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Daar is hij dan, de eerste editie van... Noorderlicht! 

Dat klopt, de naam is veranderd. Wij merkten dat er verwarring 

was tussen de oude naam, OmNorden, en de naam van de studievereniging, Nordom. Daarom hebben wij  

besloten om het blad om te dopen tot Noorderlicht, ook om onze nieuwe start te benadrukken. Dit jaar wilden wij 

het blad eens grondig vernieuwen. Het resultaat houd je nu in je handen: een blad gevuld met interessante artikelen, 

ervaringen van studenten in het buitenland en verslagen van evenementen, en dit alles in een nieuw jasje. 

We willen graag iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan het tot stand brengen van deze editie. Iedereen die 

graag wil meehelpen met de volgende editie is van harte welkom. Wij hebben er alvast zin in! 

Ik denk dat ik voor ons allemaal spreek als ik zeg dat we erg trots zijn op ons blad. Veel leesplezier met de  

allereerste Noorderlicht! 

Namens de gehele bladcommissie, 

Janneke van Engeland 

Noorderlicht is het studenten-

blad van de opleiding Scandi-

navische Talen en Culturen aan de Universiteit van Amster-

dam en is gelieerd aan studievereniging Nordom. 
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Contact  
Stuur al je liefdesbrieven, dreigbrieven en flessenpost naar:  
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Studievereniging Nordom 
Spuistraat 134, kamer 2.01F 
1012 VB Amsterdam   
 
www.nordom.nl 

COLOFON 

VOORWOORD 

BLADCOMMISSIE 

V.l.n.r. Debbie Rensen, 
Eelke Satijn, Helen van der 
Reijden en Janneke van 
Engeland (Paulette van der 
Voet staat niet op de foto) 



Noorderlicht | #1/2015 | 4 

 

VAN HET BESTUUR 
Wij zijn het bestuur van Nordom voor het  
studiejaar 2014-2015. We vinden het heel leuk om 
activiteiten voor Nordom te organiseren en kijken 
met veel plezier terug op het afgelopen halfjaar. 
Eén van onze ideeën voor Nordom was om een  
officiële bladcommissie in te stellen, waar de 
commissieleden hun creatieve ei volledig in kwijt 
zouden kunnen zodat het een mooi blad zou wor-
den. Zie hier het resultaat! We zijn supertrots op 
de commissie en natuurlijk ook op alle anderen 
die zich het afgelopen jaar hebben ingezet voor de 
vereniging! 

V.l.n.r. Lotte van der Vaart (voorzitter), Jetske Popken (penningmeester), 
Marloes Winkel (lid activiteiten) en Marit Smelter (secretaris) 

STUDIEREIS 
Hallo allemaal, 

 

Wij maken graag van een stukje in de gloednieuwe Noor-

derlicht gebruik om weer even van ons te laten horen. 

Zoals jullie weten zijn wij, Eelke Satijn, Piet Vanhuyse, 

Sophie Swanborn, Jelle van der Vegt en Marloes Winkel, 

sinds september bezig met het organiseren van een super-

toffe studiereis naar de Øresund. De inschrijvingen zijn 

inmiddels alweer een tijdje gesloten en we waren blij ver-

rast door het grote aantal enthousiaste aanmeldingen. We 

gaan met zijn 21en naar Kopenhagen en Malmö: een 

hartstikke mooie opkomst dus! 

 

We willen hier natuurlijk nog niet het hele programma 

verklappen, maar we kunnen wel vertellen wat we tot nu 

toe zoal gedaan hebben. Het begon met een eerste ont-

moeting in september. De studiereis leek toen nog heel 

ver weg, maar we bleken een enthousiast groepje en heb-

ben tijdens die eerste ontmoeting meteen spijkers met 

koppen geslagen. We waren het al vrij snel eens over de 

bestemming. Kopenhagen moest het worden: de concur-

rent van Stockholm als het gaat om de titel ‘Capital of 

Scandinavia’. Geïnspireerd door series als Bron/Broen 

wilden we natuurlijk ook graag de andere kant van de 

brug ontdekken, waar de derde stad van Zweden ligt. 

Twee grote steden, gescheiden door een brug van negen 

kilometer die precies vijftien jaar geleden geopend werd: 

daar moet genoeg te doen zijn! Daarnaast wilden we 

graag Lund bezoeken. Lund is een populaire bestemming 

voor Eramusstudenten van onze opleiding, maar ook van 

andere opleidingen. Alleen het feit dat het een van de 

oudste universiteiten van Noord-Europa is, is al een be-

zoekje waard maar daarnaast is het ook leuk om te zien 

waar een aantal van ons zijn geweest, nu aan het studeren 

zijn of misschien ooit nog terecht gaan komen. Drie to-

taal verschillende steden in vijf dagen… Na die eerste 

vergadering waren we al laaiend enthousiast! 

 

Met dat enthousiasme zijn we maar meteen begonnen 

met de organisatie. Er komt immers nogal wat bij kijken 

als er zo’n reis georganiseerd moet worden. Er moet een 

bepaald deelnemersbedrag vastgesteld worden, er moet 

een begroting gemaakt worden, er moeten brieven ge-

schreven worden om deelnemers te werven, er moet sub-

sidie aangevraagd worden en last but not least: er moeten 

vliegtickets en hostels geboekt worden. Nu kunnen we 

jullie vertellen ons organisatietalent groot genoeg was om 

dat allemaal voor elkaar te krijgen. De steigers van de 

studiereis staan er en we zijn flink aan het bouwen om 

het tot een groot succes te maken. Het belangrijkste daar-

voor zijn jullie natuurlijk: de deelnemers. Met zijn vijven 

was het misschien leuk geworden, maar met zijn 21en 

gaan we er gewoon één groot feest van maken! We heb-

ben zelfs al gehoord dat de Denen op 1 mei sowieso al 

een feestje bouwen, gewoon om te vieren dat wij eraan 

komen (ja oké, én om de Dag van de Arbeid te vieren…). 

 

Wij hopen dat jullie net zo uitkijken naar de studiereis als 

wij! 

Zie ook het artikel over Kopenhagen op bladzijde 10! 
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Gehaktballetjes met lingonsylt 
Debbie 7.5  Lekker zoetig en heerlijk smaakvol.  
Janneke 9  Het is algemeen bekend dat de wereld een betere plaats geworden is sinds de IKEA haar  
   befaamde gehaktballetjes verkoopt. Mijn favoriet.  
Helen  8.5  Saus en frietjes waren erg lekker, zeker aan te raden! 
Eelke   8.0  Ok het smaakt misschien niet zoals de zelfgemaakte Zweedse gehaktballetjes, maar het  

   komt in de buurt! Is en blijft een aanrader. 

Kanelbulle 
Debbie 2  Hard en taai, niet aan te raden. 
Janneke 5 Ik heb wel eens betere kaneelbroodjes gehad in mijn tijd. 
Helen  8 Lekker zacht van binnen, zoet. 
Eelke  4 Kaneelbroodjes zijn heerlijk…. In Zweden, absolute afrader bij IKEA Nederland. Taai 

   en hard  

Amandeltaart met chocolade 
Debbie 5 Niet heel erg speciaal, was wel oké. 
Janneke 8 Iets met chocolade is altijd goed. 
Helen  7 Wel lekker, maar niet heel bijzonder. Zag er wel heel goed uit. 
Eelke  7,5 Lekkere chocolade, lekkere bodem en die daim stukjes: MMM van Daim.  

Prinsessengebak 
Debbie 7 Heel erg zoet gebakje, maar wel lekker. 
Janneke 7 Het is zo zoet dat je je tandglazuur voelt afbrokkelen, maar het ziet er inderdaad heel 
   prinsessig uit, dus waar klagen we over?  
Helen  6,5 Heel erg zoet, en plakte erg aan je tanden. Uiterlijk was wel leuk. 
Eelke  6 Héél zoet, ik hou er zelf niet zo van, maar dat is meer eigen smaak. Mooi uiterlijk.  
 

IKEA TESTPANEL 

Op die momenten dat je Zweden heel erg mist, heb je overal 

ter wereld nog de Ikea. Met hun Zweedse restaurants en 

Swedish Food Market ideaal voor zulke momenten, maar hoe 

lekker is hun Zweedse eten nu echt? Ons testpanel nam de 

proef op de som. 
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LUCIA 
Eelke Satijn  …………………………… 
 
Op 13 december wordt er in Zweden 
Lucia gevierd. Hiermee wordt de 
kerst ingeluid. Er worden verschillen-
de Lucia- en kerstliedjes gezongen in 
speciale Luciakleding. Er is ook één 
‘Lucia’, dit is een meisje dat vooraan 
staat met een kroon van kaarsen op 
haar hoofd. Alle anderen staan erom-
heen, de meisjes met een kaars in de 
hand en de jongens met een sterretje.  
Dit jaar hebben ook een aantal stu-
denten van Scandinavische Talen en 
Culturen opgetreden als Luciakoor. 
Vorig jaar was hier al mee begonnen, 
maar toen werd dit alleen op de uni-
versiteit zelf gedaan. Doordat er een 
filmpje op YouTube werd gezet werd 
er contact opgenomen met Nordom 
door onder andere de Zweedse am-

bassade. Er is uiteindelijk zelfs nee 
gezegd tegen verschillende mensen 
die graag wilde dat we voor hen zou-
den optreden, een gat in de markt dus 
zo’n Luciakoor! Uiteindelijk hebben 
we dit jaar drie keer voor publiek ge-

zongen, voor de Zweedse ambassade 
in Den Haag, voor the Swedish 
Chamber of Commerce en op de uni-
versiteit. Bij het zingen voor de 
Zweedse ambassade in Den Haag 

werd ook de kerstboom voor het eerst 
verlicht. De burgemeester van       
Den Haag en de Zweedse ambassa-
deur waren aanwezig en hebben bei-
den een praatje gehouden. Voor the 
Swedish Chamber of Commerce gin-
gen we zingen in de koepelkerk in 
Amsterdam. Het was een galadiner 
voor zakenmensen. Na ons werd er 
ook nog gezongen door een professi-
oneel koor. Het was voor ons alle-
maal best spannend omdat we niet 
wisten wat ze van ons verwachtten. 
Uiteindelijk ging het allemaal ontzet-
tend goed, we werden hartelijk be-
dankt voor het optreden en kregen 
zelfs kleine cadeautjes mee. Kortom, 
een geslaagde Lucia voor het Nordom
-koor.  

‘Een gat in de 
markt, zo’n 

Luciakoor!’ 
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Janneke van Engeland 
 
Lussekatter är bullar som ätas vid Luciafirandet. De är van-
ligtvis gulfärgade av saffran och formade som ett ’S’. Här 
är ett recept så att du kan baka dina egna lussekatter! 
(ungefär 32 bullar) 
 
Det här behövs: 
200 g smör eller margarin 
5 dl mjölk 
2 kuvert (1 g) saffran + 1 sockerbit  
1 paket (50 g) jäst 
1 kryddmått salt 
1-1,5 dl socker 
3 matskedar vatten 
2 medelstora ägg 
16-17 dl vetemjöl 
1,5 dl russin i degen (om man vill) + russin till garnering 
1 ägg att pensla med  
 
Smält margarinet eller smöret, häll i mjölken och låt det 
hela bli ”fingervarmt”, 37°. Stöt saffran och en sockerbit i 
mortel och tillsätt detta. 
 Smula ner jästen i en bunke. Strö över salt och socker 
och häll på vatten. Rör om. Häll den fingervarma saffrans-
mjölken över den lösta jästen i bunken, knäck ner äggen 
och rör om igen. Ta undan ca 1 dl av vetemjölet till utbak-
ningen. Blanda ev. russin i resten,  det vill säga i det mesta 
av vetemjölet, och rör ner det i degen. Arbeta degen kraftigt 
med en trägaffel eller liknande. Lät den jäsa övertäckt i sin 
bunke i 1-1,5 timme.  
 Värm ugnen till 260°. Täck två plåtar med bakpapper 
eller smörj plåtarna.  

Ta några tag i den jästa degen med trägaffeln, tippa 
sedan ut degen på mjölat bakbord och knåda den lätt. 

Dela först degen i 2 delar. Skär sedan varje sådan 
bit i 4 delar. Dela en fjärdedel i taget i ytterligare 4 bitar. 
Rulla ut varje liten degbit till en S-form. Lägg lussekatterna 
ganska tätt på två plåtar. Garnera med russin som trycks ner 
ordentligt (gör man inte det så blåser russinen upp sig under 
gräddningen och blir hårda och trista).  

Jäs de utbakade saffransbullarna ca 10 minuter. 
Pensla dem noga med lättvispat ägg. 

Grädda ganska högt upp i ugnen i ca 8 minuter. Låt 
bullarna svalna, väl täckta av en handduk. Det torkar nämli-
gen lättare än vanligt vetebröd. 

Nu är du klar att fira Lucia!  
 

LUSSEKATTER 
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Chantal van den Berg………………………………………. 

 

Hrafnkel’s Saga is a story about power and revenge set 

in the harsh conditions of thirteenth century Iceland 

(Bredsdorff 94). The protagonist, Hrafnkel, is a power-

ful and rich farmer, but he has no regard for the law. 

After he kills the peasant son Einar for riding his horse 

Freyfaxi, Einar’s cousin Sam takes Hrafnkel to the Al-

thing, the Icelandic court, with dire consequences for 

both: Hrafnkel loses everything and seeks revenge.  

  This saga was adapted by the Swedish writer Per 

Olof Sundman (1922-1992) in 1977, called Berättelsen 

om Såm (Het Verhaal van Såm). Sundman follows the 

thirteenth century text closely, while also making some 

significant changes. One of the most striking differ-

ences with the medieval 

saga is the addition of 

female characters. 

Hrafnkel’s Saga is cen-

tred around men. Het ver-

haal van Såm however 

has many more female 

characters: Hrafnkel’s 

wife Oddbjörg, his mis-

tress Åsa, Såm’s wife Åslög and the old woman Gud-

run are key figures for the narrative. They influence the 

men, advise them and support them, and while they 

remain on the side-line, they control the course of the 

narrative.  

  The female servant is the only female character 

in Hrafnkel’s Saga, but also one of the few characters 

who dares to voice her opinion on Hrafnkel. When she 

sees Eyvind, Sam’s brother, riding past Hrafnkel’s new 

farm, she goes to Hrafnkel. He is sitting among his 

most trusted men, and she openly tells him he needs to 

take revenge on Sam (63). “The older the man, the fee-

bler”, she says, and “[Eyvind]’s a worthy target for re-

venge, an outstanding man like his” (63-64). She open-

ly criticises her superior in front of his men, challeng-

ing his honour and accusing him of giving up (63-64). 

Because she addresses him in front of his men, 

Hrafnkel cannot ignore her words: now he must defend 

his honour and take action. Though the servant’s role is 

limited to one scene, she has set in motion the second 

part of the story and consequently she is responsible for 

Hrafnkel’s revenge and restoration of his power. With-

out the interference of the female servant, the text 

would have been less about power and revenge and 

more about justice.  

  In Het Verhaal van Såm, the female servant is 

replaced by the old woman Gudrun and she has a larger 

role in the narrative. However, her presence only brings 

misfortune to Hravnkel. (In Het verhaal van Såm wordt 

Hrafnkel gespeld als Hravnkel, red.) Gudrun is the one 

who tries to mediate on several occasions to prevent 

worse from happening, like when Einar wants to ride 

Frejfaxe, or when Hravnkel wants to kill Einar. (In Het 

verhaal van Såm wordt Freyfaxi gespeld als Frejfaxe, 

red.) “Laat nu je zachtmoedigheid gelden, die je toch 

ergens in je lichaam moet bergen”, she begs Hravknel 

(41, 44). After Gudrun sees Eyvind, Såm’s brother, and 

tells Hravnkel, he immedi-

ately realises what to do 

(140-141). By warning him, 

Gudrun tries to amend her 

previous deeds. In every 

important scene, for in-

stance the killing of Einar, 

the trial, and Eyvind’s arri-

val, Gudrun plays a nega-

tive part. She shows wisdom and reason and tries to 

prevent worse from happening, but she never seems to 

succeed: Einar dies and Hravnkel is convicted because 

of her, but when she spots Eyvind, her act finally has a 

positive effect on Hravnkel.  

  Hrafnkel’s wife Oddbjörg has no active part in 

the narrative (36). In Het Verhaal van Såm her unhappy 

marriage with Hravnkel is emphasised. She and 

Hravnkel both have affairs: Hravnkel with Åsa, and 

Oddbjörg with the servant Einar. This affair seems to 

be the direct cause for the killing of Einar, and the rid-

ing of Frejfaxe is merely the last straw for Hravnkel. 

Åsa encourages him to kill Einar. While in the Saga 

Einar is solely killed for riding Freyfaxi, in Sundman’s 

novel his killing becomes a more complex affair be-

cause of Oddbjörg and Åsa’s rivalry. They have both 

set their eyes on Einar, and one night Åsa finds Einar 

and Oddbjörg in bed (41). When Såm comes to claim 

Adalbol, Hravnkel’s farm, the other women say to 

Oddbjörg: “jij bent zeker niet vrij van schuld, bij 

hetgeen ons nu overkomt” (102). She is directly held 

responsible for Hravnkel’s misfortune and that of the 

‘Oddbjörg's and Einar's affair 
seems to be the direct cause for 

the killing of Einar, and the 
riding of Frejfaxe is merely the 

last straw for Hravnkel.’ 

FEMALE CHARACTERS IN A MAN’S 

WORLD: THE WOMEN OF HRAFNKEL 
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entire community, although both Åsa and Oddbjörg are 

the cause of the feud.    Finally, Såm’s wife 

Åslög also has a key role in the story. She is the one 

who decides Såm should help Torbjörn and take 

Hravnkel to the Althing for the killing of Einar. While 

Åsa and Oddbjörg are the cause of the problem, it is 

Åslög who decides to take the feud to a higher level. 

She tells Såm: “de bijlslag voor Einar ging ook langs 

jouw schedel” (54). While Såm is indecisive, Åslög 

knows exactly what to do. Her decision to prosecute 

Hravnkel is crucial for the course of the narrative: it 

causes his downfall and subsequent revenge.  

  Interestingly, Åslög seems to have more male 

characteristics than Såm. When Hravnkel comes to re-

claim Adalbol, Såm is frightened. In contrast, Åslög is 

fearless: “ze zegt niets. Ze huilt niet” (159). Såm is 

clearly depicted as the weaker person and as a feeble but 

smart leader, while Åslög is marked by her decisiveness 

and strength. However, she admits to Såm she was led 

by a personal agenda: she longed for Hravnkel’s farm. 

Like Gudrun, Oddbjörg and Åsa, she too is led by per-

sonal gain and she is responsible for much of the hard-

ship Såm and Hravnkel have to endure.   

  In short, we have seen how the women in 

Hrafnkel’s Saga and in its contemporary adaptation Het 

Verhaal van Såm exert a great influence on the story. 

The central struggle in Het Verhaal van Såm is a female 

one: all women are led by personal agendas and they 

use their men to achieve them. Each woman sparks an 

important event, or is involved in an important decision. 

They advise their men, but also persuade them into ac-

tion. The women are the ones who develop the plot, 

while in Hrafnkel’s Saga the men are in charge.  

 
Works Cited 

Hrafnkel’s Saga and Other Stories. Hermann Pálsson 

trans. London: Penguin Books, 1971. Print.  

Sundman, Per Olof. Het Verhaal van Såm. Freek Lank-

hof trans. Weesp: Agathon, 1984. Print.  

 

 
 

  Maart 

25   Våffeldagen  

27   Shining in de Effenaar (Eindhoven) 

 

  April 

7   Mø in de Melkweg (Amsterdam) 

9   Mikael Agricola Dag (dag van de Finse 

  taal) 

t/m 12 Tentoonstelling Alexander Roslin in  

  Rijksmuseum Twenthe 

23   Sumardagurinn fyrsti (Viering van de  

  Eerste (oude) zomerdag in IJsland) 

25   Dag van de Vlag (Faeröer) 

25/26   Scandinavië XL Outdoor op Kasteel  

  Groeneveld in Baarn 

30   Valborgsmässoafton (Zweedse viering 

  van de terugkeer van de Lente) (in Fin 

  land heet dit Vappu en dit loopt door op 1

   mei) 

 

  Mei 

1   Stor Bededag (Deense feestdag, gebeds-

  dag voorhet gewas) 

1   Vappu (may day/dag van 1 mei) 

1-5  Studiereis  

6   Apocalyptica in Oosterpoort (Groningen) 

12   J.V. Snellman dag (dag van het Finse be-

  wustzijn) 

t/m 16 Theatervoorstelling In gesprek met mijn 

  moordenaar nog op verschillende plekken

   in Nederland 

17   Apocalyptica in Melkweg (Amsterdam) 

17   Noorse nationale feestdag  

20-22  Het Spannende Noorden, klein filmfesti-

  val van Podium Vlieland 

 

Mocht je voor het volgende nummer tips hebben voor 

leuke evenementen, stuur ons dan eventjes een be-

richtje! 

 

 

SCANDINAVIË AGENDA 
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Helen van der Reijden…………… 
 
Zoek jij nog een leuke vakantiebe-
stemming voor de zomer? Als student 
Scandinavisch is het natuurlijk wel zo 
leuk om naar Scandinavië te gaan. 
Een stad die erg mooi en leuk is om 
te bezoeken is Kopenhagen. Iedereen 
kent wel de kleine zeemeermin, en de 
Strøget, de langste winkelstraat van 
Europa. Maar net zo leuk is bijvoor-
beeld de Rundetaarn. Dit gebouw is 
gebouwd in 1637, en is een universi-
teitsbibliotheek, kerk en observatori-
um in één.  
Tegenwoordig is dit het oudste wer-
kende observatorium van Europa. 
Tijdens koude winternachten kan hier 
nog steeds met een  
telescoop naar de sterren gekeken 
worden, maar er kan altijd genoten 
worden van het prachtige uitzicht 

over de stad. Verder bevat Kopenha-
gen veel paleizen. Zo kun je de Deen-
se kroonjuwelen gaan  
bekijken in het slot Rosenborg. Dit 
kasteel ligt in het meest populaire 
park van Kopenhagen, Kongens Ha-
ve. Rosenborg is een prachtig voor-
beeld van de renaissance  
architectuur in het hart van de stad. 
Bovendien is het park een heerlijke 
locatie om te genieten van een zomer-
se picknick in het gras! Als je liever 
een museum bezoekt, is de Ny Carls-
berg  
Glyptotek een aanrader. Alleen al het 
gebouw en de tropische tuin van de 
Carlsberg Glyptotek zijn de moeite 
van het bekijken waard, maar de col-
lectie is ook zeer  
boeiend. Die bestaat uit oudheden uit 
de landen rond de  
Middellandse Zee, beeldhouwwerken 

en Franse impressionistische schilder-
kunst. Een tip, op zondagen is de toe-
gang gratis! En voor wie graag win-
kelt, de wijk Vesterbro bevat bijzon-
dere modeboetiekjes, de meest culi-
naire straat van de stad en het beste 
uitgaansgebied van Kopenhagen! Een 
voorbeeld van een leuk café is het 
populaire Granola. Hier kun je allerlei 
zoete lekkernijen krijgen, zoals ijs, 
milkshakes, chocola en traditioneel 
snoep. Ook staat Granola bekend om 
z’n ontbijt met havermoutpap, dat in 
Denemarken veel door volwassenen 
wordt gegeten.  
 
Ik zou zeggen, veel plezier! 

HET BESTE VAN KOPENHAGEN 

https://www.cityspotters.com/denemarken/kopenhagen/ny-carlsberg-glyptotek
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Hele året så jeg fram til å dra til Bergen men siste uken 
hjemme ønsket jeg at jeg skulle bli i Nederland. Ofte 
tenkte jeg hvorfor gjør jeg dette her? Første uken i 
Bergen var litt rart, flere ganger dro vi til Ikea for å kjøpe 
kjøkkenutstyr, puter, dyner osv. og for å spise kjøttboller 
selvfølgelig! Etter to uker gikk det mye bedre, 
forelesningene hadde begynt og Bergen følte som mitt 
nye hjem. Jeg bodde på Fantoft, like utenfor Bergen 
sentrum, der nesten alle utenlandske studenter bor, og det 
var ganske lett å komme i kontakt med dem. Å komme i 
kontakt med nordmenn derimot, var en utfordring.  

Jeg tok opp tre forskjellige emner: Islandsk, 
Vegetasjon, klima og marin geografi og Regional 
utvikling. Ved de vanlige forelesningene var det altså 
vanskelig å snakke med nordmenn, det var jeg som stilte 
spørsmål og de svarte, men det var ikke noe samtale. Ved 

det ene geografiemnet var det to ekskursjoner og flere 
seminar. Det er der jeg har møtt mine norske venner. Det 
var veldig gøy å bli kjent med dem og å lære mer om 
Norge og nordmenn. Jeg likte det å snakke norsk og jeg 
tror at norsken min er blitt bedre. Det er selvfølgelig 
veldig fint fordi det var jo meningen med denne 
utvekslingen!  

Nå jeg er hjemme igjen, ser jeg tilbake på en 
fantastisk tid i Bergen. Jeg har ikke bare lært mer om 
Norge, nordmenn og norsk kultur men også om meg selv 
og egentlig også om Nederland, nederlendere og 
nederlandsk kultur. Det er veldig fint å være hjemme 
igjen, men noen ganger savner jeg Bergen fordi det var 
en fantastisk opplevelse!  

 

ERASMUS I  

SKANDINAVIEN 

Varje år åker de flesta tredje års studenter till 

Skandinavien för att studera där. Nedan finns det tre 

berättelser.  
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Efter en termin i Göteborg är jag tillbaka i 
Nederländerna och egentligen vill jag bara åka tillbaka 
till Sverige. Det känns jättekonstigt att inte alla på 
bussen eller i mataffären talar svenska och jag saknar 
mina nya vänner. Men samtidigt är jag glad att se mina 
nederländska vänner igen. 

 Jag valde att följa fyra olika kurser i 
Genusvetenskap och under terminen blev jag allt 
gladare med det här valet. Nästa hälft av alla lektioner 
uppstår av seminarier och det betyder att vi hade 
mycket gruppdiskussioner. De seminarierna var i 
början väldigt svårt för mig för att alla talade mycket 
snabbt och de bytte ämnet flera gånger. Det kände för 
mig ibland lite om det skulle vara omöjligt att delta i de 
här diskussionerna. Men efter några veckor blev det allt 
lättare att delta och nu är jag glad att det fanns så 
många gruppdiskussioner eftersom de har förbättrat 
min svenska mycket. De här gruppdiskussionerna har 
mig inte bara lärt mycket om de olika ämnen utan också 
mycket om Sverige och kanske även om 
Nederländerna. 

 Men jag har inte bara pluggat utan också träffat 
nya vänner, lagat internationella rätter tillsammans, 
gjort fantastiska utflykter och fikat jättemycket. Det var 
mycket lätt att träffa nya människor, särskilt bland de 
andra utbytesstudenterna. Men det var inte heller svårt 
att komma i kontakt med svenskarna. När vi åt lunch i 
studentköket var det alltid mycket trevligt,  pratade vi 
mycket och ibland träffades vi också i helgen.   

Jag kan se tillbaka på en fantastisk tid i Sverige!   

 

 

‘Bergen følte 
som mitt nye 
hjem.’  
- Mieke 

 
‘Ja jeg kan 
anbefale en 
utveksling. 
Tiden flyr, 
nettopp fordi 
det er så 
morsomt!’ 
- Anaïs 

‘Jag kan se 
tillbaka på en 
fantastisk tid i 
Sverige!’ 
- Paulette 
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Da jeg kom til Norge i august, var jeg kanskje redd. Redd fordi jeg kjente ingen, fordi jeg ikke kjente byen? Men nå 
jeg tenker på det...det var selvfølgelig helt unødvendig! Jeg har opplevd en fantastisk tid i Oslo!  

August var først og fremst en måned for å tilpasse seg til den nye byen jeg kom til å bo i og for å møte nye 
mennesker. De internasjonale studentene møtte jeg snart, men å komme i kontakt med nordmenn, det var en annen 
historie. Det var ikke så lett for å  snakke med dem. De første ukene svaret svarte de bare på spørsmålene mine, jeg 
kan altså ikke si at det var en riktig samtale. Denne situasjonen forekom i de store subjektene/ gruppene jeg tok opp 
(EU som politisk system og Regional etnografi).  

Jeg hadde ikke bare valgt disse to subjektene, men også to små emner. I Norrøn og keltisk mytologi var det 
heller ikke lett for å komme få snakke med nordmenn. Jeg møtte noen tysker, men det var det. Mine norske venner 
har jeg derimot truffet i Avansert fransk språkbruk. Dette emnet var lite, derfor ideelt for å få kontakter!  

Alle subjekter var veldig interessante, synes jeg, bare én som ikke var det og det var Norrøn og keltisk 
mytologi. Jeg hadde forventet noe annet enn det vi fikk undervist. Temaet konsentrerte seg rundt forskjellene mellom 
kristendom og den hedenske troen’. Det antas at du kjenner allerede gudene og de fleste historiene.  

Tiden jeg var i Oslo betydde ikke bare studeringe, men jeg reiste litt i Norge, til Sverige og selvfølgelig Oslo. 
På denne måten fikk jeg muligheten til å bli kjent med kjenne landet bedre, møte steder jeg aldri har vært før og bare 
fordi det var gøy å gjøre!  

Ja, jeg kan anbefale en utveksling. Tiden flyr, nettopp fordi det er så morsomt!  
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KERST IN ZWEDEN 

Kerst is één van de belangrijkste feestdagen van het jaar in 

Zweden, maar hoe vieren ze het nu eigenlijk echt? 

Eelke Satijn: 
 
Kerst 2014 heb ik gevierd bij een 
vriendin en haar familie in Örebro. 
Kerst in Zweden werd het dus… tja, 
wat ik me daar bij moest voorstellen 
had ik om eerlijk te zijn geen idee 
van. Ik dacht vooral aan sneeuw. 
Verder wist ik al dat kerst gevierd 
werd met cadeaus, maar van bijvoor-
beeld het eten en de versieringen had 
ik geen idee. Uiteindelijk geland op 
Arlanda zag ik al snel overal verlich-
te kerst sterren hangen. En nee, dit 
waren absoluut niet de laatste, bijna 
elk huis had wel een verlichte kerst-
ster voor het raam hangen. Verder 
was er naar mijn idee qua versiering 
niet heel veel verschil met in Neder-
land. En die sneeuw die ik verwachte 
en stiekem ook heel graag wilde, die 
was er niet eens.  
Iets waarvan ik al eerder had gehoord 
was ‘Kalle Anka’, er werd me verteld 
dat bijna iedereen in Zweden met 
kerst hiernaar kijkt. Zonder enige 
verwachtingen keek ik mee met de 
familie en al snel bleek dat iedereen 
de tekst uit zijn hoofd wist. Toen 
kwam ik er dan ook achter dat het 
ieder jaar om dezelfde aflevering 
ging. Er worden Disney-sketches af-
gespeeld, en ieder jaar worden er een 
aantal nieuwe stukjes van de Disney-
favorieten van dat jaar toegevoegd. 
Kalle Anka is in Nederland Donald 
Duck. Maar als ze het in Zweden 
over het kijken van Kalle Anka met 
kerst hebben, gaat het dus niet alleen 
over Kalle Anka zelf, maar over een 
aantal bekende Disney sketches. Zeer 
vreemde ervaring was dat moet ik 
zeggen, kijken naar Disney-sketches 
met kerst met mensen die de tekst al 
uit hun hoofd kennen. Daarnaast had 
de vriendin waarbij ik was de hele 
dag al gesproken over Kalle Anka en 
dat ze zich er weer op verheugde. 
Een echte traditie waarvan wij (of in 

ieder geval ik) niet zo veel begrijpen. 
Het was leuk, maar om nou ieder jaar 
dezelfde sketches te kijken…. 
Het eten met kerst in Zweden was ik 
iets waarover ik echt helemaal niks 
wist. Net zoals velen in Nederland 
ook doen, werden de taken van het 
eten verdeeld. Wij zouden de toetjes 
en het snoep van dit jaar regelen. 
Snoepen is iets dat Zweden naar mijn 
idee sowieso al ontzettend veel doen, 
dus heel verbaasd was ik niet dat dit 
een van de belangrijkste dingen van 
de kerst was, maar toch. Waar bij ons 
het stuk vlees het belangrijkst is, is 
het daar van belang dat er zoveel mo-
gelijk lekkers aanwezig is. Van 
‘snickerskåka’ (waar je een hele pot 
pindakaas voor nodig hebt, en dan 
moet er vervolgens ook nog een hele-
boel chocolade bij), tot chocolade-
truffels (nog meer chocolade dus), tot 
‘knäck’ (het heeft iets weg van Wer-
thers, maar dan iets zachter, overdo-
sis aan karamel kon er ook nog wel 
bij). Verder was ‘lax’, oftewel zalm, 
ook van groot belang. Ik weet niet of 
dit bij iedere Zweedse familie zo is, 
maar ik weet wel dat zalm niet iets is 
dat we speciaal met kerst eten.  
Het was kortom een hele mooie erva-
ring, kerst in Zweden is toch echt iets 
anders dan kerst in Nederland. Bei-
den met eigen mooie en voor een bui-
tenstaander vreemde gebruiken.  
 
Paulette van der Voet:…………… 
 

Toen ik beloofde om iets te schrijven 
over mijn kerst in Zweden, dacht ik 
dat ik alleen zou schrijven over alle 
lichtjes in de stad en de gezellige 
kerstmarktjes. Daar ga ik ook over 
schrijven, maar een paar dagen voor 
kerst werd ik gebeld door Zweedse 
vrienden, met de vraag of mijn zusje 
(die de kerstvakantie bij mij door-
bracht) en ik zin hadden om eerste 
kerstdag langs te komen. Daar zeg je 

natuurlijk geen nee tegen en daarom 
stapten we eerste kerstdag in de bus 
naar een buitenwijk van Göteborg. 
Eenmaal daar aangekomen, bleek er 
een uitgebreid julbord op ons te 
wachten. De hele tafel stond vol met 
gravad lax, Janssons frestelse, 
köttbullar, verschillende soorten in-
lagd sill en nog veel meer typisch 
Zweeds eten. Alles vrolijk versierd 
met blaadjes boerenkool. Wat volgde 
was een heel gezellige kerstmaaltijd 
met een prachtig uitzicht op de (al 
vroeg) ondergaande zon. Daarna von-
den onze vrienden dat we ook nog 
naar een Zweedse kersttekenfilm 
moesten kijken met elkaar, want ook 
dat hoort bij een Zweedse kerst. Maar 
kerst in Zweden bestaat niet alleen uit 
de kerstdagen zelf. Op het moment 
dat ik nog met mijn zomerjas buiten 
liep, lagen overal de kerstspullen al 
in de winkels en verschenen de eerste 
kerststerren al voor de ramen. Ik heb 
eigenlijk niet heel veel met kerst, dus 
daar liep ik elke keer gewoon voor-
bij. Tot het eind november steeds 
donkerder werd, toen was het opeens 
veel gezelliger in de stad als alle 
kerstlichtjes aan waren. Omdat ook 
mijn kamer vrij donker bleek te zijn, 
volgde mijn eerste kerstster dan ook 
snel. Verder probeerden we om elk 
weekend naar een ander kerstmarktje 
in de stad te gaan. Lichtjes, glögg, 
dennentakken, kraampjes met eten en 
handgemaakte spulletjes en de kerst-
sfeer was compleet. En Lucia niet te 
vergeten, met een groep vrienden het 
Lucia concert van het koor waar een 
vriendin in zong bijgewoond. In een 
mooie kerk klonken de Lucia- en 
kerstliedjes heel sprookjesachtig. Uit-
eindelijk geloof ik dat ik stiekem wel 
een beetje van kerst in Zweden ben 
gaan houden! 



Noorderlicht | #1/2015 | 15 

 

FOTOREPORTAGE: IJSLAND 

Afgelopen november ben ik naar The Iceland Airwaves geweest, een muziek festi-

val in Reykjavik speciaal om opkomende IJslandse artiesten een kans te geven. 

Drie dagen voor het festival heb ik met een paar vriendinnen een roadtrip gedaan, 

waarbij we onder anderen naar Vik, Arnarstapi en verschillende watervallen zijn 

geweest. Nu willen we allemaal eigenlijk in IJsland wonen.. 

Mirjam van den Hoorn Arnarstapi 

Alle leuke IJslandse muziek op een rijtje Þingvellir 
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Reykjavik 

Hallgrimskirkja IJslandse paarden 
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Henk van der Liet............................................................... 
 
Afgelopen winter was ik op een druilerige ochtend in 
oktober onderweg naar Læsesal Vest op de Koninklijke 
Bibliotheek in Kopenhagen. Vanuit het centrum kun je 
dan kiezen voor de route langs Christiansborg, via de 
tuin van de bibliotheek met het standbeeld van Søren 
Kierkegaard, of buitenom langs het drukke en altijd win-
derige Christians Brygge. 

Die bewuste ochtend besloot ik om iets van mijn vas-
te route door de bibliotheektuin af te wijken en even ver-
derop, door het zogeheten Tøjhusmuseet te lopen. De 
naam van dat museum is wat verwarrend, want een mu-
seum voor klederdrachten (tøj) of speelgoed (legetøj) is 
het bepaald niet. Tøjhusmuseet is namelijk het Deense 
wapenmuseum. Het staat vol met geweren, kanonnen, 
houwitsers, vaandels, kogels, helmen, uniformen, kortom 
allemaal wapentuig en aanverwante dingen voor het voe-
ren van oorlog. 

Nu ben ik als pacifist niet bijster gecharmeerd van al 
dat wapengekletter, maar ik ben de laatste tijd wel steeds 
meer geïnteresseerd geraakt in de Deense militaire ge-
schiedenis, niet in de laatste plaats door de prestigieuze 
tv-serie 1864, van de regisseur Ole Bornedal, die kort 
geleden op de Deense televisie werd uitgezonden. En 
toen ik op weg naar de bibliotheek vlakbij het Tøjhusmu-
seet was zag ik dat daar een tentoonstelling over 1864 
was. Die gelegenheid wilde ik niet laten lopen. 

Eenmaal binnen gekomen in dit (gratis) museum, 
werd mijn aandacht niet zozeer getrokken door de eerder 
genoemde massaal aanwezige bommen en granaten uit 
de oorlog met Pruisen van 1864, als wel door een met 
simpele bouwmaterialen afgebakend gedeelte van de 
enorme tentoonstellingsruimte. Achter houten schotten, 
wat opgestapelde kratten, plastic zeilen en tentdoeken 
bleek zich een tentoonstelling, met zand, grint, compu-
ters, beeld en geluid te bevinden over de meest recente 
oorlog waar Denemarken bij betrokken was, die in Af-
ghanistan. Hier geen voorwerpen uit een min of meer ver 
verleden, maar voorwerpen uit onze eigen tijd, zaken die 
‘Verweggistan’ ineens heel dichtbij brengen. Zowel 
ruimtelijk, als in de tijd.  

Tøjhusmuseet laat in de vaste opstelling van het mu-
seum een overzicht zien van in totaal 21 oorlogen waar 
Denemarken in de afgelopen 500 jaar direct bij betrok-
ken is geweest. De inzet in Afghanistan - onder de vlag 
van de VN - de zogeheten ISAF missie begon in 2002 en 
werd officieel in de zomer van 2014 afgesloten en bleek 
het onderwerp van een grote (tijdelijke) tentoonstelling 
onder de titel 'Den fjerne krig' te zijn. Ondanks dat er 
nog steeds, ook in 2015, een klein aantal Deense solda-
ten aanwezig is in Afghanistan, als onderdeel van een 
kleine snelle reactiemacht (Resolute Support Mission), is 
de ISAF missie afgesloten en - zou je kunnen denken - 
rijp voor het museum. Al roept de keuze voor Tøjhusmu-

seet ook vragen op, zoals de vraag of dit museum eigen-
lijk wel de meest geschikte plek voor zo’n expositie is, 
omringd door het wapentuig uit allerlei eerdere oorlogen 
en conflicten. 

 

De soldaat op straat 

In tegenstelling tot wat je zou verwachten van zo'n klein 
en geopolitiek ondergeschikt en vriendelijk  landje als 
Denemarken, speelt het leger er een nogal prominente 
rol. Ik doel hier niet alleen op de nogal onschuldig ogen-
de - maar wel degelijk zwaar bewapende en zeer aanwe-
zige - koninklijke lijfgarde met hun grote berenmutsen 
voor de Deense koninklijke paleizen, maar ook op de 
aanwezigheid van opmerkelijk veel militaire objecten en 
symbolen in de publieke ruimte. Let maar eens op de 
gele bumperstickers die je op auto's ziet, met de tekst 
'Støt vore soldater' (zie afb. 1). 

 

         

afb. 1      

Ook vind je veel militaire herdenkingsplaatsen verspreid 
door de hele land; van Marselisborg Mindepark bij 
Århus, voor de gevallenen uit de eerste (!) wereldoorlog, 
Dybbøl Mølle voor de strijd in 1864, het indrukwekken-
de monument voor de gevallen Deense militairen tijdens 
internationale operaties na 1948 in Kastellet in Kopenha-
gen, of het monument voor de gevallen zeelieden tijdens 
de eerste wereldoorlog dat vlak bij de Langelinie ligt (ja, 
met de kleine zeemeermin), tot aan het weinig bekende 
monument voor de duizenden (!) gevallen Deense vrij-
willige soldaten aan Duitse zijde aan het Oostfront, ge-
durende de tweede wereldoorlog, dat zich in Silkeborg 
bevindt. 

Als je er op gaat letten zie je op heel veel plaatsen 
militaire symbolen en memorabilia. Uiteindelijk is toch 
ook de marcherende Tivoligarde, de quasi-militaire kapel 
van het pretpark Tivoli die marsmuziek spelend op ge-
zette tijden door Kopenhagen marcheert en door toeris-
ten veel gefotografeerd wordt, een metafoor van een mi-
litaire parade. En iedere dag wordt er in Kopenhagen bij 
zonsopkomst en zonsondergang een kanonschot gelost. 
Een van de weinige keren dat men zich bewust lijkt te 
zijn van dit ceremonieel is als politici die op zoek zijn 

DENEMARKEN IN AFGHANISTAN  
EN VICE VERSA 
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naar bezuinigingen zich afvragen wat dat allemaal wel 
niet kost. Het blijkt dat dit militaire openen en afsluiten 
van elke dag 1200 kronen kost, dwz. zo’n € 160,=. Voor 
mij is het een van de vele tekenen die het belang van de 
aanwezigheid van de Deense krijgsmacht in het dagelijks 
leven, ook vandaag de dag nog, onderstreept. 

 

Van Camp Bastion naar Oksbøl 

Het werd me snel duidelijk dat de tentoonstelling ‘Den 
fjerne krig’ in Tøjhusmuseet de bezoekers vooral een 
beeld wilde geven van het dagelijks leven van de Deense 
soldaten in de provincie Helmand in Afghanistan. Die 
verre oorlog dichterbij brengen. Het stof, de hitte, de pri-
mitieve omstandigheden, de dreiging en angst voor berm-
bommen, sluipschutters en zelfmoordaanslagen, het ein-
deloze wachten, de verveling, het skypen met het thuis-
front, het verlangen om naar huis te gaan; allemaal din-
gen die deze wat geïmproviseerd ogende tentoonstelling, 
zo goed en zo kwaad als dat ging, in het nogal suffe 
Tøjhusmuseum probeerde te reconstrueren. 

Dat wat me echter het meest trof, was na de tentoon-
stelling. Diezelfde dag las ik namelijk in de krant een be-
richtje over een monument, dat sinds 2009 in het Deense 
basiskamp, Camp Bastion, in Afghanistan had gestaan ter 
herinnering aan de 38 gesneuvelde Deense soldaten (afb. 
2). Bij het officiële vertrek van de troepen naar Denemar-
ken, was dit eenvoudige monument, dat door de uitgezon-
den soldaten zelf was opgericht, ter nagedachtenis aan 
hun gesneuvelde kameraden, meeverhuisd. Daarmee 
heeft de herinnering aan de oorlog in Afghanistan, nu ook 
een herdenkingsplek in Denemarken zelf gekregen, na-
melijk op het terrein van de kazerne van Oksbøl. 

Ook in de contemporaine Deense literatuur speelt oor-
log - en dan met name de inzet van Deense troepen in 
Irak tijdens de Golfoorlog (2003-2007) en die in Afgha-
nistan (2002-2014) in het kader van de ISAF-missie een 
prominente rol. In 2014 verscheen de ‘roman’ Mikael van 
de schrijfster Dy Plambeck, maar al eerder kwamen on-
der meer Carsten Jensen (Livet i Camp Eden), Henriette 

E. Møller (Danskerheld), Anne-Cathrine Riebnitzsky 
(Kvindernes krig) en Lars Husum (Jeg er en hær), ieder 
met boeken waarin de ervaringen van Deense militairen, 
veteranen en thuisblijvers centraal stonden. Afgelopen 
najaar kwam – tot slot – ook de bekende criticus Klaus 
Rothstein met een bundel essays over de oorlog in Afgha-
nistan in de moderne Deense literatuur, Soldatens år. 

 afb. 2 

Voor studenten Deens lijkt me dit thema, een prachtig 
onderwerp voor een scriptie. Wat te zeggen van Mikael 
van Dy Plambeck of Danskerheld van Henriette E. Møl-
ler? Kun je deze boeken eigenlijk wel romans noemen? 
En hoe verhoudt de tekst van Plambeck zich tot de vele 
interviews die ze voor en na de lancering van haar boek 
heeft gegeven? En hoe zit het eigenlijk met Henriette E. 
Møller? Is ze eigenlijk wel in Afghanistan geweest en 
waarop baseert ze haar verhaal? Ook vragen over de ma-
nier waarop er in de hedendaagse Deense literaire, poli-
tieke en culturele wereld met het verschijnsel oorlog 
wordt omgegaan, vormen een prachtig onderwerp van 
studie. Of het werk van de ongelooflijk interessante 
schrijver-performer Claus Beck-Nielsen, die zichzelf in 
2002 dood verklaarde, maar vervolgens in 2005 wel met 
een héél apart en indringend boek over de oorlog in Irak 
kwam (Selvmordsaktionen). 

Al met al genoeg stof tot nadenken en om over te 
schrijven lijkt me. 

 

Adverteren in Noorderlicht? 

Een advertentie in ons blad is de perfecte manier om een gevarieerde groep mensen 

te bereiken die allemaal een passie voor Scandinavië hebben. 

Mocht u interesse of vragen hebben, dan kunt u via de mail contact met ons opne-

men. 

 

redactie@noorderlicht.nl 
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Janneke van Engeland 
 
I början av året dog en av Sveriges 
mest kända skådespelerskor. Vem var 
den sydsvenska flickan som blev be-
römd över hela världen? 

Anita Ekberg föddes 1931 i 
Malmö i en stor familj med åtta barn. 
Redan då var hon en riktig skånsk 
skönhet. Ryktet går att hon blev upp-
täckt på gatan av en journalist. Tid-
ningen som journalisten arbetade för 
organiserade tävlingen Miss Sverige 
1951, som Anita Ekberg vann. Hon 
flyttade till USA för att delta i Miss 
Universum tävlingen. Den ledde till 
att hon fick en modellkarriär och ett 
kontrakt med ett filmbolag i Holly-
wood.  

Hennes filmdebut var i 1953 
och hennes genombrott några år se-
nare i filmen ”Krig och fred”, för vil-
ken hon fick Golden Globe-priset. 
Hon beskrevs även som 
“Paramount’s Marilyn Monroe”.  Ek-
berg kämpade hårt för att nå fram-
gång och lärde sig Engelskan. Hon 
hade förhållanden med flera kända 
män som Frank Sinatra, som enligt 
Ekberg ville gifta sig med henne. Ro-
manserna bidrog till hennes ryktbar-

het.  
Men det är Federico Fellinis 

film “La Dolce Vita” (Det ljuva livet) 
från 1961 som har gjort Ekberg värls-
berömd. I filmen spelar hon den 
vackra filmstjärnan Sylvia som till-
bringar en kväll med journalisten 
Marcello. En av de mest ikoniska 

scenen ur filmhistorien är scenen där 
Anita Ekberg badar i Fontana di 
Trevi i Rom. Den gjorde att Ekman 
blev en legendarisk skådespelerska 
och en sexsymbol.  

Ekberg tyckte så mycket om 
Rom att hon bosatte sig där och till-
bringade resten av sitt liv i staden. 
Hon bosatte sig aldrig i Sverige igen. 
Ekberg spelade aldrig i en svensk 
film och klagade ofta att hon var 
missförstådd i sitt hemland.  Hon 
gifte sig två gånger men hade inga 

barn. Efter hennes make dog bodde 
hon ensam i sin villa. ”Jag har varken 
make eller barn, men jag har haft 
mycket kärlek i mitt liv och har levt 
intensivt. Jag ångrar ingenting,” be-
rättade hon den italienska tidningen Il 
Messaggero.  

Ekbergs sista år var inte så 
lyckliga.  Hon hade varit sjuk under 
en längre tid och  blev inlagd på sjuk-
hus i 2011. På samma tid gjordes det 
inbrott i hennes hus. Anita Ekberg 
somnade in på ett sjukhus i Rom den 
11 januari och begravdes i Skanörs 
kyrka i Sverige. Men hon kommer att 
bli ihågkommen som en ikon och en 
riktig diva. “De säger ofta att Fellini 
gjorde mig berömd,” sa Ekberg i en 
intervju med The New Y ork Times, 
”men Fellini upptäckte mig. ” 

 
Se också:……………………  

http://www.expressen.se/kvp/noje/
anita-ekberg--en-ikon-med-tva-
ansikten/  

ANITA EKBERG: FRÅN MISS SVERIGE TILL FILMSTJÄRNA  

’De säger ofta att  

Fellini gjorde mig 

berömd, men Fellini 
upptäckte mig.’  
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