejledningen på ToRS en mail eller
komme forbi, hvis man har brug for at
vende noget! Også selvom man ikke får di-
rekte brev. Måske kan vi hjælpe dig, hvis
du er gået lidt i stå! 
Bare husk du er ikke alene!

UD-DAGEN PÅ ToRS D. 17. SEPTEMBER
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i foråret. – Og slut er det med anonymt at
aflevere specialet på en disk på fakultetet
og kun blive Flbudt et bolsje. 
I 2007 er der blevet afleveret 55 specialer.
– Bemærk at registreringen først starter
fra maj måned! Juni måned var ”stor-af-
leveringsmåned” med 15 specialer og
september og oktober indbragte 8. Top-
scorer i forhold Fl afdelinger var CNA med
18 afleverede specialer og lige e4er fulgte
Religion med 16. 
I 2008 blev der afleveret 65 specialer –

her var der så aflevering 4 mdr. mere
nemlig fra 1. januar – det kan forklare de
10 ekstra specialer i forhold Fl året før. I
juni og oktober blev flest specialer igen af-
leveret denne gang med 10 i juni og 12 i
oktober. Topscorer blev denne gang i om-
vendt rækkefælge Religion med 22 spe-
cialer og CNA med 20. Østeuropa lå med
12 begge år og Asien med henholdvis 7 og
8 specialer. Og Eskimologi og indiansk,
som er talt i samme rubrik, leverede hen-
holdsvis 2 og 3 specialer i 2007 og 2008. 

Det bliver spændende at se staFsFkken på
afleveringer i de kommende år, hvor man
forhåbentlig vil kunne se en effekt afledt
af specialekontrakter, de mange iniFaFver
der skal støGe gennemførsel og mindske
frafald – herunder mere fokus på ”den
gode studiestart”, iniFaFver omkring stu-
diemiljø, opsøgende vejledning, faglige
iniFaFver, flere fastansaGe undervisere,
mere info om prakFk, hjælp Fl udslusning
etc. Etc.

Punkt.ku adresser
Hermed igen en opfordring 9l at alle melder sig ind i deres 9lhørende faggrupperum – hvis man ikke allerede er der! 
Du får vig9g informa9on om eksamen, frister, mv samt nyheder, opslag og andet fra vejledningen på ToRS. Grupperummene i
punkt.ku. bruges 9l informa9on fra administra9onen 9l de studerende. Kommunika9onen i Absalon er udelukkende 9l under-
visningsbrug og må derfor ikke forveksles med faggrupperum i punkt.ku.  
Hvis du har problemer med at melde dig ind i grupperummet, så  kan du al9d gå 9l en studievejleder og blive hjulpet. Med-
bring din pinkode, dig selv og din studenter e-mail. 
Hilsen studieadministra9onen og vejledningen på ToRS.
minoritet@punkt.ku.dk 
asien@punkt.ku.dk 
cni_eksamen@punkt.ku.dk 
eskimologi@punkt.ku.dk 
fgs@punkt.ku.dk (Grækenlandsstudier) 
indiansk@punkt.ku.dk 
kompkultur@hum.ku.dk (kompara9ve kulturstudier) 
religion@punkt.ku.dk 
oesteuropa@punkt.ku.dk 
tvaerkultur@punkt.ku.dk (Den nye KA-uddannelse i tværkultur)

JobLab for Humaniora
JobLab Humaniora for kandidatstude-
rende. Afprøv din faglighed i praksis. 
Læs mere her! 
www.joblab.hum.ku.dk

Katalyst
Iværksæ:erne fra Katalyst udbyder i
de:e semester a:er kurser for stude-
rende som går og sysler med at starte
egen virksomhed. Er det noget, du selv
går rundt og drømmer om, så kan her-
med kun opfordres 9l at klikke ind på 
www.katalyst.hum.ku.dk

Studiemiljønyt på ToRS
Vi har endelig fået trådløst internet på Snorresgade (hurra!)
Svamp på Leifsgade? Det bliver desværre først afgjort e*er de:e nummer af SLYNGS
deadline, men bliver 7. sal evakueret, opdager de ramte det jo nok…! 
Eskimologi skal fly:e fra Strandgade 1. marts 2010. Det kommer 9l at kræve masser
af hjerterum – de skal ud 9l os andre på Snorresgade. 
Eskimoernes nye hjem bliver Østeuropæisk Afdelings biblioteket. Det betyder at bib-
lioteket skal fortæ:es. 
Der bliver alligevel plads 9l nye specialepladser 9l Afdeling for Eskimologi og Østeu-
ropæisk Afdeling.
Frank Sejersen, der står for det ydre studiemiljø på ToRS, håber sammen med de stu-
derende og underviserne fra Afdeling for Eskimologi at kunne overføre den hyggelige
og in9me stemning fra Strandgade 9l Snorresgade. På den måde kommer resten af
ins9tu:et måske 9l at nyde godt af deres åbne-døre-poli9k og de uformelle møder i
kaffekøkkenet.
Frank Sejersen ser flytningen som et pilotprojekt 9l den store flytning i 2013, når in-
s9tu:et skal fly:e sammen med resten af KUA på Søndre Campus. 
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