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Het is nog heel even doorzetten, maar 
dan zit het jaar er alweer op. Ik denk 
dat we kunnen terugkijken op een 
ontzettend gezellig studiejaar! En na-
tuurlijk een hartstikke leuke studiereis 
naar de Öresund, met een bezoek aan 
de universiteit van Lund, kamelåså, 
Cards Against Humanity en het uit 
proberen te spreken van Deense 
straatnamen.  
 
Helaas is dit alweer de laatste editie 
voor de zomervakantie. Graag willen 
wij onze adverteerders bedanken voor 
hun vertrouwen in ons blad! Verder 
kun je in dit nummer inspiratie op-
doen voor je vakantieplannen: bij-
voorbeeld gaan hiken in Noorwegen, 
een Deense “ridder van de weg" wor-
den, of dicht bij huis blijven en je 
Zweeds oefenen in een Amsterdams 
café. Ook kun je je leeslijst voor deze 
zomer aanvullen met alle Scandinavi-
sche boekentips.  
 
Veel leesplezier met deze Noorder-
licht en alvast een geweldige zomer-
vakantie gewenst! 
 
Namens de gehele bladcommissie, 
Janneke van Engeland 
 
P.S. Lijkt het je leuk om in de blad-
commissie van volgend jaar te zitten?  
Stuur dan een e-mail naar  
redactienoorderlicht@nordom.nl! 
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Marit Smelter 
 
Veel Scandinavische landen kennen hun eigen kleder-
dracht. IJsland kent haar Þjóðbúningurinn, de Faeröerei-
landen kennen hun eigen volksdrachten en Noorwegen 
heeft haar bunad. Buiten Scandinavië wordt er snel gewe-
zen naar de Schotse kilt als traditionele nationale kleder-
dracht. Maar, zijn deze outfits wel echt traditioneel? Zijn 
ze zo oud als wordt voorgedaan, zijn ze zo authentiek, 
zijn ze wel zo kenmerkend voor het land of de regio? In 
de jaren ’80 heeft Eric Hobsbawm een theorie geformu-
leerd waarin hij verklaart dat veel 
tradities die de (westerse) wereld 
kent, in feite verzonnen zijn: zijn 
“theory of invented traditions”. 

Veel Noren zijn trots op 
hun regionale herkomst: ze blijven 
hun dialect graag spreken, ze eten 
hun regionale kerstmenu als het 
moet aan de andere kant van de 
wereld nog; evenzo zijn ze trots op 
hun traditionele bunad. In mijn scriptie voor de bachelor 
Europese Studies besloot ik om de bunad als casus naast 
de theorie van verzonnen tradities te leggen. In dit artikel 
zal ik een paar leuke feiten pakken uit de theorie en de 
klederdracht. Mocht je meer willen lezen over de achter-
grond van de bunad en de theorie zelf, dan kun je natuur-
lijk ook mijn scriptie lezen. 

De officiële betekenis van “bunad” is gerecon-
strueerde klederdracht, gebaseerd op historische bronnen 
uit een bepaalde regio. In werkelijkheid wordt de term 
veel breder toegepast omdat de grens van de definitie 
nogal grijs is: sommige bunader zijn slechts deels geba-
seerd op historische bronnen (en daarom bestaan er meer 
dan 400 verschillende bunad-kledingstukken). Ze worden 

gedragen op hoogtijdagen, zoals de nationale feestdag of 
Kerst. De meeste bunader worden met de hand gemaakt 
en daarom begint de prijs voor een (dames-)bunad bij de 
grote leveranciers bij 20.000 Noorse kronen, zo rond de 
2500 euro. Met sieraden, cape en andere toebehoren ben 
je al gauw het dubbele kwijt en als hij volledig met de 
hand gemaakt is (dus ook alle borduursels) door een 
Noors vrouwtje ben je drie keer zo veel kwijt. En toch 
heeft ruim twee derde van de vrouwen en één op de vijf 
heren in Noorwegen een eigen bunad. 

Een aspect van Hobsbawms theorie is dat tradi-
ties populair worden in periodes van 
een snelle sociale verandering. Hobs-
bawm haalt de opkomst van het natio-
nalisme in West-Europa aan als be-
langrijkste omwenteling. Om een na-
tie eensgezind te maken, was het no-
dig om burgers te verenigen. Hierbij 
was het vinden van een nationale ge-
schiedenis en de daarbij horende tradi-
ties een veelgebruikt middel. Dat 

sommige tradities hiervoor werden aangepast of geleend, 
werd maar even niet gezegd tegen de burgers. De natio-
nalistische stroming kwam overgewaaid uit onder andere 
Duitsland en deze stroming focuste zich op landelijke 
cultuur, een cultuur waarvan men meende dat hij het 
minst was beïnvloed door buitenaf. 

In Noorwegen vond er in 1814 een grote maat-
schappelijke omwenteling plaats – in de hogere kringen 
dan – bij het ontwerpen van een eigen grondwet en het 
oprichten van een nationaal parlement. Noorwegen was 
eeuwenlang overheerst geweest door Denemarken en de 
culturele elite wilde Noorse aspecten dus graag benadruk-
ken. Door middel van oprichting van folkehøyskoler en 
de groeiende populariteit van het volksdansen onder lei-

D e  b u n a d :   

e e n  v e r z o n n e n  t ra d i t i e  u i t  N o o r w e g e n ?  

 
Handel met Nederland heeft invloed gehad op borduursels op bunader. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Links: meubelschildering uit Hindeloopen.       Rechts: rosemaling uit Telemark. 

“Tradities worden 
populair in periodes 
van een snelle socia-

le verandering” 
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ding van Hulda Garborg, bereikte de interesse voor natio-
nale en regionale kledij eind 19e eeuw alle lagen van de 
bevolking. 
Twee andere belangrijke aspecten van de theorie zijn dat 
tradities niet landelijk zijn, maar overgenomen uit andere 
culturen: er heeft een cultuurtransfer plaatsgevonden. 
Daarnaast hoeft een traditie helemaal niet oud te zijn: een 
traditie kan afkomstig zijn uit pas eind 19e eeuw.   

De cultuurtransfer is bij de bunad inderdaad terug 
te zien; deze is beïnvloed door Europa. Door modestro-
mingen aan het hof en handel met andere Europeanen 
kwamen buitenlandse kenmerken helemaal naar afgele-
gen dorpjes waar het werd geadopteerd en deels aange-
past aan lokale kledingtradities, ondanks dat de nationa-
listische stroming meende dat deze cultuur authentiek 
was. De Rautrøya, een damesbunad uit de regio Tele-
mark uit eind 18e eeuw, is op deze manier afkomstig van 
Franse mode, waarschijnlijk vanwege de culturele en mi-
litaire banden die Denemarken, de toenmalige heerser 
over Noorwegen, had met Frankrijk. De geweven riem is 
gebaseerd op kledinggebruik uit Spanje. Een aantal ande-
re bunader heeft zelfs niet-westerse materialen zoals zijde 
en damast: twee materialen die via handel met het Oosten 
hun intrede deden in Noorse klederdracht. Nog een leuk 
feitje: handel tussen Nederland en Noorwegen floreerde 
in de 17e en 18e eeuw. Hierdoor belandde Nederlandse 
schilderkunst, zoals de meubelschilderingen waar Hinde-
loopen (Friesland) bekend om stond, in Noorwegen en 
beïnvloedde het folklore daar, zoals de rosemaling-
schilderingen. 

De interesse voor bunader werd pas wijder ver-
breid over Noorwegen door de folkehøyskoler en het 
volksdansen. Kleine huisnijverheidsbedrijfjes en jonge-
renverenigingen gingen onderzoek doen naar regionale 
tradities en gingen bunader produceren. Daarom ontstond 
“massa-interesse” van bunader pas rond de eeuwwisse-
ling van 1900. Rond deze tijd was er echter niet overal 
meer goed bronmateriaal beschikbaar, dus baseerde men 
regionale gereconstrueerde bunader op aspecten die niets 
met klederdracht te maken hadden, zoals gebeurde bij de 
Vest-Opplandbunad uit het Zuidwesten van Noorwegen. 
De kenmerkende borduursels, stof en kleur werden geko-
pieerd van een blauw geborduurd sledekussen uit 1762. 
De borduursels van de Vestlandbunad zijn dan weer ge-
baseerd op rosemaling van een oude kist. Van bunader 
die wel gebaseerd zijn op overgeleverde kledingstukken 
en historische bronnen is het echter mogelijk dat deze 
alsnog niet representatief zijn voor de kleding van de 
toenmalige boeren. Deze dagelijkse kleding was vaak 
versleten en het niet waard om genoteerd te worden. His-
torische bronnen lieten dus vaak de feestkleding zien en 
hier zijn bunader dan op gebaseerd. Een algemeen ge-
bruik van de traditie zoals we tegenwoordig kennen, het 
dragen van bunader op hoogtijdagen, werd pas echt ge-
bruikelijk na de Tweede Wereldoorlog. 

Er zijn nog zo veel meer voorbeelden en kenmer-
ken te noemen waar helaas geen plek voor is. Over het 

algemeen genomen komen veel aspecten van de bunad 
overeen met Hobsbawms traditie, al bestaan er zo veel 
bunader, gebaseerd op zo veel verschillende bronnen 
afkomstig uit zo veel verschillende tijdsperken dat er 
geen eenduidige conclusie getrokken kan worden. 

Øst-Telemarks Raudtrøyebunad, vroeg 1800, hier 
verwijs ik in het vierde kopje naar met het Franse model 
en de Spaanse riem.  

 
Mocht je het onderzoek naar de herkomst van de 

Schotse kilt willen lezen, kan ik het artikel “The High-
land Tradition of Scotland” van Hugh Trevor-Roper uit 
1983 aanbevelen. Deze kilts blijken slechts voor een heel 
klein deel op kledingtradities van herders uit de High-
lands te zijn gebaseerd en voor de rest te zijn aangepast 
en verzonnen als promotie van de Schotse en Engelse 
identiteit in het begin van de negentiende eeuw. 
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Z o n ,  ze e ,  s t ra n d  
i n  D e n e m a r ke n  

 
Paulette van der Voet 

 
Het is bijna vakantie en ook Denemarken heeft alles  

in huis voor een heerlijke vakantie aan zee.  
Met een beetje mazzel heb je ook de zon erbij en  
dan kun je de hele vakantie op het strand liggen  

luisteren naar mensen die Deens praten. 

Grenen, Skagen 

Voor dit speciale strand moet je naar 

het uiterste puntje van Jutland reizen, 

maar dan heb je ook wel wat. Hier ko-

men namelijk de Noordzee en het Kat-

tegat samen en botsen de golven daad-

werkelijk op elkaar. 

Rømø 

Een van de breedste stranden 

van Europa vind je op dit 

Deense Waddeneiland. Dit 

strand heeft nog iets speci-

aals; je mag er namelijk met 

de auto rijden. 

Ishøj strand 

Als je in Kopenhagen bent en 

opzoek bent naar een strand, is 

dit een handige plek om naar toe 

te gaan. De ov-verbinding is 

goed naar deze buitenwijk en er 

is een leuk zandstrand. 

Rubjerg Knude Fyr 

Een strand kun je dit niet direct 

noemen, maar er is wel zee en zand. 

Een hele hoop zand. Zoveel zelfs 

dat er grote zandduinen zijn ont-

staan met een vuurtoren die hele-

maal onder het zand verdwijnt.  

Løkken 

Dit is een leuke mengelmoes 

van een vissersdorpje en een 

toeristische badplaats. 

Lyngvig 

Hier moet je naartoe 

voor een mooi 

Noordzeestrand, 

brede duinen en een 

witte vuurtoren. 

Møn 

Mooie zandstranden zul je hier niet 

vinden, maar wel adembenemende, 

witte krijtrotsen en keienstranden. Als 

je goed je best doet, kun je hier zelfs 

fossielen vinden. 

De vuurtoren op de achtergrond is Rubjerg Knude Fyr.  

Voor een schitterend filmpje van de vuurtoren, kijk op: https://youtu.be/IKGdKG1otL4 



 

Noorderlicht | #2/2014|2015 | 7 

Henk van der Liet 
 
Tijdens mijn studententijd heb ik gedurende de zomerva-
kanties vaak in Denemarken gewerkt. Meestal reed ik dan 
met de fiets naar Denemarken en als mijn vakantiebaantje 
erop zat, fietste ik nog een paar weken het land door. Ik 
wilde zoveel mogelijk van Denemarken zien en niet al-
leen de bekende toeristische plekken. Denemarken is een 
heel overzichtelijk land, het is niet zo uitgestrekt als 
Noorwegen en Zweden en de fiets bleek een heel goed 
vervoermiddel te zijn. Zo leerde ik Denemarken, de taal 
en de cultuur vrij snel redelijk goed kennen. 

Al lange tijd ben ik geïnteresseerd in het thema literatuur 
en mobiliteit. Dat geldt voor reisverhalen, verslagen van 
ontdekkingsreizen en een thema als literatuur en migratie. 
De laatste jaren ben ik ook bezig met het verschijnsel van 
de landloper, zwerver of vagebond in de Scandinavische 
literatuur. Niet alleen beschrijvingen van dergelijke rond-
trekkende figuren interesseren me, maar ook schrijvers 
die je literaire vagebonden zou kunnen noemen. Dan gaat 
het vooral om nogal marginale auteurs die maar weinig 
sporen in de literatuurgeschiedenis hebben achtergelaten, 
maar die om uiteenlopende redenen toch van belang zijn 
geweest. Bijvoorbeeld omdat ze een centrale rol hebben 
gespeeld bij het introduceren van een stijl of een bepaald 
literair verschijnsel. 

Met de fietstochten uit mijn studietijd door Denemarken 
in mijn achterhoofd, herinnerde ik me ineens iets dat nu – 
vele jaren later – een rol is gaan spelen in mijn onderzoek 
naar literatuur en mobiliteit. Want tijdens die tochten zag 
ik soms wat merkwaardig uitgedoste figuren langs de 
kant van de weg lopen. Vaak, maar niet altijd, waren het 
wat slonzige mannen, altijd met een hoed op en met aller-
lei speldjes, medailles, vlaggetjes en andere versierselen 
op hun kleren en hoofddeksels. Ze hadden vaak een kin-
derwagen of een handkar bij zich en ze liepen meestal 
alleen, hooguit vergezeld van een hond. 

Er lopen wel meer mensen langs de kant van de weg, 
maar wat me op een bepaald moment begon op te vallen 
was, dat deze – wat rommelige figuren – er op de een of 
andere manier allemaal ongeveer hetzelfde uitzagen: de 
kleding, de speldjes, medailles, de hoed, de kinder- of 
wandelwagen, de Deense vlaggetjes. Het leek wel alsof 
ze geüniformeerd waren. 

Er is veel dat je niet direct begrijpt als je als buitenlander 
een vreemd land bezoekt. Dat geldt zelfs voor een land 
dat in veel opzichten op het onze lijkt, maar deze zwer-

vers kon ik niet goed thuisbrengen. Denemarken is im-
mers een welvarend en goed georganiseerd land en daarin 
kon ik deze rondtrekkende vagebonden niet goed plaat-
sen. Waren het bedelaars, seizoenarbeiders, verlopen hip-
pies of rondtrekkende Roma? 

Ook in steden en dorpen kwam ik ze wel eens tegen, 
meestal in kleine groepjes in de buurt van een supermarkt 
in het gezelschap van de lokale dronkaards. Maar je kon 
duidelijk verschil zien tussen de plaatselijke alcoholische 
drop-outs en de rondzwervende mannen – vrouwen heb 
ik slechts zelden gezien – met hun herkenbare hoeden, 
kinderwagens en medailles die ik onderweg was tegen 
gekomen. Toen ik bij vrienden navraag deed naar dit 
aparte verschijnsel, bleek er ook een woord voor te be-
staan: landevejsridder. 

Inmiddels ben ik er achter gekomen dat deze "ridders van 
de weg" inderdaad een zekere eenheid vormen. De kleren 
en insignes die ze dragen zijn herkenningstekens en de 
meesten hebben ook een nieuwe zwervers-naam gekre-
gen toen ze "officieel" vagebond werden. In verband met 
de naamgeving en de ballotage, maar ook voor het be-
slechten van onderlinge conflicten en het sluiten van 
"huwelijken", komen de Deense vagebonden jaarlijks 
bijeen tijdens de jaarmarkten van Hjallerup (Noord-
Jutland) en Egeskov (Fyn). De naamgeving lijkt overi-
gens heel sterk op het geven van bijnamen zoals dat ook 
bij ons op het platteland vaak gebeurde; iemand werd 
naar zijn of haar geboorteplaats, beroep, uiterlijk of een 
handicap genoemd. Recent kwam ik op een website de 
volgende voorbeelden tegen, die voor zich spreken: Ban-
jo Per, Birthe med Krøllejernet, Dingelbel, Anderledes, 
Ullaby, Lyset, Balladen, Sprællemanden en Børge 
Sønderjyde. 

Film en literatuur 

Als je er op gaat letten kom je in de literatuur en in films 
heel veel zwervers tegen. Iedereen kent natuurlijk het 
personage van de tramp, dat Charlie Chaplin in tientallen 
stomme films heeft uitgebeeld en in Nederland was in de 
jaren 60 en 70 de televisieserie Swiebertje razend popu-
lair, met als centrale figuur de gelijknamige zwerver.  Als 
je de definitie van het begrip zwerver wat oprekt, dan kun 
je ook denken aan een film als Easy Rider (1969) of de 
roman On the Road (1957) van Jack Kerouac. En in de 
Deense filmgeschiedenis is Vagabonderne paa Bak-
kegaarden (1958), met de zeer populaire acteur Poul 

Reichhardt nog steeds een klassieke familiefilm. >> 

Langs de kant  
van de weg  
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In veel van deze series en films zijn zwervers min of 
meer tragikomische figuren die of op zoek zijn naar de 
zin van het bestaan. Maar ze houden ook vaak de maat-
schappij een spiegel voor door hun afwijkende gedrag, 
iets dat zeer zeker geldt voor de personages Vladimir en 
Estragon in het absurdistische toneelstuk Waiting  voor 
Godot (1952) van Samuel Beckett, die ook vagebonden 
zijn, al komen ze niet van hun plek. 

In de 20ste-eeuwse Deense literatuur vinden we ook 
schrijvers die zelf een zwervend bestaan hebben gehad en 
daar over schrijven. Als we de beroepsreizigers (zoals 
ontdekkingsreizigers, zeelieden e.d.) voor het gemak 
even buiten beschouwing laten, dan kom je in de Deense 
literatuur namen tegen als Mogens Klitgaard, (Gud mild-
ner Luften for de klippede Faar, 1938), Nis Petersen en 
de Deens-Noorse auteur Aksel Sandemose. De belang-
rijkste Scandinavische zwerver-schrijver in de 20se eeuw 
is zonder twijfel Knut Hamsun, die niet alleen zelf een 
tijdlang rondzwierf – onder meer in de VS – maar die ook 
een monumentale romancyclus schreef over zwervers: 
Landstrykere (1927), August (1930) en Men Livet lever 
(1933). In de Zweedse literatuur komen we eveneens re-
gelmatig landlopers tegen, zoals in Vägen till Klockrike 
(1948) van Harry Martinson. 

Dit zijn allemaal voorbeelden van belangrijke, canonieke 
auteurs, maar er zijn minstens zoveel Scandinavische 
schrijvers die ook rondtrokken maar die we niet of nau-

welijks kennen omdat ze om een of andere reden buiten 
de aandacht van de literatuurgeschiedenis zijn gebleven. 
Daar zou ik me de komende jaren graag wat meer mee 
bezig willen houden, ook in mijn onderwijs. 

Mobiliteit betekent in onze geglobaliseerde wereld van-
daag iets heel anders dan in de tijd van mijn eerste ken-
nismaking met – en fietstochten door – Denemarken. In 
de afgelopen decennia is er ontzettend veel gebeurd op 
praktische en theoretisch gebied waardoor zich nieuwe 
mogelijkheden hebben aangediend voor onderzoek. 
Vooral de zogeheten spatial turn in de literatuurweten-
schap opent nieuwe wegen voor het onderzoeken van de 
ruimtelijke, topografische aspecten van zowel moderne 
als oudere literatuur. Daarnaast maakt de opkomst van 
nieuwe elektronische media en de groeiende beschikbaar-
heid van databestanden het mogelijk om vragen te beant-
woorden die we tot nu toe moesten laten liggen. Zoals 
bijvoorbeeld literatuur-sociologische vragen naar de bete-
kenis van het reizen en zwerven voor het succes van een 
oeuvre, of boekhistorische vragen naar de productie en 
circulatie van de werken van rondtrekkende auteurs door 
de eeuwen heen. 

Enkele eerste steekproeven heb ik al gedaan aan de hand 
van het oeuvre van de volledig vergeten auteur William 
Waagner (1900-1942), daarover wellicht meer in een vol-
gend nummer. 

Studiereis  naar de Öresund

 

 
 

Een advertentie in ons blad is de perfecte ma-

nier om een gevarieerde groep mensen te be-

reiken die allemaal een passie voor Scandina-

vië hebben. 

 

Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt 

u via de mail contact met ons opnemen. 

redactienoorderlicht@nordom.nl 
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Jelle van der Vegt 

Foto’s: Eelke Satijn 

Vandaag is het eindelijk zover! Na maandenlange voor-

bereidingen ging vanochtend de wekker om vier uur. Ma-

rits vader was zo aardig om ons naar Schiphol te brengen. 

Daar hadden we om kwart over vijf afgesproken bij de 

rood-wit geblokte kubus in Plaza. Op het moment dat we 

daar aankwamen stond al bijna iedereen netjes te wach-

ten.  

Om vijf voor half zeven begon het boarden en mochten 

we het vliegtuig in. Nog geen drie kwartier later waren 

we al weer geland in Kopenhagen. Nadat iedereen het 

vliegtuig uit was liepen we richting de bagage banden. 

Daar kon iedereen zijn/haar koffers ophalen.  

Na dit korte oponthoud liepen we naar de trein die ons 

naar ‘Københavns Hovedbanegård’ zou brengen. Daar 

stapten we over op de bus die vlakbij het hostel stopte. 

Vanaf de bushalte hoefden we nog maar een paar minu-

ten te lopen naar het ‘Sleep in Heaven’ hostel. We wilden 

inchecken, maar kregen te horen dat de kamers nog niet 

klaar waren en dat we er vanaf twee uur in konden. Dit 

was even balen want het was pas tien uur. Gelukkig kon-

den we onze spullen wel kwijt in een bagagerek en moch-

ten we wanneer nodig wel gebruik maken van de sanitai-

re voorzieningen. 

We gingen om half elf richting de metro die ons vervol-

gens naar Christianshavn reed. Daar hadden we afgespro-

ken met Frederik. Hij is een van de uitwisselingsstuden-

ten uit Denemarken die we hebben leren kennen bij de 

borrels van Nordom in het afgelopen jaar. Frederik ging 

ons een rondleiding geven door zijn København. We be-

gonnen bij Christiania en ging langs verschillende toeris-

tische punten in de stad zoals het parlement, het oude 

centrum, Nyhavn en Amalienborg. Bij deze laatste be-

stemming gingen we aan het water even een pauze ne-

men. Frederik vertelde bij elk punt een beetje over de 

geschiedenis en we hebben geleerd dat Christian the 

Fourth zo’n beetje heel Kopenhagen heeft laten bouwen. 

Na de pauze was iedereen weer lekker fris en vervolgden 

we onze weg door Amalienborg naar Kongens Have en 

Rosenborg Slot. Daarna gingen we naar de Rundetårn, 

die we natuurlijk allemaal kennen van Bassie & Adriaan, 

en besloten daar naar binnen te gaan. Nadat we hadden 

genoten van het uitzicht op de Rundetårn en van de koffie 

in een studentententje gingen we verder via Nørreport 

station en vanaf daar gingen we via de Nørrebro richting 

ons eindstation: Fælledparken. Daar was een feest aan de 

gang ter ere van de ‘Dag van de Arbeid’. Die hier nog net 

zo groot is als bij ons Bevrijdingsdag. Voordat we daar 

naartoe liepen splitste de groep.  

Vervolgens gingen we op weg naar een restaurantje dat 

Frederik had aanbevolen. Bij dat restaurantje “Dalle Val-

le” hebben we heerlijk en relatief goedkoop gegeten. Na 

het eten gingen we weer met de bus terug naar het hostel.  

Toen we de bus uitstapten bij ‘Assistens Kirkegård’ was 

er even een grafstemming. Marit kwam er namelijk ach-

ter dat ze gerold was. Gelukkig waren al haar belangrijke 

dingen niet weg en miste er slechts geld. >>  

Studiereis  naar de Öresund  



 

Noorderlicht | #2/2014|2015 | 10 

Nadat we van de schrik waren bijgekomen liepen we 

door het kerkhof. Daar kwamen we erachter dat dichter 

Hans Christian Andersen hier begraven lag. We liepen 

langs zijn graf om te kijken hoe dat er bij stond. Vervol-

gens liepen we met een kleine omweg weer terug naar het 

hostel. Daar checkten we in en gingen naar onze kamer. 

Deze kamer bleek twee driedubbelstapelbedden te hebben 

en mijn god wat was ik blij dat ik niet op het bovenste 

bed hoefde te slapen!  

2 mei 

Om tien uur waren we alweer op weg 

naar ‘Nationalmuseet’ waar we de dag begonnen. Vervol-

gens gingen we met een deel van de groep richting Ama-

lienborg waar we de kastelenroute begonnen. We kwa-

men daar toevallig op een gunstig tijdstip (12:30) want de 

wisseling van de wacht vond plaats. Tijdens deze cere-

monie kwam Henk (van der Liet) ons vergezellen en ver-

telde ons een aantal leuke feitjes over Amalienborg. Ver-

volgens gingen we daar naar binnen om een indruk te 

krijgen van de kamerindeling van de koninklijke vertrek-

ken. 

Onder leiding van Henk liepen we daarna richting de 

‘Kongens Have’ en het ‘Rosenborg Slot’ waar zich weer 

een mini college voordeed. Hier scheidden kort onze we-

gen totdat we elkaar weer zouden treffen bij ‘Kastellet’. 

Voor het ‘Rosenborg Slot’ in het gras gingen we even 

chillen om daarna de kroonjuwelen van de Deense konin-

klijke familie te bekijken. 

Net op het moment dat we wilden lopen naar de bus, die 

ons naar ‘Kastellet’ zou brengen, kwam een deel van de 

groep die ons eerder hadden verlaten net aanlopen. Vlak 

voor ‘Kastellet’ kwamen we Henk en Piet weer tegen en 

liepen we gezamenlijk richting ‘Den Lille Havfrue’. De 

meest teleurstellende toeristenattractie die je gezien moet 

hebben! Toen we ondanks alle Aziaten toch leuke foto’s 

gemaakt hadden gingen we op weg naar ‘Kastellet’.  

Het was intussen tijd om richting Tivoli te gaan waar we 

met iedereen hadden afgesproken om zes uur. Vanaf daar 

mocht men zelf bepalen wat te doen. Een aantal gingen 

gelijk eten, waaronder ondergetekende, en een aantal gin-

gen een onbeperkte rittenkaart halen voor de attracties. 

Nadat we hadden gegeten besloten Marloes, Marit en ik 

om weer terug te gaan naar het hostel en ook Helen ging 

met ons mee terug. Bij terugkomst in het hostel lieten we 

ons vrijwel meteen op het bed ploffen, want er waren 

weer heel wat kilometers gelopen van-

daag. In de loop van de avond kwamen er 

steeds meer mensen terug uit Tivoli en 

gingen we met een aantal het spel: ‘Cards 

Against Humanity’ spelen. Dat leverde hilarische tafere-

len op! Ondertussen was het twaalf uur geweest en dat 

betekende dat Marloes jarig was! Na het inzetten van Eel-

ke werd er gezongen voor de jarige. Het spel duurde nog 

tot één uur en toen besloten we dat het wel genoeg was en 

gingen we slapen op naar de volgende dag. 

3 mei 

Na de vrije ochtend namen we de Öresundståg om ons te 

verplaatsen over de Öresundsbron naar de andere kant: 

Malmö. 

Zodra we de trein uitstapten bespeurde ik bij vele deelne-

mers een grote glimlach op het gezicht. We waren einde-

lijk op de plek waar we alles gewoon weer konden lezen 

en uitspreken. Vanaf het station liepen we met gezwinde 

spoed naar het hostel waar we om precies vier uur in-

checkten. Hendrik en ik moesten zo snel mogelijk weer 

op pad, want er stond ons een mooie voetbalwedstrijd te 

wachten! 

4 mei 

In Lund hadden we om half twaalf afgesproken met Ka-

tarina Wingkvist die ons zou leiden naar het SOL-

gebouw van de universiteit. Daar gingen we lunchen 

voordat we een college kregen over de Universiteit van 

Lund en voornamelijk over de faculteit van ‘Humanities 

and Theology’, waar de talenstudies onder vallen. Een 

“Kamelåså”  
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paar uur later en een aantal sprekers verder was het tijd 

voor: Fika!!!  

Na deze heerlijke break kregen we nog een rondleiding 

van Katarina en Fanni (Faegersten). Zij leidden ons langs 

een aantal gebouwen die iets te maken hadden met het 

ontstaan van de Universiteit van Lund. Als klap op de 

vuurpijl kregen we de kans om ‘Universitetshuset’ van 

binnen te zien. Een van de collega’s van Fanni kwam na-

melijk naar buiten toen ze ons zag staan en zij nodigde 

ons uit om naar binnen te komen. Tot slot liet ze ons ook 

nog het kroonjuweel van Lund zien. Een gouden ketting 

die was gedragen bij de opening van ‘Universitetshuset’ 

in 1882. Onder vermelding van de tekst: “This is worth a 

half million Kronor”.  

Na deze mooie ervaringen bedankten we Fanni en Katari-

na en kon ieder zijn eigen gang gaan.  

5 mei 

Vandaag ging de wekker, zoals we inmiddels gewend 

waren, om negen uur af en daarmee was de laatste dag 

van deze studietrip in gang gezet.  

  Helaas was het weer niet zo ideaal voor een fiets-

tocht maar dat mocht de pret niet drukken. We gingen 

rond kwart over twaalf, onder leiding van Christian de 

gids, naar de plek waar we onze bagage tijdelijk konden 

stallen en we de fietsen konden ophalen. Vanaf daar be-

gon een ongeveer drie uur durende fietstocht door Mal-

mö. Tijdens deze tocht stopten we verschillende keren en 

daar vertelde Christian dan een stuk over de geschiedenis 

van het desbetreffende gebouw. Het hoogtepunt was bij 

‘Folketspark’ waar we allemaal iets met graffiti mochten 

spuiten op de muur van het park. Daar werd dan ook gre-

tig gebruik van gemaakt en de woorden: ‘Kamelåså’ en 

‘Nordom’ werden met koeienletters gepresenteerd. 

Nadat de tour was afgelopen gingen we weer terug naar 

het station. De trein zou ons naar ‘Kastrup’ brengen, het 

vliegveld van Kopenhagen. Daar aangekomen konden we 

weer vlot inchecken en door de veiligheidscontrole.  

Om vijf over acht vertrok het vliegtuig en was het einde 

van de trip ingezet. Tijdens deze trip werd er uit vele 

monden gesproken van een leuk georganiseerde reis. En 

als deel van de reiscommissie deed me dit goed om te 

horen! Iedereen hartstikke bedankt ook voor jullie fantas-

tische bijdrage aan de reis. Dit heeft er mede voor ge-

zorgd dat de studiereis ook dit jaar weer een groot succes 

is geworden. Om half tien kwamen we aan op Schiphol 

en namen we afscheid van elkaar. Iedereen weer terug 

naar de dagelijkse sleur van het studenten leven van Am-

sterdam.  

Iedereen veel succes met de studie en hopelijk tot 

volgend jaar weer! 

Dit artikel is een verkorte versie van de reis, wil je het hele verhaal lezen, kijk dan op: 

www.jazousreisverhalen.comoj.com/studiereis-naar-de-oresund-2015/ 
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Scandinavian Embassy is a cafe situated in de Pijp facing the green Sarphatipark. It opened half a year ago and is run by 
two Swedes. We have a conversation with head chef Rikard Andersson, who treats us to a salmon sandwich with egg 
and leek and a Columbian coffee.  
 
Everything at Scandinavian Embassy they make themselves, Rikard tells us, or is produced locally. The rye bread, for 
instance, is made by an Australian in the neighbourhood with a passion for Danish bread. The kind of rye bread we are 
eating is seen almost as a national Danish treasure, and it sure tastes like one, not to mention the divine salmon.   

 
But what makes Scandinavian Embassy so special, according to Ri-
kard, is that they combine the arts of coffee and cooking. Their house 
espresso normally comes from Denmark. His companion Daniel 
Rittberg-Schein has won quite a few coffee-making contests and is the 
indisputable master of coffee-brewing in Sweden. Together they invent 
new ways of making coffee and ingeniously combine this with the 
food.  
 

After the sandwich comes a slice of delicious carrot cake. To the question “what’s the secret ingredient in this cake?” 
Rikard replies: “love”. And also, maybe, the right balance between sweet and not too sweet. This is what strikes us most 
about Scandinavian Embassy: their personal approach. For example, Rikard bases a lot of his recipes on his grand-
mother’s old cookbook, which she used at school for learning how to cook. He still uses it quite often, although some-
times he has to adapt the recipes in order to give it a more modern character.  This is not just their job, Rikard says, they 
put a great deal of their own lives into their work.  
 
And where exactly does the cafes name come from? Rikard studied law in Uppsala and came to the Netherlands to work 
for ABN AMRO, where he and his brother ended up working at the same department. There they received the strangest 
questions concerning Scandinavia, from ladies wondering whether they should wear long underwear in Finland to where 
to eat and go out in Iceland. Hence, they felt like the Scandinavian embassy, and the name has stuck with Rikard.  
 
Scandinavian Embassy has become well-known and has gained popularity quickly, and rightly so. Its owners put their 
heart and soul into their work.  
                 
 
 

  Scandinavian Embassy 
Sarphatipark 34, Amsterdam 

  06 19518199 
www.scandinavianembassy.nl 

Scandinavian Embassy  
Janneke van Engeland 

 
Looking for a nice place to eat in a green part of Amsterdam, 

where you can enjoy the ultimate combination of coffee and food, 
while at the same time practicing your Swedish? Why not drop by 
Scandinavian Embassy, where the coffee is hot and the salmon is 

delightful.  

“what’s the secret  

ingredient in this cake?”  

Rikard replies: “love” 
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Marloes Winkel 
 

Nu de zomer in zicht is, wordt het tijd om een vakantiebestemming te bepalen. 
Voor de Scandinavisten onder ons die wel van wat mooie natuur houden is de 

keus misschien niet moeilijk. Noorwegen is met haar bergen, bossen, fjorden een 
vakantieplek bij uitstek waar je tot rust kunt komen in de natuur, óf jezelf tot het 
uiterste kunt drijven in diezelfde natuur! In dit artikel kun je lezen over drie van 
de beroemdste wandelingen in Noorwegen en kijken welke het beste bij jou past! 

Å gå tur i Norge  

 Preikestolen: levensgevaarlijk plateau of hondenuitlaatplek? 
Moeilijkheidsgraad    
Hoogte     605 meter boven het fjord 
Lengte van de wandeling  4 kilometer / 2 uur van parkeerplaats tot 
     Preikestolen 
Seizoen     april – oktober  
 
De Preikestolen ligt vlak bij Stavanger en is een grote rots die uitkijkt over 
het Lysefjord. Voor de beginnende wandelaars onder ons is dit een goede 
eerste stap. De wandeling naar Preikestolen is goed te doen en daarom best 
druk met zowel toeristen als locals. Tijdens de wandeling is er al behoorlijk 
wat prachtige Noorse natuur te zien, maar het beste blijft tot het laatst be-
waard wanneer je de laatste meters naar de Preikestolen zelf aflegt. Met 
goed weer is het mogelijk om de Preikestolen al in april of tot in oktober te 
beklimmen, maar dan is de start van de wandeling nog niet bereikbaar met 
het OV. De Preikestolen is ook de perfecte plek om de Noren te observeren 
in hun natuurlijke leefomgeving. Waar wij er al gauw anderhalf à twee uur 
over doen om boven te komen, zijn er ook Noren die de berg al hardlopend 
op gaan of gewoon hun hondje daar uitlaten. Daarnaast zijn er families te 
vinden met één van hun kinderen in een rugzak terwijl het oudste kind 
vanaf een jaar of drie de wandeling al fluitend zelf doet. Eenmaal boven is 
het tijd voor een Kvikklunsj of een warme pølse die ze uit hun ther-
mosflessen halen. Dan is het ook tijd voor de foto’s waar onze ouders de 
rillingen van krijgen: met je benen over het randje van de Preekstoel is een 
epische foto gauw gemaakt. Toch is voorzichtigheid geboden, want er staan 
dus geen hekjes. In oktober 2013 is er nog een Spaanse toerist naar beneden 
gevallen en je hoeft niet zelf bovenop Preikestolen gestaan te hebben om te 
bedenken wat dat betekent…  

>> 
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Kjerag: De trol die vastzat op 1000 meter hoogte 
Moeilijkheidsgraad    
Hoogte     1084 meter, de wandeling klimt 570 meter omhoog 
Lengte van de wandeling  5 kilometer / 2,5 uur tot de top 
Seizoen     juni – september  
 
Vlakbij de Preikestolen ligt een must-do voor wan-
delliefhebbers. De berg Kjerag is de hoogste in de omgev-
ing en vooral beroemd vanwege Kjeragbolten: de rots die 
daar in een kloof ingeklemd hangt. Voor sommigen is het 
uitzicht voldoende, maar de echte durfals klimmen op Kje-
ragbolten voor een foto die nog veel enger is dan het randje 
van de Preikestolen. Kjeragbolten ligt zo’n 1000 meter bo-
ven hetzelfde Lysefjord als de Preikestolen en is een 
bekende uitvalsbasis voor basejumpers. De wandeling er 
naartoe gaat over verschillende bergruggen en levert ook al 
spectaculaire foto’s op. Vanaf het plateau kun je ook Kje-
ragfossen bewonderen: een van de hoogste watervallen ter 
wereld waarvan het water ruim 700 meter naar beneden 
valt. Volgens de legende is Kjeragbolten niet zomaar een 
steen, maar een trol die versteende toen door het zonlicht. 
De wetenschap stelt echter dat het een overblijfsel is van het 
smelten van gletsjers na de laatste ijstijd, zo’n 50.000 jaar geleden. Vanuit Stavanger kun je een boottocht door het 
Lysefjord doen en zowel Preikestolen als Kjerag van beneden bekijken. Een waarschuwing is hierbij wel op zijn 
plaats: vanaf het water zijn Preikestolen en Kjerag ongeveer even groot als de Kleine Zeemeermin vanaf de Øresund-
brug. Het uitzicht is vele malen indrukwekkender na een wandeling door de Noorse bergen! 
 
Trolltunga: Op het dak van de wereld na de stairways to heaven 
Moeilijkheidsgraad    
Hoogte     1100 meter boven zeeniveau, klim van 900 meter 
Lengte van de wandeling  11 kilometer vanaf de  
      parkeerplaats, 5 uur 
Seizoen     half juni – half september 
 
Als je na Preikestolen en Kjerag nog geen genoeg hebt 
van hiken, kun je doorreizen naar Odda: een klein plaatsje 
aan het Sørfjord dat een zijarm van het Hardangerfjord is. 
Hier vlakbij kun je beginnen aan de zwaarste hike van de 
drie. Trolltunga werd door Buzzfeed (welke student kent 
het niet?) in 2014 uitgeroepen tot de beste plek ter wereld 
om een selfie te maken en dat doel moet je goed voor ogen 
houden tijdens deze uitputtingsslag van 22 kilometer. De 
hike begint met een trap die in 1,7 kilometer zo’n 500 me-
ter omhoog gaat (even ter vergelijking: dat zijn bijna twee 
Eiffeltorens op elkaar, maar dan zonder lift voor het 
laatste stukje). Je kunt hier ook een slingerpaadje voor 
nemen, maar geen van beide zijn een pretje. Laat je niet 
uit het veld slaan door Noren die de trap hardlopend op 
gaan, maar neem de tijd en dan is het na een uur voorbij. 
Daarna is er dus nog negen kilometer te gaan waarbij je afhankelijk van wanneer je gaat voor een groot of minder 
groot deel door de sneeuw en/of modder loopt. Het uitzicht is waanzinnig dus dat (plus wat powerfood en een goed 
gesprek met je medewandelaars) houdt je op de been. Sommigen nemen een tent mee om boven aan Trolltunga te 
kamperen en de volgende dag weer terug te lopen, maar als je vroeg begint is het ook mogelijk om rond een uur of 
acht ’s avonds weer beneden te staan. De inspanning wordt na zo’n 5,5 uur beloond door de legendarische Trollen-
tong die daar 700 meter boven het Ringedalsvatnet uit de bergen komt (want wat is een Noorse berg zonder trollen-
legende?) en onvoorstelbare foto’s waar je familie en vrienden de rest van hun leven jaloers op zullen zijn. Ook 
tijdens de hike naar Trolltunga is het oppassen geblazen, want nergens in de bergen is er mobiel bereik! 
 
Als je weet waar je aan begint, heeft Noorwegen ongelooflijk veel te bieden. Het is natuurlijk van groot belang dat je 
je goed kleedt: goede wandelschoenen zijn een must, net als een goede rugzak en meerdere lagen kleding want het 
weer kan zomaar omslaan. Ook moet je rekening houden met het seizoen. Soms zijn de wandelingen ook iets buiten 
het seizoen te doen, maar als je pech hebt zijn de wandelpaden onbegaanbaar wegens sneeuwval. Als het weer wel 
goed genoeg is om de wandeling te doen, moet je er natuurlijk voor zorgen dat je genoeg te eten en te drinken bij je 
hebt, evenals een zonnebril, pet en zonnebrandcrème. De wandelingen zijn ongetraind te doen, maar met de juiste 

outfit kun je je al bijna meten met de Noren die daar naar boven gaan alsof het niets is.          God tur! 
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Hemelstrand 
John Ajvide Lindqvist  
Zweeds 

Op een morgen worden ze wakker in 
hun caravan. Het lijkt een ochtend als 
ervoor. En toch is er iets veranderd. 
Al snel realiseren ze zich dat ze op de 
camping zijn waar ze de avond ervoor 
zijn gaan slapen. En toch ziet het er 
anders uit. Het gras is verzorgd. 
Groen, fris, kort gemaaid. Maar er is 
iets mee. En waarom staan alleen de-
ze vier caravans er? Waarom alleen 
deze tien mensen? Acht volwassenen 
en twee kinderen. Een kat en een 
hond. Wat doen ze precies op dit ein-
deloze grasveld, onder een strakblau-
we hemel? Waar is de zon? Waarom 
is er geen bereik met de rest van de 
wereld te krijgen? En waarom zijn er 
op de radio alleen maar liedjes van de 
populaire smartlappenzanger Peter 
Himmelstrand te horen? Wat is dit 
voor niemandsland? Een keurig aan-
gelegde speelweide aan de rand van 
het niets? 

 

Zack 
Mons Kallentoft en Markus Lutteman 
Zweeds 

Herry Zack is een intrigerende held 
die als een eigentijdse Hercules in 
gevecht is met de onderwereld van 
Stockholm. Zack is gek op het poli-
tievak, maar ook op het nachtleven 
met de verleidelijke drugs- en club-
scène van de Zweedse hoofdstad. Een 
gevaarlijke combinatie… In ZACK 
worden vier Thaise masseuses dood 
gevonden. Het lichaam van een vijfde 
wordt kort daarop zwaar verminkt 
aangetroffen vlakbij een ziekenhuis. 
Gaat het hier om vrouwenhaat, racis-
me of mensenhandel? Eén ding is 
zeker: zolang Zack de zaak niet op-
lost, zullen meerdere moorden vol-
gen. 

De malloten van Stavanger 
Gaute Heivoll 
Noors 

Net voor de Tweede Wereldoorlog 
opent een echtpaar een kliniek voor 
verstandelijk gehandicapten. Behalve 
door hun eigen kleine gezin (dat be-
staat uit ouders, zoon en dochter) 
worden de kamers algauw bewoond 
door patiënten: de religieuze pieke-
raar Christian Jensen, de stille Mati-
assen, die zijn dagen heen en weer 
schommelend op een stoel door-
brengt, en oom Josef, een van de 
meest belezen mensen in de wijde 
omtrek. Na verloop van tijd neemt 
ook een groep van vijf broers en zus-
sen zijn intrek in het huis. Zij worden 
door Josef simpelweg ‘de malloten 
van Stavanger’ genoemd, maar niet-
temin worden ze snel in het bonte 
gezelschap opgenomen. 

Wanneer de oorlog voorbij is, kunnen 
degenen die in het ‘gekkenhuis’ wo-
nen niet lang van de vrede genieten; 
het huis wordt getroffen door een 
tragedie die de betrokkenen voor de 
rest van hun leven blijft achtervolgen. 

B o e ke n t i p s  

 
Paulette van der Voet 

 
Speciaal voor de zomer hebben wij drie uitgeverijen gevraagd naar  

hun tips voor mooie Scandinavische boeken.  
Nu weet je wat je van de zomer kunt lezen als je op het (Deense) strand ligt. 
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Geef me je hand 
Tove Alsterdal 
Finland-Zweeds 

In de nacht voor Walpurgisnacht valt 
Charlie van een balkon op de elfde 
verdieping aan de Jakobsbergsgatan. 
Alles wijst op zelfmoord: drugs, 
ziekte en depressie. De politie sluit al 
snel het onderzoek. Eerder die nacht 
ziet de Ridder, een dakloze rocktrou-
badour, Charlie in het gezelschap 
van een man uit een discotheek ko-
men. Als hij later aan de politie pro-
beert te vertellen wat hij gezien 
heeft, is deze nauwelijks geïnteres-
seerd. Niemand maalt om de getuige-
nis van een oude zuiplap. 
Helene heeft haar oude buurt verla-
ten, haar achtergrond uitgewist en 
alle contact verbroken met het gezin 
waarin ze opgroeide: een drinkende 

vader, een moeder die hen in de 
steek liet en een onhandelbare zus. 
Maar na Charlies crematie beginnen 
de vragen aan Helene te knagen. Wie 
was haar zus? Heeft ze echt zelf-
moord gepleegd? En wat had zij vier 
weken voor haar dood te zoeken in 
Zuid-Amerika? Heeft het iets te ma-
ken met hun moeder die in de jaren 
zeventig verliefd werd op een Argen-
tijnse vluchteling, en vervolgens 
spoorloos verdween? 
Helene wordt gedreven door een 
groeiende behoefte te ontdekken wat 
er met haar zus is gebeurd, en een 
schreeuwend verlangen om het ge-
heim van haar familie te ontrafelen. 
Ze gaat op onderzoek uit en ontdekt 
al snel dat de duistere organisatie van 
de Argentijnse militaire dictatuur 
nog steeds gevaarlijk is voor wie te 
veel vragen stelt. 

Wat ons niet zal doden 
David Lagercrantz 
Zweeds 

Het tijdschrift Millennium heeft 
nieuwe eigenaren. Boze tongen be-
weren dat Mikael Blomkvist zijn 
beste tijd heeft gehad.  

Lisbeth Salander is rusteloos. Ze 
doet mee aan een grootschalige hac-
keraanval en neemt risico’s die ze 
normaal gesproken zou vermijden.  

Op een avond krijgt Blomkvist een 
telefoontje van professor Frans Bal-
der, een autoriteit op het gebied van 
kunstmatige intelligentie. Balder zegt 
zeer gevoelige informatie te hebben 
over de Amerikaanse inlichtingen-
diensten en heeft contact gehad met 

een jonge vrouwelijke hacker die erg 
veel lijkt op iemand die Blomkvist 
maar al te goed kent. 

Mikael Blomkvist hoopt met deze 
informatie de scoop te hebben die 
hijzelf en Millennium zo hard nodig 
hebben. Maar zijn onderzoek brengt 
grote gevaren met zich mee. Lisbeth 
Salander heeft zoals gewoonlijk haar 
eigen agenda. In Wat ons niet zal 
doden kruisen hun wegen opnieuw 
en gaat hun verhaal verder. 

O n ze  e i g e n  t i p s  
Zonder gezicht  van Stefan  Ahnhem    

Een crimi over de rechercheur Fabian die van Stockholm naar Helsingborg verhuist. Er worden moorden gepleegd 

en hij voelt zich persoonlijk bij de zaken betrokken. Het is een goed boek, omdat er veel verschillende plotwendin-

gen in het verhaal zitten en de ontknoping is heel erg verrassend.  

Grejen  med verb van Sara Lövenstam    

Een Zweeds boek over werkwoorden en grammatica, op een hele verrassende manier beschrijft de auteur alles wat 

je ook al voorbij hebt zien komen bij taalvaardigheid. Ze beschrijft werkwoorden alsof het mensen en dieren zijn en 

dat maakt grammatica heel erg levendig.  
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Debbie Rensen…………………………………………...
…………………………………... 
In Norse mythology, there are many mentions of giants. 
One of those giants is Þjazi; he is mentioned in the chap-
ter Skáldskaparmál of the Snorra Edda. The daughter of 
Þjazi was Skaði; she is sometimes portrayed as having a 
resemblance to the Saami people. The purpose of this 
paper is to analyze why these claims are being made and 
to reflect on them. For all the characters and places, the 
Icelandic or Old Norse names have been used. For refer-
ence to the sagas, I have used English translations: for 
the Snorra Edda a translation of Brodeur (1916) and for 
the Heimskringla a translation by Samuel Laing (1844). I 
have used arguments from two writers: H.E. Davidson 
and E. Mundal, who both believe that there are resem-
blances between Skaði and the Saami. Furthermore, it is 
important to note that in the Old Norse vocabulary, the 
words finnr and finna were both used for Saami people 
as well as for the Finnish, so there is no clear distinction 
between the two.  
 
In the chapter Skáldskaparmál  of the Snorra Edda it is 
written how Skaði went to the Ásgarðr to avenge her fa-
ther’s death, the Æsir offered her as a reconciliation to 
marry any of them, but she had to choose one while only 
being able to see their feet. She chose to marry Njörðr, 
whom she later leaves again. In the part Gylfaginning of 
the Heimskringla, it is explained that the marriage be-
tween Njörðr and Skaði does not work because he wants 
to be near the sea, whereas she only feels home in the 
mountains. In the Heimskringla Saga, it is mentioned that 
she has left Njörðr for Odin, with whom she has many 
sons. One of them is called Sæmingr, he is mentioned in 
the prologue of the Snorra Edda, here it is said that he is 
the King of Norway, and all the Norwegian kings de-
scend from him. There have been multiple scholars that 
have claimed that Skaði has many characteristics that are 
similar to those of the Saami people. They sometimes 
even believe that she was meant to portray a Saami God-
dess. This would mean that, according to the sagas, the 
Norwegian royals descend from Saami people.  
 
It is said that avenging her father’s death was a very un-
common thing to do for Scandinavian women, which was 
against the roles of society.1 However, as could be men-
tioned is that this was something that the Saami women 
would be more likely to do, for the Saami had less of a 
structured man-woman relation. One can argument that, 
as far as known, Skaði had no other siblings and it might 
be that she was the only one who could avenge her fa-
ther’s death when the time came.  
 
In the Gylfaginning, it is said that Skaði goes on snow-
shoes and carries a bow and an arrow with her, to shoot 
animals. Davidson claims that this is a distinct character-
istic that also belongs to the Saami and she mentions the 
possibility that her cult flourished in Hålogaland,2 which 
was the name of the northernmost part of Norway. How-
ever, as the Saami indeed lived in the higher parts of the 
country, they were also rather prominent in the more 

southern parts of Scandinavia.3 Furthermore, the claims 
Davidson sets are not explained very thoroughly and do 
not seem to be based on any particular facts. Mundal 
takes it a step further and claims the following in her arti-
cle: “the giantess Skaði is to some extent is modeled on a 
Saami woman.4” She states that the description of Saami 
people is in many texts focusing on parallels with giants, 
but fails to give any examples or references.  

In many of the sagas, the Saami appear to be associated 
with magic or another type of sorcery, but if one reflects 
this to the character of Skaði, there is no trace of appar-
ent magic.  
Furthermore, it is argued that the name Skaði comes 
from either the noun Skaði, which means harm, or the 
Gothic Skadus, which means shadow. However, these 
claims do not amount to anything, and do not explain any 
relation to the Saami at all. Moreover, it is very likely 
that the word Skaði is etymologically seen related to the 
word Scandinavia. Conversely, it is unsure whether 
Scandinavia has lent its name to the goddess or vice-
versa. 
 
To conclude, it can be said that Skaði indeed shows some 
characteristics of the Saami people. However, I believe 
that these characteristics are not a clear sign of represen-
tation. There is no clear evidence that the writers of the 
sagas have meant to portray the Goddess Skaði as a 
Saami.  
 
1 Mundal, E. Coexistence of Saami and Norse Culture – 
reflected in and interpreted by Old Norse myths. [n.d.], 
p. 352. 
2  Davidson, H.E. Lost Beliefs of Northern Europe. 
(London: Routledge, 1993), p.61. 
3 Mundal. Coexistence of Saami and Norse Culture, p. 
347.  
4 Ibid., p. 349.  
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F o t o r e p o r t a g e :  
E ra s m u s  G ö t e b o r g  

 
Eva Beekman 

 
Dit zijn een paar van mijn favoriete plekjes in Göteborg!  

Het eiland Bränno is een paradijs en je kunt er in het cafeetje  
Varvet på Brännö met een kop koffie in je hand heerlijk voor je uit staren. 

 
>> 
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Michelle Bervoets……………………………………………... 
…………………………………………... 
Iedereen heeft tegenwoordig wel gehoord van The Lord 
of the Rings. Vooral de verfilming van Peter Jackson 
(2001-2003) was een groot succes en heeft ervoor ge-
zorgd dat het verhaal nog bekender is geworden. Achter 
deze films schuilt een grote, in detail uitgewerkte wereld 
die is geschapen door J.R.R. Tolkien (1892-1973). Tol-
kien is onder andere geïnspireerd door de Bijbel, de Ed-
da, Keltische verhalen, sprookjes maar ook Shakespeare. 
De focus van dit artikel ligt op de manier waarop Tolkien 
de Noordse mythologie heeft verwerkt in zijn verhalen. 
De vraag die centraal staat is: In hoeverre is de figuur 
Gandalf geïnspireerd op de Noordse god Odin?  

 De werelden waarin beide 
figuren voorkomen, Midden-
aarde en Midgard, zijn vergelijk-
baar in de zin dat zij letterlijk en 
figuurlijk in het midden liggen. 
De Noordse kosmologie bestaat 
uit drie niveaus die boven elkaar 
zweven. Op het bovenste niveau 
ligt Asgard, de wereld van de go-
den, het onderste niveau is de wereld van de doden en op 
het middelste niveau bevindt zich Midgard.  Zowel Mid-
gard en Midden-aarde zijn de plek waar verschillende 
wezens zoals mensen, dwergen en elfen naast elkaar le-
ven en met elkaar in contact komen.  

 In een brief uit 1946 van Tolkien staat dat hij 
Gandalf als een ‘Odinic wanderer’ zag.1 Odin mengde 
zich vaak op aarde, vermomd als een oude, ronddwalende 
tovenaar onder de mensen. Het is zeer waarschijnlijk dat 
Tolkien door deze verschijning van Odin werd geïnspi-
reerd. Het is dan ook dit aspect van Odin dat Gandalf, in 
eerste instantie, met hem gemeen heeft. Beiden gaan ge-
kleed in een lange blauwe of grijze mantel, dragen vaak 
een breedgerande hoed en hebben een staf. Ze hebben een 
lange, grijze baard en ze reizen de hele wereld over. Net 
als Odin, bevordert Gandalf rechtvaardigheid, kennis, 
waarheid en inzicht. Beide figuren reizen over de wereld 
en zijn op een queeste die alleen zij begrijpen. Zowel 
Odin als Gandalf zijn in het bezit van bepaalde krachten 
en ze geven hun identiteit allebei niet graag weg.  

 Dit zijn echter maar oppervlakkige overeenkom-
sten. Wanneer we beter kijken naar Gandalf en Odin zien 
we dat zij ook op een dieper niveau overeenkomsten to-
nen. Beide figuren tonen namelijk bepaalde eigenschap-
pen die bij het archetype van de trickster horen. Een ar-
chetype is een fundamenteel gedragspatroon, een begrip 
dat door Carl Gustav Jung (1875-1961) is geïntroduceerd. 

De ‘echte’ trickster in de Noordse mythologie is natuur-
lijk Loki, maar we zullen zien dat zowel Odin als Gandalf 
overeenkomen in hun trickster-achtige eigenschappen.  
 
De trickster is een enorm complexe figuur en is uiterst 
ambigu. Zijn acties doorbreken de moraal en de normen, 
en scheppen ruimte voor nieuwe waarden. De populaire 
visie op de trickster is dat hij wordt gezien als een bedrie-
ger, een leugenaar en een misleider, maar dit is niet de 
enige functie die voor een trickster is weggelegd. Een 
trickster kan van gedaante wisselen en situaties omkeren. 
Het ambigue karakter van de trickster is niet compleet als 
de vernietigende energie niet een creërende energie als 
reactie oproept. Hyde omschrijft de trickster als een ma-

nier voor de buitenstaander om 
aan de restricties en grenzen te 
ontsnappen die de cultuur oplegt. 
Tricksters definiëren grenzen en 
steken ze over, of verstevigen ze. 
Ze zorgen ervoor dat tegenstellin-
gen bij elkaar komen en van el-
kaar kunnen leren zonder dat ze 
met elkaar in conflict komen of 
schenden.2 De trickster wordt ge-

associeerd met chaos, maar is eveneens begenadigd met 
wijsheid.  

 Odin is door zijn ambigue moraal een dubbelzinni-
ge god. Hij gebruikt zijn sluwheid om kennis te vergaren, 
wedstrijden te winnen en om zijn autoriteit te laten gel-
den. Hij verbergt zijn identiteit door te schuilen achter 
andere namen. Odin kan zelfs een vrouwelijke vorm aan-
nemen of zichzelf veranderen in een dier. Daarnaast is 
Odin in staat om te reizen naar andere werelden die deel 
uitmaken van Yggdrasil, de wereldboom. Tenslotte is 
Odin ook een charmeur. Hij verkrijgt bijvoorbeeld de 
mede van de poëzie door de bewaakster Gunnlod te ver-
leiden.  

Ook Gandalf past goed in deze kenmerken. 
Gandalf, een Maia, is abnormaal onder de bewoners van 
Midden-aarde. Hij praat vaak op suggestieve wijze en is 
moeilijk te begrijpen voor de Hobbits. Een mooi voor-
beeld is in het begin van The Hobbit als Bilbo Gandalf 
goedemorgen wenst: 

 

“Good Morning!” said Bilbo, and he meant it….”What 
do you mean?” he said. “Do you wish me a good morn-
ing, or mean that it is a good morning whether I want it or 
not; or that you feel good this morning; or that it is a 

morning to be good on?”3 >>  

Een vergelijking  
tussen Odin en Gandalf 

“Zowel Odin als Gandalf 
reizen over de wereld en 
zijn op een queeste die  
alleen zij begrijpen.” 
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Verder is Gandalf niet zozeer bedrieglijk, maar de magie 
en het vuurwerk waarvoor hij bekend is onder de Hob-
bits, zijn vermakelijke trucs. Gandalf verandert niet let-
terlijk van gedaante, maar zijn persoonlijkheid verandert 
mee met de naam waaronder hij bekend is. Zijn overgang 
van Gandalf the Grey naar Gandalf the White kun je ook 
als een gedaanteverwisseling beschouwen. Hij overstijgt 
de lichamelijke dood en overschrijdt hiermee de grenzen 
van Midden-aarde. Gandalf is in staat een situatie om te 
keren. Zo verandert hij de knusse, dorpse, gemakzuchtige 
Bilbo Baggins in een professionele inbreker en een avon-
turier.  

 Een mooi Engels woord dat de trickster omschrijft 
is mercurial, afgeleid van de Romeinse god Mercurius. 
Gandalf en Odin zijn mercurial in elke zin van het woord. 
Mercurius is de beschermheer van de dieven en Gandalf 
een leverancier van inbrekers. Ook is Mercurius een rei-
ziger en gaat hij gekleed in een mantel, een gevleugelde 
hoed en sandalen, en draagt hij een staf, net als Gandalf - 
en Odin.4 Een belangrijk punt is echter dat Odin en 
Gandalf geen pure tricksters zijn, maar slechts overeen-

komen in hun tricksterachtige eigenschappen. Beide figu-
ren bevatten vele andere eigenschappen en het zijn deze 
eigenschappen die ze ook zo verschillend van elkaar ma-
ken. Om dus antwoord te geven op de vraag: In hoeverre 
is Gandalf geïnspireerd op Odin? kunnen we zeggen dat 
Tolkien de gedaante van Odin als reiziger in gedachten 
heeft gehad toen hij Gandalf bedacht, zoals hij ook duide-
lijk zegt in zijn brief naar Sir Stanley Unwin in 1946, 
maar dat het de eigenschappen van een onderliggend ar-
chetype, de trickster, zijn die ze op een dieper niveau met 
elkaar verbinden.  

Verwijzingen 
1. Brief van Tolkien naar Sir Stanley Unwin 7 December 
1946. J.R.R. Tolkien (ed. C. Tolkien): The letters of 
J.R.R. Tolkien (Londen 1981) 
2.  Lewis Hyde, Trickster makes this world: Mischief, 
Myth and Art (z.p. 1997) 263. 
3.  J.R.R. Tolkien, The Hobbit (Londen 2006) 6. 
4.  L.E. Jones, Myth & Middle-earth (New York 2002) 
70. 
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Wa t  d e n ke n   
N e d e r l a n d e r s   

o v e r  S c a n d i n a v i ë ?   

Debbie Rensen 
 

We hebben bij ongeveer honderd Nederlanders een online enquête afgenomen 
om te onderzoeken welke vooroordelen zij hebben over Scandinavië. Daaruit is 
naar voren gekomen dat Nederlanders over het algemeen denken dat de typische 
Scandinaviër een vriendelijke, blonde persoon is. Bovendien is het  koud in 
Scandinavië en zijn er veel fjorden en bossen, aldus de respondenten.  
Over de talen zijn de meningen verdeeld. Een deel van de mensen vindt dat de 
talen erg moeilijk zijn; een ander, ongeveer even groot deel van de respondenten, 
vindt de talen op het Nederlands lijken. Op politiek gebied zijn de meningen 
voornamelijk erg positief: de respondenten vinden de Scandinavische landen 
goed georganiseerde landen die heel sociaal gericht zijn. 
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Scandinavië agenda  
   Juni  
15    Valdemarsdag (geboorte van de Dannebrog) 

17    IJslandse onafhankelijkheidsdag 

18-20  Volvo Ocean Race in Den Haag 

19/20  Midsommar in Zweden 

19-21  Hightlights van Cullberg Ballet in Theater Bellevue, Amsterdam 

19-24  Midzomerscreenings van Lumière 

21   Ullortuneg (nationale feestdag en vlagdag van Groenland) 

23   Midsommer in Denemarken en Noorwegen 

27/28   Historisch weekend Den Helder (Scandinavisch thema) 
 

   Jul i  

29   Ólavsøka  (begin van het Faroërse Parlementaire jaar/ Nationale Feest 
  dag) 
  

  Augustus  

6   Verslunarmannahelgi (IJslandse dag van de handel) 
19 -23  De Oostindiëvaarder Götheborg op Sail Amsterdam 

24   Concert Ásgeir Trausti in het Amsterdamse bos 
 

   September  

22   Concert Vök (IJslands, electropop en indie) in Paradiso 

25    Begin van de tentoonstelling 'Munch: Van Gogh' in het  
   Van Gogh museum 

26    Nordic Delight in EKKO (Utrecht) 
 

   Oktober  

4   Kanelbullens dag 

10    Aleksis Kivi Dag (Dag van de Finse Literatuur) 

t/m 30  Solness door het Nationale Toneel 
31    Scandinavië-XL in Nijkerk 
 

   November  

1    Scandinavië-XL in Nijkerk 

6   Gustav Adolfsbakelsedag 

6   Dag van het Zweedse Bewustzijn (gevierd in Finland) 

7   Kläddkakans dag 

8    Noorse/Finse/Zweedse/IJslandse Vaderdag 

10    Concert Ane Brun in de Melkweg 
  
 
Mocht je voor het volgende nummer tips hebben voor leuke evenementen of  
feestdagen, stuur ons dan eventjes een berichtje! 
 


