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Vo o r w o o r d  
Snak je ook naar een beetje ontspanning? Gelukkig is hier de nieuwe Noorderlicht om even mee weg te duiken van 
alle essays en tentamens! In dit nummer kun je onder andere lezen over hoe je vakantiewerk kunt vinden in Scandi-
navië, de boeiende geschiedenis van Lund, het Elfdaals en het alcoholbeleid van Zweden. Daarnaast is er nog de 
prachtige fotoreportage van Tromsø! Om alvast in de zomerstemming te komen kun je de lekkere laagjestaart met 
aardbeien en rode bessen maken en het artikel met budgettips lezen om je alvast voor te bereiden op een eventue-
le vakantie of Erasmusverblijf naar/ in Scandinavië. Ik wens je heel veel leesplezier!  

Lijkt het je leuk om volgend jaar in de bladcommissie te zitten? Meld je dan aan! Daarnaast wil de bladcommissie 
iedereen bedanken die dit jaar een bijdrage heeft geleverd aan de Noorderlicht. 
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Janneke van Engeland 

Op een heuvel op de Skånse vlakte ligt de oude stad Lund. Al van 

veraf zijn de indrukwekkende kerktorens van de middeleeuwse ka-

thedraal te zien; een uitzicht dat bijna hetzelfde is als dat van 800 

jaar geleden. Het Zuid-Zweedse Lund is een van de oudste steden 

in Scandinavië en heeft een lange en rijke geschiedenis, die nog 

steeds terug te zien is in de gebouwen en straten van vroeger. Dit 

zijn een paar van de verhalen van Lund.  
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Het vroege Lund 

De aarde onder Lund zit vol met archeo-

logische overblijfselen die menig archeo-

loog het hart sneller doen kloppen. Wie 

vanaf Stora Södergatan (de hoofdweg in 

het centrum) de zijstraat Kattesund in 

gaat, loopt over de oudste resten van 

Lund. Een paar meter onder je voeten 

liggen de resten van twee kerken: in de 

bovenste laag de middeleeuwse stenen 

kerk Sankt Drotten, waarvan je de ruïne 

door een raam boven de grond kunt zien. 

Onder deze stenen kerk liggen de resten 

van een voorganger, een houten 

staafkerk, waarvan de naam niet overge-

leverd is. De graven van deze houten 

kerk zijn gedateerd tot het jaar 990, wat 

het oudste gevonden materiaal in Lund is 

en het officiële beginpunt van de stad 

markeert. Dit beginpunt wordt steeds 

verder terug in de tijd geplaatst naarma-

te er nieuwe archeologische vondsten 

gedaan worden. 

 

Het wordt algemeen gedacht dat Lund 

vanuit een strategisch oogpunt gesticht is 

door de Deense koning Sven Tveskägg 

(“Sven Vorkbaard”). Skåne maakte toen 

nog deel uit van het Deense rijk, en de 

koning stichtte steden die als administra-

tieve en religieuze steunpunten moesten 

dienen om zo zijn macht te versterken.  

 

Stad van kerken 

Het oude centrum van Lund, dat ge-

vormd wordt door een netwerk van kron-

kelige straatjes, heeft de vorm van een 

menselijk hart. Het stratennet is nog bij-

na precies hetzelfde als in de middeleeu-

wen. Waar nu de ringweg om Lund heen 

loopt, bevond zich toen een verdedi-

gingswal. Binnen deze wal bevonden zich 

27 kerken en kloosters; voor die tijd een 

enorm aantal. Lund was de belangrijkste 

christelijke plaats in Scandinavië.  

 

De meest indrukwekkende kerk was - en 

is nog steeds - de domkyrkan, oftewel de 

kathedraal. In 1080 werd begonnen aan 

de bouw van deze kerk van inmiddels 

grijs geworden zandsteen. Het is het oud-

ste gebouw van Lund dat nog steeds 

overeind staat. Op sommige stenen zijn 

nog steeds de tekens zichtbaar, die de 

steenhouwers erin krasten om bij te hou-

den hoeveel stenen ze uitgehakt hadden. 

In het koor van de kerk, waar het hoofd-

altaar staat, staan veertiende-eeuwse 

houten banken die prachtig versierd zijn 

met figuren van mensen en dieren. De 

banken worden nog steeds gebruikt bij 

de doctorspromotie, wat een langdradige 

ceremonie schijnt te zijn. Oorspronkelijk 

werden de koorbanken gebruikt door 

priesters. Dat deze priesters zich ook 

weleens verveelden, bleek toen de ban-

ken een keer opgeknapt werden: in de 

kieren en spleten werden namelijk een 

hele hoop speelkaarten gevonden. 

 

In 1103 werd Lund verheven tot aartsbis-

dom van geheel Scandinavië: van Dene-

marken, Zweden en Noorwegen maar 

ook van IJsland, Groenland en de Faerö-

er. De domkyrkan was het symbool van 

de enorme macht van de kerk. Op de 

plaats waar nu het park Lundagård ligt, 

stond toen de ommuurde vesting van de 

bisschop. Deze versterkte muur was ze-

ker niet overbodig, wat bleek toen de 

Zweedse koning Karl Knutsson in 1452 de 

stad belegerde, maar niet voorbij de bis-

schopsmuur kon komen en het toen 

maar opgaf. 

Na de reformatie in 1536 werden bijna 

alle kloosters en kerken neergehaald en 

de monniken en nonnen verdreven. Al-

leen de kathedraal en de Klosterkyrkan 

mochten blijven staan. De eigendommen 

van de kerk werden geconfisqueerd en 

gingen naar de kroon. Van het Allhel-

gonaklostret, het oudste klooster van 

Lund, is alleen nog maar een hoopje ste-

nen over. Als je weet waar je moet zoe-

ken, kun je deze ruïne nog steeds zien: 

het ligt op een grasveldje ten noorden 

van de universiteitsbibliotheek. De tijd 

van Lund als centrum van macht en reli-

gie was nu voorbij. 

 

De sporen van de aristocratie 

Niet alleen de kerk, maar ook de adel en 

de rijke burgers hebben hun stempel op 

de stad gedrukt. Hun prestigieuze huizen 

van rode baksteen staan nog steeds her 

en der verspreid in Lund om te herinne-

ren aan hun macht en rijkdom. Het Krog-

noshuset op Mårtenstorget bijvoorbeeld 

is zo’n huis dat toebehoorde aan een 

adellijke familie, in dit geval de familie 

Krognos (“Kromneus”) uit de 14e eeuw. 

Het huis Stäket aan de Stora Södergatan, 

nu een restaurant, was in de 16e eeuw 

het huis van een rijke weduwe. 

 

In Lundagård staat een gebouw uit 1578 

dat Kungshuset wordt genoemd. Het 

dankt zijn naam aan de Deense koning, 

die in het gebouw verbleef wanneer hij 

Lund bezocht. Het verhaal gaat dat de 

Zweedse koning Karl XII, die een paar 

honderd jaar later leefde, regelmatig de 

toren met wenteltrap te paard beklom, 

om vervolgens op het dak rond te rijden. 

Het is een mooi verhaal, maar helaas niet 

waar; de toren is pas na de dood van 
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koning Karl XII aan het huis gebouwd. 

 

De Zweedse tijd breekt aan 

Na de vrede van Roskilde in 1658 moest De-

nemarken Skåne afstaan aan Zweden. In 

1666 werd op aandringen van bisschop Pe-

der Winstrup de universiteit van Lund ge-

sticht, met als beoogd doel het 

“verzweedsen” van het nieuw-veroverde 

gebied. Het verzweedsen ging echter niet zo 

gemakkelijk en er werd tijdens de Skånse 

oorlog nog lang tussen Denemarken-

Noorwegen en Zweden gevochten om de 

heerschappij over Skåne. Zweden behaalde 

opnieuw de overwinning tijdens de bloedige 

Slag bij Lund in december 1676. Tot ver in de 

18e eeuw werd de stad meerdere keren ge-

troffen door brand en de pest. Lund was 

tegen die tijd nog maar een klein, vrij onbe-

duidend stadje. 

 

De gouden eeuw van Lund 

Aan het einde van de 18e eeuw begint een 

nieuwe tijd voor Lund, en deze keer als uni-

versiteitsstad. De 19e eeuw en het begin van 

de 20e eeuw waren de tijd van de romantiek 

en het nationalisme, en ook de hoogtijdagen 

van Lunds universiteit. Veel universiteitsge-

bouwen die nu nog steeds in gebruik zijn 

stammen uit deze tijd, zoals bijvoorbeeld de 

universiteitsbibliotheek uit 1907, die waar-

schijnlijk het meest gefotografeerde gebouw 

van Lund is. Ook vele studententradities 

stammen uit deze tijd: de sittningar (formele 

diners), de spex (studententoneelstukken), 

veel van de nationer 

(studentenverenigingen) en het beroemde 

Lundakarnevalen, dat sinds 1849 elke vier 

jaar plaatsvindt. Veel bekende schrijvers 

hebben in deze periode in Lund gestudeerd 

of gewoond, zoals Viktor Rydberg, Esaias 

Tegnér en August Strindberg.  
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Het gebouw AF-borgen (ook wel 

Akademiska Föreningens hus) speelde en 

speelt nog steeds een sleutelrol in het 

studentenleven van Lund. Dit gebouw 

uit 1850 is speciaal voor de studenten 

gebouwd. Er zijn feestzalen, theaterza-

len, een café en de kantoren van veel 

studentenverenigingen en studentenor-

ganisaties. Vanwege constante verbou-

wingen en toevoegingen is AF-borgen 

zo’n wirwar van trappen en hoeken en 

gaten dat er soms verbogen kamers en 

gangen werden gevonden. Er is bijvoor-

beeld eens een geheimzinnige kamer 

gevonden waarin zich slechts drie din-

gen bevonden: een bureau, een lege fles 

wijn en een Noord-Koreaanse vlag. He-

laas is het gebouw nu gescand en zijn er 

geen nieuwe geheime kamers meer om 

te ontdekken. Desondanks weet men 

nog steeds niet precies hoeveel kamers 

AF-borgen nu eigenlijk heeft.  

 

De hele universiteit bevond zich vroeger 

op Lundagård, het voormalige bis-

schopsgebied. Rondom Lundagård stond 

een muur en binnen deze muur gold er 

een eigen rechtssysteem. Vlak achter AF

-borgen staat een vakwerkhuis dat Locus 

Peccatorum (“Het huis van de zonden”) 

genoemd wordt. Dit gebouw werd in de 

19e eeuw gebruikt als studentenhuis. In 

1829 vond hier een bloederig misdrijf 

plaats waar het huis zijn naam aan te 

danken heeft: een geesteszieke student 

sloeg er een medestudent dood. De ver-

warde student werd door de rechtbank 

van de universiteit ter dood veroordeeld 

en onthoofd op Norra Fäladen ten noor-

den van Lund. Het was de laatste keer 

dat er iemand door de universiteits-

rechtbank ter dood veroordeeld werd. 

Het toppunt van de nationalistische ro-

mantiek in Lund is de kring van runen-

stenen bij AF-borgen. Deze stenen ston-

den oorspronkelijk helemaal niet op 

deze plek, maar zijn vanuit andere plaat-

sen in Skåne hier naartoe gesleept en 

rondom een nagemaakte grafheuvel 

opgesteld ter ere van het 200-jarig jubi-

leum van de universiteit in 1866. De 

runenstenen zelf zijn wel echt. Een van 

deze heeft een runeninscriptie ter herin-

nering aan twee reislustige Vikingen die 

in Londen gestorven waren. 

 

Heden en verleden in Lund 

De geschiedenis van Lund leeft nog 

steeds en het heden en verleden zijn 

soms nauw met elkaar verweven. Als 

student aan de universiteit studeer je in 

dezelfde gebouwen waar een paar hon-

derd jaar geleden ook al studenten 

rondliepen en de nieuwe doctors pro-

moveren in de middeleeuwse kathe-

draal. In 2013 kwam de geschiedenis 

van de universiteit van Lund nog eens 

extra onder de aandacht toen bisschop 

Peder Winstrup, dezelfde persoon die 

de universiteit gesticht heeft en die 

stierf in het jaar 1679, werd opgegraven 

uit zijn tombe. Zijn mummie werd zorg-

vuldig onderzocht en is vorig jaar onder 

grote publieke belangstelling weer op-

nieuw in de domkyrkan begraven. In 

deze Skånse stad is de geschiedenis 

nooit ver weg: in de gebouwen om je 

heen of vlak onder je voeten. Op weinig 

andere plekken komt het verleden zo 

dichtbij als in Lund. 

Wil je meer weten over de fascinerende geschiedenis van Lund? Op deze website staat een tijdlijn met de belangrijke gebeurte-

nissen in de geschiedenis van de stad, als ook foto’s, oude plattegronden en nog veel meer: http://kulturportallund.se/

index.php?lang=sv Op de website http://bevaringsprogram.lund.se/ staat een schat aan informatie over de gebouwen, straten 

en wijken van Lund. In het openluchtmuseum Kulturen in Lund zijn vaste tentoonstellingen over de geschiedenis van de stad, 

vanaf haar ontstaan tot aan nu.  

http://kulturportallund.se/index.php?lang=sv
http://kulturportallund.se/index.php?lang=sv
http://bevaringsprogram.lund.se/
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De schoonheid van het Elfdaals 
Gerard Spaans 

Diep in het binnenland van Zweden, vlakbij de Noorse grens, ligt het dorpje Älvdalen. De taal die hier gesproken wordt, Elfdaals 

(Zweeds Älvdalska), is niet zomaar een Zweeds dialect; het lijkt binnen de Oost-Noordse talen een vroege afsplitsing van het 

Zweeds te zijn, zoals weergegeven door Guus Kroonen op de Derde Conferentie over Elfdaals in Kopenhagen (2015): 

Figuur 1: Genealogische plaatsing van het Elfdaals. 

Het Elfdaals wordt gezien als erg archaïsch, omdat het nog enkele oude grammaticale aspecten bewaard heeft, die zelfs in het 

IJslands (hetwelk meestal als de meest archaïsche Noordse taal beschouwd wordt) al lang verdwenen zijn. In dit artikel probeer 

ik te omschrijven waarom het Elfdaals zo supermooi is. 

Een van de mooiste dingen aan het Elfdaals is het alfabet; als aanvullingen op ons eigen alfabet heeft de taal, zoals het Zweeds, 

de letters <å>, <ä> en <ö>. Daarnaast kent het Elfdaals de stemhebbende interdentale fricatief <ð> (helaas ontbreekt de stemlo-

ze <þ>), en nasale vocalen, waarvoor de letters <ą>, <ę>, <į>, <ų> en <y̨> bestaan. De mooiste letter van het Elfdaals is echter de 

zesde nasale vocaal <ą̊>, die een [ɔ]̃ weergeeft. Zo kan je het alfabet dus eigenlijk een beetje zien als een mix van het Zweedse, 

IJslandse en Poolse alfabet! 

Zeer opmerkelijk is het runenschrift dat de sprekers van het Elfdaals nog tot in de 20e eeuw redelijk actief hebben gebruikt 

(Dalecarlische runen genaamd, zie Figuur 2). Dit runenschrift is ontwikkeld uit het Jong Fuþark, en werd hoofdzakelijk gebruikt 

om inscripties te maken op muren, in hout, in meubels en in vazen en schalen. Opmerkelijk is hoe, net zoals taal in de loop van 
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de tijd verandert, ook deze runen enigszins veranderd zijn door de tijd heen. Zo heeft het een flinke invloed gehad van het La-

tijnse schrift, dat al vanaf ongeveer de 12e eeuw voor het Zweeds gebruikt wordt en dus alom aanwezig is.  

Wat opvalt is dat het Elfdaals nog gebruikmaakt van naamvallen (die 

reeds zijn weggevallen in het Zweeds) en dat de vervoeging van het 

werkwoord nog niet volledig paradigmatisch genivelleerd is. Dat wil 

zeggen dat de verschillende werkwoordsvormen nog niet allemaal 

gelijk geworden zijn, zoals in het Zweeds het geval is. We zien echter 

wel dat het verdwijnen van naamvallen en het gelijkschakelen van de 

werkwoordsvervoeging in gang is. Bij het woord kulla ’vrouw’ zijn de 

naamvallen bijvoorbeeld in de praktijk al weggevallen: 

 

Tabel 1: Nivellering in het paradigma van ’kulla’ (’(u)bestemt’ = ’(on)bepaald’). 

Verder zien we paradigmatische nivellering in de vervoeging van het enkelvoud van het werkwoord, zoals hier weergegeven 

met dalska ’Elfdaals spreken’: 

 

 

Tabel 2: Nivellering in de vervoeging van ’dalska’. 

 

Een belangrijk verschil met het Zweeds is dat de ’h’ is weggevallen: 

- Zweeds har ’heeft’ vs. Elfdaals ar; 

- Zweeds heta ’heten’ vs. Elfdaals ietta. 

Verder zijn alle lange vocalen uit het Oudnoords diftongen geworden, bijvoorbeeld: 

- Oudnoords hús ’huis’ > Elfdaals aus; 

- Oudnoords ís ’ijs’ > Elfdaals ais; 

- Oudnoords grœnn ’groen’ > Elfdaals gryön. 

Laten we het nu echter over het allermooiste onderdeel van de Elfdaalse fonologie hebben: woorden die beginnen met fn-! 

Jaja, het Fnederlands heeft alleen nog ’fnuiken’ (en vroeger nog ’fnazelen’ = ’rafelen’), maar in het Elfdaals komen meer van 

dergelijke woorden voor! Een mooi woord is fnåysa ’niezen’, dat teruggaat op PGm. *fneusaną. Het Nederlandse ’niezen’ gaat 

Figuur 2: Dalecarlische runen in het dagelijks gebruik. 

  SG PL 

1   dalskum 

2 dalsker dalskið 

3   dalska 
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terug op PGm. *hneusaną, hetgeen waarschijnlijk als onomatopee naast *fneusaną < PIE *pneu- ontstaan is. Het schijnt dat 

ook in sommige delen van Nederland de vorm ’fniezen’ voorkomt, met als specifieke betekenis ’hard niezen’! 

Daarnaast is er het werkwoord fnalla ’langzaam gaan’. Fnalla! Met bijbehorend participium fnallende(s)! Denk je eens in dat je 

in het Nederlands zegt: “Sorry dat ik te laat ben, maar er fietste een fnallende bejaarde voor me!” 

Verder komt er een fenomeen voor, genaamd vocaalbalans: sommige uitgangen kunnen verschillende klinkers hebben, op ba-

sis van het lettergreepgewicht van de stam. Dit kan je bijvoorbeeld zien in de vervoeging van het zwakke mannelijke zelfstandig 

naamwoord (hier in de nominatief en accusatief): 

 

 

 

Tabel 3: Het gevolg van vocaalbalans in de vervoeging van het zelfstandig naamwoord. 

De stam er- ’konijn’ is een lichte lettergreep, dus krijgt het de uitgangen -i/-å, terwijl brind- ’eland’ een zware lettergreep is en 

dus de uitgangen -e/-a krijgt. 

Soms lijkt het er zelfs op dat er ook vocaalharmonie2 voorkomt. Zo zien we in de vervoeging van het werkwoord bij de infinitief 

en praesens enkelvoud: 

 

 

 

 

Tabel 4: Vocaalharmonie in de stam van het werkwoord ‘båkå’? 

Zoals te zien is, is de infinitiefuitgang -a/-å en de enkelvoudsuitgang in het praesens -er/-är. Bij båkå lijkt het erop dat de vocaal 

in de stam zich aanpast aan de vocaal in de uitgang, en wel volgens dezelfde regels als hoe vocaalharmonie werkt in het Fins, 

Hongaars en Turks: “de i en de e doen niet mee”! Zo zijn ook de volgende vormen te vinden: 

- Zweeds ha ’hebben’ < Oudnoords hafa > Klassiek Elfdaals **avå (-å, want av- is een lichte 

  lettergreep) > Elfdaals åvå. 

- Oudnoords yfir ’over’ > Elfdaals yfyr. 

- Oudnoords nykil ’sleutel’ > Elfdaals nytjyl. 

- Gotisch grana ’paardenstaart (haartype)’! 

  NOM ACC 

’een konijn’ ien er-i ien er-å 

’een eland’ ien brind-e ien brind-a 

  INF SG.PRES 

’Elfdaals spreken’ dalska dalsker 

’spelen’ spilå spilär 

’bakken’ båkå bäkär 

1 Een lichte lettergreep heeft maximaal 1 medeklinker na de klinker; een zware lettergreep heeft minimaal 2 medeklinkers na de klinker. 
2 Vocaalharmonie houdt in dat alle klinkers in een woord ofwel voorin (ä, ö, y e.d.) ofwel achterin de mond worden uitgesproken (a, o). Dit is 
een regel in onder meer het Fins, Hongaars en Turks.  

Meer lezen of Elfdaals leren? 
- http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:807822/FULLTEXT16.pdf 
- http://web.archive.org/web/20110722160407/ 
- http://www.nordiska.uu.se/arkiv/konferenser/alvdalska/Sapir.pdf 
- http://elvdalsk.inss.ku.dk/program/ 
- Svenonius, Peter. 2015. The morphological expression of case in Övdalian. In: Bentzen, Kristine, Henrik Rosenkvist and Janne 
 Bondi Johannessen (eds.), Studies in Övdalian Morphology and Syntax: New research on a lesser-known Scandinavian 
 language, 2015. Vol.232. pp. 177-230. 

http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:807822/FULLTEXT16.pdf
http://web.archive.org/web/20110722160407/http:/www.nordiska.uu.se/arkiv/konfer
http://web.archive.org/web/20110722160407/http:/www.nordiska.uu.se/arkiv/konfer
file:///C:/Users/Gerard/Documents/Downloads/enser/alvdalska/Sapir.pdf
http://elvdalsk.inss.ku.dk/program/
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Va k a n t i e w e r k  i n  S c a n d i n a v i ë  

Carmen Poort 

Wij, liefhebbers van Scandinavië, willen natuurlijk wanneer het 

even kan zoveel mogelijk tijd doorbrengen in het  noorden. Helaas 

laten de financiën van een arme student dat niet altijd toe. Want 

waar ga je een duur vliegticket van betalen? Wie neem je mee op 

vakantie als jouw familie en vrienden de zon in het  zuiden op wil-

len zoeken? Mijn oplossing bleek een geweldige te zijn: vakantie-

werk in Zweden! 
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Het is een aanrader voor iedereen die jong (of niet jong) is, op 

zoek is naar avontuur en graag een goedkope manier  wil vin-

den om een tijdje in het buitenland door te brengen. Ooit was 

het mijn droom, mijn doel, alles wat ik wilde: een tijdje alleen 

naar Zweden gaan om daar te werken, en alleen al om daar 

gewoon te zijn. Afgelopen zomer was het zover: mijn veel te 

grote koffer en ik stonden klaar om voor een maand te ver-

trekken naar Åmotsbruk, om daar te helpen bij het bedrijf 

Stilleben.  

Stilleben is een ecologisch toeristisch bedrijf dat in centraal-

Zweden gevestigd is. Het wordt gerund door twee gezellige 

Belgen die in een klein Zweeds dorpje van alles aanbieden 

voor toeristen, zoals vakantiehuisjes, een bed & breakfast, 

workshops, activiteiten in de bossen en een restaurant. Dit 

alles wordt op een zo ecologisch mogelijke wijze gedaan. Op 

deze manier is het niet alleen voor de gasten de beste manier 

om van de Zweedse cultuur te proeven, maar ook voor even-

tuele vakantiewerkers, zoals ik. Tegen kost en inwoning heb ik 

hier verschillende klusjes uitgevoerd, zoals het verzorgen van 

de kippen, het stapelen van hout, het werken in de tuin 

(volgens de beginselen van de permacultuur!), het schoonma-

ken van de accommodaties en het helpen in het restaurant en 

bij de groepswandelingen in het prachtige bos. Eens per week 

had ik een vrije dag om van de omgeving te kunnen genieten, 

en dat heb ik gedaan ook… Het is heerlijk om alleen door het 

bos te wandelen, hier en daar te verdwalen en nieuwe plekjes 

te ontdekken, en om intussen te snoepen van de vele bosbes-

sen die overal groeien. Het uitzicht vanuit het tuinhuisje waar-

in ik sliep was ook niet verkeerd (zie de eerste foto).  

Bovengenoemde klusjes klinken misschien niet al te spannend 

en zijn overal wel te vinden, dus waarom zou je dit nu in de 

vorm van vakantiewerk uit willen voeren? Ten eerste staat het 
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altijd goed op jouw cv om je een tijd nuttig te hebben gemaakt 

in het buitenland, waarbij je uit je comfort zone komt en goed 

kunt netwerken en sociale vaardigheden kunt opbouwen. Tij-

dens een dergelijke periode in het buitenland spreek je name-

lijk ook de toeristen en andere gasten in het dorp, en laat het 

een verrijking zijn om hun verhalen van over de hele wereld te 

horen. Daarnaast is het leuk om met de locals een praatje te 

maken. Het liefst in het (in mijn geval op dat moment zeer 

gebrekkige) Zweeds! Leerzaam en ontzettend leuk. 

In mijn geval werkte het ook nog eens als de perfecte gelegen-

heid om erachter te komen of een studie Scandinavistiek wel 

iets voor mij zou zijn. Voelde ik me er niet thuis, dan zou ik 

genoeg weten. Gelukkig is mijn avontuur alleen maar een be-

vestiging geweest voor mijn studiekeuze, want ik ben nu een 

zeer tevreden eerstejaarsstudente Zweeds. 

Een van de beste manieren om aan vakantiewerk te komen is 

via mensen die je kent of ontmoet. Wees altijd assertief, stap 

op mensen af, stuur mailtjes, blijf gemotiveerd en geef vooral 

niet op als je een keer afgewezen wordt. Dit geldt ook voor 

websites waarbij je op advertenties kunt reageren 

(bijvoorbeeld wereldwerk.eu. Meer websites zijn zeer eenvou-

dig te vinden via Google!). Mocht je nog minderjarig zijn en 

toch graag vakantiewerk willen doen, houd dan rekening met 

het feit dat veel organisaties en bedrijven op zoek zijn naar 

medewerkers vanaf 18 jaar. Anders ligt de verantwoordelijk-

heid over jou namelijk bij de werkgever. Hier is mijn advies 

echter nog steeds: niet opgeven en ga ervoor! Een fijne zomer 

gewenst op jouw favoriete plekje in Scandinavië! 
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F i k a  i n  G ö t e b o r g  
E v a  B e e k m a n  
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Tijdens mijn Erasmusuitwisseling in Göteborg heb ik er een 

ware sport van gemaakt om op de leukste plekken koffie te 

drinken. Want op welke manier leer je een stad beter kennen 

dan aan de hand van het drinken van koffie in de vele koffie-

tentjes? En sowieso is er niets leuker dan middagen mensen 

kijken op het terras en door te luisteren naar de Zweedse klan-

ken om je heen, is het ook meteen educatieve bezigheid. Door 

de hele stad heen zijn er cafeetjes te vinden voor een fika, 

maar als je behoefte hebt aan natuur + koffie dan zijn er ook 

verschillende mogelijkheden. Hipp hipp hurra!  

Koffieketens   

Espresso House is een koffieketen die je kunt vergelijken met 

de Starbucks, maar het voelt minder massaal aan en boven-

dien is de koffie heel goed! Ze hebben ook van die fancy koffie 

met siroop, slagroom, koekjes, slingers en confetti voor dege-

nen die daar op zitten te wachten, maar een gewone bak 

zwart is ook prima te doen.  

Da Matteo is een van de plekken waar je ook meteen kunt 

kijken wat de hippe Zweden het liefst dragen en waar je zo-

doende ongemerkt modeadvies krijgt. Naast vele soorten 

koffie hebben ze natuurlijk ook keuze uit gebak. Taart met 

vanillesaus is een klassieker; je krijgt in Zweden vaak ont-

zettend veel vanillesaus zodat je stuk taart als het ware drijft. 

Bij Da Matteo krijg je het in een bakje erbij; wel zo handig!  

Mijn all time favorite is Condeco. De koffie, het gebak en de 

sapjes zijn heerlijk en bovendien er is ook een lunchbuffet met 

brood, salades en een watertap! Er zijn maar liefst zeven 

locaties verspreid over heel de stad, er is er dus altijd wel 

eentje in de buurt. Ook zijn er vaak acties waarbij je bijvoor-

beeld twee drankjes voor de prijs van een krijgt. Het gevolg 

daarvan is dat je ineens met twee koppen warme chocolade-

melk zit te studeren (ruimte genoeg om te studeren namelijk!)  

Als je teveel uit bent geweest en geen geld meer hebt maar 

tóch je cafeïne nodig hebt dan kun je altijd naar de Seven Ele-

ven; koffie voor 10 Kronen als je een studentkaart laat zien. 

Net als Condeco zit Seven Eleven verspreid over heel de stad 

en zo ongeveer op elke straathoek.  

Leuke wijk   

Heel de wijk Haga is een aanrader, het is een van de oudste 

wijken van de stad met nog veel houten huizen. Er zitten veel 

boetiekjes en ook veel cafés waar je heerlijk kunt lunchen. Een 

heel leuk plekje is Hebbe Lelle. Ze hebben veel lekkers en ook 

een van de grootste kanelbullar van de stad.  

Bar Foxx in Vasagatan zit op een hoek waar je buiten kunt 

zitten aan deze mooie straat. De verse sapjes hier zijn heerlijk!  

Natuur     

Göteborg ligt aan de kust die bestaat uit vele eilandjes en op 

een daarvan ligt Café Varvet på Brännö. In de zomer geeft de-

ze plek je een bijna een Zuid-Europees gevoel! De koffie is pri-

ma maar de wraps met räkor schijnen een aanrader te zijn. 

Vlakbij de stad liggen Lilla Delsjön en Stora Delsjön. Bij beide 

meren zijn er stugor in de buurt waar je koffie kunt drinken; 

Bertillssons Stuga bij Lilla Delsjön en Kaffestugan Lyckan bij 

Stora Delsjön. In het weekend is het er druk met gezinnetjes 

die in de bossen gaan wandelen. Het is namelijk een prachtig 

natuurgebied.  

Hopelijk hebben jullie wat aan de tips als je Göteborg gaat 

bezoeken! (En vergeet niet dat de koffie van ongeveer 15 kro-

nen op de universiteit ook niet verkeerd is!)  

Velen van jullie weten hopelijk al wat een fika is! Het is meer dan een gewone pau-

ze, meer dan een gesprekje bij het koffieautomaat op het werk, meer dan zomaar 

een bak koffie naar binnen gieten; het is een rustmoment in een drukke werkdag 

waarbij er koffie (thee mag ook, vooruit) met wat lekkers wordt gegeten, bijvoor-

beeld een kanelbulle. Koffie is hét sociale smeermiddel van de Zweedse samenle-

ving en natuurlijk ook van de onze! Vandaar deze lijst met de leukste (helemaal 

subjectief) plekken waar je koffie kunt drinken in de prachtige West- Zweedse stad 

aan het water.  
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Enigszins curieus is het wel dat de nazaten van de Vikingen zo 

weinig drinken: de gemiddelde Zweed drinkt zo’n 1,7 liter pure 

alcohol per jaar minder dan de gemiddelde Europeaan. Daar-

naast is zo’n 3 procent van de Zweden geheelonthouder, wat 

bleek uit cijfers van de WHO (World Health Organization). 

Toch is dat niet zo vreemd. In Zweden zijn de regels omtrent 

alcoholverkoop veel strenger dan in Nederland. Dit stamt al uit 

de vorige eeuw toen de overheid maatregelen begon te 

treffen om het drankgebruik onder het werkvolk in te dam-

men. Inmiddels kan je “sterkedrank” alleen kopen in een vesti-

ging van Systembolaget.  

Bijzonder is het echter wel. Drank met een alcoholpercentage 

van 3,5% en hoger kan maar aan één verkoper afgezet wor-

den. Normaliter zou een land binnen de Europese Unie, waar 

vrij verkeer van goederen hoog in het vaandel staat, nooit zo-

maar deze zogenaamde handelsbelemmeringen mogen opleg-

gen omdat de interne markt hierdoor wordt verstoord. Dit is 

een handelsbelemmering omdat leveranciers uit andere EU 

lidstaten hun producten minder makkelijk kunnen afzetten. 

Deze soort handelsbelemmeringen worden maatregelingen 

met gelijke werking als kwantitatieve invoerbeperkingen ge-

noemd omdat het eigenlijk tot gevolg heeft dat een producent 

minder af kan zetten of dit hem meer (moeite) gaat kosten. Dit 

is verboden in artikel 34 van het Verdrag betreffende de wer-

king van de Europese Unie (VWEU). Volgens de uitspraak van 

het Hof van Justitie van de Europese Unie in het Dassonville 

arrest is het zelfs al genoeg dat de tussenstaatse handel po-

tentieel belemmerd kan worden.  

Oorspronkelijk is dit verbod gemaakt om te voorkomen dat 

lidstaten hun eigen bedrijven voordelen zouden geven door 

het buitenlandse bedrijven moeilijker te maken om hun pro-

ducten op de markt at zetten. Het is dus wel een terechte op-

merking dat het hier de Zweedse producenten net zo moeilijk 

wordt gemaakt. In de rechtspraak is echter al meteen aange-

nomen dat dit er niet toe doet, slechts een belemmering is 

genoeg; er hoeft geen discriminatie in het spel te zijn.   

In de EU is het vrije verkeer gewoon te belangrijk en overtre-

dingen worden zwaar gestraft. Er zijn echter rechtvaardigings-

gronden voor dergelijke wetgeving, en één daarvan is de 

volksgezondheid. De wet moet dan een publiek belang dienen 

Is het Zweedse alcoholbeleid  

een indicatie van een  

dysfunctionele unie? 
Anne-Clarine Prosman 
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en proportioneel zijn: dat wil zeggen geschikt en noodzakelijk.  

Een regel is natuurlijk al snel geschikt voor het beschermen 

van de volksgezondheid. Het verweer sneuvelt echter vaak op 

de noodzakelijkheid. In 1987 liep een zaak tegen Duitsland 

over het Reinheitsgebot waar producenten alleen bier moch-

ten verkopen dat aan bepaalde strenge eisen voldeed. Duits-

land gaf aan dit te doen omdat ze de consument wilde be-

schermen tegen bier met een slechte kwaliteit. Dat ging toen 

niet op omdat er ook alternatieve manieren waren geweest 

om dat te doen, door bijvoorbeeld een waarschuwing op het 

label te zetten. Het verweer faalde dus op de proportionaliteit.  

Hetzelfde valt te zeggen over de alcoholregelgeving in Zwe-

den. Het is zeker wel geschikt om de bevolking te beschermen 

tegen de gevolgen van alcoholgebruik. Het is wel te betwijfe-

len of het noodzakelijk is. Vergelijkbare waarschuwingen op 

de verpakkingen zoals op de verpakkingen van sigaretten wa-

ren ook een mogelijkheid geweest.  

Toch staat de Europese Unie deze maatregelingen toe om 

twee redenen. Ten eerste is de EU redelijk coulant als het gaat 

om het beschermen van de volksgezondheid. Dat bleek wel uit 

de beroemde Tabacco uitspraken waar het adverteren voor 

tabak in de Unie verboden werd ten behoeve van de volksge-

zondheid. 

Ten tweede is het in het belang van de Unie om haar lidstaten 

tevreden te houden. Het gaat zelfs zo ver dat het Hof in 2006 

oordeelde dat ook het tegenhouden van bestellingen met al-

cohol die Zweedse inwoners in het buitenland plaatsen, toe-

gestaan is.  

Ook met de dreigende Brexit blijkt maar weer hoeveel de Unie 

wil, en móét, toegeven. De vraag is of dit de effectiviteit van 

de Unie niet ontzettend ondermijnt. Daar is van alles over te 

zeggen, maar dat is een discussie voor een andere keer.  

*schrijvers noot: de oplettende lezer zal misschien opmerken 

dat het hier gaat om een staatmonopolie (artikel 106 lid 1 

juncto 102 VWEU). Hier ben ik verder niet op ingegaan omdat 

Zweden geen misbruik maakt van haar machtspositie en dit 

dus niet verboden is.  

Voor meer informatie en de trailer kun je kijken op: www.cinemadelicatessen.nl/film/rebels/ 

De lezers die ons volgen op Facebook hebben zeker weten de filmavond met de Noorse film Rebels! voorbij  zien komen. Deze 

film van Kari Anne Moe gaat over een Noorse groep schoolverlaters die een speciale cursus  krijgt om ze aan werk te helpen; 

twintigers – opstandig, agressief en onverschillig – die door de maatschappij al zijn opgegeven. Het is aan de coaches van het 

zogenaamde ‘Rebelproject’ om de jongeren weer zelfvertrouwen te geven: een opgave die zowel mentaal als fysiek enorme 

kracht vereist.  

Het is een indrukwekkende film, de hoofdpersonen hebben stuk voor stuk heftige verhalen en problemen. Deze film laat een 

andere kant zien van Scandinavië dan de kant die meestal te zien is in films. Tegelijkertijd zit de film ook boordevol typisch 

Scandinavische dingen die voor ons allemaal zeker herkenbaar zullen zijn. Kortom, een aanrader en deze films draait nu in ver-

schillende filmhuizen in Nederland!  

De film Rebels! (Pøbler) 
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Er zijn veel kleine taalvariëteiten die hun eigen bijzonderheden 

herbergen, die vaak eeuwenoud zijn. Veel van deze bijzonder-

heden zijn goed onderzocht, maar er zijn nog altijd veel details 

onbegrepen. Door vergelijkende taalwetenschap tussen min-

der bekende, kleine taalvariëteiten kan men proberen nieuwe 

verklaringen te vinden voor deze, tot voorheen onlogische, 

eigenaardigheden van een taal. Een goed voorbeeld hiervan is 

de vergelijking van de Elfdaalse overlange lettergrepen met de 

onverklaarde tonen in het Limburgs. 

Overlange lettergrepen in het Elfdaals 

Uit Noordgermaanse talen als het Zweeds kent men de lange 

klinker gevolgd door een korte medeklinker (V:C), zoals in het 

woord ful ‘lelijk’, en de korte klinker gevolgd door een lange 

medeklinker (VC:), zoals in het woord full ‘vol’. 

In het Elfdaals zijn er nog twee andere opties: de korte klinker 

gevolgd door een korte medeklinker (VC), zoals in het woord 

fugel ‘vogel’ (Åkerberg 140), en de lange klinker gevolgd door 

een lange medeklinker (V:C:), ook wel de overlange letter-

greep, zoals in het woord briedd ‘breedte’ (Åkerberg 157). 

Met name die laatste groep, de overlange lettergreep, is inte-

ressant voor de vergelijkende taalwetenschap. De overlange 

lettergrepen uit het Elfdaals zijn voor een groot deel een direct 

overblijfsel uit het Oudnoords. Met name de overlange letter-

grepen die zijn ontstaan door woordafleiding, zoals my̨ötte 

(vanuit Oudnoords mø:tti, bestaande uit mø:t- + -ti) (Sandøy 

236; Åkerberg 267, 292), zijn goed bewaard gebleven in het 

Elfdaals. Door de ouderdom zijn ze uitermate geschikt voor 

een vergelijking met andere Germaanse taalvariëteiten. Een 

goed voorbeeld hiervan is de vergelijking met het Montforts, 

een Nederlands Limburgs dialect. 

Montfortse onverklaarde tonen 

Het Montforts is, net zoals de meeste andere Limburgse dia-

lecten, een toontaal. Dat wil zeggen dat een verschil in toon-

hoogte genoeg is om een lettergreep een andere betekenis te 

geven: erm met stijgende toon betekent ‘arm (lichaamsdeel)’, 

terwijl erm met vallende toon ‘arm (niet rijk)’ betekent. Het 

Montforts heeft drie van zulke betekenis-onderscheidende 

tonen: de stijgende toon (oftewel sleeptoon, aangegeven met 

~), de vallende toon (oftewel stoottoon, aangegeven met \) en 

de neutrale toon (aangegeven met *). 

De oorsprong van deze Limburgse tonen is voor het overgrote 

deel verklaard, maar er zijn nog steeds enkele lastig uit te leg-

gen eigenaardigheden overgebleven. Eén van deze eigenaar-

digheden is het voorkomen van de stoottoon of neutrale toon 

in woorden waar men een sleeptoon zou verwachten. In deze 

woorden kan men in vrije variatie een stoottoon of neutrale 

toon toepassen, zoals in wie\dje of wie*dje ‘wijdte, verte’, of 

enkel een neutrale toon, zoals in klè*dje ‘(hij) kleedde’. 

Vergelijking tussen Montforts en Elfdaals 

Door deze woorden te vergelijken met de cognaten in het Elf-

daals komt men al snel tot een patroon: 

 

H e t  E l f d a a l s   
en vergelijkend taalwetenschappelijk onderzoek 

Montforts Elfdaals Nederlands 

brè*dje briedd breedte 

gru*dje gruädde groeide 

klè*dje klädde kleedde 

geklè*dj klätt gekleed 

lè*dje liedde leidde 

luu*dje lydde klonk, luidde 

geluu*dj lytt geklonken 

snie*dje snidde sneeuwde 

sprè*dje spridde spreidde 

gesprè*dj spritt gespreid 

troe*dje truädde vertrouwde 

duu*dje tydde (aan)duiden 

geduu*dj tytt aangeduid 

Arjan  Verheijden 
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Waar de afgeleide vormen in het Elfdaals een overlange letter-

greep hebben, hebben de Montfortse cognaten consequent 

een “onverwachte” neutrale toon. Hieruit kan men conclude-

ren dat het Limburgs in een eerder stadium waarschijnlijk ver-

gelijkbare overlange lettergreep had, die zich hebben ontwik-

keld tot de huidige neutrale toon. 

Tot slot 

Het bovenstaande voorbeeld illustreert goed dat een kleine 

taal als het Elfdaals, met 2.000 sprekers, relevant kan zijn voor 

onderzoek naar variaties binnen grotere talen, zoals het Lim-

burgs, dat ruim een miljoen sprekers heeft. Het Elfdaals is dus 

uitermate geschikt voor vergelijkende Germaanse taalweten-

schap, die kan bijdragen tot een beter begrip van structuren in 

andere taalvariëteiten. 
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Recensie  

De paarden van Tarkovski 

Pia Tafdrup 

Vertaald door Jytte Kronig 

Uitgeverij Wilde Aardbeien 

Fleur Dekker 

Hoera! Een nieuwe uitgave van Wilde Aardbeien! Deze uitgeverij publiceert het werk van in Scandinavië populaire en veelbelo-

vende auteurs, die in Nederland vaak totaal onbekend zijn. Zo ook bij deze uitgave (dat gold in ieder geval voor mij!). Pia Taf-

drup is een gerenommeerde Deense schrijfster van poëzie, romans en toneelstukken. Haar laatste dichtbundel, Tarkovskijs 

heste, is vertaald door Jytte Kronig en Noorderlicht kreeg een exemplaar toegestuurd ter recensie.  

Nu moet ik bekennen dat ik totaal niet thuis ben in het veld van de poëzie, maar ik was wel benieuwd naar deze bundel gezien 

de populariteit van de schrijfster in Denemarken. Het voornaamste thema in de gedichten is het ziekteproces en de dood van 

de vader van Pia Tafdrup, die leed aan dementie. Heftig, maar ook heel erg mooi onder woorden gebracht. Deze bundel is er 

niet één om in één ruk uit te lezen, maar dat is misschien sowieso niet de bedoeling bij poëzie. Hoe dan ook, Tafdrup schrijft 

bijna verhalende gedichten, met fijne beeldspraak en metaforen. De gedichten zijn niet al te abstract, waar ik een beetje bang 

voor was, en hebben een heldere opbouw. Wel vind je een aantal ‘zweverige’ titels als ‘Schaduwpols’ en ‘Verliesrekening’, 

maar dat doet natuurlijk niet af aan de kwaliteit. Petje af ook voor de vertaalster Jytte Kronig, ik denk dat velen van ons weten 

hoe moeilijk het is om een prozatekst goed over de brengen in vertaling, laat staan poëzie.  

Zou ik deze bundel aanraden? Aan poëzieliefhebbers zeker! Maar eerlijk is eerlijk, het moet wel je ding zijn. Ik denk dat de ge-

middelde leeftijd van de doelgroep van Tafdrup ook wat hoger ligt, maar dat doet niets af aan het feit dat het een mooie bun-

del is geworden. Zeker lezen als je geïnteresseerd bent in Deense poëzie! 
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Een goed overzicht is het halve werk 

Het klinkt misschien stom, maar als je je na twee weken af-

vraagt waar al dat geld op je bankrekening is gebleven, is het 

misschien slim om een tijdje al je bonnetjes te verzamelen en 

even bij te houden op de computer. Zo weet je binnen de kort-

ste keren dat je niet bestolen bent, maar gewoon boodschap-

pen hebt gedaan en kun je jezelf ook herinneren aan dat ene 

merk dat veeeel te duur bleek te zijn. Je kunt ook een briefje 

met de meest actuele wisselkoers in je portemonnee stoppen 

zodat je in de supermarkt al een beetje weet wat je uit gaat 

geven in plaats van dat je pinpas ineens weigert. 

 

Studentenbudget in Scandinavië 

– Honger lijden of een extra lening afsluiten? 

Marloes Winkel 

Sommigen van ons kijken er ontzettend naar uit, anderen zien er mis-

schien een beetje tegenop, maar uiteindelijk gaan velen van ons het 

avontuur aan: studeren in Scandinavië! Je denkt je overal op voor te be-

reiden: vakken uitzoeken, een kamer regelen, Erasmusbeurs aanvragen 

en dan sta je er ineens. Midden in een stad die de komende maanden je 

nieuwe thuis gaat worden, op een nieuwe kamer met nieuwe huisgeno-

ten, net uit de IKEA… En dan? Dan is het tijd om wat te gaan eten en blijkt 

jouw grondige voorbereiding misschien toch niet grondig genoeg. Een 

brood, wc-papier, afwasmiddel en een studentenmaaltje later en daar sta 

je dan bij de kassa, te balen dat je van Tanja, Lissan of Anders nooit de 

juiste scheldwoorden geleerd hebt. Want, durven ze nu écht zó véél te 

vragen voor zó wéínig spullen?! Het antwoord is ja, schaamteloos, en je 

zult er helaas aan moeten wennen. Gelukkig zijn velen je al voorgegaan 

en onze ervaring kan je helpen jouw uitwisseling in Scandinavië tot een 

succes te maken zonder te verhongeren of failliet te gaan. En ondertus-

sen blijft er zelfs nog geld over voor leuke activiteiten!  
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Kies de juiste supermarkt en het juiste merk 

Net zoals hier de Albert Heijn duurder is dan de Aldi, is er ook 

tussen de Scandinavische supermarkten verschil in prijs. Ga 

daarom in Noorwegen niet naar de ICA, maar naar de KiwiMi-

niPris, de Rimi of de Rema1000 en ga in Zweden naar de 

Netto, Willy’s of de Lidl. Binnen de supermarkten kun je na-

tuurlijk ook kiezen uit goedkope en dure producten. Om iede-

re maand weer rond te komen, wordt FirstPrice een van je 

eerste nieuwe vrienden, maar ook Euroshopper en andere 

huismerken kunnen je goed helpen. Studieboeken kun je pri-

ma tweedehands kopen, bijvoorbeeld op blocket.se, bokbor-

sen.se of finn.no.  

Leer de stad kennen! 

Naarmate je langer in de stad bent, leer je ook de plekken van 

de locals kennen. De Scandinaviërs zijn immers ook niet gek! 

In Oslo kun je je groenten en fruit het best in Grønland kopen, 

terwijl je in Göteborg voor 50 kronen kunt eten als je naar een 

Afterwork gaat. Dan betaal je alleen voor je drankje en kun je 

gratis eten van het buffet! De steden organiseren vaak ook zelf 

evenementen waar je gratis naartoe kunt. Musea zijn op som-

mige avonden of dagen gratis te bezoeken, bijvoorbeeld het 

Moderna Museet in Stockholm. In Bergen kun je de app 

Mattilbud downloaden, de naam zegt het al: mat en tilbud, je 

favoriete woordcombinatie! In Lund kun je goedkoop eten bij 

je nation, een studentenvereniging waar je tijdens je uitwisse-

ling goed gebruik van kunt maken.  

Houd je ogen open 

Blader af en toe eens een foldertje door, je hebt gauw genoeg 

door welke winkel weleens interessante aanbiedingen voor 

jou heeft. Daarnaast hangt er natuurlijk genoeg reclame op 

straat en ontwikkel je al snel een oog voor alles waar “TILBUD” 

op staat. Ook heb je in Zweden de app Matpriskollen voor alle 

aanbiedingen. Hou ook de Facebookpagina’s van de universi-

teit in de gaten. Activiteiten waar ze graag veel studenten wil-

len hebben worden vaak aangeboden met iets erbij: gratis 

wafels, gratis lunch, gratis pizza, noem maar op! Scheelt je 

weer een maaltijd droge pasta eten! 

Plan ver vooruit 

Als je een tripje kunt maken, kun je dat het best zo ver moge-

lijk vooruit plannen. Norwegian heeft soms spotgoedkope 

vluchten naar Noord-Noorwegen of andere bestemmingen. De 

NSB (de Noorse NS) heeft minipris-tickets waarmee je voor 

heel weinig geld de trein in kunt en de goedkope hostels zitten 

als eerste vol. Ook gaan er vanuit Oslo regelmatig gratis bus-

sen naar Zweden waar je goedkoop (sorry voor alle zielige 

studenten in Zweden, maar Zweden is écht goedkoop) heel 

veel boodschappen kunt doen. 

Zoek een groep vrienden 

Sowieso is het natuurlijk wel fijn als je de lange Scandinavische 

avonden niet alleen hoeft door te brengen en vrienden maken 

gaat tijdens je uitwisseling gelukkig makkelijk zat. Toch hebben 

vrienden nog meer voordelen. Heb je zin in een echte Taco 

Fredag? Als je de prijs van geraspte kaas met nog vijf anderen 

deelt, is het ineens een stuk goedkoper! Hetzelfde geldt voor 

uitstapjes. Een auto met zijn vijven huren is een stuk voordeli-

ger dan met zijn tweeën, en als je met zijn vieren een hutje 

kunt huren, ben je veel voordeliger uit dan in een hostel of 

hotel! Daarnaast zijn internationale vrienden uitermate ge-

schikt om eens lekker te klagen over hoe duur alles wel niet is, 

terwijl Scandinavische vrienden je extra tips kunnen geven en 

je misschien zelfs uitnodigen voor een (gratis) verblijf bij hun 

ouders of in een hutje van de familie! Het duurt misschien een 

even voor je ze zo ver hebt, maar het is het proberen waard! 

Kijk of je iets kunt bijverdienen 

Voor een paar maanden een echt baantje zoeken, is misschien 

iets teveel gevraagd, maar er zijn zeker mogelijkheden! Omdat 

jij de taal spreekt, heb je een mijlenverre voorsprong op je niet

-Scandinavische medestudenten. Daarnaast kun je ook inci-

denteel bijverdienen. Pas een keertje op op het kind van Ne-

derlandse expats, geef bijles op de Nederlandse school of doe 

eens mee met een experiment op de universiteit. Makkelijk 

verdiend, en het grootste voordeel: je krijgt een heus Scandi-

navisch salaris uitbetaald! Kun je weken mee vooruit, eens een 

keer nieuwe kleren kopen, naar de kapper of een supertoffe 

activiteit doen! 
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N o o r d e r z i c h t  
F o t o r e p o r t a g e  Tr o m s ø  

Paulette van der Voet 

Dit voorjaar heb ik een paar maanden in Tromsø gewoond. Deze 

Noorse stad ligt ver boven de Poolcirkel en staat bekend om de 

schitterende natuur, de sneeuw en natuurlijk het noorderlicht. Drie 

dingen waar ik volop van genoten heb, zoals deze foto’s hopelijk ook 

laten zien. 
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Laagjestaart met aardbeien en bessen  

voor 12 personen 

Helen van der Reijden  

Met deze heerlijke taart kom je in een zomerse stemming! Veel succes alvast met het bakken en stuur een foto naar de 

bladcommissie en misschien zie je de foto wel terug op de Facebook pagina! 

 

Ingrediënten   

  bodem   Banketbakkersroom   Vulling 

  3 grote eieren  3,5 dl slankroom   2 kilo aardbeien 

  110 gram bloem  1 dl slagroom    500 gram rode bessen 

  ½ tl bakpoeder  4 el kristalsuiker 

  150 gram kristalsuiker 1,5 el maïzena 

      1 vanillestokje 

      4 eidooiers 

Bereiding 

De bodem 

Klop de eieren en de suiker voor minstens 10 minuten met een elektrische mixer. Zeef het bakpoeder en de bloem en doe 

dit voorzichtig bij het beslag. Doe het beslag vervolgens in een bakvorm en zet het 25 minuten in de elektrische oven op 

180 °C.  

De banketbakkersroom 

Snijd het vanillestokje in de lengte doormidden en schraap het merg eruit. Doe het merg met de slankroom in een pan en 

verwarm dit tot het bijna kookt. Neem dan de pan van het vuur. Klop de eidooiers met de maïzena en de suiker tot banket-

bakkersroom. Voeg tijdens het kloppen 1/3 van de hete room toe. Doe vervolgens de banketbakkersroom in een pan en 

verwarm het op een laag vuur. Roer erin tot het bindt, maar laat het niet koken. Haal de pan van het vuur zodra de ban-

ketbakkersroom gebonden is. Klop de slagroom stijf en doe dit voorzichtig door de afgekoelde banketbakkersroom.  

 

Snijd de taartbodem in 3 lagen. Bestrijk de onderste laag met banketbakkersroom en leg hierop de helft van de aardbeien 

en de helft van de bessen. Leg een tweede cakelaag hierop en bestrijk deze laag met de resterende banketbakkersroom, 

aardbeien en bessen. Leg de laatste cakelaag hierop en strooi hier wat poedersuiker overheen.  

Eet smakelijk! 

Wisten jullie dat we ook een Facebookpagina hebben?  

Op deze pagina delen we leuke Scandinavische evenementen, filmpjes en artikelen. 

Kortom, voor nog meer Noorderlicht, volg www.facebook.com/noorderlichtnordom op Facebook! 


