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I artiklen Artikel 112 – Thailands lov om majestætsfornærmelse fremgik det, at den 
omtalte Harry Nicolaides “i skrivende stund” stadig sad fængslet for majestæts-
fornærmelse (s. 11). Det var en fejl, for Harry blev benådet og deporteret tilbage til sit 
hjemland Australien i februar 2009 efter en måneds fængsel. I samme artikel fremgik 
det også, at Thaksin Shinawatra er gift med Khunying Potjaman (s. 13). Det var dog 
ikke korrekt. Parret indgik en skilsmisse i november 2008. Forfatteren til artiklen har 
selv gjort opmærksom på fejlene, og beklager dybt herfor. 
/Redaktionen
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Af Christian Stampe Jensen, 

redaktør

PØLSEFABRIK eller eliteuniversitet 

– sæt selv mærkatet på dit uddannel-
sessted! Meningerne om tilstanden og 
kvaliteten på de højere danske lære-
anstalter er delte blandt både undervi-
serne og de studerende selv, som man 
kunne læse i aviserne til studiestarten 
2010. Problemstillingen er yderst inte-
ressant: Kan man overhovedet have et 
universitet som tilbyder uddannelse i 
verdensklasse, når man samtidig prio-

-
ligt, hurtigst muligt? Svaret er: Måske. 
Med universitetets overgang fra demo- 
kratisk institution til privat virksomhed 
bliver midlerne kanaliseret derhen hvor 
der efter politikernes overbevisning er 
størst mulighed for indtjening til det 
private erhvervsliv, og dermed skat-
tekroner at hente til den danske stat. 

Desværre passer humaniora i politi-
kernes optik rigtigt dårligt ind i denne 
”forskning-til-faktura-mentalitet” hvil-
ket betyder, at institutterne slås med 
at få overskud på bundlinjerne, hvil-
ket skal sikre de enkelte uddannelsers 
eksistensberettigelse. Derfor interes-
serer man sig i højere grad for, om de 
studerende består deres eksamener, 
og gennemfører deres uddannelse på 
normeret tid, og i mindre grad for, om 
indholdet af uddannelserne nu også er 
i verdensklasse. Det er ærgerligt navn-
lig for de studerende, som må føle sig 
tilsidesat i denne målsætning og må 
konfronteres med realiteterne i form af 
begrænset undervisning og vejledning. 
Men det er også en skam, at man ikke 
gør sig nogen tanker om eller tør satse 
på, hvordan humaniora kan fungere 
både til gavn og glæde for dels det pri-
vate erhvervsliv, og det danske sam-
fund generelt. Det er et spørgsmål om 
prioritering, og om at tænke på langt 
sigt. Under de omstændigheder er der 
kun én ting at gøre: At få det bedste ud 
af sine studier som overhovedet mu-
ligt. Og jo bedre man klarer sig, desto 
større er håbet, at vilkårene bliver bed-
re for de studerende, som i fremtiden 
bliver optaget på samme uddannelse.   

Sommeren er for længst forbi og et 
nyt semester er godt i gang. Hermed 
velkommen til dette 12. nummer af 
SLYNG som nu uden tema dog allige-
vel kigger nærmere på studiestart og 
sommerskoleophold. På redaktionen 
skal vi byde velkommen til Jeannie 
Wagner (Koreastudier), som fremover 
vil stå for den kreative udformning og 

-
bage på redaktionen har vi også fået 
vores tegner, Ask Ryding-Hernæs, 
som netop hjemvendt fra Kina og er 

ærmet, som du kan læse i SLYNGs 
satiriske tegneseriestribe, ToRSK.

Dette nummer af SLYNG byder i sek-
tionen TEMA på to fagartikler omhand-
lende japansk populærmusik, enka, 
og runer og maya-hieroglyffer. Du kan 
også (som i sidste års oktobernum-
mer) tage en tur med på sommer-
skoleophold i Singapore i sektionen 
UDLAND, og læse om de oplevelser, 
som deltagere både på og udenfor 
ToRS har hentet med sig hjem derfra.  
I sektionen DEBAT følger Kirsten Thi-
sted, lektor på minoritetsstudier, op 
på sidste nummers tema om ”ste-
reotyper”, med kritik af redaktionens 
brug af overskrifter og ansvar i forhold 
til at undgå at reproducere stereo-
type billeder. I sektionen FOKUS kan 
du læse om Yildiz Arslans BA-projekt 
omhandlende forholdet mellem unge 
marrokanere og den marrokanske 
stat. I SLYNGs VOX POP – Studiestart 
2010 kan du til slut møde et par nye 
og kendte ansigter fra ToRS, og læse 
om deres meninger om livet som stu-
derende og tilværelsen på instituttet.

Det kan næppe være gået nogen ube-
mærket hen, at KUs interne IT-system 
er blevet omlagt fra Punkt KU til det nye 

-
lægningen at føle, da vores mailadresse 
blev inaktiveret. Derfor har vi oprettet 
en ny, slyng.redaktion@gmail.com, som 
fremover skal benyttes til indsendelse 
af artikler og indlæg til SLYNG. Måske 
har du allerede fået denne information 
gennem det elektroniske nyhedsbrev, 
StudNyt, eller i en meddelelse i det nye 

grupperum, ToRS-studerende, som ef-
ter omlægningen fungerer som den pri-
mære informantionsvej mellem ledel-
sen og sekretariatet og de studerende. 
Er du ikke allerede tilmeldt dette grup-
perum, skal vi her på redaktionen op-
fordre til, at få logget på KUnet, og til-
melde sig grupperummet. Det kan man 

hvorefter man sender en anmodning 
med en begrundelse for, hvorfor man 
søger optagelse derinde. Grupperum-
met har pt. I omegnen af 400 brugere, 
så der må sidde studerende som er af-
skåret fra helt basal info fra instituttet.

Som redaktør på SLYNG siden marts 
2009 med specialet som eneste tilba-
geværende element i uddannelsesfor-
løbet, er det nu blevet tid at give posten 
videre, og hellige sig specialeskrivnin-
gen fuldt ud. Det har været en hel fan-
tastisk tid og oplevelse at være med, 
og at have haft helt frie hænder til at 
arbejde med bladets udformning dels 
i indhold, men også udseende. Jeg vil 
gerne på forhånd byde Maya Schuster 
velkommen som ny redaktør på SLYNG 
fra december-nummeret og frem. Maya 
har været med siden SLYNG blev star-
tet op, og er derfor en oplagt kandidat. 
Desuden er Maya både et stærkt ak-

med tekst og billeder. Med Maya bag 
roret bliver der god grund til at glæde 
sig til de kommende numre af SLYNG!

Til slut er der kun tilbage at ønske alle 
nye studerende endnu en gang hjer-
teligt velkommen til ToRS, og held og 
lykke med studierne! Vi håber på, at I 
vil få stor glæde af SLYNG, og også vil 
tage del i dets udformning og/eller bi-
drage med artikler og indlæg af mere 
eller mindre faglig relevant karakter!

LEDER
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I 9., 10. og 11. udgave af SLYNG blev 
bladet omtalt som et “institut- og stu-
denterblad” for studerende og ansatte. 

for ansatte på ToRS i form af ToRS-
dagsbrevet (som dog har ligget stille 
en rum tid), vil SLYNG fremover være 
et studenterblad, men stadig henv-
endt til alle på ToRS. /Redaktionen
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På samme måde som nogle mayaforskere engang beskrev mayaerne som meget fredelige, ville den danske historiker 

Erik Arup fremstille vikingerne som mindre krigeriske end normalt antaget. Forfatteren til nærværende artikel ville 

altid, som man ønsker den skal være.

OM RUNER OG MAYAGLYFFER

Af Mette Hald Hundewadt, Indiansk

en bestemt mayaglyf ifølge litteraturen 

skulle betyde ”ham (eller hende) af de 

hellige bøger”. Mayaherskeren Yaxun 

Balams mor skulle have haft denne 

titel. Denne fornemme kvinde fra 

Yaxchilan, også kendt under navnet 

Fru Aftenstjerne, skulle med andre ord 

have haft det betydningsfulde hver at 

passe på de fornemme mayabøger. 

Sådan har forskere indtil for nylig 

tydet en bestemt inskription. Da jeg, 

som nogle måske ved, er uddannet 

bibliotekar, fandt jeg det interessant, 

hvis jeg således havde truffet en 

kollega fra 700-tallet og planlagde at 

skrive en artikel til et biblioteksfagligt 

tidsskrift. Heldigvis rådførte jeg mig 

med Christophe Helmke, inden det kom 

så vidt. Han kunne desværre fortælle 

mig, at den pågældende glyf ifølge 

nyeste forskning ikke betyder ”hende 

af bøgerne” men ”tilbederen”. Dermed 

faldt hele baggrunden for min artikel 

til jorden. Men heldigvis slap jeg for at 

dumme mig. 

Jeg blev mindet om denne episode i 

forbindelse med mit tilvalgsstudium 

i historisk metode. Den kendte 

danske historiker Erik Arup skrev i sin 

Danmarks historie (bd.1, 1925), at ”få er 

de runesten, der vidner om vikingefærd. 

personlige forhold”.  Denne påstand 

om at vikingerne var mindre krigeriske 

end hidtil antaget, fandt han bekræftet 

i en  bestemt runesten, Sønder Vinge-

stenen. 

Arup byggede sin læsning af denne 

sten på Ludvig Wimmer, hvis De danske 

Runemindesmærker udkom 1893-

1908. Han mente, at netop teksten på 

denne sten støttede hans opfattelse 

af vikingetidens fredelige karakter: 

Tovi bryde rejste denne sten efter sine 

brødre Yre og Kade. Sæl den, som 

pløjede og saaede i sin ungdom, det vil 

sikkert give rigt udbytte. Arup mente, 

at just denne indskrift samlede ”det 

dybeste og bedste af det danske folks 

livsvisdom dengang og til alle tider”.

Uheldigvis for Arup påbegyndte 

tid en grundlæggende revision af hele 

indskriftmaterialet, hvilket resulterede i 

udgivelsen af Danmarks Runeindskrifter 

i 1941-42. Men allerede i sin anmeldelse 

af Arups værk i Politiken i januar 1926 

kunne hun anføre en helt anden læsning 

af Sønder Vinge-stenen: Tovi bryde 

rejste denne sten efter sine brødre Yre 

og Kade. Men Are saarede og øvede 

Sejd; usæl han mon evig være”. Da at 

”øve sejd” betyder at ”udøve trolddom”, 

og da Lis Jacobsen yderligere fandt et 

par eksempler på Arups fejllæsning 

af runeindskrifterne, var Arups 

karakteristik af vikingetiden med et slag 

fjernet. Stakkels Arup. Vi må med andre 

ord indstille os på, at det, der er ”god 

latin” i dag, ikke nødvendigvis er det i 

morgen. Desuden er historien ikke altid, 

som man ønsker den skal være. 

Kildehenvisninger:

Arup, Erik (1925): Danmarks Historis. 

Bd.1  Arup, ibid. s. 109

Politiken. 23. januar, 1926. – NB: 

runedatabase: Øde/Gude Bryde rejste 

rejste denne sten efter Urøke og Kade, 

sine to brødre. En pervers mand(?) og 

en ’sejd-ræte’ vorde den mand, som 

øder dette minde.
Sønder Vinge-stenen.  

Kilde: runer.ku.dk

Kilde: Montgomery, John (2002): Dictionary of Maya hieroglyphs. S. 30 – 

den er allerede forældet!

TEMA
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af Niels C. Steen Jørgensen

Japansk, kandidatdelen.

Populærmusikken i nutidens Japan, den 

kommercielle underholdningsmusik, 

kan man vel forsvare at kalde den, 

synes i sine næsten utallige manifesta-

tioner med al tydelighed at fremtræde 

som et produkt, der er importeret fra 

Vesten. Der er snart sagt ikke den genre 

i japansk underholdningsmusik, som 

ikke øjeblikkelig muliggør en udpegning 

af det oprindelige vestlige fænomen, 

som den tilsyneladende er inspireret af, 

eller direkte kopieret efter. Det gælder 

’sound’, kompositionsteknik, instru-

mentering og meget andet, som enhver 

interesseret iagttager straks vil falde 

over. De skiftende moder gennem årene 

mht. kostumering, frisurer m.v. afspe-

jles lige så trofast; næsten enhver ny 

gimmick eller tendens fra Vesten ser ud 

til fortløbende at være blevet adopteret 

af den japanske underholdningsscene.

Jeg mener imidlertid, man skal være 

meget varsom med at drage den slags 

slutninger ud fra en ydre, tilsyneladende 

lighed med de formodede forbilleder fra 

Vesten. Foretager man detaillerede un-

man i virkeligheden ingen absolut 

identitet med disse angivelige forbilled-

er. Det forekommer mig, at der ikke er 

tale om en blot og bar omplantning af et 

japanere har muligvis ikke videre kend-

skab til det importeredes kontekst, og 

gør sig måske ej heller nogen større ul-

ejlighed for at få det; japansk under

holdningsmusik, eller pop m.v. må der-

for snarere erkendes som en kulturelt 

betinget omfortolkning af noget indført, 

ingenlunde som et fantasiløst aberi. 

“Navnet på denne genre er enka, et 

ord, der kan oversættes som ‘op-

træden med sang’.”

niche med sit eget trofaste publikum; 

en genre, hvor meget præsenterer sig 

anderledes end det netop oven

for omtalte. Navnet på denne genre er 

enka, et ord, der kan oversættes som 

andre mulige tolkninger, afhængig af 

hvordan én og samme udtale: [enka] 

gengives med forskellige kanji (kine-

siske skrifttegn, som disse anvendes i 

japansk), og dermed også læses med 

forskellige betydninger. Den hyppigst 

forekommende læsning i dag er nok 

som nævnt ”optræden med sang”; en 

anden er ”romantisk sang; kærligheds-

sang”. Denne sidste viser hen til den 

Enka? – er det noget med Japan?
Enka er en genre i japansk populærmusik, og det er i høj grad ”noget med Japan”. Måske ikke et Japan som eksisterer 

måde levere et svar på.
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moderne enkas image med sit stærkt 

følelsesladede indhold, sine melodier i 

hvad der (fejlagtigt) ofte opfattes som 

”ren japansk toneart”, og hvor enka i 

mere end én forstand fremtræder i tra-

ditionel japansk iklædning, idet der ud 

over sangernes hyppige optræden i ki-

mono eller hakama for hhv. kvinders og 

mænds vedkommende, også ligger et 

postulat om enka som et udtryk for no-

get fra et ”urdyb” stammende oprindel-

igt, tidløst og ægte ”japansk”.

Vestens musik og Japan

Men lad os for fuldstændighedens 

skyld kaste et blik tilbage for at se på 

Japans tidligste kontakter med vestlig 

musik. Dette tog sin begyndelse fra 

midten af det 16. århundrede, dels 

gennem portugisernes handel og søfart 

og dels gennem den katolske mission 

under Francisco Xavier. Den liturgiske 

musik og ligeledes kirkemusikkens in-

strumenter vandt i nogen grad indpas 

hos Japans elite, ligesom vestlige sø-

mandssange opnåede nogen popular-

itet hos det jævne folk, men med de 

systematiske kristenforfølgelser i første 

halvdel af det 17. århundrede, iværksat 

af Tokugawa-shogunatet (Japans mil-

itært organiserede centralstyre 1603-

Denne første kontakt med Vesten efter-

i japansk musik.  

I de følgende godt tohundrede år, hvor 

Japan, indtil det i 1853-54 blev tvunget 

til at åbne for handel med USA, valgte 

en næsten fuldkommen isolation fra 

omverdenen, fandt så godt som ingen 

musikalsk import sted. Efter 1853, hvor 

Japan genoptog forbindelsen med de 

vestlige lande, primært med den hensigt 

for øje industrielt, teknisk og militært at 

komme på højde med disse, gik det nu 

hurtigt også med indførelsen af Vestens 

musik. Dette skete imidlertid som et led 

i den ovenfra planlagte vestliggørelse af 

Japan, og var ikke musikalsk begrun-

yôsai, ”japansk ånd, vestlig kunnen”.

fremtrædende plads; fra 1869 og i årene 

-

tydeligt opsving, og fra 1872 hentedes 

bl.a. franske og italienske instruktører 

til Japan. Samtidig indførtes obligator-

isk sangundervisning med indlæring af 

vestlig musik i under- og mellemskol-

erne, og fra 1880 blev al skolemusik 

gjort vestlig med nye sangbøger, hvori 

vestlig harmonisering blev anvendt.

Izawa Shûji* (1851-1917), en lærer som 

havde studeret i Massachussetts, USA, 

havde anbefalet det japanske under-

visningsministerium, Monbushô, at 

indføre vestlig musik i skoleundervis-

ningen. Han havde i Massachussetts 

stiftet bekendtskab med en amerikaner, 

Luther W. Mason, som påfølgende af 

Monbushô blev indbudt til et ophold i 

Japan. 

“Disse mænd kaldtes sôshi, ”brov-

tende bøller”, og ofte var de heller 

ikke andet; eller det var unge dis-

sidenter med uforløste karriere-

drømme. “

Mason kom til landet i 1880 og blev der 

-

tende import af vestlige musikinstru-

menter til Japan, og landets første na-

tionale konservatorium oprettedes på 

initiativ af Mason og Izawa. De to mænd 

TEMA
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arbejdede nu sammen på bl.a. en delvis 

fejlslagen idé om at skabe en ny na-

tional japansk musik ved en hybridiser-

ing af japanske og vestlige elementer, 

dette endda med praktisk assistance 

fra kejserhoffets gagaku-musikere. Men 

netop hvor denne ejendommelige idé, 

at ville konstruere en hybrid japansk-

vestlig musikform, strandede, har den 

vist sig uventet at genopstå særdeles 

levedygtig i japansk populærmusik i 

form af enka, og ikke i den klassiske 

kompositionsmusik, sådan som det 

oprindelig var tilsigtet. 

Fremad mod en begyndelse…

Selve betegnelsen enka stammer fra 

det 19. århundredes seneste årtier, fra 

Meiji-perioden (1868-1912); men den-

gang gjaldt begrebet en anden type 

sang end nutidens enka, og desuden 

fremtrådte den tids enka i en ganske 

anden sammenhæng end i dag, nemlig 

som et redskab for folkelig politisk agi-

tation i et Japan, hvor en ovenfra styret 

total statsomvæltning efter vestligt for-

billede allerede havde taget sin begyn-

delse.  

Meiji-periodens enka var indtil tiden 

omkring 1905 politisk. Den blev fra 

begyndelsen af 1880’erne sunget (evt. 

reciteret) på gaderne af agitatorer for 

demokratiske borgerrettigheder i det 

ny Japan.  Sangformen anvendte de i 

stedet for storladne taler med politiske 

krav, hvilket myndighederne gerne slog 

hårdt ned på, men sange slap lettere 

uden om den strikse overvågning. Som 

gadeunderholdning tog de sig ret usky-

ldigt ud; samtidig kunne sôshi med let 

forståelige ord og satire og ved at sælge 

deres sangtekster håbe på at udbrede 

deres politiske synspunkter og sam-

fundskritik blandt den brede befolkning. 

Sôshi udviklede også kortvarigt en ny 

teaterform, sôshi-shibai, en art skuespil 

eller politisk teater. Stykkerne nød over-

raskende stor popularitet, selvom sôshi 

ikke var skuespillere, men snarere paro-

dister og forvovne pralhalse.  

Selve sangstilen eller -teknikken må an-

tages at have befundet sig på et meget 

elementært niveau, hvis man skal 

dømme ud fra de tidligste lydoptagel-

ser af ”enka”, og andet holdepunkt har 

vi ikke. Tidlige grammofonindspilninger 

lader os høre ukomplicerede melodier, 

også med sangernes eget unisone vio-

linakkompagnement. Hvad stemme-

teknik angår, er der ingen lighed med 

nutidens professionelle enka, hvor ud-

førelsen ligger på et teknisk og kunst-

nerisk højt plan. Melodikken har været 

pentaton (dvs. med fem tonetrin i en ok-

tav), i overensstemmelse med forhold-

ene i japansk traditionel folkelig sang, 

som enka nok fra begyndelsen har 

været præget af; dog kom der i Meiji-

periodens seneste år også en stærk in-

En forvandling forsvundet i tågerne

Denne den tidligste og den mod-

erne enka har forbindelse til hinanden 

historisk gennem en art ikke klart 

gennemskuelig kontinuitet, men de er 

i virkeligheden, som allerede antydet, 

to væsensforskellige fænomener. En 

overgangsfase, som kunne retfærdig-

gøre en fællesbetegnelse for de to kat-

egorier af enka, kan ikke med sikkerhed 

tidsfæstes eller forklares. Ingen forsker 

på området er, så vidt jeg har fundet, 

fremkommet med en klar og fuldstæn-

dig redegørelse for en sådan overgang. 

Derimod peges der ikke så sjældent 

på de store forandringer i de sociale 

og politiske forhold i 1930’ernes og 

-40’ernes militaristiske og krigsførende 

Japan, en tid hvor en i øvrigt ikke altid 

særlig effektiv censur og overvågning 

skærpedes markant; men ingen synes 

at anføre disse forandringer som en 

sikker og uafviselig forklaring på den 

omtrent (men også kun omtrent) sam-

tidige overgang fra én slags enka til en 

anden, selvom noget i den retning un-

dertiden ligesom antydes.

Noget kan dog siges: I tiden omkring 

og efter Den Russisk-Japanske Krig 

1904-05 forsvandt det politiske element 

fra enka; teksterne kom efterhånden til 

at omhandle forholdet mellem mand 

og kvinde, og andre følelsesladede 

emner, blottet for politisk kritik og sat-

ire. Bemeldte forvandling må have fun-

det sted en gang i tiden mellem 1905 

og 1930’erne, hvor først grammofon-

pladeproduktionen, derefter radioen 

fremskyndede at enka som gadeun-

derholdning næsten var forsvundet 

omkring 1930. Radiofonien var fra sin 

begyndelse i 1925-26 statskontrolleret; 

måske en medvirkende faktor til fravær 

af politisk kritik i populærmusikken. 

Samtidig skabte pladeindustrien med 

storkapitalens opbakning en ny mode: 

kayô-hits (”populær-hits”), en for-

brugsvare, som butiksfaçaderne også 

gav gratis reklame. Der dukkede sære 

begreber op som kimono-enka, neon-

også kayô-burûsu (”folkesangs-blues”). 

Importerede genrer som jazz og chan-

sons stortrivedes.  

“De følelser som brænder under den 

med snævre rammer for acceptabel 

adfærd får deres udtryk i enka.”

Alt dette medførte hastige forandringer 

i enka, og de professionelle enkasan-

gere, enkashi, måtte under disse nye 

betingelser ændre den måde hvorpå de 

drev deres metier. De kunne nu få lej-

lighed til at indsynge plader med økon-

omisk støtte fra pladeselskaberne, eller 

de måtte tjene til livets ophold ved at 

tage rundt på festivals, på caféer og i 

forlystelseskvarterer overalt i landet.  

byernes borgere, betegnedes som 

ryûkôka (”populære sange”) og kayô-

kyoku (”hits” eller ”schlagere”), men 

det er nærmest umuligt at udrede for-

skellene mellem tidens enka, ryûkôka 

og kayôkyoku. Nogle forskere (Tanada, 

Yano) antyder, og måske med rette, at 



8

Taishô-periodens (1912-1926) penta-

tone ryûkôka blev anerkendt af enka-

sangerne som enka, og at den gamle 

stil således via 1920’ernes ryûkôka ad 

åre transformeredes til det, man i dag 

opfatter som enka.   

En nærmere redegørelse for hvad man 

i nutiden forstår ved begrebet er vel 

efterhånden på sin plads. Enka er en 

professionel populærmusikgenre, sang 

med orkesterledsagelse. De primære 

medier til dens udbredelse er TV og 

radio, produktion af CD’er og video, 

samt karaoke. Dertil de mange fanklub-

ber, som hver især er knyttet til sin 

sangstjerne via genrens agenturer el-

ler produktionsselskaber. Hvert selskab 

promoverer kun én sanger, i alt fald 

hvad de store navne angår. Den enka, vi 

hører i dag, er som før omtalt en hybrid 

musikstil, men der er vide rammer for 

hvad enka er; begrebet spænder vidt, 

lige fra Kitajima Saburôs uimodståelige, 

medrivende fremførelse af Matsuri (en 

shintô-festival; takkefest til guderne) til 

Misora Hibaris eller Mori Shin’ichis tra-

giske rollefremstillinger, eller Fuji Keikos 

lidt resignerede, intime chansonstil. 

Enka synges ofte af kun én solist, ledsa-

get af et orkester, hvis besætning stort 

set udelukkende består af vestlige in-

strumenter som violin, saxofon, accord-

eon, (el-)guitar m.v., dog med lejligheds-

vis deltagelse af japanske instrumenter 

-

ler shamisen (et langhalset lutinstru-

ment) til yderligere understregning af 

det nationale islæt. Trods den generelt 

vestlige orkestrering føler enka-fans 

som tidligere nævnt, at denne stil har 

et dybt og umisteligt præg af ”japan-

skhed”, grundet på melodiernes ofte 

(men langt fra udelukkende) pentatone 

karakter, og på sangteknikkens sær-

-

namenteringsteknik, og yuri, et stort vi-

brato; alt sammen noget som formodes 

at have sin rod i folkelig tradition. Enka 

handler gerne om savn, afkald, lidelse 

-

ser og pligten over for omgivelsernes 

ubønhørlige krav. Resignation og stoi-

cisme er de dyder, som følger heraf. 

De følelser som brænder under den 

snævre rammer for acceptabel adfærd 

får deres udtryk i enka. Man kan måske 

endda anskue enka som en slags men-

tal sikkerhedsventil, en formaliseret 

følelsesudladning i et samfund med 

TEMA
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stramme normer. Musik har i Japan altid 

været knyttet til et formål, således også 

enka; ”absolut musik” i vestlig forstand 

møder man traditionelt ikke. Med enka 

opstår der en art kommunion mellem 

kunstneren og publikum; enka er også 

en skuespilkunst, hvor enkas budskab, 

dens inderste væsen legemliggøres af 

sangeren. 

Enka forstås som repræsenterende 

”landet” (furusato, hjemstavnen), mod-

sat ”byen”; derfor opfattes enka som 

noget dybt rodfæstet ”ægte japansk”. 

Den er påstanden om et andet Japan, 

som er mere ”sandt” end det virke-

lighedens Japan, man oplever i det da-

glige. Det er også værd at bemærke, 

at 1950’ernes japanske fôkusongu, 

”folk song”, tit med pentaton melodik, 

ligeledes var en måde hvorpå urbanis-

erede mennesker kunne vedligeholde 

drømmen om furusato; en hjemstavn, 

som også hvad enka angår måske ofte 

kun eksisterer i den lyttendes egen 

forestillingsverden. Men derudover, 

og ikke mindst, ligger i enkas tekster 

de temaer, som værdsættes så højt af 

publikum: Adskillelsen, ulykkelig eller il-

skibets eller togets uafvendelige afgang 

mod det fjerne, furusato, som man 

forlængst har forladt, og hvor måske 

den altopofrende moder blev ladt en-

som tilbage, og lignende emner, der 

kan lades med denne særlige pathos, 

udtrykker livsmod og håb.

Forfatteren Itsuki Hiroshi (f.1932) lader i 

sin roman Enka (1966) hovedpersonen 

Kôenji Ryûzô sige om enka: ”Den ruelse 

og den fortvivlelse, som ikke kommer til 

udtryk i almindelige menneskers mund, 

bliver transformeret og sunget i form 

af en romantisk tekst. Noget bliver an-

derledes. Det er sang, som forvandles 

til gråd.” 

“… en nostalgisk tilbageskuen mod 

en idealiseret fortid, som således i 

enka-elskerens ”drøm” for en stund 

bliver til levende nutid igen. 

Publikum – og stjernerne”      

Enka-forskeren Christine R. Yano citerer 

en (unavngiven) enka-tekstforfatter, der 

har udtrykt sig således: ”Japanerne er 

et folk som ønsker at græde”. Dette er 

enkas funktion som katharsis, sjæleren-

selse. Yano fremhæver, at enkas temaer 

er romantik, furusato, ”Japan” som kon-

struktion. Enka konstruerer mands- og 

kvindeidealer som peger tilbage mod 

fortiden, konstruerer et lidende land, 

hvor lidelsen sublimeres til en national 

dyd, konstruerer myten om kawaranu 

Nippon, ”Det evige, uforanderlige Ja-

pan”, Japan som furusato. Enka er det 

sted, hvor ”Japan” for evigt eksisterer. 

                  

Publikum – og stjernerne 

Det er en almen iagttagelse, at enka 

synes at øve sin tiltrækning på et over-

vejende midaldrende eller ældre be-

Luther W. Mason
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urbaniserede japanere med højere ud-

dannelse affejer gerne enka som udran-

geret og gammeldags, furukusai (”som 

lugter gammelt” – for nu at give en neu-

tral oversættelse). Men man kunne jo 

også tolke publikums aldersmæssige 

og eventuelle sociale fordelingsforhold 

således, at enka taler til mennesker 

med en vis livserfaring; et eksempel er 

de generationer, unge som ældre, der 

efter Anden Verdenskrig deltog i genop-

byggelsen af deres i mere end én for-

stand ødelagte land. Disse på mange 

måder svære år for Japan, med de 

uafviselige krav om omstilling og måske 

nødvendigheden af at opbygge et æn-

dret syn på sig selv og landet, kunne 

antagelig også hidkalde en nostalgisk 

tilbageskuen mod en idealiseret fortid, 

som således i enka-elskerens ”drøm” 

for en stund bliver til levende nutid igen. 

“Det er en vildfarelse at ville se enkas 

tilhængere som enfoldige mæhæh, 

nemme ofre, der falder for en billig, 

letkøbt sentimentalitet.”

En kendsgerning er det, at fra det 

ubestemmelige tidspunkt i første 

halvdel af det 20. århundrede, hvor den 

gamle enka blev til den moderne, og op 

til nutiden, har genren ikke undergået 

væsentlige forandringer. Den enka, der 

blev sunget i 1960’erne lyder som den 

enka, der synges i dag. 

Hvem er nu denne traditions vogtere? 

Den ene part er naturligvis det publi-

kum, som ikke på nogen tænkelig måde 

vil give slip på deres ”evige, uforander-

lige Japan” – og hvorfor skulle de også 

det? Det er en vildfarelse at ville se en-

kas tilhængere som enfoldige mæhæh, 

nemme ofre, der falder for en billig, let-

købt sentimentalitet. Som jeg har søgt 

at forklare i det foregående, er der intet 

Den anden part i sagen er kunstnerne, 

formidlerne… jeg må indrømme, at or-

det ”shamaner” falder mig i tankerne, 

skønt sammenligningen ikke er spe-

cielt rammende. Lad mig først omtale 

Mori Shin’ichi (f.1947). Han ses som 

oprigtig, følsom, sårbar; han er som ”en 

god søn”, hans alvorlige væsen virker 

styrkende og opbyggende på hans 

beundrere. På scenen illustrerer hans 

faste, oprejste holdning, der er karak-

teristisk for den mandlige enkasangers 

optræden, en urokkelig stoicisme i stor-

men af lidelser og savn; noget som 

fylder hans tilhængere med nyt livsmod 

og optimisme. Fanbreve besvarer han 

med ydmyghed og tak; korrespondan-

cen er et udtryk for gensidig forplig-

telse og loyalitet. Man værdsætter hans 

stemme med dens karakteristiske lette 

hæshed i det dybe register og en for-

bløffende smidighed i højden. Det ek-

spressive element i stemmen kan anses 

for vigtigere end ”velklang”, som det 

også er tilfældet med f.eks. Kitajima 

Saburô (f.1936) eller Fuji Keiko (f.1951).

Onna no Tameiki (Kvindesuk), som blev 

solgt i 800.000 eksemplarer; året efter 

debuterede han (ifølge en anmeldelse) 

som enkasanger (!) med Onna no 

Hatoba (Kvindernes kaj). Den først-

nævnte skulle altså ikke være enka, 

modsat den anden; men har man lyttet 

en del til det repertoire, der i det hele 

taget benævnes enka, bliver en så kat-

egorisk opdeling vanskelig at forstå. 

Et lignende eksempel er Hosokawa 

Takashis (f.1950) 1982-hit Kita Sakaba 

(Udskænkningsstedet i Nord); den ly-

der nøjagtig som god, gammel engelsk 

1959-pop, men Kita Sakaba betegnes 

som enka! Jeg ved ikke, om den vitter-

ligt er en cover-udgave af en angelsax-

isk original, men det er givetvis tekstens 

tema og indhold, snarere end musik-

stilen, som her afgør hvad der er enka. 

Nagayama Yôko (f.1968) begyndte sin 

karriere med at synge pop og disco i 

succes’er med covers af You’re My Love 

og Venus – på japansk. Inden længe 

valgte hun imidlertid at gå over til enka, 

end inden for popgenren. Morsomt er 

det at se hendes gradvise forandring fra 

den friske, lidt gavtyveagtige popsan-

gerinde til enkas stilfulde kimono-bijin 

(kimono-skønhed). 

Hendes enka-debut er Higurashi (Af-

tencikaden): ”– elskede, hvis jeg døde, 

ville du da fælde tårer over mig, ville du 

omfavne mit kolde afsjælede legeme?”, 

lyder det tvivlende; og det er vel enka, 

om noget er… En sangers debutnum-

mer forbliver i øvrigt en fast del af den 

pågældendes repertoire; det forventes 

at stå på programmet til hver en tid, selv 

efter årtiers forløb, og publikum bliver 

sjældent skuffet.

“...hans energi og hans stemme fører 

næsten som en tidevandsbølge kol-

legerne, publikum og ham selv ig-

ennem til aftenens afslutning.” 

Den legendariske Misora Hibari (1937-

89) var allerede som 11-årig i 1949, bl.a. 

på grund af sin bemærkelsesværdige 

stemme, en kendt barnestjerne på såvel 

karriere har hun været uhyre alsidig, for-

søgt sig med jazz, operaarier (Puccini), 

recitation, popsange; men det er hen-

Nagayama Yoko

TEMA
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des fortolkninger af enka, der får mange 

til at anse hende for den største kunstner 

i denne genre nogensinde. Som en af de 

få blandt genrens fortolkere mestrede 

hun at synge og udgyde tårer samtidig, 

og dét med fuldkommen beherskelse af 

stemmen, som når hun fremførte den 

berømte Kanashii Sake (”Sake druk-

ket med sorgfuldt hjerte”). Tårerne brød 

hver gang frem på nøjagtig samme sted 

i foredraget. Der er naturligvis tale om 

en teknik, som anvendes af skuespillere, 

men dette virkemiddel var givet med 

til yderligere at øge det stærke indtryk, 

hendes kunst gjorde – og stadig gør.

 

Misora Hibari, Mori Shin’ichi og Nagay-

ama Yôko er ganske typiske repræsent-

anter for det dramatiske eller tragiske 

aspekt i enka, skønt de også alle har for-

tolket ting af en lysere karakter. Enka er 

stadig i dag et meget løst begreb. Trods 

klichéen: følelsesladede, sørgmodige 

sange med japanskpræget melodik, er 

det dog vanskeligt at postulere enka 

som ét entydigt musikalsk udtryk. Enka 

kan også formidle mod og livsglæde; der 

er gode eksempler at hente fra Kôhaku 

Utagassen (”Den Rød-Hvide Sangdyst”), 

et musikalsk variétéprogram som NHK 

(Japans statslige radio og TV) sender 

hver nytårsaften med kendte kunstnere, 

også med nytilkomne, som har gjort sig 

bemærket i årets løb. I den slags stort 

-

nalens masseoptrin på scenen med alle 

aftenens deltagere, som begejstrede 

svajer med på Kitajima Saburôs for-

tolkning af Matsuri; hans energi og hans 

stemme fører næsten som en tidevands-

bølge kollegerne, publikum og ham selv 

igennem til aftenens afslutning. 

Den energi der udgår fra en sanger spill-

er en væsentlig rolle. Den unge Hikawa 

Kiyoshi (f.1977) kan i den henseende 

næsten måle sig med Kitajima, og hvad 

popularitet angår, er der vel næppe den 

store forskel. Hans friske ungdomme-

lighed blandet med den fornødne alvor, 

og hans for enka ofte utraditionelle kos-

tumering og sceneoptræden har betydet 

et nyt opsving for genren og medvirker 

givet til at øge enkas popularitet hos et 

nyt, ungt (og måske især kvindeligt?) 

publikum.

Det er en uomstødelig kendsgerning 

at nogle af de helt store navne som 

Kitajima Saburô og Mori Shin’ichi eft-

erhånden nærmer sig en for sangere 

ganske anselig alder; andre som Misora 

Hibari og Matsuyama Keiko (1938-2006) 

lever ikke længere.

En 1999-undersøgelse af japanernes 

musikalske præferencer (uden opdeling 

-

ser) viser, at enka foretrækkes af 26%, 

over for J-pop/japansk rock: 33%, uden-

landsk pop/rock: 29%, vestlig klassisk 

musik: 22%.  Japans egen traditionelle 

klassiske eller folkelige musik foretræk-

kes af kun 9%. Disse forholdstal afspe-

jler sig dog ikke i musikproducenternes 

salgstal, hvor enka skriver sig for blot 

ca. 4%. Men enka står sig alligevel ret 

godt i henseende til folkelig yndest og er 

meget synlig (og hørbar) i offentligheden 

via faste TV- og radioprogrammer. Sam-

menligner man imidlertid med en un-

dersøgelse fra 1971, hvor enka blev 

foretrukket af 53% blandt de adspurgte 

(aldersmæssigt meget ligeligt fordelt), 

synes det dog tydeligt, at enkas popu-

laritet har lidt en markant tilbagegang i 

løbet af de seneste årtier.   

Den yngre generation af sangere, 

repræsenteret ved folk som Hikawa 

Kiyoshi, Nagayama Yôko eller Otowa 

Shinobu (f.1977) kan nok forventes at 

være aktive og fremme i forreste række 

længe endnu, men enkas blivende 

tiltrækningskraft i fremtiden kan være 

uvis i et samfund som det japanske, der 

på mange felter idelig er i hastig foran-

dring. Enka er uløseligt forbundet med 

idealer og drømme; svækkes disse af-

gørende, kan også det økonomisk-kom-

mercielle grundlag for en videreførelse af 

den professionelle enka forsvinde. Men 

gennem Japans historie har der så ofte 

været samtidige, parallelle strømninger 

af såvel fornyelse som konservatisme, 

begge eksisterende side om side, at der 

er ingen grund er til at opgive håbet om 

et langt liv for denne enestående musik-

genre, som bringer glæde til så mange 

mennesker.
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-
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UDLAND

Af Malene Smedegaard Ørsted, 

Kultur- og Sprogmødestudier samt 

Journalistik (RUC), 7. semester 

Singapore Sling’ing

Klokken er 9.00 på en junimorgen og 

sommerskolen er en realitet. En broget 

-

tional University of Singapore (NUS), 

Yale University og Købehavns Univer-

sitet (KU) maser sig vej ind i klasseloka-

let, hvor airconditioningen har taget to-

talistisk styre og omdannet Sahara til 

Nordpol. Vores evigt optimistiske profes-

sor Pattana tager til orde, og begynder 

at introducere programmet; Southeast 

Asia in Context, hvor vi på nuværende 

tidspunkt er to samlede hold, henholds-

vis Introductory og Advanced Level. Kort 

herefter bliver vi dog splittet. Advanced 

skal lære at spille gamelan. 

Vi sidder 40 spændte elever tilbage, 17 

fra NUS, 13 fra Yale og 10 fra KU (heraf 3 

fra RUC), som udgør Introductory Level, 

der skal på felttur til Cambodja og Thai-

land. Men, inden denne eftertragtede 

felttur står den på 2-3 ugers intensiv 

undervisning i vores internationale iglo-

fællesskab på NUS campus i Singapore.    

Første etape af sommerskolen udspill-

er sig på intensiv vis i Singapore, hvor 

søvndossering er minimal og hvert et 

vågent øjeblik vies til læsning, under-

visning og sightseeing i den en smule 

prætentiøse bystat. Trods den hårde lek-

tiebyrde, går dagene hurtigt i Singapore. 

En typisk dag begynder ved 8-tiden, 

med sved på panden og fan’en på max, 

ind under bruseren for at blive kølet ned 

og så lidt læsning, inden det er af sted 

med campus-bussen til universitetet. 

Der er undervisning hver dag til kl. 15, 

efterfølgende siesta og så er det tid til at 

læse (igen). 

Kæft, Trit og Retning

Ind imellem opgaveskrivning, historiske 

beretninger og teoretiske udredelser 

byder tiden i Singapore blandt andet 

på et malaysisk tranceritual, Night Zoo, 

Singapore National Day Parade (dog 

kun en generalprøve, der afholdes ad-

skillige gange, inden den rigtige parade 

-

det. Singapore er et land, hvor kæft, 

trit og retning kommer ind med mo-

dermælken. Drikker du vand i metroen, 

får du en bøde på 500 SG Dollars (ca. 

2.000,- DKR, red.). Tyggegummi er ulov-

ligt. Når du kommer ind i landet, er det 

listet blandt andre strafbare varer som 

sprængstoffer og våben. Desuden er 

Singapore et land, eller rettere en bystat, 

hvor nationalitetsfølelsen trives på trods 

af sine unge år som selvstændig og den 

grundlæggende multikulturelle sam-

fundsstruktur, hvor befolkningen hoved-

sageligt består af kinesere, indere og 

malaysiere. Nationaldagen fejres med 

stor stil og ikke mindst militær domi-

nans, hvilket vi oplever ved general-

prøven til National Day Parade, hvor hele 

byen er fyldt med tanks og andre mil-

itære kørtøjer. Alle tilskuere ved showet 

får udleveret en Fun Box med kiks, juice 

med deres maskot. Til selve prøven er 

der først noget stemningssættende 

SEEING IS BELIEVING
SOMMERSKOLE I SYDØSTASIEN

-

len i Singapore er der ikke tid til krimilæsning og lunkne øl. Oplevelserne er talrige, men tiden er knap. Medregn intensiv 

undervisning og tilbring sommeren med højt humør og tungen lige i munden i et internationalt miljø blandt studerende 

fra Yale, Singapore og København og bliv 30 ECTS samt en uundværlig oplevelse rigere.

Foto af Malene Smedegaard Ørsted
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show med fællessang inden repræsent-

anter fra forskellige erhverv marcherer 

ind på pladsen foran parlamentsbygnin-

gen. Senere tager militæret over med en 

meget lang fremvisning af militært uds-

militærseancen har stået på en times 

tid, smutter vi. Drengebørnene i os er 

mættede, og sulten i vores maver har 

taget over. Oplevelserne i Singapore er 

kun starten på forløbet, hvor den længe 

ventede felttur begynder d. 8. juni, hvor 

Flydende Familieidyl

”Hey guys, we’re here!” lyder det med 

Thai accent og et skælmsk smil fra vores 

ene professor eller rettere sagt reserve-

far under forløbet, Pattana, som sam-

men med professor Platt og vores kvin-

delige guide på feltturen, Pinkie, sørger 

for at de studerende får spist, tisset af, 

købt provianter og når bussen (for det 

meste i tide).   

I dag skal vi ud at køre i okse-kærre og 

-

bodjansk landsby. Vi forlader bussen på 

rad og række, dog ikke to og to hånd i 

hånd, selvom børnehaveklassescenariet 

er umiddelbart påfaldende. 

Vi sætter os til rette i en stor tour-båd, 

landsby, hvor dansk villa-volvo-og-

modstykke. Det imponerer, hvordan 

-

dende huse. Nogen holder endda svin, i 

også, både fjernsyn og radio spotter vi i 

Vi står af båden for at besøge landsby-

skolen, hvor vi snakker med lærerne og 

lidt med børnene ved hjælp af blok og 

papir. Vi skriver vores navne på papiret 

og udtaler det, en lille dreng siddende 

foran gør det samme, mens hans mere 

-

blok frem for at tjekke, hvordan hendes 

navn staves. Drengen udtaler det hereft-

er.

Undervisningen slutter og børnene 

hopper ned i deres både for at sejle 

hjem. Nogle både er helt fyldte med 

børn, mens andre børn har deres egne. 

Børnene vinker ivrigt til os, som de pas-

serer vores store tourbåd, hvor vi igen 

har fundet os til rette i bekvemme sæder. 

vinker børn som voksne øjensynligt be-

gejstrede, selvom, vi tydeligvis ikke er 

hverken den første eller sidste bådfuld 

nysgerrige turister, der passerer disse 

kanter.

 - foto af Malene Smedegaard Ørsted
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Da vi igen har fast grund under fød-

derne, er det tid til frokost. Fisken bliver 

serveret med hoved og hale. En ameri-

kansk pige beklager sig, i USA kommer 

være, og kort efter er det tid til at rejse 

videre. Besøget i Cambodja er kort, kun 

tre dage, hvor en stor del af tiden går i 

bussen, men vi får både besøgt Phnom 

Penh og Siem Reap, inden vi kører vi-

dere mod den thailandske grænse. 

Tina Turner – ”She Do Meditation”

På vores rundrejse i Thailand har vi i prak-

sis nogle meget modstridende oplevel-

ser med buddhismen. I et munkekloster 

lidt uden for Bangkok får vi vores første 

indtryk af den thailandske buddhisme på 

fredfyldt vis. Her overnatter vi, og prøver 

kræfter med meditation i dens tre grund-

former; siddende, liggende og gående. 

Ånd ind. Ånd ud. Ånd ind. Ånd ud. Roen 

spreder sig i rummet, hvor fornemmels-

en af tid og sted samtidig smutter ud ad 

bagdøren. Meditationen fungerer som 

fuldstændig afslapning efter en dag, der 

har budt på international konference 

om Laos-studier, besøg på en lille, lokal 

thailandsk skole og ris-plantning, hvilket 

beskriver en typisk hverdag på feltturen, 

hvor det pakkede program suppleres af 

endeløs buskørsel. 

Vi oplever dog også en anden side af 

buddhismen i det noget ubeskedne Wat 

Phra Dhammakaya tempel. Her bliver vi 

vist rundt af en tourguide-munk med en 

umiskendelig læspen, når han gentagne 

gange råber ”the bigge’t one” omkring 

templet, som altså er det ”største”. Hans 

ligeledes til jorden. Men trods formuler-

ingsvanskeligheder, kommer hans bud-

skab tydeligt igennem, og det lægger 

overraskende stor vægt på materielle 

aspekter. Han forsøger at fange vores 

opmærksomhed ved at udlodde gaver 

undervejs til dem, der husker de fakta, 

-

gene vinder. Pigerne er ligeglade. Des-

uden benytter han også muligheden til 

at fascinere os med celebre mennesker, 

der er tilhængere af Buddhisme, såsom 

Tina Turner og Richard Gere. ”Tina Turn-

er – she do meditation” råber han og for-

venter en reaktion, der udebliver. 

Munken som skulle være fortaler for kar-

ma, meditation og en forståelse af easy-

living har tydeligvis meget travlt, han 

styrter rundt og herser med os, for vi kan 

jo ikke lade buschaufførene vente. Mo-

dernitetens ræs har åbenbart nået dette 

Buddhistiske tempel, hvor tid tydeligvis 

er lig med penge.

Feltturen afsluttes i Bangkok, hvor vi 

for første gang får frie tøjler. Med Bang-

koks pulserende natteliv, domineret af 

ladyboys og adskillige muligheder for 

kulinariske oplevelser såvel som mark-

eder, kulminerer turen i et brag af kul-

turel diversitet, inden vi skal tilbage til 

Singapore for at skrive den afsluttende 

feltrapport.

Seeing is Believing

I begyndelsen af sommerskolen i Singa-

pore er vi på en endagsekskursion til et 

Thai munkekloster, hvor vi snakker med 

en storsmilende Thai munk, der lægger 

stor vægt på at udtrykke: ”seeing is be-

lieving”. Det er bedre, at du selv ser og 

oplever verden, end at du hører, hvad ti 

mand har set. Den klukkende lille munks 

budskab var i første omgang henvist til 

buddhisme, altså, hvis man vil forstå 

buddhisme, skal man gå i lære. Man kan 

ikke blot lytte til andres erfaringer, man 

skal selv lære meditationens kraft. Man Munk ved Dhammakaya foran templet 

Foto af Malene Smedegaard Ørsted
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skal føle på egen krop for at kunne forstå, 

hvilket i princippet kan overføres på hele 

sommerskoleforløbet, hvor hensigten var 

at eleverne skulle lære samspillet mellem 

undervisning og virkelighed eller teori og 

empiri. 

Sommerskoleforløbet er virkelig intensivt, 

og det kræver såvel gåpåmod og åben-

hed som tålmodighed og tolerance. Dog, 

kan man lære nok så meget i klasselokalet 

om kringlede diskurser og kulturel kom-

pleksitet, men at blive informeret gennem 

felten ved at bruge sine sanser, giver en 

uvurderlig kulturforståelse, som man ikke 

kan læse sig til. 

 
Programboks

-

-

-

-

  

Interviews
Deltagerne fra Southeast Asian 

Studies kommer fra hele verden. 

Malene Smedegaard Ørsted har 

spurgt nogle af dette års studer-

ende, hvad den bedste oplevelse var 

for dem.

Foto: Gerald lægger arm med en skoleelev på en lille, lokal Thai skole

Fotograf: Ingrid Fihl Simonsen

Sara Ezban Grützmeier

Kultur- og Sprogmødestudier og Inter-

nationale Udviklingsstudier, RUC

Min bedste oplevelse, eller det, der har 

gjort størst indtryk, var overnatningen i 

munkeklosteret i Thailand. Det var en 

rigtig spændende oplevelse at prøve 

kræfter med meditation  i de tre grund-

former; siddende, liggende og gående. 

Jeg synes, det var særlig interessant at 

prøve “walking meditation” ved dag-

gry, hvor vi gik på en lang række med 

bare fødder i vores hvide klæder hen 

til det symbolske Buddha-træ, hvor vi 

efterfølgende sad i lotusstilling og sn-

akkede med munken, der ledte os på 

turen. 

Gerald Teo

Political Scinece

National University of Singapore 

Erm... my best summer school ex-

perience was going down to the wet 

market in Ubon Ratchathani at 6am 

and eating breakfast there. The freshly 

made (and very spicy) papaya salad 

gave a wake up boost that beats cof-

fee any day of the week! Getting to 

sample real down to earth Isaan Thai 

trip! I want to go back again and just 

eat there for a week...

Foto: Sara i munkekloster

Fotograf: Samantha Young
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Siegrid Saldaña

Communication and New Media

National University of Singapore (NUS)

My best summer school experience 

Despite wearing incomplete and untidy 

uniforms, and having to row boats that 

had holes on them, nothing seemed to 

stop the students from attending class-

convincing these people to give up their 

traditional ways of living one day and 

join the ways of the city. My second best 

would be witnessing the various mean-

ings people attached to religion such as 

Buddhism particularly within Thailand 

and among Singapore and Thailand.

Ovenover Siegrid på sko-

(Siegrids eget billede)

Christian Vazquez

History and International Studies

Yale University

I think the best experience I had this 

-

lage because it was quite a humbling 

one. It was unlike any that I’ve ever had 

because I was conscience that some 

people had that lifestyle but I never 

actually fully conceptualized what it 

would be like seeing it in person. 

Til højre Christian i et af Angkor tem-

plerne

Jonathan Setiabrata

Chemical Engineering

Yale University

Best summer school experience would 

probably be the 9 days we spent abroad 

in Bangkok and Thailand. It was so eye-

opening to see culture from a different 

perspective and be immersed in the en-

vironment of the region we were learning 

about. Furthermore, spending those days 

with fellow students and friends made 

the learning experience that much better. 

Friends made during that trip, I feel, are 

likely to last much more than the summer 

Interviews

Japanstudier, Københavns Universitet 

Min bedste oplevelse har været at blive 

eksponeret for så mange forskellige kul-

turer. Singapore er et multietnisk land, 

hvor indbyggerne er indere, kinesere og 

malaysiere, så det var interessant at se, 

hvordan de boede side om side, uden 

at stile spørgsmål ved raceforskelle. I 

klasselokalet var kulturmødet også til 

stede mellem de studerende fra Sin-

gapore, Danmark og USA. På feltturen 

blev vi konstant bombarderet med nye 

kulturelle indtryk, her var det Cambodias 

og Thailands kulturer, vi oplevede på tæt 

hold. Alt i alt, synes jeg, det bedste ved 

sommerskolen har været kulturmødet, 

og oplevelsen af samarbejde og for-

ståelse indbyrdes blandt de studerende.

-

grunden

Til venstre ses Jonathan i et tempel i 

Ayutthaya, Thailand

“It was so eye-opening to see 

culture from a different perspec-

tive and be immersed in the en-

vironment of the region we were 

learning about”.  

Jonathan Setiabrata

UDLAND
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Af Eva Maria Th. Hein, 

BA. i kinesisk 2010, 

kandidatstuderende på tværkulturelle 

ved det danske konsulat i Chongqing, 

Kina.

Jeg har altid ment at sommerferier bør 

tilbringes andetsteds end på skole-

bænken. Den skal bruges på lange cykel-

ture, på at dase i sandet på en sydhavsø 

eller på at trekke rundt i en jungle eller på 

-

get andet. Jeg stod i den situation, at jeg 

var kommet bagud med studierne pga. 

personlige problemer, ikke havde nok 

penge til en lækker ferie, men alligevel 

gerne ville ud. Under COP15 mødte jeg 

Kim Jespersen, der var på sommerskole 

i Singapore sidste år, og kun havde godt 

at sige om det; så jeg revurderede min 

”ingen skole om sommeren”-regel. Som 

sagt, så gjort og hurtigere end man 

kunne tro at 6 mdr. kunne gå, sad jeg i 

I to år har National University of Singa-

pore (NUS) udbudt kurset som hedder 

“Southeast Asia in Context – Advanced 

Level” for studerende fra NUS, KU og 

Australian National University. Dette 

kursus inkluderer to fag: “Music of Indo-

nesia” og “Preserving Indonesia’s Cul-

tural Heritage.” Det var ikke bare en lille 

smule undervisning og en masse fritid, 

men en del af min kandidatgrad, hvor-

for jeg havde taget forberedende timer 

hjemme i København, inden jeg tog af 

sted, og i Singapore havde vi undervisn-

ing formiddag og eftermiddag, plus en 

til Java, Indonesien.

På NUS’ campus, der nærmest er på 

størrelse med en mindre by, blev vi in-

dkvarteret på værelser i Prince George’s 

Park Residences, der aldrig bliver kaldt 

andet end PGP. Værelserne var små, 

men der var hvad man havde brug for: 

seng, skab, skrivebord, vask, og en fan 

i loftet. Og nej, ingen air-con, hvilket jeg 

frygtede, da Sydøstasien jo er kendt 

for sin varme. Men det var faktisk over-

raskende let at overleve med en fan.

Piger og drenge boede ikke på samme 

etage, vi kunne faktisk ikke tage eleva-

toren til andre etager end den vi selv 

boede på, da NUS har nogle ret strikse 

regler ang. piger og drenges omgang 

med hinanden, det var intet problem, og 

var mest af alt bare underholdende; især 

da NUS f.eks. har en regel der siger, at 

hvis man har besøg af det modsatte køn 

på sit værelse, skal døren være åben...

Undervisningen foregik mandag til fred-

ag fra kl. 10-12 og 13-15, og så kunne 

man jo let tro, at man havde en masse 

fritid, det var dog ikke helt tilfældet, da 

det jo var en sommerskole, vi var på, og 

der derfor skulle laves lektier og skrives 

opgaver. På ’Advanced Level’- holdet 

var vi ti studerende; seks studerende 

fra NUS, tre fra Danmark og en fra Aus-

tralien. Da vi ankom til Singapore, var 

vi alle blevet ”buddied-up”, så alle os 

udlændinge havde en guide rundt på 

campus, og i Singapore, og jeg kan kun 

sige, at min buddy, Shalina, var guld 

i den labyrint, de kalder campus, viste 

mig rundt i hendes hjemby, og er blevet 

en rigtig god veninde, jeg håber på at se 

igen, skønt vi bor i hver sin ende af ver-

den.

Faget ”Music of Indonesia” vidste jeg 

ikke rigtigt hvad jeg skulle forvente mig 

af hjemme fra Danmark, da jeg ikke er 

videre musiskalsk anlagt, og nærmest 

intet vidste om Indonesien. Men kort eft-

er at have mødt Prof. Thomas Manhart, 

der aldrig blev kaldt andet end Thomas, 

på trods af    at man i Singapore tiltaler 

sine undervisere ”professor” og så 

deres efternavn, indså jeg, at dette fag, 

om ikke andet, så nok skulle blive gan-

ske underholdende. Han mente, at den 

bedste måde at lære den traditionelle 

indonesiske gamelan musik at kende, 

var ved at spille en masse gamelan, og 

Og jeg kunne kun give ham ret. Jeg har 

sjældent lært så meget, så let. Mandag, 

tirsdag, torsdag og fredag, startede da-

gen med at sætte sig i skrædderstilling 

foran et messinginstrument, med en 

træhammer i højre hånd, og så ellers 

slå sig løs. Nodesystemet til gamelan-

musik er genialt i sin enkelthed, man har 

simpelthen givet tangenterne et num-

mer fra 1-7; der er dog lige den hage, at 

gamelan kan spildes i to skalaer, så der 

er lidt at holde styr på.

Eftermiddagene blev brugt på faget 

“Preserving Indonesia’s Cultural Herit-

age,” der blev undervist af Prof. John 

Miksic, en amerikaner der for godt 40 

år siden, som udsending fra The Peace 

Corps, forelskede sig i Sydøstasien, og 

ikke har forladt området siden. Desuden 

Da kattejammer blev til skønmusik

Foto: 
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skulle man tro George Lukas havde 

brugt Prof. Miksic som inspiration til sin 

Indiana Jones Junior og/eller Senior. På 

trods af at man godt kunne mistænke 

en nørde-professor, der underviser et 

meget indholdsrigt fag for at mene at 

man da sagtens kan læse 300 sider om 

dagen, så var det ikke tilfældet. Prof. 

Miksic mente også, at praktisk under-

visning var at foretrække, hvorfor vi var 

Miksic mente også, at praktisk under-

visning var at foretrække, hvorfor vi var 

Miksic og Thomas også delt ugen imel-

lem sig, så Thomas havde hele tirsdagen 

til gamelan-undervisning og Prof. Miksic 

-

er, alt lige fra det ’über-kitshede’ Haw 

Par Villa til National Museet eller China 

Town. Undervisningen var alt andet end 

tør og kedelig, og selvom 80 Power 

Point-slides om potteskår godt kunne 

blive lidt... trivielt, gjorde Miksics åben-

lyse entusiasme og glæde, at man ikke 

faldt i søvn(!)

Højdepunktet på sommerskolen var 

studieturen, som for ’Advanced-Levels’ 

vedkommende gik til Øst- og Central 

Java.

I de foregående uger i Singapore og i un-

dervisningen vi havde modtaget i Dan-

mark, havde vi arbejdet frem mod denne 

studietur, hvor vi skulle bruge alle de 

også rig mulighed for, plus muligheden 

for at se en masse små, smukke templer, 

hvor vi var de eneste gæster, da turist-

virksomheden i det østlige Java stadig er 

i baby-stadiet. At opremse alle de steder 

og alle de templer, vi besøgte, ville være 

meningsløst, da de for det utrænede øje, 

mere eller mindre var ens, men med lidt 

viden er vidt forskellige. Nok er det vel at 

sige, at vi alle blev klogere, og kom hjem 

Det som jeg havde set mest frem til at 

se på Java var Borobudur og Pramba-

nan (og nej, det udtales ikke lige som 

for at spise). Borobudur kan vel bedst 

beskrives som et overset vidunder. 

Borobodur er “stedet”, man bør se, når 

man er på Java. Faktisk er stedet så 

populært, at der også kommer en-dags 

turister fra Bali for at se Borobudur. 

Borobudur er et monument, et tempel, 

et læreværktøj, en mandala, et skrin og 

-

er en trinpyramide. Den er 118m lang på 

-

rasser er omgivet af små 2m høje mure, 

hvorpå der i alt er omkring 2670 relief-

fer, som illustrerer de to central episke 

historier inden for buddhismen, nemlig 

Ramayana og Mahabharata. Skønt de 

af monumentet for at se udsigten, er 

det faktisk disse relieffer som Borobu-

dur handler om. Disse relieffer blev brugt 

som lærerværktøjer dengang Borobudur 

var i aktiv brug. Egentlig kunne arkitek-

ten bare have skrevet en meget lang 

bog, men i stedet blev der bygget et 

monument, hvor man går rundt, mod 

uret, startende ved bunden hvor histo-

rierne er ret simple, og som man går op 

ad, bliver historierne mere og mere in-

dviklede og abstrakte, hvorfor de øver-

ste niveauer kun var for munke af en vis 

grad.

Prambanan er ligeledes et tempel dog 

noget mindre, og vores besøg dér var 

af en anden karakter. Vi skulle nemlig 

hjælpe med til at restaurere et af tem-

plerne i komplekset. Prambanan består 

af tre store templer dedikeret til Shiva, 

Vishnu og Brahma, seks lidt mindre tem-

pler og en masse små templer, som sta-

dig ligger i ruiner. Shiva-templet, som er 

det største og mest kendte, har været 

afspærret for offentligheden siden jord-

skælvet i 2006, men da vi skulle hjælpe 

Ramayanaen. 

vi jord. Stedet er så ustabilt, at de ikke 

kan køre store maskiner ind og klare 

gravearbejdet, og derfor i stedet skal det 

klares ved håndkraft... Skælvet skete i 

2006, der er 100 mand ansat, og man 

regner med at være færdig i 2014... 

Da vi var ved Prambanan på en fredag, 

og fordi Java er muslimsk, havde vi 

næste 2 timers frokostpause, mens ar-

UDLAND
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bejderne var til fredagsbøn. Efter frokost 

blev det vi lavede så lidt sjovere, da vi 

skulle lære noget om hvordan man sta-

biliserer sten der er ved at gå i stykker. 

Jeg brugte således den næste time på 

at side og lime sten sammen med to-

komponent epoxy lim...

Tilbage i Singapore havde vi nogle få 

dage til at skrive rapporten, som tog ud-

gangspunkt i vores studietur. Rapporten 

skulle have titlen: Marketing Indonesia’s 

Heritage: A Comparison of Central and 

East Java. Og jeg skal da blankt in-

drømme, at de fem dage vi havde til at 

skrive en 5000 ords rapport, samt øve 

til vores gamelan-koncert/eksamen, 

ikke var voldsomt sjove. Det var nogle 

lange dage med næsen i bøger, eller 

med hamrer i hænderne. Men da det 

hele var overstået og den sidste tone til 
gamelan-koncerten dæmpet, var det det 

hele værd. Vi havde overlevet, vi havde 

fået nogle gode venner, med lige så un-

derlige akademiske interesser som os 

selv, og vi havde lært en masse på en 

meget mere spændende måde end man 

plejer i et kedeligt klasseværelse. Og 

skønt denne sommerferie ikke bød på 

afslapning på en sydhavsø, så var der 

lidt jungle-trekking, og den var på ingen 

måde kedelig. Da jeg tog fra Singapore 

var jeg spændt på hvad der ventede mig 

i Kina, men jeg var også ked af at skulle 

sige farvel til Singapore, Indonesien og 

alle de søde venner, som havde taget så 

godt imod mig, så næste sommer håber 

jeg, at kunne tage tilbage og gense det 

hele, samt genopleve gode og skøre 

minder.

Af Kirsten Thisted, 

lektor, minoritetsstudier, ToRS

Tak for et spændende nummer om ste-

reotyper i sidste udgave af SLYNG. Der 

var meget at tænke over – herunder 

også at vejen et vist sted hen kan være 

brolagt med gode intentioner. Ifølge 

lederen var hensigten at gøre op med 

fremstilling af verden”. Hvilke medier? 

Alle medier? Slyng er vel også et me-

dium – og gør som sådan tydeligt brug 

af mediemæssige virkemidler. En hove-

doverskrift om grønlændere på forsiden 

tiltrak sig opmærksomheden. Den stod 

øverst, og stilistisk afveg den fra de an-

dre overskrifter. Hvad var mon formålet 

med den overskrift, andet end netop at 

virke som blikfang? Der er bare det med 

forsider, at mange ikke får læst andet 

end forsiden. I så fald er SLYNG med til 

at rekonstruere stereotypen, snarere end 

at dekonstruere den. 

Der er forskel på stereotyper, fordi no-

gle er demonterede for længst. ”Finnen 

med kniven” betyder således ikke læn-

gere, at folk fra Finland går med kniv. 

Det betyder simpelthen ”stereotyp”. 

Andre stereotyper er demonterede, men 

man omgås dem alligevel med varsom-

hed. Ikke mindre varsomhed bør man 

naturligvis udvise omkring stereotyper, 

som endnu ikke er demonterede. Prøv 

at indsætte andre sådanne stereotyper 

på den samme plads – ville redaktionen 

have ladet dem passere, eller ville man 

mon i det mindste lige have fundet et 

sæt gåseøjne frem? Hvad er det der gør, 

at man øjensynlig tager lettere på det, 

når det gælder grønlændere?  

Vi har de sidste 25 år talt og talt om 

de stereotyper, danskerne har af grøn-

lænderne, uden at det har rykket en 

meter. Stereotyper virker, fordi de pro-

ducerer billeder, som er indlejret i en 

hævdvunden fortælling. Vil man af med 

sådan en, er der kun ét at gøre: man 

må komme op med en anden, endnu 

stærkere fortælling. Lige nu er grøn-

lænderne på fuld kraft i gang med at 

genfortælle sig selv. Det sker i politik, i 

om Selvstyrets grønlændere. Hvad med 

om man gjorde dét til blikfang.

Om Stereotyper
Debat

DEBAT

Har du været på udlandsophold, som-
merskole eller praktik i udlandet? Så 
skriv til SLYNG, og fortæl om dine oplev-
elser. Indsend dit indlæg til:
slyng.redaktion@gmail.com

Har du ris eller ros, eller en kommentar 
til SLYNG? Er der noget på ToRS, du 
mener, bør tages op til diskussion eller 
debat, f.eks. undervisning, studiemiljø, 
kommunikation eller andet? Skriv til 
SLYNGs DEBAT-sektion og send dit 
indlæg til slyng.redaktion@gmail.com

Foto: 
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Yildiz Arslan, 

Arbejdsløshed blandt unge er en af de 

de helt store udfordringer for de mel-

lemøstlige stater. Omkring halvdelen af 

Mellemøstens befolkning er under 24 år, 

og bare gruppen af 15-24-årige udgør 

20%. Mange af de unge har høje ud-

dannelser og orienterer sig, som unge 

i Danmark, i stigende grad globalt. De 

har internetbekendtskaber i hele verden, 

de vil rejse, de vil have et spændende 

job og de vil tjene penge - de vil have et 

godt liv.

i sommer, kiggede jeg nærmere på de 

unge arbejdsløse i Marokko og deres 

forhold til den stat, der forsøger at 

rumme dem.

Igennem deres uddannelse og opvækst 

er disse unge blevet bombarderet med 

forventninger om og opfordringer til at 

gå ud og gøre noget for samfundet, at 

gå ud og skabe noget for dem selv, tjene 

penge, få en familie, et hus og en bil. 

Disse ambitioner er svære leve op til i 

Marokko, fordi der ganske enkelt ikke er 

arbejde nok til den kvarte million unge, 

der hvert år færdiggør deres studier. 

De unge kommer alle ud med stort set 

samme faglige kompetencer, og derfor 

er det, der kommer til at afgøre hvorvidt 

den ene frem for den anden får jobbet, 

ganske enkelt de rette kontakter og stør-

relsen på fars pengepung.

Første skridt på vejen til at blive et 

fuldbyrdet medlem af samfundet er 

selvstændighed. Denne selvstændighed 

er udelukket, hvis ikke man kan stå på 

egne ben økonomisk. Når de unge ikke 

får mulighed for at gøre det arbejde de 

er opdraget, uddannet og opmuntret til, 

mister rigtig mange tiltroen til det land 

de lever i, til det system de ikke kan blive 

en del af og det samfund de ikke kan 

blive et ligeværdigt medlem af. Utilfred-

sheden blandt de unge er kilde til mange 

bekymringer i den marokkanske stat og 

den vestlige verden. 

Vestens værste mareridt er horder af 

unge arabere der strømmer illegalt til med 

narkotika i tasken og bomber i turbanen. 

Det kan virke en anelse paranoidt, men 

”It’s complicated” 
- forholdet mellem de unge marokkanere og den 

marokkanske stat

Foto: Yildiz Arslan

FOKUS

artikel i serien.
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ikke desto mindre er ulovlig immigration 

og narkotikahandel omkostningsfyldt 

både økonomisk og politisk, særligt for 

de europæiske lande, der grænser op til 

Mellemøsten og Nordafrika. Frygten for 

terror er evigt nærværende i vestens op-

fattelse af regionen og kræver vist ingen 

nærmere forklaring.

For den marokkanske stat er de 

mange utilfredse unge en konstant trus-

sel om ustabilitet på to fronter. Indadtil 

kan de mange utilfredse unge rokke 

ved statens legitimitet i befolkningens 

øjne. I Marokko, som i mange andre 

ikke-demokratiske lande, er staten dybt 

afhængig af en stabil befolkning.  Når 

befolkningen ikke har demokratisk ind-

-

tralt at staten kan sikre job og indkomst 

til befolkningen. Der eksisterer således 

en slags kontrakt imellem regimet og 

folket: stabilitet iblandt befolkningen i 

bytte for mad og arbejde. Hvis staten 

ikke formår at leve op til sin del af aftalen 

må den forvente ustabilitet og krav om 

forandring. 

“Millioner af frustrede unge er ikke 

just en stabilitetsfaktor, og det fak-

tum at den forbudte islamistiske op-

position mærker øget tilslutning i be-

folkningen... “

På den anden side kan ustabilitet true 

Marokkos forhold til udlandet. Marokko 

er økonomisk dybt afhængig af uden-

landske virksomheder og investorers 

vilje til at engagere sig i landet. En af de 

vigtigste attributter for at tiltrække sig 

vestlig kapital er stabilitet. Marokko har 

længe været en ven af vesten, til trods 

for dets religiøse og ofte undertrykkende 

regime, blandt andet fordi landet har 

formået at bibeholde stabilitet. Millioner 

af frustrerede unge er ikke just en stabi-

litetsfaktor, og det faktum at den forbud-

te islamistiske opposition mærker øget 

tilslutning i befolkningen, er noget der 

kan få det til at risle koldt ned ad ryggen 

Det er klart -

ter i forholdet imellem de unge marok-

kanere og den marokkanske stat end 

jeg har skitseret her, men der er ingen 

tvivl om at forholdet er kompliceret. Fak-

tum er, at både staten og de unge har 

brug for at få forholdet til at fungere. 

Som jeg ser det, er det vigtigt, at især 

staten skal gøre sig helt klart præcis 

hvordan forholdet skal fungere, for den 

nuværende ordning med små undskyld-

ningsgaver, i form af et par tusinde arbe-

jdspladser her og dér, holder ikke. 

 imellem 

de to vil udvikle sig kan kun tiden vise. 

Det er dog sikkert at det er en udvikling 

der er vigtig at følge, da den oplevelse 

de unge har af deres situation, den frus-

tration og afmagt mange af dem føler, 

kommer til at præge mellemøstlig politik 

og samfundsdebat mange år ud i tiden.

Marrakech - foto af Yildiz Arslan

Skriver du BA-opgave eller speciale på 
ToRS? Så skriv til SLYNG, og fortæl om 
dit emne, og hvorfor du synes, lige ne-
top dette emne er interessant. Send dit 
indlæg til slyng.redaktion@gmail.com
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Af Marie Brøndgaard, Nærorientalsk 

Arkæologi, 5. semester.

Renovering

Som de mange gæster, der har besøgt 

Café Barbylon gennem årene, ved, er 

Barbylon et sted, der længe har trængt 

til en kærlig hånd og de kærlige hænder 

har været der, men er først i august ble-

vet taget i brug. Det skyldes at udvalget 

for Café Barbylon har besluttet at vores 

image må ændres, for vi ønsker ikke 

at Café Barbylon kun opfattes som et 

værtshus hvor øl nydes og limbo dans-

es, uden at man bare kunne komme en 

time eller to torsdag eftermiddag for at 

spille et spil og drikke en kop te, der i 

øvrigt sælges til den beskedne pris af 

Som følge af dette ønske, lod vi, i au-

gust, en stor renovering begynde, hvor 

sofaer, puder, borde, bardisk og anlæg 

blev udskiftet til nyere og bedre udstyr. 

Ufærdige vægmalerier blev malet fær-

dig og endelig kom der knager. Herlige 

tre dage blev spenderet i Café Barbylon, 

hvor der blev savet, sømmet, malet og 

shoppet i Stof 2000 og IKEA.  Renover-

ingen skulle, hvilket heldigvis lykkedes, 

medføre at luften og ikke mindst duften 

i de to lokaler ville ændres til det bedre, 

det friskere og dermed føre til en invi-

tation til det publikum vi sådan savner, 

netop det publikum, der benytter Café 

Barbylon som andet end just en bar. 

Vi understreger dobbeltheden i Café 

Barbylons navn, nemlig at det både er 

en café og en bar, og håber med dette 

vil føle sig velkomne i baren og caféen. 

Indianere

Renoveringen har også betydet, udover 

nyt interiør, en ny drejning i vores uds-

mykning og befolkning. CNA har været 

så heldige at blive fusioneret med Indi-

anske Sprog- og Kultur. Så nu er Café 

Barbylon også Mesoamerikansk. Siden 

CNA, og såmænd ToRS i al sin helhed, 

rummer en masse små fag lod det sig 

føre til en invitation til indianerne, der 

også er et forholdsvist lille fag, som tog 

imod vores tilbud. Det har været sådan 

at vores nye kollegaer fra Indianske 

-

gende i Café Barbylon det sidste års tid 

og det var ualmindeligt naturligt at ud-

vide Café Barbylons udvalg med Artill-

erivejs indianere og for at fejre det, blev 

en faktisk gigantisk Maya Pyramide fra 

Palenque i Mexico illustreret på den ene 

væg i det blå rum, og for at fremhæve 

dens betydning blev en Maya hieroglyf 

tilføjet ved dens side. Hertil skal siges 

at baren ej skal opfattes som en nu delt 

Café og Bar, hvor Indianske Sprog- og 

Kultur-studerende holder til i et rum og 

CNA’ere i et andet, tværtimod skal den 

belyse den mægtige mangfoldighed 

Café Barbylon besidder, hvilket ToRS 

generelt også står for. 

Den nye årgang er en succes

Café- og Barudvalget er ikke kun udvi-

det grundet vores tilstrømning af en helt 

ny afdeling, men også den nye CNA-

årgang har vist et stort fremmøde ved 

det er, at se så mange fra de moderne 

fag valfarte til Café Barbylons udvalg. 

Specielt også denne udvikling under-

støtter mit førnævnte udsagn om man-

gfoldigheden i Café Barbylon. Da CNA i 

år også har haft optag på både Tyrkisk 

og Persisk er det tæt på at være vid-

underligt at også repræsentanter herfra 

 Barbylon med Indianere og 
Nye Sofaer

-

Foto: Elyse Meaker
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samt en stor del fra arabisk, hvor der 

hvert år er mange optagne, møder op 

og engagere sig i CNA samt Indianske 

Sprog- og Kulturs uformelle samlingsst-

ed. De moderne sprog har været meget 

lidt repræsenterede. Indtil nu.

Det er ofte sådan at Café Barbylon 

har tematorsdag. Den nye årgang har 

været initiativet bag Persisk tema, hvor 

der var undervisning i mavedans samt 

persisk slik og folk med udklædning, 

hvilket selvfølgelig er ganske valgfrit. 

Yderligere, har der været Filmklassiker-

tema, hvor en af de studerende fra Indi-

anske Sprog- og Kultur stod bag, hvor 

Fredag den 27. august var der introfest 

hvilket var en stor fornøjelse, hvor nye 

CNA’ere kunne møde gamle CNA’ere 

og fejre deres komme til nyt studie i et 

fabelagtigt studiemiljø.

Det skal ingen hemmelighed være 

at det, som humanist, er vigtigt at 

”netværke”, og det kan forekomme 

svært, da det synlige netværk kan virke, 

til tider, småt. Derfor er det ikke en dår-

lig løsning at tage imod opfordringen til 

at tage et smut forbi Café Barbylon, da 

man her kan støde på folk, der måske er 

længere på vej i det samme studie som 

en selv, og derfor kan have gode råd el-

ler idéer til hvordan man kan bruge sit 

studie eller hvad man kan opleve på og 

med sit studie. Men det skal naturligvis 

også fremhæves hvor yderst under-

holdende det er med en studiecafé og 

-bar. Priserne på både kaffe, te, øl og 

sodavand og gode drinks er yderst stu-

dentervenlige og stemningen er altid 

høj med mange gode mennesker, quiz 

hver torsdag klokken 19.00 samt bord-

fodbold, dansegulv og store sofaer tæt 

ved stik, så man kan sætte sit com-

puter til strøm, skulle man lyste at lave 

lidt studierelevant torsdag eftermiddag 

fra klokken 15.00. Det er barudvalgets 

ønske at Café Barbylon fungerer som 

café om eftermiddagen med kaffe og 

brætspil, mens det først er om aftenen 

at Café Barbylon benyttes som bar.

Fredagsreligion 

ToRS er så vældig heldig at have op til 

-

bylons nabo Østblok Bar, en anden er 

Religions ÅbenBARingen på Artillerivej, 

der i nogen tid har været lukket på gr-

und af den væmmelige skimmelsvamp, 

et problem, der desværre ikke rigtig ser 

nogen snarlig løsning. Heldigvis, har 

ÅbenBARingen altid været en fredags-

bar, således at det passer som hånd i 

handske, at de kan indtage Café Barby-

lons lokaler fredag, sådan at de ikke har 

været nødsaget til at lukke deres bar 

helt og holdent.   

Stilhed i Café Barbylon

Det må dog nævnes, at der har været 

adskillige begivenheder, der desværre 

nu har medført at Café Barbylon er luk-

ket i en måned. Administrationen har 

med velbegrundede årsager bestemt 

-

mande til Café Barbylons udvalg og 

besøgende. Forhåbentlig, vil baren 

genåbnes efter denne måneds lukning, 

hvori vi vil mærke den frygtelige kon-

sekvens det vil have hvis Café Barbylon 

for altid var lukket og slukket. Vi, i ud-

valget, håber at renoveringen ikke har 

været forgæves, og at der fremover ikke 

Velkommen!

Hele denne barbylonske notits er kun 

en introduktion til de, som ikke har trådt 

endnu. Vi ønsker at oplyse alle stu-

derende på ToRS, nye som gamle, om 

løjer samt regulær hygge med andre 

studerende. Det er håbet, at folk vil 

komme og tjekke den renoverede Café 

Barbylon ud. Så trods vores humanis-

tiske uddannelse, der ikke lader un-

dervisning oversvømme vores uge, har 

CNA et glimrende sted at spendere lidt 

af torsdagen. Kom med?

ToRSK
En stribe af 



Lea Enslev, Kandidatstuderende ved CBS, 7. semester, men 

tager et fag på komparative kulturstudier på ToRS på Åbent 

Universitet.

 
Hvordan har det været for dig at starte på ToRS, rent fagligt?
Det er interessant at starte som CBS-studerende på KU. Det er et 
helt andet fokus; hvor jeg er vant til det meget praktisk orienterede, 
er der meget mere fokus på teorien her og det har jeg savnet.

Og hvordan er der blevet taget imod dig?
Da det er et tilvalgsfag, er der folk fra mange forskellige retninger, så 
der er ikke så mange der kender hinanden på forhånd, og det gør 
selvfølgelig, at der ikke er det store sociale sammenhold.

Hvordan har det været at starte på ToRS, rent fagligt?
Første time syntes jeg, det var pænt nederen, da vi bare skulle 
kigge på jordbunker! Men nu er det fedt, og jeg synes, undervis-
erne er gode til at svare på spørgsmål og hjælpe generelt. Og så er 
det rigtig rart, at vi ikke er så mange på holdene.

Og hvad med studiemiljøet?
Det er godt! Jeg har allerede lært mange at kende på tværs af år-
gange og fag. Der er et rigtig godt sammenhold.

Marc Adam Fenchel, Nærorientalsk Arkæologi, 9.semester

Kan du huske din studiestart her på ToRS, og hvordan det var rent 
fagligt og socialt?
Da jeg startede, fandt jeg det meget interessant at opleve et nyt fo-
rum i forhold til Gymnasium og HF. Jeg havde været ude at rejse et 
halvt år forinden, så jeg var ikke længere så rastløs, og var virkelig 
klar til at gå i gang med at studere! 

Dengang som nu følte jeg virkelig, at det var et privilegium at stu-
dere på universitetet. Især det at kunne fordybe mig i noget der er 
interessant, og samtidig få økonomisk understøttelse til tilværelsen, 
der er jeg privilegeret i forhold til unge i mange andre lande.

Af Elise Thing
Nærorintalsk Arkæologi, 5. semester

Bagklogs Vox PopBagklogs Vox Pop


