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Voorwoord
Met de lente in aantocht is het weer
tijd voor een nieuwe Noorderlicht!
In deze Noorderlicht staan zowel hele nieuwe artikelen, zoals een interview met de eigenaresse van de
Noorse boekwinkel en een uniek interview met de Zweedse rapper Silvana Imam, als de bekende testpanelrubriek, deze keer bij Selma’s in
Amsterdam-West. Daarnaast zijn we
zeer blij met de bijdragen van een
bekende alumnus, Tineke JorissenWedzinga, en onze eigen Anders Bay.
Wij zijn weer ontzettend trots op het
eindresultaat en wensen je veel leesplezier!
Namens de gehele bladcommissie,
Helen van der Reijden

Colofon
Noorderlicht is het studentenblad van de
opleiding Scandinavië Studies aan de Universiteit van Amsterdam en is gelieerd aan
studievereniging Nordom.
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Testpanel bij Selma’s in West
Eva Beekman, Debbie Rensen en Paulette van der Voet

Als je Selma’s binnenstapt, krijg je direct ook het gevoel dat je Scandinavië binnenstapt. Je ruikt de koffie en het
eerste dat je ziet zijn de schitterende taarten en kanelbullar.
Maar dat is niet het enige Scandinavische, ook de inrichting en de relaxte sfeer die er hangt, dragen bij aan dat gevoel. Gek is dat niet. De eigenaresse Anna is zelf Scandinavisch en wil graag alle goede dingen van Scandinavië naar
Selma’s brengen. Toen ze zelf in 2009 naar Amsterdam kwam om aan de Hotelschool te studeren waren fika’s en
zelfgemaakt, vers eten de dingen die ze het meeste miste. Waar in Scandinavië pauzes een belangrijk rustpunt in de
dag vormen, worden ze in Nederland regelmatig overgeslagen. En waar het in Zweden een vanzelfsprekendheid is
dat je in de supermarkt alles kunt vinden om zelf brood, taarten of jam te maken, heb je in Nederland geluk als je
een bakmix vindt.
Die cultuur van zelf, vers eten maken heeft Anna van huis uit meegekregen. Selma’s is daarom ook vernoemd naar
haar Finse oma.
Dit speelt ook een belangrijke rol bij Selma’s, een plaats om een gezellige pauze te houden met lekker versbereid
Scandinavisch eten! Ook niet onbelangrijk is dat er verschillende vegan en glutenvrije opties zijn. Behalve alles voor
een geweldige fika, kun je er ook ontbijten, lunchen en borrelen. In de zomer komt er een klein terras waar je heerlijk in de zon kunt zitten.
Selma’s is een veel groter succes geworden dan dat Anna ooit heeft durven hopen. Het is er bijna altijd gezellig vol
en ze barst van de ideeën om nog meer Scandinavisch eten aan te kunnen bieden.
Kortom, verlang je heel erg naar Scandinavië? Dan is Selma’s een heel goed alternatief om de hoek in West!
Jan van Galenstraat 70HS, Amsterdam
www.selmas-food.nl
Noorderlicht
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Wij zijn leuk! En jij kan bij ons horen!
Wij als bladcommissie maken elke keer weer met heel veel plezier Noorderlicht. Helaas
kunnen we niet ons hele leven in de bladcommissie blijven en daarom zijn we alvast op
zoek naar nieuwe leden voor volgend studiejaar.
Houd je van het schrijven van stukjes, interviewen, fotograferen, vormgeven of vind je het
leuk om adverteerders te zoeken zodat Noorderlicht kan blijven bestaan? Dan ben je zeker
op je plaats bij de bladcommissie. Welke functies er precies vrijkomen is nog niet bekend,
maar er is altijd wel iets te vinden dat goed bij je past.
Bijkomende voordelen zijn onze gezellige groepsapp, testpanels met lekkere fika’s, surfen
op Hawaii (dit ga je begrijpen als je bij ons komt ;) ) en het schijnt ook nog eens leuk te
staan op je CV!
Er komt dit studiejaar nog een nummer uit en als het je leuk lijkt kun je alvast meedraaien
om te kijken of het wat voor je is.
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Cool – met Inlandsbanan naar
Jokkmokks marknad en het IJshotel!
Tineke Jorissen-Wedzinga, alumnus Zweeds (1980-1987)

Als je 70 resp. 55 wordt, kun je natuurlijk weer een groot feest geven, maar je kunt er ook
met z’n tweeën tussenuit piepen. Omdat de wintermarkt van Jokkmokk en een bezoek
aan het IJshotel al jaren op ons verlanglijstje stonden, en Inlandsbanan die in één treinreis
combineerde, leek die reis ons op het lijf geschreven.
De reis begon en eindigde in Östersund, en de eerste en als zombies 20 minuten door de sneeuw achter de gids
de laatste hotelnacht zaten bij het pakket inbegrepen. aan naar het hotel waar het diner werd genuttigd. DaarOp maandagochtend 30 januari j.l. stond er een gezel- na weer terug naar de trein voor het laatste traject naar
schap van 32 man klaar in de lobby van het hotel en ver- Kåbdalis, 50 km onder Jokkmokk, waar we in Blåfjells

trokken we onder leiding van gids Anton naar het sta- stugby werden ingekwartierd. De bagage werd per
tion. Al gauw kwam de trein van Inlandsbanan binnenrij- sneeuwscooter naar de appartementen gebracht, wij
den en zoefden we door het sneeuwlandschap richting gingen te voet.
noorden. Het was een comfortabele trein met toilet aan Na een zeer vroeg ontbijt vertrokken we de volgende
boord, gratis wifi en USB-poorten, en ook koffie en thee ochtend om 07.30 uur per bus naar Jukkasjärvi. Inlandszaten bij de prijs inbegrepen. Via de app kon je de reis banan gaat op zich wel tot Gällivare, maar je moet dan
volgen en kreeg je allerlei informatie, en ook de reislei- nog een stuk met de bus, en omdat er regelmatig render vertelde van alles over wat we onderweg tegenkwa- dieren op de rails lopen en dat voor oponthoud zorgt,
men en over Inlandsbanan zelf.

was voor de 3,5 uur lange reis de bus gekozen en niet de

De eerste stop en bensträckare was Hoting. De lunch trein.
genoten we in Vilhelmina. Het was prachtig weer en na Aangekomen bij het IJshotel aten we eerst een vorstelijde lunch hadden we voldoende tijd om daar nog even ke lunch en was er vervolgens een rondleiding door het
rond te kijken. Vervolgens ging de reis naar Arvidsjaur. zgn. seizoenshotel (dat elk jaar wordt opgebouwd met
Het was inmiddels donker en we ploegden na aankomst ijs uit Torneälven en weer smelt) en door het nieuwe
Noorderlicht
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IJshotel 365; een permanent hotel vol prachtige kamers maar toch vooral Zweedse en buitenlandse toeristen. En

en suites, waar je dus ook in de zomer kunt verblijven. de onvermijdelijke stands met kebab, donuts, snoep en
Na afloop hadden we meer dan voldoende tijd om overal fluorescerende campingsmokings. Dat was minder interond te kijken en veel foto’s te nemen. Het was prachtig! ressant, maar je zag er bijvoorbeeld ook tenten met kaOp de terugweg naar Kåbdalis werden we ook nog ge- cheltjes voor ijsvissen, sneeuwscooters en schoenen
trakteerd op een spectaculaire noorderlichtshow. De bus voor sneeuwwandelen. De renrajd (rendierkaravaan) die
ging aan de kant en iedereen kreeg uitvoerig de gelegen- door de markt werd geleid trok veel bekijks en we konheid om van het schouwspel te genieten! Een bonus!

den goed foto’s maken.

De twee dagen erna gingen we per trein naar Jokkmokk. Naast de markt worden er door heel Jokkmokk lezingen
De eerste dag bezochten we o.a. Jokkmokks Tenn en het en tentoonstellingen gehouden. Je kunt ook een ritje

Ájtte Fjäll- och Samemuseum. Dat laatste is een van de maken per hondenslee of een sneeuwscooter huren. Een
mooiste musea die ik ken; we hadden er een paar zo- van de spectaculairste dingen was de rendierrace op het
mers terug al eens een hele dag doorgebracht. Om 17.30 meer, waarbij 4 x 2 koppels tegen elkaar streden en er
uur waren we vervolgens aanwezig bij de opening van de uiteindelijk één winnaar uit de bus kwam. Na afloop van
wintermarkt, die de volgende dag van start zou gaan. Die die dag reden we moe maar voldaan weer naar Kåbdalis.
opening was op een groot podium op Stortorget. Er wa- Vrijdag was het alweer tijd voor de terugreis naar Östersren sprekers, onder wie de Zweedse minister van Econo- und. De lunch gebruikten we in Sorsele, in een prachtig
mische Zaken, er werd gejojkt en er verscheen onder hotel aan de (bevroren) Vindelälven. Om 18 uur reed
meer een rendier op het podium. Onze trein vertrok om Inlandsbanan Östersund weer binnen, waar in het hotel
18.30 en een uur later waren we weer “thuis” in Kåbda- een gezamenlijk diner was. Daarna namen we afscheid
lis. De appartementen waren overigens zeer comforta- van de groep en van de gids. Het was een prachtige, inbel, met o.a. een eigen sauna. Heerlijk!

drukwekkende week geweest vol hoogtepunten. Volle

De laatste dag Jokkmokk stond helemaal in het teken dagen, korte nachten, dat wel, maar de reis was elke
van de beroemde Samische wintermarkt. Er was van al- kroon waard.
les te koop, o.a. kunsthandwerk (messen, houten voor- Wij zijn geen mensen voor een groepsreis, maar hadden
werpen), producten van wol, maar vooral mutsen, jassen alle vrijheid en tijdens de uitstapjes was er veel vrije tijd.
en wanten van allerlei pelsdieren: rode vos, poolvos, be- En tegen iedereen die van tevoren tegen ons zei:
ver, zeehond, wasbeerhond en noem maar op. Ook wa- helemaal naar de Póólcirkel, het is daar toch heel koud?
ren er veel kramen met rendier- en elandenvlees en - – zeggen we: det finns inget dåligt väder, bara dåliga
producten. We zagen Samen in mooie klederdrachten, kläder!
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Jelle van der Vegt

Från 24 februari till och med 5 mars
åkte vi, nio svenskastudenter och en
svensklärare, till en liten by strax utanför Borås. Syftet med denna studieresa var att vi skulle läsa, sortera
och digitalisera äldre dokument ur
ett familjearkiv. Dessa dokument
hittades på en gård som heter Björdal och de härstammar från perioden mellan 1700- och 1900-talen.
Genom att digitalisera dokumenten
är det möjligt att man kan forska om
dem i framtiden och till och med
skriva en uppsats om dem.
Noorderlicht
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Den 24:e februari träffades åtta av oss tidigt på morgonen på Schiphol (nummer nio stod fortfarande i polonäsen på karneval och skulle komma senare) och sedan
skulle vi bara genom tullen och vidare till utgången till
flygplanet. Men det gick lite annorlunda än vi hade förväntat oss… Trots att vi var två och en halv timme i förväg på flygplatsen hann vi nästan inte med flyget. Det
stod en sådan lång kö innanför tullen som jag aldrig hade
sett förut, det var helt otroligt. När vi äntligen kom fram
vid utgången till flyget så sa mannen och kvinnan bakom
disken att vi var för sena och att vi inte fick gå ombord på
planet. Vi tittade häpet på dem och sedan tittade vi till
vänster och där stod planet kvar. Efter en stund sa de att
vi fick gå ombord ändå. Anledningen var att det skulle
krävas mer tid att ta ut den rätta resväskan ur planet än
det skulle ta oss att gå ombord. Så tack vare att vi hade
tog med oss en enda väska fick vi ändå åka med.
Efter resans hektiska början kom vi fram på flygplats
Landvetter i Göteborg och tog en taxi oss till vår destination. Sedan kunde vi packa upp våra väskor och välja
en säng att sova i de närmaste nio dagarna. Den första
dagen kunde vi se lite av omgivningen och på kvällen åt
vi tillsammans hos Lissan, vår lärare. Dagen därpå började vi sortera dokumenten och delades vi upp i par så
att jobbet gick snabbare.………………………………………………...
Under de åtta dagarna som följde lyckades vi sortera och
skanna in dokumenten, föra in informationen i Excel, bli
bjudna på hembakade kanelbullar av en granne 1,5 km
längre bort, ta mycket fika och komma på en roman i nio

band om familjen Björnander. Vi stötte på otroligt
många olika dokument från personliga kärleksbrev och
julkort till köpekontrakt och dödsbevis. Genom att vi
läste dokumenten lärde vi oss mer och mer om Björdal
och familjen som bodde där, de kringliggande gårdarna
och personerna som köpte och sålde i området.
Dessutom fick vi en tur till Torpa Stenhus, ett slott från
1400-talet där Gustav Vasa en gång övernattade. Vi promenerade till sjön Åsunden där Sten Sture den yngre
sköts under ’slaget vid Åsunden’ år 1520. Och sist men
inte minst, besökte vi huset där dokumenten kom ifrån
och vi fick titta på hur det renoverades. Så huset ser nu
ut som det borde ha sett ut i 1800-talet, till och med
möblerna.
Åtta dagars hårt arbete medförde ungefär 2200 sorterade dokument i form av drygt 2500 skannar och foton,
dokumenterad i 4 olika Exceldokument. Trötta men
nöjda åkte vi hem den 5:e mars och denna gång fick vi
inte något problem med tullen så vi fick vänta länge
framför utgången till flygplanet.……………………………………
Jag tror att jag talar för alla som var med om jag säger: Vi
är jättetacksam för att vi fick chansen att jobba med
dessa dokument i Sverige. Och dessutom tackar vi husägaren till huset där vi fick bo i, svenskarna som vi har
träffat och talat med, och Lissan som öppnade hennes
hus till nio galna studenter!

Noorderlicht

|

# 2 / 2016-2017

|

9

”Bennys bukser brændte”
Da tegneren Ib Spang Olsen mødte forfatteren
Martin A. Hansen
Anders Bay

I 2006 udkom den danske Kulturkanon med de 12
mest betydningsfulde (uomgængelige) værker inden
for de 7 kunstarter: Arkitektur, Billedkunst, Design
og kunsthåndværk, Film, Litteratur, Musik og
Scenekunst. Man kan derfor læse om f.eks. filmen
Festen af Thomas Vinterberg og Vintereventyr af
Karen Blixen etc. Kanonudvalget gjorde imidlertid
noget de egentlig ikke var blevet bedt om, for de
lavede også en liste med 12 uomgængelige værker
for børn. Denne liste med betydningsfulde værker
for børn kom ikke med i den officielle udgave af
Kulturkanon, men i et særnummer af
Kulturministeriets udgave, Kulturkontakten, var den
med. På listen står (selvfølgelig) LEGO, men også
Gummi Tarzan, dvs. filmen, som er baseret på Ole
Lund Kirkegaards bog med samme titel.....................
Men der er også et værk, som har en forbindelse
til min interesse for forfatteren Martin A. Hansen
(som jeg har skrevet om i tidligere numre af
Noorderlicht / OmNorden). På denne liste over
”vigtigste” værker for børn findes nemlig Halfdans
ABC fra 1967. Der er tale om Halfdan Rasmussens
(1915-2002) fjollede rim over alfabetets bogstaver.
Et eksempel med bogstavet L:

Lirum i Virum

og Larum i Farum
tog fra Nærum
med fru Lærum
for at købe smør
i Smørum

Noorderlicht

|

# 2 / 2016-2017

|

10

Her kommer et andet rim, som er endnu kortere her at nævne at Løgneren først udkom i Danmarks
men alligevel indeholder det en spændende Radio, da den var en bestillingsopgave: en
forvekslingskomedie:
radioroman. Den blev læst op i 1950 af Pouel Kern,
og det blev en navnkundig oplæsning som lagde
gaderne øde. Derefter blev historien trykt i
Bennys bukser brændte.
Berlingske Aftenavis med illustrationer af Ib Spang
Børge råbte, åh!
Olsen. Løgneren er på én gang en bestseller og et
hovedværk i dansk litteratur, og man har lov at
Børge havde nemlig
gætte på at bogens forside, der efterhånden er
blevet ikonisk, også har bidraget til bogens store
Bennys bukser på.
berømmelse.
Fortælleren i Løgneren er skolelæreren Johannes
Forbindelsen til Martin A. Hansen (1909-55) findes Vig der skriver dagbog, og i Ib Spang Olsens
deri at Halfdans ABC er forsynet med illustrationer illustration på forsiden af bogudgaven ser man en
af tegneren Ib Spang Olsen (1921-2012). Disse hånd der fører en pen over en dagbogsside. Ib
tegninger er formentlig lige så kendte som rimene, Spang Olsen har også illustreret Martin A. Hansens
sikkert fordi de rammer rimenes skøre, skæve og roman Lykkelige Kristoffer (1945). I bogen I
absurde tone. Der er desuden tale om typiske og Kristoffers spor (1973) fortæller Ib Spang Olsen om
meget genkendelige tegninger fra Ib Spang Olsens sit arbejde med at illustrere tekster af Martin A.
hånd. Flere generationer af danskere er vokset op Hansen og han stiller spørgsmål som hvor nær man
med Ib Spang Olsens tegninger, også min (illustratoren) skal gå teksten. Skal illustratoren
generation.
f.eks. blot gentage teksten i billeder eller skal han
Det var derfor en meget speciel oplevelse jeg fortolke teksten/bogen for læseren eller skal han
havde i 2011, da Ib Spang Olsen blev udnævnt til ligefrem så at sige skrive sin egen bog oven på den
æresmedlem af Landsforeningen Martin A. Hansen. bog der skal illustreres?...........................................
Jeg var selv til stede den dag, og jeg både så og Interessante spørgsmål. Men hvad der er mindst
hørte derfor Ib Spang Olsen som jeg ellers kun lige så interessant i Ib Spang Olsens bog om
kendte fra hans tegninger og illustrationer. En samarbejdet med Martin A. Hansen, er at han
levende legende stod foran mig! Det var klart en fortæller om hvordan de lærte hinanden at kende.
ekstraordinær oplevelse ”live” at opleve en person Det skete i 1941 hvor Ib Spang Olsen gik på
der havde fyldt så meget i ens barndom og ungdom. seminaret på Nørrebro i København for at uddanne
Men faktisk også senere i livet, dvs. i min sig til skolelærer. Det var under den tyske
universitetstid hvor vi læste Martin A. Hansen, besættelse af Danmark. Martin A. Hansen
hvilket har ført til mit nuværende ph.d.-arbejde om arbejdede dengang som skolelærer, om dagen. Om
Martin A. Hansen. .................................................... natten skrev han sine romaner. Tilfældet ville at Ib
Det var denne interesse for Martinn A. Hansen, Spang Olsen som lærerstuderende skulle overvære
der gjorde at jeg var til stede på Stevns på Sjælland en erfaren lærers undervisning og pædagogik, og
(hvor Martin A. Hansen stammer fra), da Ib Spang denne lærer var Martin A. Hansen. Dette møde
Olsen blev gjort til æresmedlem af Martin A. fortæller Ib Spang Olsen også om i sine erindringer
Hansen-landsforeningen. At Ib Spang Olsen blev kaldet Ung mand i fyrrerne (2003)............................
udnævnt til æresmedlem skyldtes at han havde Lærer Hansen, som Ib Spang Olsen kalder Martin
illustreret flere af Martin A. Hansens værker. Det A. Hansen i sine erindringer, talte med de
kendteste værk er Løgneren (1950). Det er vigtigt lærerstuderende efter undervisningstimerne, i en
Noorderlicht
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form for evaluering af de lærerstuderendes
præstationer. Martin A. Hansen og Ib Spang Olsen
talte derfor med hinanden på skolen, men egentlig
lærte de ikke her hinanden godt at kende. Dog
fortæller Ib Spang Olsen at Martin A. Hansen lagde
mærke til at Ib Spang Olsen syslede med at lave
tegninger. Og i den forbindelse bemærkede Martin
A. Hansen at det nok med tiden kunne blive et
problem, for han (MAH) sagde: ”Man kan nok kun
en af delene”, altså enten arbejde som lærer eller
være forfatter/tegner. Ib Spang Olsen fortæller at
det selvfølgelig var ment som et råd til ham, men at
han samtidig fik det indtryk at det også samtidig var
Martin A. Hansens egen aktuelle erkendelse..........
Det var nemlig på den tid hvor Martin A. Hansen
skrev romaner om natten, sov meget lidt, og
derefter tog på arbejde som skolelærer. Martin A.
Hansens nærmest dobbelte livsstil: forfatter om
natten, skolelærer om dagen, var selvfølgelig
ekstremt krævende, og det er da derfor heller ikke
så underligt at Martin A. Hansen ofte led af
hovedpine, faktisk så ofte at han i sine dagbøger
gerne forkorter ordet hovedpine til ”hvdp”. Martin
A. Hansen skrev dog ikke kun romaner om natten,
under den tyske besættelse skrev han også bidrag til

illegale blade. Hans mest berømte bidrag hedder
”Dialog om Drab og Ansvar” og er et forsvar for
modstandsfolkenes likvideringer af stikkere, dvs.
danskere der angav modstandsfolk til den tyske
besættelsesmagt. Men det er en anden historie –
disse stikkerdrab – som man kan se fortalt i filmen
Flammen og Citronen, med skuespillerne Mads
Mikkelsen og Thure Lindhardt som de nu to
berømte danske modstandsfolk, kaldet Flammen og
Citronen Jeg vender derfor tilbage til hvor jeg
begyndte, idet jeg griber ordet ”citron” og slutter af
med endnu et rim fra Halfdans ABC:

Citroner er sure og gule,
cigarer er fulde af røg.
Charlotte er cyklet til Thule

Med to kasser øl og et løg,
Så hun har nok tabt sig en smule.

Film og litteraturhenvisninger
Litteratur
Anders Thyrring Andersen & Jørgen Jørgensen: Martin A. Hansen. Dagbøger. Bind 1+2. Gyldendal (1999).
Kulturkanon, særnummer af Kulturkontakten. Kulturministeriet (2006).
Martin A. Hansen: Løgneren. Gyldendal (1950).
Ib Spang Olsen: Ung mand i fyrrerne. Erindringer. Lindhardt og Ringhof (2003).
Ib Spang Olsen: I Kristoffers fodspor. Gyldendals Bogklub (1973).
Halfdan Rasmussen: Halfdans ABC, med illustrationer af Ib Spang Olsen. Carlsens forlag (1967).
Film
Flammen og Citronen (2008). Instruktør: Ole Christian Madsen.
Løgneren (1970). Instruktør: Knud Leif Thomsen.
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Silvana Imam laat zich
niet in hokjes stoppen
Paulette van der Voet

Ze is dertig jaar en een van de bekendste rappers uit Zweden.
De afgelopen jaren heeft ze verschillende grote prijzen gewonnen. In 2015 won ze een Guldsmicke bij P3 Guld, datzelfde jaar werd ze Årets homo op het Gaygala en in 2016 werd
ze Årets artist bij het Grammis gala. Een jaar geleden kwam
haar laatste album Naturkraft uit. Daarna heeft ze een uitverkocht tournee door Scandinavië gehad, met als afsluiting een
groot concert in Stockholm in december en de korte film
Naturkraft op YouTube bijbehorend bij haar album.
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Buiten Scandinavië……………………………………………………….
Noorderlicht mocht haar interviewen voor haar optreden op Eurosonic Noorderslag in Groningen. Het is laat
op de avond en de andere optredens zijn al begonnen,
de beats en rapteksten zijn te horen in het zaaltje waar
het interview plaatsvindt. Ze is precies aangekomen en
het is haar eerste keer in Nederland. Maar wat ze heeft
gezien op weg naar Groningen zag er leuk uit. Ze treedt
vaker op buiten Scandinavië en die ervaring is altijd totaal verschillend met optreden in Scandinavië. Daar kan
ze er zeker van zijn dat er veel mensen komen, maar buiten Scandinavië is dat altijd spannend. Dat is dan ook de
reden dat ze nu in Groningen aan iedereen in het publiek
zou willen vragen waarom ze gekomen zijn. Haar teksten
zijn voornamelijk in het Zweeds en het overgrote gedeelte van haar publiek in het buitenland kan ze dus niet verstaan. Hoewel vaak wordt gezegd dat muziek universeel
is, speelt die vraag toch vaak door haar hoofd als ze buiten Zweden op het podium staat.………………………………...

omschreven en is ze het er ook niet mee eens. Voor Silvana spiegelt haar muziek de wereld zoals zij hem ziet op
dit moment. En het is, volgens haar, diezelfde wereld die
het politiek geëngageerd maakt. Doordat er bepaalde
normen zijn en zij daar niet aan voldoet, omschrijven
mensen haar muziek op deze manier. Zij zou dat zelf liever anders zien. In een perfecte wereld zou niemand als
anders worden gezien en zou iedereen zichzelf kunnen
zijn. Daarom zouden haar teksten niet meer als politiek
geëngageerd worden gezien in die perfecte wereld.

Jantelagen
Al even kritisch is Silvana over de Wet van Jante. Zij heeft
daardoor vaak het gevoel dat ze zichzelf nog meer moet
bewijzen. De Wet van Jante geeft haar het gevoel dat ze
keihard moet schreeuwen hoe geweldig ze is. Schreeuwen dat ze geweldig is, doet ze niet alleen voor zichzelf,
maar ook voor anderen. Ze hoopt dat anderen op deze
manier begrijpen dat je niet hoeft te voldoen aan de
ideeën van de Wet van Jante. Als ze ook maar één perOndanks dat het publiek buiten Scandinavië haar teksten soon kan inspireren op deze manier, dan maakt dat haar
niet verstaat, staat ze niet op een andere manier op het blij.
podium. Zoals ze die avond in Groningen op het podium
staat, als een wervelwind, staat ze altijd. Behalve dat de Inspiratie
rest van haar crew in Zweden is gebleven.……………………. Silvana’s eigen inspiratiebronnen zijn haar moeder en de
mensen die ze om zich heen heeft verzameld. Ze kan van
Vrijheid
iedereen iets meenemen dat haar inspireert en al deze
Door haar achtergrond, ze heeft een Litouwse moeder mensen zijn heel belangrijk voor haar. Ze wil bijvooren een Syrische vader, spreekt Silvana meerdere talen. beeld veel geld verdienen, zodat haar moeder met pensiDoor haar meertaligheid ervaart ze minder grenzen bij oen kan. ……………………………………………………………………….
het schrijven van haar teksten. Ze is niet gebonden aan
één taal of één culturele achtergrond en dat maakt het Als je haar muziek nog niet kent, dan raadt ze je aan om
makkelijker om vrijer te zijn, zowel in haar teksten als in Power Ranger en Tänd Alla Ljus te luisteren.
het algemeen. …………………………………………………………...
Perfecte wereld …………………………………………………………..
Haar muziek bevat een sterke boodschap en wordt daardoor vaak omschreven als politiek geëngageerd.
Toch maakt ze haar muziek voor zichzelf. Daarbij kan het
haar helemaal niets schelen dat haar muziek zo wordt

“Jag står över jantelagen
Nej vi står över jantelagen”
– I min zon
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Pratikant på Nederländernas
ambassad i Sverige
Femke Paap
Hej alla,

Jag ska berätta något om min tid som praktikant på Nederländernas ambassad. 2015 pluggade jag svenska som biämne och
därefter började jag studien Internationella Relationer vid
Utrechts Universitet. Förstås ville jag gärna kombinera de här
två ämnena. Jag skrev till ambassaden i Stockholm och de var
intresserade. Därefter började mitt äventyr! …………………………….
Jag började som praktikant i september och praktiken dröjde i
sex månader. Först var det ganska svårt att hitta en lägenhet i
Stockholm för att bostadsbristen är hög. Slutligen hittade jag en
lägenhet i Aspudden som ligger ungefär 10 minuter från staden. Ofta frågar man vad en ambassad egentligen gör. Det
visste jag inte heller när jag började. Ambassadens verksamheter är olika. För den första har ambassaden en konsulär avdelning. Här kan den holländska gemenskapen till exempel beställa nya pass. Jag hade inte så mycket att göra med den konsulära avdelningen men det är alltid intressant att se hur det
funkar. Jag jobbade framförallt på den politiska och ekonomiska avdelningen. Det hände mycket inom den svenska politiken när jag var i Sverige. Det finns fortfarande mycket problem
med flyktingar och det var mycket diskussion om det politiska
partiet Sverigedemokraterna. Så det är viktigt att hålla uppsikt
över nyhetsrubrikerna. Ibland vill Utrikesdepartement i Haag
veta mer om utvecklingarna i Sverige och då ska ambassaden
rapportera om det där ämnet till Haag. Jag hade mycket att
göra med den säkerhetspolitiska situationen där Sverige befinner sig i. Rysslands hot blir större. Därför är en viktig fråga i den
svenska politiken om Sverige ska bli medlem i NATO.
Jag jobbade också på den ekonomiska avdelningen. Ambassaden hjälper framförallt holländska företag som vill expandera
sina verksamheter till Sverige. Jag hjälpte dem med frågarna
och kontakter. Jag har inte en ekonomisk bakgrund så det här
var lärorikt och intressant för mig. Jag lärde mig mycket om den
svenska arbetsmarknaden, om olika företag och myndighetsinstitutioner.
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Dessutom lärde jag mig mycket mer om svenska språket.
Min svenska var inte alls perfekt när jag avslutade
svenska språket som biämne. På ambassaden pratar vi
nästan alltid svenska och eftersom jag har kontakt med
företag och myndighetsinstitutioner pratar, skriver och
lyssnar jag mycket svenska. Dessutom var det bra att jag
delade min lägenhet med två svenska tjejer. Jag borde
prata svenska hela tiden och därför lärde jag snabbt. Jag
gör fortfarande många fel men på det här sättet lär man
sig snabbare. ………………………………………………………………...

Såklart lärde jag mig också känna Stockholm bättre. Staden är mångsidig med olika stadsdelar. Jag tog även
några turer till Lund, Uppsala och Göteborg. Framförallt
Uppsala är nära Stockholm och staden är väldig liten.
Man kan se staden i en dag. ……………………………………...
Jag kan rekommendera en praktik på ambassaden till
alla! Jag lärde mig väldigt mycket om språket, arbetskultur, den svenska politiken, den svenska ekonomin och
jag hade snälla arbetskamrater som såg mig som ’part of
the team’. Jag var inte en praktikant för dem och det
kände jättebra. Det var den första gången i mitt liv att jag
jobbade 40 timmar i veckan men jag vande mig snabbt.
På kvällarna och i helgerna hade jag tillräckligt med tid
att ta turer och göra andra grejer. Varje vår och höst
kommer en ledig plats på ambassaden. Just kolla på nätet (websidan Buitenlandse Zaken) och då kan man anmäla sig.

Utanför mitt jobb på ambassaden lärde jag känna praktikanterna av de andra ambassaderna i Stockholm. Jag
umgicks framförallt med de danska och norska praktikanterna. Förresten var det också bra för min svenska. Vi
gick ut tillsammans i helgerna och vi åkte tillsammans till
seminarier. Jag åkte också med dem till Romme för en
skidsemester. Romme är ett litet vintersportområde i
närheten av Stockholm. Jag reste också till Tallinn med
den kända “partybåten”. På båten och i Tallinn är alkohol Hej då,
ganska billig. Därför resar många svenskar till Tallinn för …………………………………………………………………………..
att köpa sprit. Det var en helt ny upplevelse för mig. Femke
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Roos Kamies en Hendrik van de Koot

Nina Løkken dook twee jaar geleden voor het eerst op in onze voorjaarseditie van 2015,
toen ze de achterkant kleurde met een advertentie voor haar taalcursussen “Noors op
Maat” en haar Noorse boekwinkel. Ook dit collegejaar siert haar bedrijf, dat overigens dit
jaar haar vijftiende verjaardag viert, op de achterzijde van de Noorderlicht. Maar wie is
Nina Løkken nou eigenlijk? We reisden naar Wageningen om daarachter te komen.
Een bustochtje vanaf station Ede-Wageningen bracht ons Hendrik herkende pas na enig zoeken zijn eigen boeken

naar een prachtig, oud kasteelgebouw. Eerst was het
een onderzoeksstation, maar tegenwoordig zijn er meerdere bedrijven gevestigd, waaronder Noors op Maat.
Nina verwelkomde ons hartelijk met thee en koffie in
haar kantoor, waar we ons meteen welkom voelden
door de huiselijke, ontspannen sfeer. En wat natuurlijk
onmiddellijk opviel bij binnenkomst was de grote verscheidenheid aan boeken: geen enkele wand was meer
zichtbaar door de vele tot de nok gevulde boekenkasten.
Daar zouden we zeker wat vragen over gaan stellen!

terug – er was zo’n breed scala dat we ons erover verbaasden dat er zoveel verschillende methodes bestonden. Trots vertelde Nina ons dat ze de grootste verzameling Noorse lesmethodes heeft die Nederland rijk is. Er is
dus altijd wel iets te vinden dat haar leerlingen aanspreekt. Want “maatwerk” is het kernbegrip van Nina’s
aanpak, en dat was het ook al toen ze vijftien jaar geleden besloot om zelf een bedrijf op te richten: destijds
ging ze alle Noorse uitgeverijen langs om te kijken wat ze
allemaal te bieden hadden, zodat ze nu vrijwel alle mogelijke Noorse lesmethodes in haar kast heeft staan. En
Ons oog viel op een van de boekenkasten die helemaal maatwerk werkt, zo blijkt, want naast de cursisten die ze
vol stond met allerlei lesmethodes om Noors te leren. in haar kantoor ontvangt, zijn er ook mensen die verder
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weg wonen en toch graag via Skype haar lessen volgen.
De redenen dat haar cursisten haar gevonden hebben,
lopen zeer uiteen. Zo zijn er mensen die een bedrijf in
Noorwegen willen beginnen, in het hoge noorden de
liefde van hun leven hebben ontmoet, of (klein)kinderen
hebben die naar Noorwegen zijn vertrokken. Nina’s oudste cursisten zijn al gepensioneerd, terwijl haar jongste
de middelbare school nog niet eens heeft afgemaakt en
op zoek was naar een uitdaging! ……………………………….
Een kast verder kwamen we boeken tegen van zowel
bekende als compleet onbekende schrijvers. Natuurlijk
veel romans en toneelstukken, maar ook kookboeken,
handwerkboeken, prachtige fotoboeken over de Noorse
natuur, een heel rijtje met boeken over de Noorse jul…
Van alles en nog wat, voor ieder wat wils. Zo kunnen Nina’s leerlingen (en onze leden natuurlijk!) gemakkelijk
iets vinden om hun Noors mee te oefenen. Alle boeken
zijn met zorg uitgekozen en in elke categorie zijn meerdere werken te vinden, want een “nee” moeten verkopen is niet iets wat Nina graag doet. Zowel oude klassiekers als boeken die vorig jaar voor het eerst over de
toonbank gleden, zijn in haar kasten terug te vinden, omdat ze een balans tussen klassiek en actueel belangrijk
vindt. Al moest ze bekennen dat boeken in die laatste

categorie vaak een stuk duurder zijn in Noorwegen dan
in Nederland… Maar dan heb je ook wel een échte Scandinavische bestseller in handen, in de originele taal! We
vroegen ons af welke boeken we de komende tijd zeker
een keer gelezen moeten hebben. Prompt vlogen er een
stuk of zeven, acht titels door de ruimte, want zoals iedereen weet, kunnen Scandinaviërs goed schrijven. Zo
werd Samuel Björk genoemd als goede deckare-schrijver,
evenals Karin Fossum. Voor een actueel onderwerp moet
je bij Åsne Seierstads To søstre zijn, dat over twee Syrische zussen gaat. De absolute aanraders waren echter
Svøm med dem som drukner van Lars Mytting (in het
Nederlands verschenen als De Vlamberken) en de Bergen-trilogie van Gunnar Staalesen (nog niet vertaald naar
het Nederlands). …………………………………………………………...
Buiten werd het inmiddels alweer schemerig en helaas
moesten we ons losrukken van de boeken. Interesse gekregen in Nina’s boekenkasten en wil je zelf een kijkje
nemen? Bezoek haar boekwinkel online op
www.denoorseboekwinkel.nl of maak een afspraak om
langs te gaan.

Noorderlicht

|

# 2 / 2016-2017

|

19

Nino
Ecuador

Sweden has taught me to become
more ecological friendly due to
the fact that many things are recycled here. It also taught me deeper the concept of equality for all
people especially towards women
and men in work.

Alexandra
Duitsland

Even though people are more
treated equal here than in
other countries, it was better
in Sweden. Also, there wasn't
such an extreme hierarchy as
in Germany.
I don’t miss the fact that the
people are a bit shy, it's easier
to get in touch with other Europeans than Swedes.

Michaela
Slowakijke

I miss the beautiful nature of Sweden from the forests to the lakes
it was just amazing. And also, the
school system in Sweden is very
good. If I compare it to Slovakia I
would rather learn through the
Scandinavian system.
I don’t miss maybe the "cold" behaviour of the Scandinavian people and also that they cannot take
jokes. Sometimes I had really hard
time with this.
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Wat Zweden je kan leren
Juliëtte van der Voet

Meer dan een jaar geleden, kwam ik terug van mijn Erasmusavontuur in Göteborg. Gelukkig spreek ik mijn vrienden van
daar nog vaak en een aantal doen hun hele studie in Zweden.
Het was de hoogste tijd om eens te kijken wat zij nou het
meeste missen, wat Zweden hen heeft geleerd en wat ze totaal niet missen uit Zweden. Omdat de meeste natuurlijk geen
Nederlands of Zweeds spreken, zijn de meeste stukjes in het
Engels.

Julia
Oostenrijk

Janneke
Nederland

Joëlle
Nederland

When you are at home you are so
back in daily routines very easily.
Abroad you are more open to experience new stuff and meet new
people. At home, you almost forget to experience new stuff, because you are so busy with daily
life and routines. So, I think I miss
that too! ALSO, I miss fika a lot!
Meeting friends, talking, good
coffee and cakes! And I miss that
everything is so close to nature!
You can take a bus and go to a
small lake very easily!

Ik heb geleerd om van het leven
te genieten. Terug naar de basis
zowel in het sociale leven als in
bezit. Verder heb ik enorm genoten van de natuur en de lieve stille
zweden. Ik mis de natuur en de
vrienden! Maar ik mis de regulering van drank niet, en de illusie
van tolerantie naar alles en iedereen.

Det överraskade mig att svenskarna inte verkar ha ordet ’bråttom’ i
ordboken. Det är någon egenskap
som jag själv i alla fall inte har. Att
folk här saknar generna att
stressa är helt underbart - och
ibland lite irriterande, till exempel
när man själv har... bråttom.

I don’t miss the high costs of living
in Sweden! Especially, for food or
at restaurants! ………………………….
I don't miss that.

Jag skulle absolut inte sakna den
svenska byråkratin i så fall. Den
kan vara otroligt seg. Typ att man
kan leva som en normal människa
i samhället utan att hela tiden
behöva säga personnumret, det
är ändå något jag längtar efter!
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Noorderzicht
Jutland
Miriam Krol

In augustus 2016 is Miriam op vakantie geweest naar Ebeltoft in Denemarken. Deze foto’s
geven een goed beeld van de schitterende omgeving waar zij verbleef.
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