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GKære læser,

Velkommen El decembernummeret og 9.
udgave af SLYNG! 

København står i disse dage på den anden
ende i forbindelse med COP15 klimakon-
ferencen, og på redakEonen har vi valgt at
lade os rive med af stemningen, og dedi-
kere deFe nummer El klimaforandrin-
gerne. 

Som den Elbagevendende læser af SLYNG
nok vil bemærke, er deFe nummer blevet
en anelse kortere end normalt. DeFe skyl-
des, at vi på redakEonen har valgt at være
miljøbevidste, og har sparet den kemiske
farve på coveret væk, og trykt et færre
antal sider for at skåne de svenske skove,
og således bidrage El at begænse den
samlede CO2-udledning fra ToRS.

I forbindelse med klimaforandringerne
kan du blandt andet læse om hvilken be-
tydning forskningen i forEdens klima har
for forståelse af nuEdens klimaforandrin-
ger. SLYNG har også fundet frem El et par
af ToRSs egne ansaFe som sidder med i et
tværfagligt forskningspanel, der beskæ4i-
ger sig med den menneskelige faktor i kli-

maforandringsprocesserne. Læs med på
deres blogs om betydningen af denne
forskning, og hvorledes humaniora kan bi-
drage El debaFen om klimaforandrin-
gerne. I SLYNGs klima Vox POP kan du
høre hvilken holdning en række stude-
rende på ToRS har El hele spørgsmålet om
klimaforandringerne og måske nå at blive
bagklog derpå.

Har du allerede fået nok af COP15 og kli-
mahysteriet, kan du læse om den tjekki-
ske ambassadør, Zdeněk Lyčka, som
fornylig gæstede ToRS og fortalte om sine
oplevelser som ung demonstrant under
FløjlsrevoluEonen. SLYNG har den store
ære at have fået lov at trykke en r¿kke af
Lyèkas egne digte.

Gik du glip af konferencen om Maya-in-
dianerne i Krakow, bringer vi her i SLYNG
en rapportage derfra.

Den evige konkurrence mellem det trykte
og elektroniske medie har medført, at vi i
denne omgang har udeladt AkEvitetska-
lenderen. I stedet bringer vi inde i bladet
relevante links El ToRS kalenderen samt
HUM-kalenderen, som indeholder alle re-
levante oplysninger om kommende ar-

rangementer på ToRS, og i verdenen
udenfor. 

Med disse ord er der kun Elbage at ønske
alle held og lykke med de mundtlige eksa-
mener, foruden en rigEg glædelig jul og
godt nytår! 

RigEg go’ læselyst!

LEDER:KLIMAFORANDRINGER
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SLYNG søger ny redaktør 

Interesserer du dig for medier, formidling og publikaEon? Drømmer du om at komme El at arbejde indenfor disse felter i frem-
Eden? Så har du gennem ToRS’ eget studenter- og insEtutblad, SLYNG, en helt enestående chance for at udfolde din kreaEvitet
og køre dit CV i sElling El din fremEdige karriere. 

Som ansvarshavende redaktør på SLYNG står man for den overordnede koordinaEon af arbejdsopgaverne forbundet med udgi-
velserne, herunder at indkalde El redakEonsmøder, at varetage kommunikaEonen med skribenterne bag de indsendte bidrag og
de øvrige instanser, som er involveret i udgivelsesprocessen (ekstern korrekturlæser og trykkeriet), samt at sørge for, at bladet
distribueres El insEtuFets fire afdelinger. 

Det har været enormt lærerigt og udbyFerigt både personligt og fagligt at være redaktør på SLYNG. Det har bl.a. ført El mange
nye bekendtskaber og kontakter på kryds og tværs af ToRS’ fag og afdelinger, og har føjet nye kompetencer El mit CV, som jeg for-
venter at kunne drage nyFe af i fremEden. RedaktørsEllingen har endda været med El at sikre en prakEkplads på et forlag i Thai-
lands hovedstad, Bangkok. Herudover har det været en spændende udfordring at kunne være med El at sæFe sit eget præg på
SLYNG, hvilket samEdig betyder, at det bliver svært at lægge fra sig igen, og derfor vil jeg fortsat – i det omfang det Edsmæssigt
er muligt – være ElknyFet redakEonen i den resterende Ed på studiet. 

Med sEllingen følger naturligvis grundig oplæring i arbejdsopgaverne forbundet med udgivelserne, og man skal ikke forvente at
komme El at sidde alene med ansvaret fra første dag. 

Kan du se dig selv som redaktør på SLYNG, og er du nysgerrig e4er at høre mere om sEllingen, så kan du maile El:
slyng@punkt.ku.dk, ringe på tlf. 30 24 67 97, eller kigge forbi El et af de annoncerede torsdagsarbejdsmøder på Punkt KU og
SLYNGs Facebook side. 

Med venlig hilsen 

ChrisEan Stampe Jensen 
Redaktør på SLYNG / Kandidatstuderende - Thai og Sydøstasienstudier 



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

På tur med ToRS
Det endte med at blive en utrolig ToRS-re-
lateret rejse. Vi var fire, der fulgtes El
Polen. En repræsentant fra Asien-afdelin-
gen, to repræsentanter fra CNA samt en
fra SAXO-insEtuFet, som havde sluFet sig
El os. For yderligere at fremhæve ToRS-re-
laEonerne tog vi altså El Polen for at
tænke på vores Østeuropa-medstude-
rende, og El sidst deltog vi i en konference
om Mayaindianerne for ikke at glemme
Indianske Sprog og Kulturer. En større hyl-
dest El InsEtut for Tværkulturelle og Re-
gionale Studier skal man lede længe e4er. 

Magnus Laursen fra Japansk, Ida Stenum
fra Etnologi (Ikke ToRS), Frederik Juel An-
dersen og Marie Brøndgaard fra Nærori-
entalsk Arkæologi var med på turen. Vi

boede på Hostel Rynek 7, som ligger lige
ved pladsen, det vil sige omkring E meter
fra domkirken og i gåafstand El alEng.
Krakow er på mange måder en dejlig by,
der rummer megen historie. Mest frem-
hævet er dog den kommunisEske historie,
som udbredes gennem diverse Elbud af
udflugter. Man kan blandt andet komme
på en decideret Kommunist Tour eller
man kan tage El Nowa Huta, som er et
kvarter, der blev anlagt i 1949, og som
skulle fungere som et kommunistparadis,
hvor arbejderne skulle trives. Det er nu
nok den mest kedelige og triste del af
byen, og ordet paradis er ikke et, vi har
fundet på.

Krakow
Den billigste måde at komme El Krakow
på er med fly hos Norwegian. 450 spir for
en returbillet, kan man nøjes med at
slippe, såfremt man er villig El at flyve i de
Edlige morgenEmer, samt at flyafgangene
kun er Ersdage og lørdage. 

Den polske madkunst er ikke specielt
fremhævet i diverse guidebøger, så ud
over kål og roesuppe og knödel, blev vi
ikke præsenteret for mere polsk mad, ej
heller forsøgte vi at opsøge det, da vi blev
mødt af en velkendt du4, der straks

ToRS i Krakow
Hvert år a#oldes en konference om Mayaindianernes historie i en ny storby
i Europa. Konferencen arrangeres af organisa7onen WAYEB og hedder EMC –
European Maya Konference. Om to år kan man deltage i konferencen i Kø-
benhavn og 7l næste år i Madrid, men i 2009 a#oldtes den %ortende EMC-
konference i Krakow i Polen
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sendte tankerne hjem El Danmark. Det
var du4en af KEBAB. Overalt var der
kebab, det var nærmest et slaraffenland
af kebab, om man vil. For 20 kroner fik
man, hvad der i Tyskland kendes som
Döner Kebab samt Coca Cola. Hjemveen
gik lige i maven, og kebab blev vores pri-

mære kost. Og det var en skam for den
polske madkunst. 

Mayalærdom
Konferencen, som egentlig var ideen bag
Krakow-turen, startede mandag og slut-
tede lørdag. Mandag El torsdag kunne
man tage del i en workshop for at studere
Mayahieroglyffer. DeFe mødte vi ikke op
El, da den opgave forekom os for svær.
Torsdag a4en var der recepEon som af-
slutning på workshoppen og som begyn-
delse El fredagens og lørdagens
konference, som indeholdt en lang række
foredrag omhandlende MayapoliEske re-
laEoner og strategier. Til recepEonen
stødte vi ind i en stor forsamling af stude-
rende fra Indianske Sprog og Kulturer,
også fra ToRS. Det tog El – flere fra ToRS
havde fundet vejen El Krakow – og netop
denne gruppe havde langt større forud-
sætninger for at deltage i EMC, end vi
andre. Dog skal det siges, at alle foredrag
under konferencen var fint strukturerede
og ikke svært Elgængelige for os, som al-
drig har studeret Mayaernes kulturelle hi-
storie. Konferencen foregik på Jagiellonian
Universitet i Krakow, som er en ny og
meget moderne bygning. Lidt en forskel El
vores ellers fine lokaler på ArEllerivej,
Leifsgade og Snorresgade. 

Under foredrag på spansk havde de ikke-
spansktalende deltagere rig mulighed for
at nærstudere indholdet i den udleverede
konferencepose. Her kunne man læse,

hvordan ”The Polish Academy of Arts and
Science” fungerede – også i forhold El
deres medarrangement i deFe års Euro-
pæiske Mayakonference. At dømme ud
fra nogle af de Elstedeværende, som fik
sig en lur en gang i mellem, kan det ikke
afvises, at de ligeledes har åbnet brochu-
ren. Konferencen var et hit blandt folk,
selvom nogle følte en mangel på kage i
kaffepauserne. Konferencen sluFede lør-
dag med en fest for deltagere såvel som
forelæserne. 

Hverdagens kalden
Lørdag måFe vores gruppe hjem El Dan-
mark igen e4er en fabelagEg tur i den vir-
keligt smukke by Krakow.  E4er en uge
med besøg El en saltmine, Auschwitz,
domkirker, små kirker, synagoger, værts-
huse med honningvodka, klassiske kirke-
koncerter, klezmerkoncert i det jødiske
kvarter og konference i det fantasEske
krakowske universitet, var vi lidt træFe og
var nær aldrig stået op i Ede El at nå toget
El lu4havnen. Men godt endte det, og alle
fire sov vi i flyet hjem og glædede os over,
hvordan mange aspekter af ToRS var ble-
vet repræsenteret i denne interessante
blanding af studier, lokalitet og formålet
med rejsen. 

TEMA:ToRS I KRAKOW
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Tekst og foto af: 
Marie Brøndgård Jensen og 
Frederik Juel Andersen, 
Nærorientalsk arkæologi, 3. semester

Frederik Juel Andersen og Elise Thing var
begge med El konferencen, men deres
rolle var ikke den samme. Elise Thing var
frivillig på konferencen og hjalp El bag sce-
nen. Frederik Juel Andersen var med som
deltager under konferencen. De to går på
samme årgang på Nærorientalsk Arkæo-
logi, og Frederik Juel Andersen synes, at
det var rart, at mange af de frivillige var
folk, han kender fra ToRS. 
Konferencen startede Ersdag den 20. ok-
tober med en åbningsrecepEon i Botanisk
Have. Under recepEon forsvandt al lys,
men det skulle ikke slå hverken arrangø-
rer eller deltagere ud, så folk forblev i lo-
kalet og spiste de derEl anreFede snacks.
”Det gav i virkeligheden anledning El langt
mere snak, fordi folk var nødsaget El at
tale, når nu alt var mørkt, ” siger Elise
Thing og griner lidt, for det var jo natur-
ligvis ikke planlagt.  Om onsdagen, den
21., gik konferencen rigEg i gang. Konfe-
rencen var opdelt i fire emner og hver
blev indledt med et foredrag af en key
note speaker.  Niel Roberts fra Plymouth
Universitet talte om holocene klimare-
konstrukEon. Jason Ur fra Harvard Uni-
versitet indledte sin session med et
foredrag om
k o m p l e k s e
samfundsbi-
drag El klima-
va r i a E o n e r.
Richard Mea-
dow, også fra
Harvard Uni-
versitet, for-
klarede om
arkæologiske
beviser for for-
urening og
deres implika-
Eoner.  Til
sidst var
Nanna Noe-
Nygaard fra Kø-
benhavns Universitet første taler for
sessionen om stabil-isotop-analyser i Mel-
lemøsten. 
”FakEsk var det et af isotop-analyse fore-
dragene, jeg fandt mest interessant, og

det kom fakEsk ret meget bag på mig, da
jeg ikke plejer at gå op i det, ” siger Fre-
derik Juel Andersen. Elise Thing synes at
mange af foredragene var meget geolo-
gisk-orienterede, og nogle foredrag var på
et rigEg højt niveau. ”Men det sagde
nogle af vores undervisere fra CNA også,
at de selv synes. Så blev man mere rolig,”
smiler Elise
Thing. Modsat
Frederik Juel
A n d e r s e n
havde hun ikke
mulighed for at
se alle foredra-
gene, fordi hun
var travlt opta-
get med at få
organiseret fo-
redragene sam-
men med sine
medfrivil l ige.
Der var syv fri-
villige nærori-
e n t a l s k
arkæologi-stude-
rende, en ægyptolog, en assyriolog samt
to fra Indianske Sprog og Kultur. Derud-
over var der undervisere fra Carsten Ni-
ebhur Afdelingen, som hjalp El og som
også var arrangører. 
De frivilliges arbejde bestod i at organi-
sere foredragene med USB-nøgler, og

sørge for at fo-
redragsho l -
derne var
godt sørget
for og vidste,
hvor de skulle
være.  Det var
det prakEske
arbejde, de
stod for. Der-
udover skulle
de registrere
del tagerne,
når de kom
onsdag mor-
gen og ellers
få det hele El

at køre rundt.
Jeg spurgte Elise Ting, om hun syntes at
det var mærkeligt at arbejde med de pro-
fessorer, der kom fra mange af de store
universiteter. ”Folk var høflige, og ingen
udviste arrogance. Jeg var mest nervøs for

om nogen af dem var nogen jeg burde
kende, sådan af navn. Men man ser jo al-
drig ansigterne på dem, man læser arEk-
ler af. Det var nu heldigvis ikke et
problem.” 
Den sidste afsluFende diskussion fredag
inden konferencen var ovre, tog blandt
andet fat i emnet om, hvor vidt den forsk-

ning, der foreta-
ges om
forhistoriske kli-
maer, kan bru-
ges i vor Eds
meget omtalte
klimaforandring.
Udfaldet var
meget forskel-
ligt fra de for-
s k e l l i g e
professorer. Fre-
derik Juel An-
dersen synes, at
ud fra de mange
foredrag, han
var El på konfe-

rencen, fik han en
ide om den forskning som geologer og ar-
kæologer gør sig med henblik på forEdens
samfund. Nogle foredrag kunne konklu-
dere, at forskningen kan være brugbar i
forhold El den forskning, der laves om jor-
dens klimaforandringer nu, og som skal
diskuteres El FN’s klimakonference i Kø-
benhavn i december. Om det er menne-
sket, der skaber disse forandringer, eller
om naturen har en vis cyklus, mener Fre-
derik Juel Andersen ikke, at han er kvalifi-
ceret El at svare på, men konferencen på
Geologisk InsEtut hjalp El at belyse nogle
emner og fakta, som han ikke før havde
hørt fremlagt. 

STINE ROSSEL MEMORIAL CONFERENCE
Afdeling for Tværkulturelle og Regionale Studier var den 21. – 23. oktober hovedarrangører bag en konference om
klimaforandringer i for7den. Konferencen fandt sted på Geologisk Ins7tut, og var 7l minde om arkæozoologen S7ne
Rossel, som var 7lkny8et ToRS og som arbejdede meget inde for for7dens klima

SLYNG_DECEMBER_20096
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Tekst af: 
Maya Schuster, kandidatuddanelsen i
Tværkulturelle studier

I anledning af deFe jubilæum for Jern-
tæppets fald og fløjlsrevoluEonen i det
daværende Tjekkoslovakiet var InsEtut for
Tværkulturelle og Regionale Studier den
16. november vært for åbningen af udsEl-
lingen 20 år for jerntæppets fald, som

hængte på gangen på 3. sal på Snorres-
gade indEl den 30. november. På åbnings-
dagen havde insEtuFet besøg af den
tjekkiske ambassadør i København Zdeněk
Lyčka, der fortalte om sine oplevelser som
ung demonstrant under FløjlsrevoluEo-
nen. Ambassadøren, der sammen med
udsEllingen har turneret rundt på danske
uddannelsesinsEtuEoner, indledte meget
diplomaEsk med at sige, at han var glad

for, at han havde gemt det bedste besøg
El sidste: besøget på Københavns Univer-
sitet, InsEtut for Tværkulturelle Studier.
Udover et spændende foredrag, tjekkisk
øl og udsElling medbragte Zdeněk Lyčka
et digt, han skrev umiddelbart e4er Fløjls-
revoluEonen. Slyng har fået lov El at
trykke digtet. >

DA TJEKKERNE 
TRAK JERNTÆPPET AF SIG
DR2 viser dokumentarer om livet i DDR, rejseselskaberne 7lbyder billige bille8er 7l Berlin, Tyskland fester, og resten
af verden fester med. Det er tyveåret for Berlinmurens fald, og det går ikke s7lle for sig. Midt i festlighederne bliver
tyveåret for en næsten sam7dig og lige så vig7g begivenhed let overset; den tjekkoslovakiske fløjlsrevolu7on, der
e'er en fredelig studenterdemonstra7on 16. november 1989 i Bra7slava for alvor blev skudt i gang med en knap så
fredelig demonstra7on dagen e'er i Prag

7SLYNG_DECEMBER_2009
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På billedet her ses den tjekkiske ambassadør, Zdeněk Lyčka (tv).
Foto: Danner Gyde Poulsen.



Vé den, som ser op...

Lad os sørge for at han kan studere, så
han får en bedre Elværelse.

Forældrene, der har gjort alt for at deres
søn kunne studere.

Lad være at gå derhen. Du skulle hellere
passe dine studier, så du ikke bliver

smidt ud. Hvem er de for øvrigt, de men-
nesker dér? Du, hold dig væk fra det rod.
Nu har din mor og jeg ofret alt for at du
kunne komme El at studere, det véd du
udmærket. Hvorfor tror du vi er med-

lemmer af ParEet?

En rød nellike, tak. Den skal ikke pakkes
ind.

Hvad er det der sker i dag?

Det er vores store dag, i dag, frue.

Den fyldte sporvogn stopper ved Karls-
pladsen. Alle må fortsæFe El fods.

Første staEon på Smertens Vej. Albertov.
En kæmpe menneskemængde. Taler og

nyFeløse taler. Bannere. 

Frihed! Frihed!

Optoget.

Anden staEon. Vyšehrad eller Venzels-
pladsen? Vyšehrad! Nej, Venzelspladsen!

Tredje staEon. Vyšehrad. Stearinlys,
blomster, naEonalsangen.

Vi er ved den forkerte borg! Den korteste
vej El centrum er over broen.

Tilbage! Broen er lukket!

Optoget vender om og går ned af Vy-
šehrad på den modsaFe side.

Det bliver jo værre og værre med jer!

Fjerde staEon. Skjolde og hvide hjelme.

Ned El kajen! Ned El kajen!

Den ringende lyd af Etusinde nøgler, der
rystes. Lad narrene få klokkerne! Lad

narrene få klokkerne!

NaEonalteatret. Til naEonen for den
selv! Et kendt ansigt kommer El syne i

vinduet. Længe leve Rösner! Han vinker.

Forlaget Den tjekkoslovakiske ForfaFer.
Lad vær’ at skrive løgne! Lad vær’ at

skrive løgne!

Femte staEon. Perštýn.

Borgere, vi hensEller El Jer at...

Hvide hjelme. Skjolde, knipler, hunde,
pansrede køretøjer. Og røde bareFer. Du

store Gud, hvad er det deres chef går
med? Det kan da ikke være en knippel;

det må være en hvid jernstang.

Gestapo!

Masser af blod, overalt. Frygt. Lad os
gå...

Jasåh? Det skulle I vist ha’ tænkt over
lidt Edligere. Nu skal I få, hvad I har godt

af!

Den hvide stang suser igennem lu4en.

SjeFe staEon. Djævlens Passage.

Alle kriminelle elementer kan ikke klem-
mes ind i Sorte Maria-bilerne, så nogle

må komme ud af det omringede område
på en anden måde. Udvejen, en passage
i arkadehjørnet af Mikulandská-gaden,
er omkring to meter bred og fører mel-
lem en stenmur og en mur bestående af

hvide hjelme og røde bareFer. Så kan
man lige snuppe et offerlam, nu og da,

ud af den flygtende hob. Det gøres
meget tjept. To slag er nok. Ét i nyrerne,

ét i hovedet. 

Åh, Gud...

Hvar? Kan du ikke li’ det?! Bang! Bang!
Jeg skal gi’ dig Gaudeamus, skal jeg!

Vé den, som ser dem i øjnene. Det er
som at komme Elbage El min barndoms-

leg: Ser du op, får du kniplen! 

Udenfor Djævlens Passage står en sadist
i camouflagetøj og farer på dem, som er

kommet igennem og tror det hele er
overstået. Han har en meget lang og ef-

fekEv knippel...

Sidste staEon. Magtesløshed og had.
Noget menneskeligt er dødt inde i os

alle. Hvor mange Opletal’er og Palach’er
skal der El?

Zdeněk Lyčka, november 1989

Emigran6ortællingen

Vanskeligst af alt var at
forklare det for sin mor. Hendes moderfø-
lelse overskyggede alle fornu4ige argu-
menter, også hadet og fortvivlelsen som
gemte sig bag denne beslutning.

”Selv om du var i den
anden ende af landet, ville det ikke betyde
noget. Det ville være nok for mig at vide,
at jeg når som helst kan sæFe mig i toget
og komme over El dig. Men på denne
måde…”. Og så brast hun næsten i gråd
igen. De smertende øjne præget af man-
gel på søvn var dog ude af stand El at
fælde en tåre. Den største smerte vokser
af sig selv, uden at man behøver at vande
den.

”Mor, du agerer som om
du skulle begrave mig levende. Tag det på
den måde: Jeg ved, at du kunne tænke dig
at have børnebørn. Men i deFe bolsjevi-
sEske helvede vil jeg ikke have nogen
børn. Jeg kan heller ikke være lykkelig her.
Forstå det dog. Jeg tror, at du i sidste ende
bliver glad, når jeg bliver lykkelig et andet
sted”.

Han havde allerede be-
sluFet sig og denne beslutning begrun-
dede han med sine 23-års barske
aggressivitet.

”Og du ved, hvad der
venter mig den første oktober. Måske
kommer jeg heller ikke derfra i live… Mor,
tag det ikke på den måde, I har begge to
kun få år El pensionen, og så skal de El-
lade jer at komme og besøge mig.”

Om a4enen gik han igen
på sit stamværtshus, hvor hans gamle
venner plejede at mødes, og der solgte
han sin beatnik-bibel, den sidste bog han
havde Elbage. Den ville han skille sig af
med nu, som den allersidste.

Næste dag tog han på
tommelfingeren El en by, næsten hund-
rede kilometer derfra. Hun ventede på
ham i en lånt lejlighed i en betonblok. De
skyndte sig El en vinstue i nærheden, og
dere4er ville de lige gå en lille tur i neon-
lysenes skær. Men så saFe de tempoet
op, for at de El sidst grinende løb El deres
nye hjem, så meget havde de glædet sig
El gensynet med hinanden. Denne gang
rystede jorden under dem, måske fordi
det var sidste gang. De drak te og snak-
kede sammen hele naFen. Ved morgen-
gryet blev de meget deprimerede over
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følelsen af absolut nyFeløshed og den
overflødighed som overmandede dem.
Hun kunne ikke komme med, og han
kunne ikke blive her. Det gyldenrøde skær
i horisonten var ubærligt smukt og trist
samEdig. Byen nedenfor var ved at vågne,
deres kærlighed var ved at dø.

Det sidste kys nede på
landevejen havde definiEvt skilt deres
veje. Der var kun synet af de krydsede
seler på hendes jeans og hans knyFede
næve Elbage. Og i morgensElheden lød
deres stumme skrig: Det her vil vi aldrig
glemme jer for!

P.S.: På trods af alle anstrengelser lykke-
des det ham ikke at flygte. Han blev fan-
get. Hun emigrerede fem år senere.

ZDENÈK LYČKA, oktober 1981

Da
jeg rejste regnede det

det regnede og jeg hadede verden
for dens grusomhed jeg kunne ikke nøjes

med
ingenEng kun hadede jeg

jeg kravlede over muren og råbte på folk
som ikke hørte mig

skrigende ødelagde jeg deres hverdags-
problemer

koncentrerede i en bunke af grønne kas-
ser så modbydeligt grønne

jeg nedlagde den afskyelige bunke, be-
friede alle fanger som sprang over

muren og var frie El næste morgen hvor
nogen ville finde og arrestere dem på ny
således er det indreFet i verden men i

morgen bliver alt anderledes en anderle-
des by

anderledes mennesker måske vil det slet
ikke regne jeg tror at jeg vil se solen

ZDENĚK LYČKA, MilitarisEsk, oktober
1981

(LiFeraturavisen nr. 40, 2.10.1996) 

Den uindbudte frelser

E4er nogle år kom han Elbage El sin by.
Alt var anderledes, byen havde fået en
anden karakter. Kun huset, hvor han var
født, var stadig det samme, lidt mere for-
faldent, dog udstrålede det den samme
ro. Et træ i haven var væk. Det er ikke
frugFræernes skæbne at leve El pensio-
nen – så snart de holder op med at bære
frugt, er deres skæbne beseglet. De 2erne
bjerges panorama blev overskygget af et
nyt hotel.
Det mægEge byggeri af en cellulosefabrik
i nærheden Eltrak en masse udlændinge
El byen. Der åbnedes nye muligheder –
for udlændinge og for byens piger. Det var
nok at parkere bilen i en sidegade og
lægge en 500-kroners seddel på sædet
ved siden af.
Han gik ned El byens centrum. Der, hvor
det gamle udbrændte værtshus stod, var
der en ny ølstue. Han havde hørt, at den
var komplet ubrugelig de dage, hvor for-
skud og lønninger blev udbetalt, for slet
ikke tale om Minearbejdernes Dag. På
disse dage fløj der ølglas rundt og ind
imellem flød der også blod fra vore hårdt
arbejdende medborgere.
Han blandede sig i mængden ved buster-
minalen. Han havde ikke den 2erneste
anelse om, hvorfor der var så mange men-
nesker dér. Og der kom hele Eden flere og
flere og pressede de andre foran sig. Plud-
selig blev alt overdøvet af skarpe fløjt.
Nogle mænd saFe røde bånd på deres
ærmer. Den masende hob ændredes El en
flok, der velorganiseret begyndte at sEge
op i de holdende busser.
Han vendte om og forsøgte at mase sig
væk fra disse mennesker. Men flokken
trak ham med sig i retning af en bus. Han
ville sige noget, skrige, men hans mærke-
ligt sammensnørede hals udstødte kun en
dyrisk gurglen. I det samme fik han øje på
en mand med armbånd og genkendte   sin
klassekammerat fra folkeskolen. Han
havde aldrig været på god fod med ham,
men kunne ikke i sit vildeste mareridt fo-
resElle sig at møde ham netop i sådan en
situaEon.
Da han passerede ham med en afstand på
højst to meter, blev han endelig i stand El
fortvivlet at skrige – hvad sker der og hvor
skal de køres hen? Klassekammeraten
havde svært ved at genkende ham, men
El sidst lød det fra ham: ”Det skal du ikke
bekymre dig om. Det er ikke dit problem.”
Han fløjtede igen og begyndte at organi-
sere flokken.
Bagfra lød der en stemme: ”Tag de her og
giv dem El chaufføren. Du kan redde de
mennesker”.

Han vendte sig om og så en fremstrakt
arm med nogle små papirer. Seks farvede
kuponer. De var lige El at gribe, men af-
standen mellem de to mænd blev hurEg
større, så det var ikke let at gribe dem.
Han prøvede fortvivlet. Da han næsten
holdt dem i hånden, bølgede flokken og
smed ham El side. En af de farvede kupo-
ner faldt på jorden og forsvandt. En eller
anden indre stemme sagde El ham, at
uden denne kupon var alt tabt, så han
faldt på knæ og med den frie hånd følte
han sig frem. Nogle mennesker trådte på
hans fingre. ”Folk, hold op med det og
hjælp mig! I kan blive reddet!”
Nogen havde sparket ham i hovedet med
knæet. Det blev mørkt for hans øjne. Om-
tåget blev han klar over, at han måFe
rejse sig op, ellers ville han blive trampet
ned. Med stor anstrengelse lykkedes det
for ham. Flokken pressede ham så ind i
bussen. Han rakte hånden frem og gav
chaufføren sin skat. 
”Der mangler én,” sagde chaufføren. ”Så
kan jeg ikke hjælpe dig”.
Han kastede et blik på chaufføren fuld af
fortvivlelse og magtesløs resignaEon, og
så mærkede han, hvordan presset bagfra
bragte ham frem i bussen.

ZDENĚK LYČKA, firserne
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Vidste du, at vi har en lille overraskelse og en
”rosin i pølseenden”, når man bliver færdig
med specialet? Siden foråret 2006 holder vi
hvert år en kandidatrecepEon – vores egen
lille ToRS ceremoni, hvor kandidaterne bliver
fejret og anerkendt for en kort stund inden de
forsvinder helt fra ToRS.

I forbindelse med registrering af kontrakter
og specialer på ToRS bliver alle de nyslåede
kandidater kontaktet via mail med en invita-
Eon El forårets recepEon. I år løb den af stab-
len 4. juni og forløb hyggeligt og ganske e4er
samme opskri4 som de forrige år. Der blev
holdt et par taler, der var en ordstyrer, der var
en gave fra ToRS, en gave fra KUBULUS (ny
alumneforening for alle på KU), der blev givet
håndtryk, læst navne højt og El sidst kunne
alle nyde et glas vin og lidt tapas i form af
frugt og buffet fra kanEnen. Blandt publikum
var også undervisere, et par studerende, og
kandidaternes medbragte gæster – her-
iblandt flere børn. Så det var både meget af-
slappet og meget familiært og ToRS, når
fælles ånden er bedst!

Studielederen holdt en meget beskrivende
tale om ceremonien og dens aktører – der er
præsterne (administraEonen – de der er der
hver gang og styrer slaget), menigheden (de
der lyFer på) og så selvfølgelig de indviede,
som kun har prøvet denne transformaEon,
denne ene gang! 

Endnu har vi en lille hemmelighed som kun
menigheden og de indviede kender El. Så
glæd jer alle El den dag, I har afleveret spe-
cialet og kan deltage i vores lille ToRS cere-
moni for kandidater. Vi glæder os El at hilse
på jer og sige Ellykke. Og vi siger samEdig –
”på gensyn og lad høre fra jer – eller I hører
fra os”!

Tilmelding foregår via insEtuFets hjemme-
side under arrangementer og der hænger op-
slag ved specialepladserne på ToRS. 

Hvis du bliver færdig med specialet og ikke er
blevet inviteret inden 1. maj, kan du hen-
vende dig El AC-vejlederen pr. mail. Recep-
Eonen lægges i maj eller juni 2010.

Kandidatrecep7on 
på ToRS - 
en ceremoni med mening?!

Har alle set det? I slutningen af september
lykkedes det for første gang at sende et elek-
tronisk nyhedsbrev ud El punkt-ku-
adresserne på ToRS. Den Edligere
”opslagsmail” der har fungeret et års Ed, er
dermed nedlagt. Nyhedsbrevet giver bedre
mulighed for at sende jer informaEoner og
kortere tekster, og så er der link El kalendere,
El opslag og andre interessante begivenheder
ToRS modtager fra alle mulige steder. Det vil
sige jeres postkasser ikke længere bliver prop-
pet med bytes og bryder sammen, og I får det
hele serveret noget mere overskueligt. 

Desværre har der været lidt koks med adres-
selisten og jeg har forsøgt at råde bod på det,
ved at e4ersende de 3 første nyhedsbreve. I
skrivende stund ved vi ikke om alle stude-
rende er i stand El at modtage ToRS StudNyt. 

Listen over punkt.ku- adresser – faggruppe-
rummene var trykt i forrige Slyng nr. En fejl
havde dog indsneget sig – KomparaEve Kul-
turstudiers nye faggrupperum hedder 

Vil I alle hjælpe hinanden og os med at ud-
brede kendskabet El StudNyt – det vil være
en kæmpe hjælp for os og for jer. Vi vil nem-
lig forsøge at målreFe al kommunikaEon El
jer her. 

Andre metoder El at få informaEoner er selv-
følgelig alEd at læse Slyng! Derudover kig
jævnligt på tavlerne i Snorresgade hvor vej-
ledningen hænger opslag op. Endvidere vil I
drypvis modtage mails på punkt-ku-
adresserne i forbindelse med arrangementer
her og nu. Se også i Vejledningens Kalender
på ToRS – - find kalenderen under jeres fag
og vejledningen, - her står mange spændende
Eng, I kan deltage i. 

Jeg håber ToRS StudNyt kan udvikle sig El ”SE
& HØR” på ToRS for jer studerende  og at det
vil være mere end blot opslag og deadlines!

Mange hilsner

Dorthe, AC-vejleder & redaktør

RETTELSE 7l punkt.ku.
ToRS StudNyt –
Nyt nyhedsbrev

Du sku´ prøve det! 

Et par kommentarer fra deltagerne e4erføl-
gende. 

Citater:
”Det har virkelig været en øjenåbner – da jeg
kom i dag syntes, jeg ikke jeg havde noget at
byde på, men nu føler jeg mig helt glad over
alle de Eng, der kom frem”

”Det er rigEg godt at blive tvunget El at se på
nogle jobopslag og tale om dem sammen”. 

”Det har været sjovt, spændende og hygge-
ligt og dejligt at være sammen med andre stu-
derende på ToRS og tale sammen”

Kompetenceworkshop1 på ToRS er for alle
studerende på alle årgange. På 2 Emer tager
vi hul på ”hvad kan en færdiguddannet
cand.mag.?” og ”hvad kan vi allerede?” og
”hvad er kompetencer for en størrelse?”.
Hver gang får vi spændende historier fra hi-
nanden og man bliver ”badet i gule post it
med egne kompetencer”. 

For at tage hul på jobsøgning, cv-tænkning og
skrivning og planlægning af resten af studiet
med henblik på job, er kompetenceworkshop
2 blevet udviklet og afprøvet – ud fra ønsker
fra Edligere deltagere. Den a0oldes en gang
i slutningen af hvert semester så man inden
har chancen for at deltage i KW1. 

Se nærmere oplysninger i vejledningens ny-
hedsbrev eller på opslag på tavlerne i Snor-
resgade 1. sal. – de nye datoer for foråret
2010 vil fremgå i starten af februar. Tilmelding
nødvendig af prakEske årsager.

Nærmere oplysninger ved henvendelse El AC-
vejleder Dorthe R. Horup

Kompetenceworkshop – 
kompe-ah-hvarfor noget?
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PrakEk er og bliver en uvurderlig hjælp El at
se sig selv, sine kompetencer, nyFen af at læse
og uddanne sig og giver mening, i forhold El
at gøre studierne færdige. Derfor har prakEk
været et af indsatsområderne i erhvervsvej-
ledningen siden den blev opreFet i dec. 2005.
Desværre var det en broget buEk, forstået på
den måde at alle afdelinger og studieordnin-
ger havde deres egen version af prakEkafvik-
ling og procedurer i forhold El eksaminaEon. 

Så det er med stor glæde, at jeg nu kan for-
tælle studienævnet er nået El enighed og vi
har fået indført ens retningslinjer, og ens ek-
samenskrav for alle studerende på ToRS. 

På hjemmesiden kan man se teksten El det
nye studieelement, som vil gælde alle. Studie-
ordningerne på neFet vil også blive revideret. 

Fremover gælder at prakEk som udgangs-
punkt sker på KA-delen som 3 mdr. fuldEd –
det giver 15 ECTS. Vil man meget gerne tage
hul på ”prakEk” allerede på BA-delen er det
muligt via Elvalg på KomparaEve Kulturstudier,
der udbyder et prakEkmodul som Elvalg. 

Studienævnet skal stadig modtage ansøgning
om forhåndsgodkendelse af prakEkophold,
prakEkkontrakt og en arbejdsbeskrivelse. Man
skal ikke længere regne med at få dispensa-
Eon El udvidet prakEk, idet det vil tage en for
stor del af den samlede KA-uddannelse.

Jeg regner med at være helt klar med de sid-
ste detaljer El februar. Det vil sige I kan komme
forbi mig, og få lidt indledende vejledning om
rapportens udformning, forslag El pensum, I
kan få inspiraEon El rapporten og arbejdsbe-
skrivelsen, og mappen med prakEkopslag kan
stadig lånes. 

Og så vil jeg minde om, at der som vanligt vil
blive a0oldt ”prakEkseminar” i foråret, hvor
et par studerende kommer og fortæller om
deres prakEkophold og oplevelser. 

Og husk - PrakEk kan også være et kærkom-
ment værktøj El en lille pause fra det rene stu-
diemiljø og bøgerne. Det kan være et ophold,
der giver ny energi, inspiraEon og appeEt på
at gøre studiet færdigt og komme i gang med
et job. Undersøgelser viser at chancerne for at
få job hurEgt e4er endt uddannelse sEger be-
tydeligt, når man har været i prakEk eller ha4
relevant studiejob. 

Hilsener Dorthe R. Horup, 

AC-vejleder & prakEkkoordinator

Jubiii – alle kan komme i
prak7k og alle får samme
muligheder
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Hold dig opdateret... 

Bare for din egen skyld

Foruden det spritnye elektroniske ny-
hedsbrev, ToRS StudNyt, findes der en
række øvrige nyhedskanaler, som er
værd at abonnere på. 

Det drejer sig først og fremmest om
HumNyt som er det humanis7ske fakul-
tets interne nyhedsbrev.

Her kan du bl.a. læse om nyheder på fa-
kultetet og campus, om projekter, støt-
temuligheder, jobopslag og meget
andet.

HumNyt informerer desuden også om
aktuelle og kommende arrangementer
på fakultetet.

Du kan få nyhedsbrevet 7lsendt direkte
7l din emailadresse ved at 7lmelde dig
her:

h8p://kommunika7on.hum.ku.dk/ny-
hedsbrev/

Humanis7sk forskning i klimaforandringer

På ToRS beskæ'iger en række af de ansa8e sig med at forske i den menneskelige
faktor i klimaforandringsprocesser. Det har skabt en hel del medieopmærksomhed
omkring ins7tu8et. På følgende link kan du læse en række af de indslag, som har
været bragt i medierne:

h8p://forskning.hum.ku.dk/tvaergaaende/klimaforskning/medierne/

På AsiaPortal (www.asiaportal.info) som hører 7l under NIAS, Nordisk Ins7tut for
Asienstudier, kan du også læse Jørgen Delmans blog om hvordan kineserne takler
udfordringen fra klimaforandringerne.
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BAGKLoG:KLIMA VOX POP af Marie Brøndgård Jensen

Yildiz Arslan, Arabisk, 7. semester.

Hvad gør du personligt for at passe på kli-
maet?

Jeg cykler alEd og tager aldrig bussen. Og
så slukker jeg lyset og vandet, når jeg ikke
bruger det. Det er mest de helt alminde-
lige Eng. Og det gør man ligeså meget for
at spare penge.

Er du mere opmærksom fordi topmødet
er i København?

Ja, rigEg meget.  Det er over hele Køben-
havn, man kan slet ikke undgå at opdage
det. Hver gang jeg cykler, kan jeg ikke
undgå at se en eller anden giganEsk glo-
bus, der smelter og sådan nogle Eng.

Hvad er din holdning "l den store diskus-
sion om klimaændringerne?

Nogle gange er det lidt overdrevet. Men
det er godt at folk begynder at tænke
over deres indkøb og levevis. Men det
tager lidt overhånd, selvom der er posi-
Evt at folk sparer. Det bliver lidt for meget
”Red jorden eller dø!” sådan at samfun-
det bliver delt op i de ”gode” og de
”onde.”

Hvad tror du udfaldet bliver, når topmø-

det er slut?

Jeg tror ikke at der kommer en a4ale eller
noget konkret. Nok mere nogle retnings-
linjer. Men der er andre posiEve Eng ved
at topmødet er i København. København
er blevet en global landsby, hvor der har
været mange udlændinge disse uger. Po-
liEets rolle og Lømmel Pakken er blevet
debaFeret, og det er vigEgt. Og der har
været mange graEs koncerter.

Carina Leeholm, Nærorientalsk Arkæo-
logi, 3. semester.

Hvad gør du personligt for at passe på kli-
maet?

Jeg slukker lyset og sparer vand, men gør
vist ikke noget, som alle andre ikke også
gør. Det er kun de normale Eng-

Er du mere opmærksom fordi topmødet
er i København?

Ikke specielt. Når man sparer normalt,
synes jeg ikke at topmødet i Køben-

havn får mig El at spare mere på vandet,
for eksempel. 

Hvad er din holdning "l den store diskus-
sion om klimaændringerne?

Jeg kan sagtens se pointen i at man skal
finde en løsning.  Men medierne blæser
det op og så bliver det for overdrevet.

Hvad tror du udfaldet bliver, når topmø-
det er slut?

Jeg har fakEsk ingen anelse.  Jeg foresEl-
ler mig ikke at de bliver enige og jeg tror
diskussionerne fortsæFer.

Agnes Henriksen, Nærorientalsk Arkæo-
logi, sidste år på overbygning.

Hvad gør du personligt for at passe på kli-
maet?

Jeg gør ikke noget anderledes end jeg
alEd har gjort. For eksempel at spare
vand og elektricitet. Man har lært ikke at
spile ressourcer. Jeg cykler alEd og tager
kun tog El arbejde. 

Er du mere opmærksom fordi topmødet
er i København?

Nej, jeg har fuldt med i debaFen hele
Eden, så det er jeg ikke yderligere op-
mærksom på nu.

Hvad er din holdning "l den store diskus-
sion om klimaændringerne?

Jeg synes det er fornu4igt. Jorden er et
system, så det nyFer ikke at nogle mel-
der sig ud. I så fald, må de acceptere at
andre tager beslutningerne for dem.  Det
er lidt utopisk, det ved jeg godt.

Hvad tror du udfaldet bliver, når topmø-
det er slut?

Det er svært at sige. Jeg er glad for at se
at der var så mange formøder, at de ac-
cepterede at de ikke kunne nå det hele
på kun en uge. Det er et tegn på at et re-
sultat kan blive aktuelt. Forhåbentlig bli-
ver det mere forpligtende en
Kyoto-a4alen, hvor de store lande bare
lidt trak sig ud.


