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Voorwoord 

Na twee zomerse uitgaven is het nu weer eens tijd voor een wintereditie. We zijn daar dan ook goed op 

voorbereid: met het koude weer kun je je lekker binnenshuis storten op al onze Scandinavische boeken-

tips. Maar voor wie verlangt naar andere seizoenen zijn we ook van alle markten thuis. In deze Noorder-

licht staan namelijk twee terugblikken op bachelorscripties die in de afgelopen lente zijn geschreven. De 

zomer vind je terug in de Noorderzicht die gevuld is met de vakantiefoto’s van onze lezers. De herfstkleu-

ren zie je schitteren in een bezoekje aan de Stockholmse archipel, of in de verhalen van onze studiegeno-

ten die het afgelopen semester aan Scandinavische universiteiten studeerden. Goed, zo dik als de vier-

seizoenenreeks van Karl Ove Knausgård is deze Noorderlicht dan wel niet, maar een volledig jaar is er dus 

wel degelijk in terug te vinden! Hoe het ook zij, wij wensen onze lezers veel leesplezier en alvast een     

gelukkig 2019! 

                Namens de redactie Noorderlicht, Hendrik van de Koot 
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Fragmenter for Framtida 

Knut Hamsuns På Gjengrodde Stier 
Elianne Bruin 

Året er 1948. Norge er midt i gjenoppbygningsar-

beidet etter andre verdenskrig. Det er mange pro-

sesser mot landsforrædere, som støttet Tyskland 

under krigen. En av prosessene er rettet mot Knut 

Hamsun (1859-1952), Norges største levende 

skjønnlitterære forfatter på daværende tidspunkt. 

Det er denne prosessen som spiller en hovedrolle i 

Hamsuns siste bok, På Gjengrodde Stier (1949). Pro-

sessen danner en ramme om en større fortelling, 

som strekker seg tilbake til Hamsuns ungdom. Mens 

Hamsun, eller førstepersonsfortelleren i boka, av og 

til kommer tilbake til prosessen og dens kontekst, 

består boka for det meste av memoarer, strøtanker, 

historieskrivning og fiktive passasjer. I tillegg er det 

et dikt, et brev og en tale som er satt inn i boka; de 

siste to er historiske dokumenter. Det er denne 

blandinga av sjangre i På Gjengrodde Stier jeg har 

skrevet om i bacheloroppgaven min.  

Da boka utkom var forventninga at Hamsun 

ville gjøre rede for sin oppførsel under andre ver-

denskrig eller ville anke over straffesaken, men iste-

denfor «går [han] sine egne veier, går på gjen-

grodde stier, på andre veier enn dem man kunne 

forvente»1, som biografen Ståle Dingstad formuler-

te det på en fin måte. Hamsuns hensikt var ikke å 

vinne saken for retten, som forventet, men å vinne 

leseren for ettertida. Hamsun formulerte det sånn: 

«[J]eg skriver ikke for dagen idag, jeg skriver for den 

enkelte som kanskje kommer til å lese efter oss. Og 

jeg skriver for våre barnebarn.»2 

Formen Hamsun valgte for sin bok var like 

uventet som innholdet. I bacheloroppgaven min har 

jeg fokusert på begge deler, og også på koblinga 

mellom de to. Det er altså flere spørsmål som har 

vært ledende i min lesning av På Gjengrodde Stier: 

Hva er koblinga mellom formen og innholdet? Hvil-

ke sjangre finnes i boka? Finnes det sammenheng 

mellom alle de forskjellige delene? Disse spørsmåle-

ne har ført til mitt forskningsspørsmål: På hvilken 

måte er det Hamsun har valgt å fortelle sin historie 

for framtida? Har han benyttet seg for eksempel for 

det meste av fakta eller fiksjon, og med hvilket for-

mål? 

 Røde tråden i På Gjengrodde Stier er de de-

lene som er et stykke historieskrivning eller dagbok. 

Til sammen dekker de litt over tre år. De står i en 

kronologisk rekkefølge og begynner hver for seg 

med en nøyaktig datering. Gjennom hele boka dan-

ner disse delene en fortelling med crescendo som 

begynner på dagen Hamsun blir arrestert og slutter 

med «Idag har Høyesterett dømt, og jeg ender min 

skrivning»3. Resten av boka består imidlertid av 

mange forskjellige slags tekster som ikke kan identi-

fiseres som en bestemt sjanger. Ved siden av de 

daterte delene er det her noen eksempler av res-

ten, i rekkefølgen som i boka: (1) en samtale eller 

dialog, (2) del av en almanakk, (3) et brev, (4) et 

minne, (5) et dikt, (6) en historie, (7) språkfilosofis-

ke refleksjoner, og til slutt (8) en forsvarstale.4 I ba-

cheloroppgaven min brukte jeg flere teorier (for  
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eksempel ‘dialogismen’ av Mikhail Bakhtin 

og ‘fiksjonalitetsteorien’ av Dorrit Cohn) i en nærle-

sning av passasjer fra alle disse forskjellige delene 

for å finne sammenhengen. I denne artikelen skal 

jeg bare gå inn på del 20, som inneholder en del av 

en almanakk.5 

Som regel kan man si at almanakker tilhører 

sakprosa, og at de er basert på faktuell informasjon 

og historiske hendelser. Det samme gjelder histo-

rieskrivninga eller dagboka, almanakken, brevet og 

talen som er gjengitt i På Gjengrodde Stier, men det 

finnes eksempler på unntak i alle fall. Almanakker 

kan for eksempel inneholde små fiktive historier. 

Liesbeth Brouwer gir en oversikt av alt en almanakk 

kan inneholde: 

 

The almanac traditionally contained two 

 parts: the utile, or useful part, consisting of 

 weather forecasts, calendars, chronologies, 

 memorable historical events, market days and 

 the timetables of ships and stage coaches, 

 and the dulce, or sweet part, with amusing, 

 some times indecent and racy stories and light 

 verses, brought together under the heading 

 mengelwerk, or ‘miscellany’.6 

 

Almanakken i og for seg er en folkelig sjanger, men 

sammensetninga speiler hvor variert det store pu-

blikumet for almanakken kunne være: Det var noe 

passende for hver leser i almanakken. Selv om det 

er frisiske almanakker fra det 19. århundret som 

Brouwer har undersøkt, mener jeg at denne lista 

også gjelder norske almanakker, for lista stemmer 

overens med de mange forskjellige eksemplene 

Kirsti Bull gir i ‘Almanakk for Norge som Folke-

bok’ (2014). Dessuten hevder Bull: «Utover 1900-

tallet endrer oppsettet av Almanakken seg lite 

[...].»7 Det vil si at almanakkens innhold var ganske 

konstant under Hamsuns liv. 20. Delen i På Gjen-

grodde Stier, som presenteres som del av en alma-

nakk, hører tydeligvis til det som Brouwer kaller for 

«the sweet part», for det er en slags kjærlighetshis-

torie om to personer (Martin og Alvilde). Samtidig 

er den brukbare delen av almanakken, med kalen-

deren og historiske hendelsene, underforstått.  

Kjærlighetshistorien er en førstepersonsfor-

telling med preteritumformer og begynner ganske 

tradisjonelt: «Det begynte med at det var en mann 

som hette Berteus, han kom fra Kvæfjord og slo seg 

til.»8 Denne Berteus spiller ikke en særlig stor rolle i 

den egentlige historien for han dør allerede i det 

første avsnittet, men allikevel var det han som skap-

te vilkåret for at Martin og Alvilde kunne møtes og 

forelske seg. Forholdet deres minner om Hamsuns 

Landstrykere (1927): en kvinne som bor alene i 

Nord-Norge etter at mannen har forsvunnet (til 

Amerika, tror hun) og som har vanskeligheter med 

å begynne et nytt kjærlighetsforhold. En mann kom-

mer og går, og vet ikke hva som forventes av ham.  

Jeg argumenterer for at en mulig lesning av 

På Gjengrodde Stier er at sammensetninga av hele 

boka stemmer overens med almanakken: De mange 

daterte delene, som står i en kronologisk rekkefølge 

og skaffer informasjon om forløpet av Hamsuns liv, 

svarer til det brukbare i almanakken (utile), og de 

mange andre aspektene i boka, som historien, sam-

talen med vennen Martin og de minnene fra lang 

tid tilbake, svarer til det fine i almanakken (dulce). I 

denne lesningen fungerer almanakk-delen som en 

slags mise en abyme for hele På Gjengrodde Stier. 
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Fordi det er en dulce historie som gjengis i 

På Gjengrodde Stier, og ikke noe brukbart, mener 

jeg at det er i dette lyset hele boka skal betraktes: 

Almanakk-delen er en litterær tekst, liksom På 

Gjengrodde Stier i utgangspunktet er et litterært 

verk. Den intertekstuelle referansen til Landstrykere 

knytter På Gjengrodde Stier også tett til resten av 

Hamsuns litterære verker. Dessuten passer det fol-

kelige vesenet fra almanakken til det store publiku-

met Hamsun ville nå med sin bok: Hele Norge skulle 

overbevises, ikke bare den litterære verden. 

I den større analysen i bacheloroppgaven 

min har jeg vist at det finnes forskjellige  måter å 

tolke På Gjengrodde Stier som en sammenhengen-

de tekst, selv om boka virker til å være et sam-

mensurium med en i stor grad tilfellig rekkefølge. Å 

lese boka med fokus på almanakken er bare en 

måte å gjøre det på. Almanakker inneholder også 

mange forskjellige deler og er dessuten rettet til et 

stort publikum. Den delen av almanakken som gjen-

gis i På Gjengrodde Stier er, som sagt, en historie. 

Jeg mener at almanakk-delen i seg selv er en mise 

en abyme for hele boka, og at kjærlighetshistorien 

understreker det at det fiktive i På Gjengrodde Stier 

er større og viktigere enn det reelle og de historiske 

faktene. Dette er et svar på spørsmålet på hvilken 

måte Hamsun har valgt å fortelle sin historie: med 

mye vekt på det fiktive og det skjønlitterære.  

Stien Hamsun har valgt å vandre på i sitt sis-

te litterære verk er altså for det meste en fortsettel-

se på det han har vært så suksessfull med gjennom 

hele sitt liv – så suksessfull at han fikk nobelprisen 

for det i 1920.  Allikevel er det en sti, og ikke en stor 

vei, som vandrer fra og tilbake til Hamsuns historis-

ke selv, personen som ble anklaget i en rettsak etter 

andre verdenskrig. På noen momenter er relasjo-

nen mellom fortellingen og den historiske virkelig-

heta veldig klar, mens de mange andre stedene er 

overskyet med så mye annen informasjon at re-

lasjonen nesten ikke kan gjenkjennes. Allikevel viser 

den seg å alltid være der, når en ser godt etter. Men 

På Gjengrodde Stier er ikke en enkel tekst. Leseren 

må stille spørsmål å forstå det hele, og med hvert 

spørsmål dyttes det flere busker og andre vekster til 

side og kommer det litt mer informasjon fram. Fordi 

det må mye til av leseren å få en sammenhengende 

lesning av boka, varer inntrykket og blir leseren vir-

kelig påvirket. Til slutt er det dette som er virkelig 

viktig: Det er ikke sak å tildele På Gjengrodde Stier 

en bestemt sjanger, og der er ikke sak å argumente-

re for en bestemt interpretasjon som er bedre enn 

alle de andre. Det jeg vil vise er at På Gjengrodde 

Stier er åpen for så mange forskjellige tolkninger at 

den kan (og skulle) leses om og om igjen. Boka 

hører til den store rekke av utmerkede litterære 

verker Hamsun har skapt, og litteraturforskere har, 

nesten 70 år etter publikasjonen, ennå ikke skrevet 

ferdig om boka. 

    Noter & bibliografi → 

“Jeg mener at almanakk-

delen i seg selv er en mise en 

abyme for hele boka, og at 

kjærlighetshistorien under-

streker det at det fiktive i På 

Gjengrodde Stier er større og 

viktigere enn det reelle og de 

historiske faktene.” 
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Noter 

1:  Dingstad (2005: 337). 
2:  Hamsun (2009: 226). 
3:  Hamsun (2009: 319). 
4:  Samtale/dialog: 209-213; del av en almanakk: 213-217; brev: 226-231; minne: 246-251; dikt: 276-
 278; historie: 280-284; språkfilosofiske refleksjoner: 284-289; forsvarstale: 291-297. Nummereringa 
 følger Hamsun (2009). 
5:  Hamsun (2009: 213-217). 
6:  Brouwer (2016: 154), hennes kursivering. 
7:  Bull (2014: 210).  
8:  Hamsun (2009: 213).  
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In februari 2017 ben ik samen met de groep studenten 

Zweeds naar Björdal in Zweden afgereisd. Wij hebben 

daar honderden oude, handgeschreven documenten 

gedigitaliseerd zodat ze voor de toekomst veilig werden 

gesteld. Van alle honderden documenten die waren ge-

vonden hebben wij scans en foto’s gemaakt. Tijdens dit 

proces zeiden we onderling al tegen elkaar dat het wel 

heel tof zijn als iemand er iets mee zou doen voor zijn of 

haar scriptie. En die gedachte heeft altijd een plekje in 

mijn achterhoofd gehouden. 

Het daaropvolgende collegejaar mocht ik op uit-

wisseling naar Lund en tijdens deze Erasmusperiode ben 

ik gaan denken over een onderwerp voor mijn scriptie. 

Bij terugkomst in Nederland begon het scriptieseminar 

en daarin heb ik in overleg met Arjen Versloot en Lissan 

Taal-Apelqvist een onderwerp gevonden voor mijn scrip-

tie. Er was een idee, maar nog geen duidelijke richting 

dus daar heb ik nog een aantal weken aan moeten sleu-

telen totdat ik samen met Stephan Eekman de uiteinde-

lijke richting had gevonden. 

In mijn scriptie heb ik onderzoek gedaan naar de 

verhouding tussen dialect en standaardtaal in de boven-

genoemde documenten. Ik heb uiteraard niet alle hon-

derden documenten meegenomen in mijn onderzoek, 

maar heb gekeken naar documenten uit een tijdsperio-

de tussen de 18e en 19e eeuw. 

Voordat ik begon met een analyse van de docu-

menten, moest ik me gaan verdiepen in de ontwikkeling 

van de Zweedse taal door de eeuwen heen. Het Zweeds 

wat ik tegen zou gaan komen, zou nog weleens kunnen 

verschillen met het Zweeds wat ik heb geleerd. Daar-

naast wilde ik weten of er in dialect werd geschreven en 

in welke verhouding tot de standaardtaal dit het geval 

was. Daarom ben ik me ook gaan verdiepen in het lokale 

dialect, of eigenlijk moet ik zeggen de lokale dialecten-

groep onder de noemer: Västgötska [IPA uitspraak]. 

Met deze kennis in het achterhoofd begon ik aan 

het praktijkgedeelte van deze scriptie: transcriberen. 

Alle teksten waren met de hand geschreven en dus 

moesten ze ter verduidelijking worden getranscribeerd. 

Dit zorgde ervoor dat de analyse een stuk sneller zou 

gaan, omdat ik gelijk zou kunnen zien wat er daadwerke-

lijk in de documenten stond. Anders zou ik iedere keer 

weer moeten ontcijferen wat er precies stond. Daar-

naast is het voor toekomstig onderzoek goed dat een 

deel van de documenten is getranscribeerd, wat onder-

zoek naar de inhoud een stuk makkelijker maakt. Ik had 

echter nog nooit getranscribeerd en veel handschrift-

letters waren een mysterie voor mij en daarom ben ik 

me eerst gaan verdiepen in oude geschreven hand-

schriften. Ik was dan ook in mijn nopjes toen ik een bron 

vond waarin bepaalde letters werden beschreven (de å, 

ä, u, v en w) die ik maar niet kon ontcijferen. Ik vond het 

uiteindelijk superleuk om te transcriberen en vooral 

toen ik daadwerkelijk ging inzien wat er in de teksten 

stond. 

Toen al het voorwerk gedaan was, kon ik aan de 

analyse gaan beginnen om tot een uiteindelijke conclu-

sie te komen. Met de kennis die ik had opgedaan toen ik 

me verdiepte in de ontwikkeling van de standaardtaal en 

de lokale dialecten, kon ik checklists maken met eigen-

schappen. Met deze lijsten ben ik door alle getranscri-

beerde documenten heen gegaan om te kijken welke 

eigenschappen en kenmerken daarin terug waren te 

vinden. 

Uiteindelijk kon ik concluderen dat er in de docu-

menten die ik heb onderzocht weinig dialect is te vin-

den. Van de ontwikkeling van de standaardtaal in die tijd 

was in de teksten echter ook niet veel terug te vinden. 

De documenten wijken allemaal sterk af van het moder-

ne Zweeds, maar dat geldt ook voor het standaard 

Zweeds en het Västgötska van die tijd. Deze conclusie 

roept vragen op voor eventueel vervolgonderzoek, zo-

als: “Waarom wijkt het Zweeds zoveel af?” en “Waarom 

is er zo weinig dialect te vinden in deze teksten?” 

Dialecten in Projekt Björdal 
Jelle van der Vegt 
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Even voorstellen… 

Nieuwe docente Deens: Kristina Krake 

Wie? 
Kristina Krake is een nieuwe docente en onderzoekster aan de UvA. Ze is afkomstig 
uit Denemarken. 
 
Welke studies heeft ze gedaan? 
Ze heeft een master in Nordic Studies gedaan in Kopenhagen en een PhD die sterk gericht was op Scandinavische 
geschiedenis. Tijdens haar studietijd en onderzoeksperiode heeft ze universiteiten bezocht in Noorwegen, Zweden 
en Denemarken. Daar kon ze de juiste archieven raadplegen die ze nodig had.  
 
Hoe is ze op de UvA terecht gekomen? 
Op de UvA zochten ze nog een nieuwe docent en de vacature sloot goed aan op haar profiel. Als toerist was ze al 
eens in Amsterdam geweest en ze vond het een leuke stad. Sinds augustus is ze hier woonachtig. Ze geeft uiteraard 
les, maar is daarnaast ook nog steeds onderzoekster. 
 
Welke vakken geeft ze? 
Ze doceert, gezien haar brede achtergrond, wel meer vakken dan alleen Deense taalvaardigheid. Zo geeft ze ook les 
over Scandinavische geschiedenis en cultuur en over de Vikingtijd. Bovendien geeft ze een mastervak genaamd 
‘Identity and Migration in Modern Scandinavian Literature’.  
Lesgeven is een verplicht onderdeel naast onderzoek doen, maar ze vindt het best leuk. Ze benadrukt dat het ont-
zettend belangrijk is dat kennis wordt doorgegeven van onderzoeker op student.  
 
In oktober 2018 won ze een Deense prijs voor de beste PhD-thesis op het gebied van geschiedenis. Waar ging 
haar onderzoek over? 
Haar onderzoek (Scandinavia in the Age of Extremes: System Critique and the Defence of Democracy in the Interwar 
Period 1919-1939) richtte zich specifiek op het interbellum in Scandinavië. Ze bestudeerde hoe er met de democra-
tie werd omgegaan in deze roerige tijd waarin ook andere politieke systemen in beweging kwamen. Na de Eerste 
Wereldoorlog was bijvoorbeeld de Zweedse democratie nog jong en kwetsbaar, maar aan het einde van het inter-
bellum was het juist een heel sterke democratie geworden. Het had fascistische en communistische bewegingen 
goed weerstaan, net als de andere Scandinavische landen. Maar daarbuiten ging het in andere Europese landen 
helemaal niet zo goed of zelfs bijzonder slecht met de democratie. Haar onderzoek richtte zich dus op de vraag hoe 
het nou kon dat die verschillen zo groot waren geworden. 
Dat is ook gelijk een bruggetje naar haar huidige onderzoek. Ze is nu namelijk bezig met het comparatief bestude-
ren van politieke systemen in het interbellum in andere Europese landen. Hoe gingen zij om met crises en extreme 
politieke bewegingen? Ze drukt ons op het hart om altijd te blijven strijden voor de democratie. Je moet er actief 
aan meewerken, want alleen zo houd je het in stand. Neem het dus niet voor lief. 
 
Wat wil ze haar studenten meegeven? 
Ze vindt het belangrijk dat studenten voor zichzelf leren nadenken; kritisch denken dus. Ze moedigt ze aan om 
nieuwsgierig te zijn en vooral ook hard te werken. Maar ook is het belangrijk dat studenten leren studeren. Ze moe-
ten zich afvragen hoe ze slimmer kunnen worden en hoe ze kennis kunnen verkrijgen. 
 
Wat mist ze het meest aan Denemarken? 
Haar familie, maar die bezoeken haar of zij bezoekt hen met enige regelmaat. 
 
Heeft ze nog leuke tips voor een bezoekje aan Denemarken? 
Kopenhagen is uiteraard een heel interessante plek qua cultuur, maar ze raadt ons ook aan om eens te letten op 
hoe jonge mensen in die stad leven.  
Als je meer geïnteresseerd bent in Vikingen, geeft ze de vikingburcht van Trelleborg als tip. Ook van groot belang 
zijn de runenstenen van Jelling. En als je daar bent geweest ga je een stukje naar het zuiden om de Danevirke te 
bekijken. Dat zijn oude verdedigingswerken die al bestaan sinds de Vikingtijd.  



 

  Noorderlicht   |   # 1 / 2018-2019   |   10 

Niels Back studeert Internationale Betrekkingen aan 

de Universiteit Leiden en Scandinavië Studies 

(Zweeds) aan de Universiteit van Amsterdam. Op 

dit moment loopt hij een half jaar stage bij de     

Nederlandse ambassade in Stockholm.  

Terwijl ik dit schrijf, zit ik in een idyllisch rood 

Zweeds huisje aan de Stockholmse skärgård of ar-

chipel, dicht bij het historische Wira Bruk, aan de 

Roslagsleden, een wandelpad dat loopt van het 

noorden van Stockholm (Danderyd) naar Grissle-

hamn aan de Oostzee, ter hoogte van de Ålandsei-

landen. Het zonnetje schijnt en de lucht is onge-

woon fris. Dat het -2 graden is en dat het al vóór 

drie uur donker wordt, laat ik hierbij weg. 

 Dit laat wel zien hoe mooi het hier is: in elk 

seizoen en elk weertype verrast dit landschap. Van 

de zomer voer ik hier op een bootje - soms op een 

stoomboot van wel 100 jaar oud. Met een prachtig 

uitzicht en een zonnetje kijk je vanaf de boot uit op 

de duizenden eilanden met eigen natuur die voor-

bijschieten. Voor de bewoners van de eilanden is 

het standaard kost: die blijven lekker binnen zitten 

of lezen een boek op het dek.   

 Een mooie plek om te bezoeken, op een klein 

uur varen van Stockholm, is Vaxholm. Dit wordt ook 

wel de hoofdstad van de archipel genoemd. Hoe-

wel het maar een paar duizend inwoners heeft, is 

het er in de zomer levendig, met een markt en ge-

zellige cafés. Naast Vaxholm ligt de Vaxholms 

Fästning oftewel ‘Fort Vaxholm’. Een mooi bouw-

werk vol geschiedenis: vanuit hier werd Stockholm 

verdedigd tegen onder andere de Russen tijdens de 

Stormaktstid. Als je op stedentrip in Stockholm 

bent, is dit echt een aanrader.   

 Tijdens de sensommar (nazomer), in Zweden 

is dit eind augustus en begin september, ben ik nog 

een weekend naar de archipel geweest, inclusief 

ongeplande overnachting. Beginnend op Grinda, 

een rustig eiland dat geliefd is onder Stockholmers, 

omdat de oevers van het eiland niet zijn 

‘volgebouwd’. Uiteindelijk kwamen we op Möja 

aan, dat zowel aan de oostkant als aan de Oostzee 

ligt. Dit is dus het einde van de eilandengroep, hoe-

wel het de dag erna nog vier uur varen was naar de 

stad (!). Na een wandeling van bijna vijf uur kwa-

men we uit bij een fantastisch visrestaurant, waar 

een schipper nog echt de vis in de buurt ving. 

Waanzinnig goede kwaliteit, en met een cider een 

passende afsluiting van een mooi weekeinde in de 

Stockholmse archipel. 

Genieten van de Stockholmse archipel 

Niels Back 
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In de herfst verkleurt de omgeving en wordt het 

langzaamaan rustiger. Des te mooier is het om dan 

te gaan! Het weer is vaak nog best aangenaam en 

de natuur op zijn mooist. Zo was ik op Runmarö en 

het plaatsje Stavsnäs, op drie kwartier met de bus 

van Stockholm. Een schattig oud vissersplaatsje met 

de bomen in kleur, perfect voor een fika. Runmarö 

was ideaal voor een goede herfstwandeling. Plus-

punt: vanaf begin september kun je als je een abon-

nement hebt op het Stockholmse openbaar vervoer 

gratis reizen met de meeste boten in de archipel. 

 Op dit moment schijnt de zon dus nog, maar 

het is al bijna winter. Het sneeuwt (helaas) nog niet, 

maar het voelt al wel als winter. Het rijp ligt op de 

takken en de weilanden, en zelfs het water begint 

op sommige plekken al te bevriezen. De bladeren 

zijn van de bomen gevallen en er zijn weinig andere 

mensen. Zo was ik op het eiland Ljusterö, waar nog 

één restaurantje open was, en volgens het perso-

neel misschien wel driekwart van de huizen alleen 

in de zomer bewoond is, vaak door Stockholmers.  

 De lichtval is nu misschien nog wel mooier 

dan in de zomer: omdat de zon niet echt hoog 

komt, duurt de schemering wel bijna anderhalf uur. 

Dit levert prachtige plaatjes op! Bovendien, nu kerst 

eraan komt, is het tijd voor julebord. Veel typisch 

Zweeds eten op het platteland, wat wil een Scandi-

navist nog meer?      

 Kortom, als je op vakantie gaat naar Stock-

holm, en je wilt naast de gezellige drukte in de stad 

ook een beetje rust, ga naar de archipel! Op mijn 

lijstje staat nog steeds het museum Artipelag, een 

modern museum met moderne kunst met uitzicht 

op de eilandengroep. Op de archipel van Stockholm 

raak je eigenlijk niet uitgekeken en het blijft verras-

sen: det finns för mycket att upptäcka! 
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Erasmusverhalen 

Net als in andere jaren zijn er weer een aantal van onze medestudenten op 

Erasmus gegaan naar het hoge noorden. Hier vertellen zij hoe het ze is vergaan. 

Debbie Rensen 
Afgelopen zomer ben ik, na goede voorbereidingen (lees: enorm veel spa-

ren), verhuisd naar Kopenhagen. Ik volg hier vakken binnen de Economische 

faculteit en Politicologie, een keuze die me tot op heden nog erg goed be-

valt. In de afgelopen maanden is mijn leven ten opzichte van mijn leven in 

Amsterdam niet veel veranderd. Cultureel gezien is de stap van Nederland 

naar Denemarken niet intens groot en het bier vloeit hier net zo hard als in 

Amsterdam (al smaakt het helaas aanzienlijk slechter). Wat wel heel anders 

is hier, is de werkdruk – waar de algemene Erasmus ervaring hier bestaat uit 

zo’n twee dagen per week les hebben en verder veel feesten – word ik vier 

keer per week om acht uur ’s ochtends in college verwacht. Waar de door-

snee Erasmusstudenten dus vooral van een luxeleventje genieten, moet je 

als ‘Deense student’ helaas gewoon enorm hard werken, en heb je naast 

veel contacturen ook nog bergen leeswerk en opdrachten om je doorheen 

te slaan. Al met al is het in dat opzicht allemaal wel iets uitdagender dan de 

UvA.  

 Naast het studeren blijft er gelukkig ‘genoeg’ tijd over voor feestjes. 

Het is hier heel gebruikelijk om dat te doen op dezelfde plek waar je stu-

deert: het café in de universiteit. Het hangt er heel erg van af bij welke faculteit je studeert, maar bij ons is er elke vrij-

dag wel een andere Fredagsbar met een groot feest erachteraan. En ook voor internationale studenten wordt er ge-

noeg georganiseerd, bijvoorbeeld bij Studenterhuset. En dat zijn dan alleen nog maar dingen die gericht zijn op stu-

denten; er is altijd wel genoeg te doen in de stad. Kortom, in Kopenhagen zal je je niet snel vervelen.  

 Maar het belangrijkste is natuurlijk dat je hier compleet wordt ondergedompeld in de taal. Nou ja, deels dan, 

want in Kopenhagen spreekt iedereen net zo veel Engels als in Amsterdam, dus je moet wel echt moeite doen als je 

wat meer Deens wilt leren. Maar al met al is het natuurlijk al een grote verandering als je opeens vier uur per dag vak-

ken in het Deens moet volgen. Ik wist natuurlijk dat het niet makkelijk zou worden, maar zelfs mijn vier jaar aan de 

UvA kon me niet helemaal voorbereiden op deze unieke ervaring. 

Shadi Haydarlou 

Terwijl ik dit schrijf bevind ik me in mijn studentenkamertje in Lidingö (Zweden). Ik ben namelijk op Erasmus-

uitwisseling en studeer dit semester in Stockholm. Het eerste dat me opviel toen ik hier kwam, is dat alles hier zo 

groen is. Dat is zo fijn, zelfs in de collegebanken heb je door het raam een prachtig uitzicht! Dat is wel eventjes iets 

anders dan het uitzicht op auto’s en wat winkels in het P.C. Hoofthuis ;) 

 Op een uitwisseling leer je om zelfstandig te zijn en allerlei dingen zelf uit te vogelen. Dit is voor mij bijvoor-

beeld de eerste keer dat ik op mezelf woon. Omdat niemand in je directe omgeving uit Amsterdam erbij is, leer je 

om meer op jezelf te bouwen en vaardiger te worden in het volwassen zijn. Ik ben dankbaar voor deze opgebouw-

de zelfstandigheid, het zal me nog veel brengen als ik weer terugkom naar Amsterdam. 
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 Ik volg hier kindercultuur, kinderliteratuur 

en een avondklas filmmuziek. Ik heb de eerste 

twee vakken nu afgesloten en ik ben er heel posi-

tief over! Het waren interessante vakken met en-

thousiaste leraren. Ik moet wel zeggen dat ik best 

zenuwachtig was om de lessen in het Zweeds te 

gaan volgen, omdat ik bang was dat mijn Zweeds 

niet goed genoeg zou zijn vergeleken met de nati-

ve Zweden hier. Gelukkig lukt het prima om mee 

te komen met de lessen, en krijg ik af en toe zelfs 

complimenten over hoe bijzonder het wel niet is 

dat iemand uit een ander land in staat is om hun 

taal te spreken! Dus daar hoeven jullie je geen zor-

gen over te maken, ze zijn heel lief hier! :) 

 Al met al heb ik het hier ontzettend fijn en 

raad ik iedereen aan om ook op Erasmus te gaan!  

Het prachtige uitzicht vanaf mijn balkon! 

Jaike Guppen 

Via het Erasmus programma heb ik dit jaar het eerste semester doorgebracht aan de Universiteit van Oslo. Daar 

heb ik onder andere vakken over historische taalkunde en dialectologie gevolgd, allemaal in het Noors. Het is 

ontzettend leuk om de taal die je studeert constant om je heen te horen en te kunnen gebruiken in plaats van er 

alleen op de universiteit mee in contact te komen. Naast de colleges zijn er namelijk meer dan genoeg andere 

dingen te doen, zoals bij de 

studentenverenigingen, sportverenigingen en de 

studentpubs! Via het Erasmusprogramma kom je 

in een erg internationale groep terecht, waar-

door je niet alleen Noren leert kennen maar 

mensen van over de hele wereld. Hierdoor zijn er 

veel mensen die graag meer van Noorwegen wil-

len zien, en vaak worden er onderling dingen 

georganiseerd om door Noorwegen te reizen. Ik 

ben bijvoorbeeld met een groep vrienden uit 

onder andere Amerika, Finland, Duitsland en  

Canada gaan hiken in Odda, waar we een 12 uur 

durende wandeltocht naar Trolltunga gemaakt 

hebben. De mogelijkheid om naar het buitenland 

te gaan was één van de redenen dat Scandinavië 

Studies mij zo aansprak, en ik heb het enorm 

naar m’n zin gehad in Noorwegen. Ik heb veel 

nieuwe vrienden gemaakt, veel nieuwe dingen 

geleerd en mezelf kunnen onderdompelen in het 

Noorse dagelijks leven. 
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De donkere dagen voor kerst waren nog nooit zo donker… 

Maak plaats voor IJslands toptalent met een indringende thriller waar 
je hart van gaat racen! Op een koude avond in Reykjavik brengt Kata 
haar dochter Vala naar een schoolfeest en Vala keert nooit terug. Haar 
moeder worstelt met de wroeging dat ze haar dochter niet heeft     
gevraagd wat er die fatale avond speelde. Nu is het te laat.  

 

In de wanhopige zoektocht ontdekt Kata een mysterieuze briefwisse-
ling, Vala’s reputatie op school als ‘jezusmeisje’ en haar mysterieuze 
band met het poppenhuis dat ze ooit van haar vader kreeg. Wanneer 
de gruwelijke toedracht van Vala’s dood aan het licht komt, begint 
haar meedogenloze avontuur met een allesomvattend eindstation: 
gerechtigheid.  

 

Kruip in het hoofd van een moeder, verblind door verdriet en woede, 
voor wie de tijd van vergeven en vergeten voorbij is en verlangen naar 
wraak overheerst.  

‘Ik zal straffen dwingt ons om de lelijkste kant 
van de mensheid onder ogen te zien. Een gru-
welijke roman over geweld tegen vrouwen die 

een vraag oproept die niet iedereen durft te 
stellen.’ – Fréttablaðið 

STEINAR BRAGI (1975) is een IJslandse auteur van proza en poëzie. Hij debuteerde op zijn drieëntwintig-
ste met een dichtbundel die lovend werd ontvangen. In 2008 schreef hij zijn bestseller Women, over de 
rol van vrouwen in een steeds kapitalistischer samenleving. Women werd genomineerd voor de Nordic 
Council Literatuurprijs.  

Verschijnt 13 december 
2018 

Het Alfabethuis 

Noorderlicht boekentips 

Het Alfabethuis is een thriller over twee Engelse piloten in de 

Tweede Wereldoorlog die tijdens een verkenningsvlucht boven 

Duitsland worden neergeschoten. Om niet in handen van de 

vijand te vallen nemen zij de plaats in van twee patiënten die 

per trein op weg zijn naar een psychiatrisch ziekenhuis. Dan 

blijkt dat ze door hun actie de identiteit hebben aangenomen 

van twee hooggeplaatste SS-officieren. 

Jussi Adler-Olsen 

Uitgeverij Prometheus 
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Zeg dat je van mij bent  

Tijdens een vakantie twintig jaar geleden verdween Alice, de dochter 

van psychotherapeute Stella Widstrand, maar haar lichaam is nooit ge-

vonden. Als op een dag een nieuwe cliënte zich bij haar praktijk meldt, 

weet Stella zeker dat deze Isabelle haar verdwenen dochter Alice is. Ze 

doet er alles aan om Isabelle ervan te overtuigen dat ze moeder en 

dochter zijn. Maar dit is niet de eerste keer dat Stella haar dochter 

‘terugvindt’. De vorige keer dat dat gebeurde, werd ze gedwongen op-

genomen in een kliniek. Tegelijkertijd probeert iemand koste wat het 

kost te voorkomen dat Isabelle en zij een band krijgen. Langzaam maar 

zeker beginnen Stella en Isabelle te twijfelen aan hun herinneringen, 

hun geheugen en hun identiteit. 

Hoe ver is Stella bereid te gaan om haar dochter        

terug te krijgen? 

Zeg dat je van mij bent is een overdonderend geschreven psycholo-

gische thriller verteld vanuit het perspectief van drie vrouwen. Een aan-

grijpend verhaal over het verlies van je kind. Over rouw, schuld en ob-

sessie. 

Elisabeth Norebäck 

Uitgeverij Prometheus 

1793 

1793. Stockholm is in de greep van paranoia en samenzwerin-

gen. En dan wordt er een gruwelijk verminkt lichaam opge-

vist. Een romp en een hoofd, zonder ogen. Onderzoek wijst 

uit dat er maandenlange martelingen aan vooraf hebben 

moeten gaan. Voormalig jurist Cecil Winge staat voor de 

ogenschijnlijk onmogelijke taak om de identiteit van de romp 

én van de moordenaar te achterhalen. Het zal zijn laatste 

zaak worden, want door tuberculose nadert het einde van zijn 

dagen. 

Zijn pad voert hem tot diep in de sadistische clandestiene  

organisaties van de Zweedse elite. Maar ook tot in de genade-

loze standenmaatschappij, waar sloebers en zwendelaars    

alles op alles moeten zetten om te overleven. 

Natt och Dag schildert in 1793 een overweldigend portret van 

het achttiende-eeuwse Zweden, waar poederpruiken vertrapt 

in de goot liggen. Wars van alle romantiek toont hij het echte, 

soms ongekend ruwe leven in de statige straten en de smoe-

zelige steegjes van Stockholm, met haarscherp politiek inzicht 

en een geraffineerd plot. 

Niklas Natt och Dag 

Uitgeverij Prometheus 
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Koning in het noorden 
Een shakespeareaans koningsdrama aan het                    

Scandinavische hof. 

Denemarken, zestiende eeuw. Christian weet wat zijn taak 

in het leven is: de troon overnemen van zijn vader en heer-

sen over Denemarken, Noorwegen en Zweden. Maar ’s 

nachts, alleen in het donker, voelt hij zich onzeker. Adel en 

kerk doen er alles aan om zijn macht te beperken, of hij nu 

een kroon draagt of niet. Wie kan hij vertrouwen? De eni-

gen van wie hij zeker is zijn twee Amsterdamse burger-

vrouwen en zijn Vlaamse koningin Elisabeth. Wanneer zijn 

Amsterdamse minnares Duveke sterft en hij op zijn kwets-

baarst is, cirkelen zijn tegenstanders als wolven rond hun 

prooi. Hij moet al zijn kracht gebruiken om de macht te be-

houden waarvoor hij heel zijn leven heeft gestreden en 

leunt daarbij extra sterk op de raad van Duvekes moeder 

Sigbrit. Wat blijft behouden? Zijn idealen of zijn kroon? 

Femke Roobol 

Uitgeverij Prometheus 

Konijnenhemel Konijnenhemel is een bundel met verhalen van de Zweed-

se auteur Inger Edelfeldt die voor het eerst in het Neder-

lands is vertaald. Een aantal van deze verhalen gaat over 

de conflictueuze overgang van adolescentie en onaange-

pastheid naar volwassenheid en identiteit. Daarbij staan 

de sociale buitenwereld en het innerlijke bewustzijn vaak 

tegenover elkaar, terwijl er anderzijds  naar een gemeen-

schappelijke oplossing gezocht wordt. Bijzonder aan de 

verhalen is dat de personages vaak meerdere identiteiten 

hebben, waardoor bijvoorbeeld de donkere kanten van 

het leven worden belicht.  

Volgens vertaalster Petra Broomans kan het werk van 

Edelfeldt worden beschreven als een mengeling van    

Astrid Lindgren en Franz Kafka. Daarnaast kan die meta-

morfose worden gelezen als het protest van een jonge 

vrouw tegen de verwachtingen die haar vriend en moe-

der van haar hebben. ‘Ze weigert, net als Pippi Langkous, 

om het stereotype beeld dat de maatschappij van meisjes 

en vrouwen heeft te bevestigen en vlucht in de identiteit 

van een dier,’ aldus Broomans in het nawoord van het 

boek.  

Inger Edelfeldt 

vertaling Petra Broomans, Elina van der Heijden e.a.  

Uitgeverij Wilde aardbeien 
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De kat van Dovre en andere 
Noorse volks sprookjes 

In deze bundel maak je kennis met 35 korte verhalen en 

mysterieuze volkssprookjes van de bekende Noorse     

auteurs Peter Christen Asbjørnsen (1812-1885) en Jørgen 

Moe (1813-1882). Regionale en nationale karakteristie-

ken worden in deze verhalen gecombineerd met een uni-

verseel karakter. Reuzentrollen, prinsessen die op beren 

rijden en de onbevangen held Askeladd komen veelvuldig 

aan bod. Bijzonder aan deze uitgave zijn ook de originele 

illustraties van de succesvolle tekenaars Theodor Kittel-

sen en Erik Werenskiold. De bundel sprookjes was des-

tijds in Noorwegen een grote bron van inspiratie voor 

folkloristen en taalkundigen. Uiteindelijk zijn de sprook-

jes van Asbjørnsen en Moe toegevoegd aan het Europese 

culturele erfgoed. De verhalen zijn rechtstreeks vanuit 

het Noors in modern Nederlands vertaald, zonder de  

karakteristieke Noorse elementen uit het oog te           

verliezen.  

Peter Christen Asbjørnsen & Jørgen Moe  
vertaling Carla Joustra, Lucy Pijttersen & 
Kim Snoeijing 
Uitgeverij Wilde aardbeien  

Leonora Christina Ulfeldt -  
Herinneringen aan mijn rampspoed  
Herinneringen aan mijn rampspoed is een echte Deense lite-
raire klassieker. Gravin Leonora Christina Ulfeldt (1621-
1698), dochter van de Deense koning Christian IV en gravin 
Kirsten Munk, vertelt in dit boek over haar gevangenschap 
die 21 jaar duurde. Leonora Christina werd opgesloten     
omdat haar van corruptie verdachte man het land uit 
vluchtte. Eenmaal gevangen mocht ze niets, waardoor ze 
creatief moest zijn om ervoor te zorgen dat ze een pen,    
papier en inkt had om mee te schrijven. Dankzij haar sterke 
karakter lukte haar dit en zo begon Leonora Christina met 
het schrijven van een dagboek dat een uniek inkijkje geeft in 
de politieke verhoudingen in Denemarken in de 17e eeuw. 
Daarnaast maakt ook haar vaak humoristische manier van 
vertellen dat het dagboek een aanrader is om te lezen. 
Leonora Christina eindigde haar verhaal als volgt: 
 
“Mijn gevangenschap had eenentwintig jaar, negen maan-
den en elf dagen geduurd. 
Koning Frederik III liet me gevangenzetten op 8 augustus 
1663, koning Christian V gaf me de vrijheid op 18 mei 1685. 
(…) Allerliefste kinderen, dit is het grootste deel van het ver-
meldenswaardige dat zich binnen mijn gevangenismuren 
heeft afgespeeld. Ik leef nu in de hoop dat het God en Zijne 
Koninklijke Majesteit zal behagen dat ik jullie zelf dit verslag 
kan laten zien; moge God Zijn genade daarvoor geven!” 
 

Leonora Christina Ulfeldt (autobiografie) 

Vertaling: Jan Baptist 

Uitgeverij Wilde aardbeien 
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Noorderlicht Testpanel:  
“Matbar” - Zwolle 

Saskia Massink 

Het is weer tijd voor het Noorderlicht testpanel, 
waarin redactieleden van de Noorderlicht op bezoek 
gaan bij restaurants met een Scandinavisch tintje en 
eens gaan kijken hoe het is om daar te eten. Deze 
keer zijn we langs geweest bij eetcafé Matbar in 
Zwolle, waar we de lunchkaart onder de loep moch-
ten nemen.  

Vanaf Amsterdam Centraal ben je met de 
intercity in een uurtje in Zwolle en ook vanuit 
Utrecht en Nijmegen is Zwolle binnen een uurtje 
bereikbaar. Matbar bevindt zich in het centrum van 
de stad, aan de Luttekestraat. Het restaurant is met 
slechts tien minuten lopen makkelijk te bereiken 
vanaf het station.  

Het idee van Matbar komt van Henk Jan 
Kampman, die samen met zijn zus hard werkt om 
Nederlanders kennis te laten maken met de Noorse 
keuken. Hij heeft zelf een tijdje in Noorwegen ge-
woond en heeft daar als chef-kok ook in de horeca 
gewerkt. Toen hij weer terugkeerde naar Nederland 
wilde hij graag zijn ervaringen uit de Noorse keuken 
met Nederlanders delen en mensen laten zien (en 
vooral laten proeven) hoe lekker en interessant het 
eten uit Scandinavië kan zijn.  

Traditioneel Scandinavisch eten roept bij 
veel onwetende mensen vaak de gedachte aan rau-
we, stinkende vis op. Afgezien van hier en daar een 
waaghals die dat wel zou aandurven klinkt dat voor 
de meeste hongerige klanten natuurlijk niet bepaald 
aantrekkelijk. Daarom is er bij Matbar gekozen voor 
een vleugje Scandinavisch in plaats van traditioneel 
Noors en Scandinavisch eten. Er worden bekende 
gerechten geserveerd met een Noors tintje.  

Deze Scandinavische inspiratie is niet alleen 
terug te vinden op de lunchkaart, maar ook op de 
drankkaart. Zo wordt er bier geserveerd van brou-
werijen uit onder andere Noorwegen, Finland en 
IJsland! 

Bij Matbar kun je zowel lunchen als dineren. 
In het geval van de lunchkaart staat er uiteraard vis 
op het menu, maar mocht je net als ik nou een van 
die Scandinavië liefhebbers zijn die geen fan is van 
vis dan is er ook voor jou genoeg keuze! Wij hebben 
gekozen voor een broodje BLT (Bacon Lettuce To-
mato) en een karbonade smörbröd met gehaktbal-
letjes en ei. Alle lunchgerechten worden geserveerd 
op heerlijk zuurdesembrood, zijn rijk belegd en zien 
er mooi en smakelijk uit.  

Het restaurant zelf heeft een erg aantrekke-
lijke stijl die meteen doet denken aan Scandinavië. 
De rustige pastelkleuren gecombineerd met zachte 
nepbonthuiden, kussentjes en kaarsjes zorgen voor 
een fijne, huiselijke en gastvrije sfeer. Wij bezochten 
het restaurant op een koude en grijze dag, maar 
binnen voelden we ons warm en comfortabel. Ook 
is het personeel erg gastvriendelijk en zorgen ze er-
voor dat alles naar wens is! 

Als je je familie, vrienden of kennissen een 
keer wil laten zien dat de culinaire kant van Scandi-
navië echt niet alleen bestaat uit rottende vis maar 
ook erg mooi en heel lekker kan zijn, dan is Matbar 
absoluut een goede plek om mensen kennis te laten 
maken met Scandinavisch eten en drinken! Het res-
taurant is geopend van woensdag tot en met zater-
dag, en reserveren kan via de website: 
www.matbar.nl.  

http://www.matbar.nl
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Noorderzicht 
Veel van onze lezers zijn de afgelopen zomer-

vakantie noordwaarts vertrokken. Geniet hier 

van een kleine impressie van hun reizen!  

↑Eliza Baart—Kerimäki (Finland) 

   ←Nettie Olsthoorn—Molte i Norge 

↓Jelle van der Vegt—Lindisfarne  
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↑Eliza Baart—Strand Hamina (Finland) 

→Tineke Jorissen-Wedzinga—Het goede leven 

↘Nettie Olsthoorn—Noorwegen 

↓Jelle van der Vegt—Lindisfarne 


