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Hij!is!er!weer,!de!nieuwe!OmNorden!!Zonder!

thema!dit!keer,!dus!mét!artikelen!over!de!meest!

uiteenlopende!onderwerpen.!Een!echte!rode!

draad!is!er!niet,!behalve!dan!dat!alle!artikelen!

uiteraard!de!titel!van!ons!blad!eer!aan!doen!en!

‘over!het!Noorden’!gaan.!Van!verslagen!van!

studenten!over!hun!ervaringen!in!Scandinavië!

en!Amsterdam!tot!cdGrecensies!en!puzzels:!je!

vindt!het!allemaal!in!dit!nummer.!

!

Dit!bestuursjaar!heeft!Nordom!een!vijfkoppig!

bestuur,!waardoor!er!meer!tijd!en!energie!is!om!

activiteiten!te!organiseren.!Zo!organiseren!we!in!

principe!elke!week!een!activiteit:!meestal!een!

borrel!of!een!filmavond.!Daarnaast!zijn!we!op!

het!moment!achter!de!schermen!druk!bezig!met!

het!organiseren!van!culturele,!studieverbreG

dende!activiteiten.!En!dan!is!er!natuurlijk!ook!

nog!onze!reiscommissie,!die!bezig!is!met!het!

organiseren!van!een!geweldige!studiereis!naar!

het!idyllische!Noorse!plaatsje!Flåm.!Voor!meer!

informatie!over!al!deze!activiteiten!en!de!studieG

reis:!houd!je!mailbox!en!onze!Facebookpagina!in!

de!gaten!!Voor!nu!wensen!we!je!in!elk!geval!veel!

leesGplezier! !!

!

Michel,!Johannes,!Marianne,!Tamar,!Levi!

Het$bestuur!

!
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Sancta Lucia, Sancta Lucia 
Michel van der Hoeff 
!

!
Daar!lopen!we!dan,!door!de!gang!van!het!P.C.!Hoofthuis.!Gekleed!in!witte!gewaden.!De!

meisjes!met! een! brandende! kaars! in! de! hand.! De! jongens!met! een! stok!waaraan! een!

lichtgevende!ster!bevestigd!is!in!de!hand!en!met!een!gepunte!hoed!op!het!hoofd.!Voorop!
loopt!de!Lucia,!met!een!kroon!met!brandende!lichtjes!op!haar!hoofd.!Door!de!gang!klinkt!

Zweeds!gezang:!“Sancta!Lucia,!Sancta!Lucia”.!Zo!gaat!de!traditie.!
!

Mensen! uit! de!mediatheek! kijken! verbaasd! op! naar! de! zingende! stoet! van! studenten!

Scandinavistiek.! Ze! blijven! staan.! Sommige!maken! zelfs! foto’s! en! videoPopnamen.!Dan!
bereiken!we!de!Leeuwenkuil.!We!gaan,!keurig!volgens!de!afgesproken!opstelling,!staan!

en! zingen! een! viertal! Lucialiederen.!Hierna!wordt! er!weer! zingend! teruggekeerd!naar!

K.09,!waar!we!ons!omkleden!en!weer! teruggaan!naar!de!Leeuwenkuil.!Daar!wacht!het!
door! Nordom! gefaciliteerde! Julebord! op! ons.! Het! Julebord! bestaat! uit! glögg! en! door!

studenten!en!docenten!meegebrachte!hapjes.!!
!

Na!afloop!van!het!Julebord!vraagt!iemand!me!wat!voor!heilige!dat!nu!eigenlijk!was,!die!

Sint! Lucia.! Is! het! geen! typisch! katholiek! feest?! Dat! past! toch! niet! bij! het! Lutherse!
Scandinavië?!! Ik! wist! zelf! eigenlijk! ook! niet! wat! nu! precies! de! achtergrond! van! het!

Luciafeest!was.!Hierop!besloot! ik!wat!achtergrondinformatie!op! te!zoeken!en!hierover!

een!stukje!te!schrijven!voor!OmNorden.!
!
De!legende!van!Sint!Lucia!
Volgens!de!legende!leefde!Sint!Lucia!in!het!Romeinse!Rijk!ten!tijde!van!de!

christenvervolging.!Ze!werd!aangegeven!als!christen!door!haar!verloofde,!nadat!ze!zijn!

bruidsschat!onder!de!arme!bevolking!had!verdeeld.!Hierop!werd!Lucia!ter!dood!
veroordeeld.!Als!wraak!stak!ze!haar!ogen!uit,!en!stuurde!ze!deze!naar!haar!verloofde.!

Sint!Lucia!is!de!beschermheilige!van!de!blinden.1!In!Syracuse,!de!Siciliaanse!
geboortestad!van!Sint!Lucia,!wordt!zij!vereerd!op!de!eerste!zondag!van!mei!!

en!tijdens!een!achtdaagse!periode!die!op!13!december!begint.2!!

!
!
Heidense!en!
christelijke!invloeden!
In! Scandinavië! wordt! het!

Luciafeest! op! 13! december!
gevierd.! Al! lang! voordat!

deze! traditie! ontstond,!

speelde! deze! dag! een!
belangrijke! rol! in! het!

heidense! volksgeloof.! 13!
december! is! namelijk! de!

langste! nacht! van! het! jaar.!

Volgens! het! volksgeloof!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
!Nordiska!Museet,!z.d.!!

2
!RKK,!z.d.!!
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was! dit! een! gevaarlijke! nacht! waarin! bovennatuurlijke! krachten! aanwezig! waren! en!

dieren! konden! praten.3! De! traditie! van! een! lichtbrengend! vrouwelijk! figuur! vindt!
waarschijnlijk! zijn!oorsprong! in! een!heidense!godin!van!het! licht.4!Volgens!de! traditie!

begint!op!13!december!bovendien!de!vastenperiode!voor!kerstmis.!!

!
De!Luciaviering!
Het! Luciafeest! wordt! in! Scandinavië,! en! met! name! in! Zweden,! op! veel! verschillende!

plaatsen!gevierd.!In!het!gezin,!op!crèches!en!scholen,!op!universiteiten!en!soms!zelfs!op!
het!werk.!Omdat!veel!meisjes!graag!Lucia!willen!zijn,!worden!er!op!Zweedse!scholen!elk!

jaar!!‘Luciaverkiezingen’!gehouden.!Volgens!de!traditie!heeft!de!Lucia!een!lichte!huid!en!
lang,!lichtblond!haar.!Veel!mensen!in!Zweden!bestempelen!dit!traditionele!beeld!echter!

als! racistisch!en! seksistisch.!Het!komt!dan!ook! steeds!vaker!voor!dat!de!Lucia!donker!

haar!heeft.!Vorig! jaar!was!er!zelfs!een!allochtone! jongen!die!de!Luciaverkiezingen!van!
zijn!school!won.!Even!was!hier!discussie!over,!maar!uiteindelijk!mocht!hij!dan!toch!de!

Lucia!zijn.5!Of!misschien!wel!beter!gezegd:!de!Lucio.!!!
!
!
Literatuur!
Hellquist,!E.!(1922).!Svensk!etymologisk!ordbok.!Lund:!C.!W.!K.!Gleerups!förlag.!Retrieved!

on!06P01P2013!from!http://runeberg.org/svetym/0512.html.!!
Nordiska!Museet!(z.d.).!”Lucia”.!Retrieved!on!06P01P2013!from!

http://www.nordiskamuseet.se/publication.asp?PublicationId=798.!!

RKK!(z.d.).!“Lucia”.!Retrieved!on!06P01P2013!from!
http://www.rkk.nl/abc/detail_objectID678852.html.!!

Stiernstedt,!J.!(2011,!december!12).!”Ifrågasatt!för!sitt!kön!–!men!får!bli!Lucia”.!Dagens!
Nyheter.!Retrieved!on!06P01P2013!from!
http://www.dn.se/nyheter/sverige/ifragasattPforPsittPkonPPmenPfarPbliPlucia.!!

!  

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
3
!Nordiska!Museet,!z.d.!

4
!Hellquist,!1922:424!

5
!Stiernstedt,!2011!
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Amsterdam 
Robin Van de Walle 
!

!

20!april!2011!!
!

De!treinrit!
Ik!voel!een!geeuw!komen.!Van!diep!daar!beneden!voel!ik!hem!rijzen!en!aanzwellen,!als!
een! golf! die! naar! de! kust! rolt.! De! buik,! de! longen,! de! keel! en! tenslotte! de! wijd!

opengesperde!mond!en!alles!verstomt.!Traantjes!in!de!ogen.!!

Ik!zit!samen!met!papa!in!een!stiltecoupé!op!een!Nederlandse!trein.!Mijn!hoofd!tikt!tegen!
de!ruit!en!ik!zie!Nederland!als!een!doorgespoelde!film!op!breedbeeldPtv,!voor!het!eerst!

van!m’n!leven.!!

Wat! een! vreemd! land.! Heel! anders! dan! België,! je! ziet! het! meteen.! Zo! bevreemdend!
keurig,! ruim,! geordend,! zelfs! leeg,! als! een! gecorrigeerd! Vlaanderen.! Ik! zie! eindeloze!

weiden! met! grazende! koeien,! gearceerd! door! grachten.! Ik! zie! brede! rivieren! en!
watervlaktes,! veel! vogels.!Kleine!huizen!en!grote! steden.!Wolkenkrabbers! in!de!meest!

gekke! vormen.! Tulpenvelden! schreeuwen! me! toe.! Brede,! Amerikaans! aandoende!

straten.!
We!rijden!langs!de!kranen!en!rookpluimen!van!de!havens!en!aan!de!horizon!zie!ik!hoge!

kantoren.! Er! volgt! bebouwing,! eerst! nieuwbouw,! grijze! flatgebouwen,! daarna! steeds!
meer!oude!huisjes,!in!die!typische!donkere!verf.!We!rijden!Amsterdam!binnen.!
!

Het!gouden!IJ!
Ze!zeggen!dat!je!een!stad!ontdekt!door!mensen!te!kijken.!Vanaf!het!terras!in!de!felle!zon!

zie!ik!een!kudde!moslima’s!in!hoofddoek!voorbij!slenteren.!O!jee…!
We! zitten! in! de! IJPkantine! in! A’damPNoord.! Vanaf! het!Waterplein! achter! het! Centraal!

Station! hebben! we! de! veerpont! genomen! naar! de! NDSMPwerf.! (“Gratis?! En! dat! voor!

Hollanders?”,!papa!vol!ongeloof.)!
Het! brede! water! was! een! goudglinsterende! lichtvlek! waar! een! armada! van!

vrachtschepen,! gammele! schuiten,! poepchique! jachten! en! zeilboten! over! zweefde.!Het!

Eye! een! half! gesmolten! Operahuset! van! Oslo! vol! zwarte! gaten,! het! Justitiepaleis! een!
reusachtige,!in!stukken!gesneden!walvis.!

In! de! baai! voor! de! kantine! ligt! een! onderzeeër,! en! een! beetje! verder! zo’n! vrolijk!
gekleurde!boot!van!Greenpeace.!We!zitten!hier!al!een!halfuur.!We!hebben!besteld!maar!

ze!hebben!blijkbaar!geen!goesting!om!onze!Cola!en!appelsiensap!te!brengen.!Aangezien!

er!net!een!nieuwe!pont!klaarstaat!om!te!vertrekken,!lopen!we!gewoon!weg.!
!
De!professor!
Mollige!vrouwenstem:!“Hallo,!Suze?!Ja!hier!met!mij!hè!!Er!zijn!hier!twee!heren!uit!België!

waarvan!er!één!misschien!Scandinavistiek!wil!komen!studeren.!Stuur! ik! ze!even?”!We!

zijn! in!het!PC!Hoofthuis!van!de!UvA,!hartje!stad.! Ik!had!het!grote!gebouw!van!staal!en!
glas!al!van!ver!zien!opdoemen.!!Er!stonden!groepjes!studenten!schoorsteen!te!spelen!aan!

de! ingang,!en!honderden!fietsen.!Draaideuren!leidden!ons!naar!de! inkomhal,!die! ik!me!
geheel! anders! had! voorgesteld;!moderner,! ruimer.! Er!was! een! balie!met! het! opschrift!

“Facultaire!Zaken”.!Papa!begon!tegen!de!dikke!man!te!praten,!in!zijn!gekunstelde!ABN:!

“Facultaire!Zaken?!Hier!moeten!we!dus!niet!zijn!voor!info!over!studierichtingen!zeker?”!!
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De!man!lachte,!ongetwijfeld!om!papa’s!accent,!en!verwees!ons!door!naar!een!kamer!op!

de! bovenste! verdieping.! Op! het! kamertje! vonden! we! de! mollige! vrouw.! Ze! vroeg!
waarvoor!we!kwamen!en!!belde!naar!Suze.!!

Door! een! doolhof! van! gangen,! ik! zie! een! klaslokaal! vol! studenten! die! een!PowerPoint!

bekijken.!Op!het!scherm!staat!als!titel!een!woord!dat!ik!nog!nooit!gehoord!heb.!Terloops!
zegt! de! vrouw:! “Heerlijke! stad! hè,! Amsterdam?”! Ik! knik! en! lach! schuchter.! Ze! gaat!

verder:!“Ik!weet!het,!ik!ben!er!zelf!ook!helemaal!weg!van!”.!

In!het!kamertje!waar!ze!ons!achterlaat!treffen!we!een!andere!professor!aan:!een!grote!
vrouw!met!blonde!krullen!en!een!ronde!bril!op!haar!neus,!die!er!heel!verstandig!uitziet.!

Bedachtzaam!schudt!ze!onze!handen!en!mompelt!ze!haar!naam.!Ik!kijk!vlug!rond!in!de!
kamer,!en!zie!kasten!vol!cursussen!en!boeken.!Ibsen,!Hamsun!en!vele!die!ik!niet!ken.!Aan!

de!muur!hangt!een!tekening!van!een!berg.!Het!venster!kijkt!uit!over!de!daken!en!torens!

van! de! stad.! Ze! begint! te! praten! in! verzorgd! Nederlands:! “Wat! willen! jullie! precies!
weten?”! Ik! stamel:! “Euh…! Informatie…”! Ik! leg! uit! dat! we! niet! zo! goed! weten! of! het!

evident!is!om!als!Vlaming!in!Amsterdam!te!studeren.!Ze!is!een!aangename!verteller!en!
legt! alles! uitgebreid!uit.! Ze! vertelt! over!de!Vlaamse! studente!die! er! nu! in!haar!2e! jaar!

Noors!zit!en!geeft!mij!haar!ePmailadres.!Over!de!studietoelagen!en!de!huisvesting,!over!

de!befaamde!“containerwoningen”.!En!over!de!studie!zelf.!Het!eerste!jaar!is!vooral!heel!
intensief! Noors! leren.! “Daarbij! leggen!we! de! lat! erg! hoog,! dat! is! het! eerlijkste.! In! het!

eerste!jaar!schrijven!zich!zo’n!20Ptal!leerlingen!in,!maar!daar!gaat!zeker!de!helft!van!af…!

In!het!tweede!jaar!volgen!de!meer!theoretische!vakken:!taalP!en!letterkunde,!Oudnoords,!
geschiedenis…! En! in! het! derde! geven! we! je! een! beurs! om! een! half! jaar! aan! een!

universiteit!in!Noorwegen!te!studeren.!
“Het!leuke!aan!deze!richting!is!dat!het!zo’n!kleine!richting!is.!Iedereen!kent!iedereen.”!En!

ze!lacht:!“Het!is!een!heel!warm!nest!eigenlijk!”!!

Dat!geloof!ik!wel,!ik!wil!nu!al!niet!meer!weggaan.!
!

De!gracht!
We!zitten!op!het! terras! van! een! restaurant! en!wachten! alweer! een! eeuwigheid,! op!de!

rekening! deze! keer.! Op! de! gracht! pal! naast! ons! zie! ik! vanalles! voorbijglijden:!

waterfietsen,!toeristenbootjes,!kayaks,!oude!houten!sloepen.!Achter!ons!zit!een!groepje!
Scandinaviërs.!!

De! oude! wijsheid! die! ik! eerder! al! vernoemde! indachtig,! kijk! ik! naar! de! mensen! die!

passeren.! !Al!die!fietsers!!Als!kamikazes!razen!ze!door!de!bochtige!straatjes!en!over!de!
hobbelige!bruggetjes,!springend!over!tramsporen!hier!en!daar.!Van!kleine!kinderen!tot!

bejaarden,! allemaal! snelheidsduivels! op! trappers.! Iedereen! die! zweert! bij! Rome’s!
belladonnas! die! op! hun! vespa’s! door! die! stad! vliegen:! hier! vlammen! de! Hollandse!

schonen! om! je! heen! op! hun! brommertjes,! de! blonde! haren! wapperend! in! de! wind!

(helmen!zijn!hier!blijkbaar!helemaal!niet!verplicht).!
Aangezien!die!vreemde!Nederlandse!dienstverlening!,!met!z’n!lange!wachttijden,!me!nu!

echt!wel!begint!te!ambeteren,!ga!ik!naar!binnen!om!de!rekening!nogmaals!te!vragen.!Ook!
daar!duurt!het!zijn!tijd!eer!ze!genoeg!wisselgeld!vinden.! Ik!keer!terug!naar!mijn!pa!op!

het!terras.!“Ja!zeg,!traagheid!troef!in!Amsterdam!hoor!”!zeg!ik.!

“Allez,!gij!gaat!hier!dus!goed!gedijen”!zegt!hij.!
!

!
!
!

!
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De!zonnebril!
Ik!pas!een!zonnebril!uit!de!late!jaren!’50!op!de!vlooienmarkt!op!het!Waterlooplein,!waar!
het!koppenlopen!is!tussen!de!curieuze!kraampjes.!!

“Wa!peisde,! zoe’k! em!koopn!of!nie?! Ik! vin! em!wel! çava! ze,! ‘k! zoenem!geiren! ên!*”! (Ik!
tegen!papa).!De!verkoper!kijkt!ons!nietPbegrijpend!aan.!“Euhm,!it!is!not!Dutch!that!you!

speak!hè?”!

Maar!allez!zeg.!Ik!antwoord:!“Jawel,!Vlaams.”!
“!Ah!sorry,!dus!jullie!zijn!van!België?”!

Ik!knik.!“Ik!neem!hem!”!

“OK,!dat!is!dat!vijf!euro!alsjeblieft.”!
!

*”Wat!denk! je,! zou! ik!hem!kopen!of!niet?! Ik!vind!hem!best!mooi!hoor,! ik! zou!hem!graag!
hebben!”!
!

Het!plein!
Het! Leidseplein,! ietsje! na! vieren.! Eén! groot! theater! van! trams,! fietsers,! shoppers,!

toeristen.! Onder! de! bomen! in! de! hoek! tussen! de! Stadsschouwburg! en! de! Leidse!
Dwarsstraat!ontrolt!zich!een!zee!van! terrasjes.!De!serveuse!bedient!ons!verdacht!snel.!

Als!mijn!papa!er!een!praatje!mee!begint!te!slaan,!blijkt!het!dan!ook!een!Ierse!te!zijn…!

Kijkend!naar!de!flanerende!massa!denk!ik:!ik!heb!nu!wel!door!wat!voor!een!stad!dit!is.!
Gentse! gezelligheid,! Brugse! kanalen,! Antwerpse! allure! en! Brusselse! chaos,! ja,! maar!

vooral! creativiteit,! vrijdenkerij,! seks,! drugs,! extravertie! en! spontaniteit! op! z’n!

Nederlands.!Een!jungle!vol!avontuur.!En!ik!kan!niet!wachten!tot!september!2012.!

!

7!december!2012!
!

De!berg!
Soms!wordt!het!allemaal!wat!te!veel,!begrijp! je?!Dan!is!de!stad!een!moeras,!een!jungle!
met! vleesetende!planten.! Schreeuwen! leeuwen!en! apen! zonder! stoppen,!met! vreemde!

accenten;! draken! in! mijn! hoofd.! Ben! ik! onzichtbaar! achter! de! planten,! stom! in! het!

gerucht.! Ik! lees!en! lees,!Vlaamse!kranten,!op!de!bovenste!verdieping!van!de!openbare!
bib,!die!aanvoelt!als!een!berg!waar!ik!me!kan!verstoppen!en!het!krioelende!oerwoud!kan!

overzien.!Of! ik! fiets!naar! ’t!Twiske! in!het!noorden.!Het!ziet!er!daar!uit!hoe! ik!denk!dat!
Amsterdam! er!moet! hebben! uitgezien,! duizend! jaar! geleden:! leeg! en! stil,! eilanden! en!

moerassen,!gras!en!water;!en!daar!zit!ik!dan!te!luisteren!naar!’t!ruischen!van!het!ranke!

riet.!!
Slechts!soms,!niet!vandaag.!Vandaag!zie!ik!Amsterdam!graag.!Ik!zit!op!m’n!berg,!als!een!

koning! deze! keer,! en! kijk! naar!mijn! stad! in! de! sneeuw.! Nee,! niet! ‘mijn’! stad,! ze! heeft!

eerder!bezit!van!mij!genomen,!in!dat!half! jaar!dat!ik!hier!woon.!En!hoewel!ik!nog!vaak!
geen! goesting! zal! hebben!om!patatten! te! schillen,! spuitwater! zal! drinken! op!mijn! kot,!

met! bancontact! zal! betalen! bij! de! beenhouwer,! en! ik! nog! steeds! ‘prahtehe! hrahtn’! zal!
zeggen!in!plaats!van!‘prachtige!grachten’,!toch!zal!ik!ook!zeggen!dat!ik!het!hier!wel!çava!

vind,!eigenlijk!zelfs!heel!plezant.!En!meer!en!meer!mijn!thuis.!!!!

!

!
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Zomercursus Zweden 2012     
Tamar Boers 
!

!
Het!begon!allemaal!begin!maart!2012.!Ik!bedacht!me!dat!het!eigenlijk!wel!leuk!zou!zijn!

om! in! de! zomer! een! zomercursus! in! Zweden! te! volgen.! Tijdens! het! zoeken! van!

informatie! hierover! bleek! dat! ik! al! aan! de! late! kant! was,! de! sluitingsdatum! voor! de!
aanmelding!was!voor!sommige!cursussen!16!maart,!voor!andere!31!maart.!Ondanks!de!

haast! die! er! achter! zat! kon! alles! op! tijd! geregeld!worden! en! ontving! ik! eind! april! een!
mailtje!met!de!verlossende!woorden!dat!ik!een!stipendiplats!(wat!inhoudt!dat!de!gehele!

cursus!betaald!wordt)!had!gekregen!voor!de!cursus!waar!ik!heen!wilde.!!

!!!!!!15!juli!was!het!zo!ver,!om!06:50u!vertrok!mijn!vliegtuig!naar!Stockholm.!Eerst!zou!ik!
twee!dagen!in!Stockholm!blijven,!om!vervolgens!de!17e!door!te!reizen!met!de!trein!naar!

Fränsta,!een!minidorpje!tussen!Sundsvall!en!Östersund.!De!dagen!in!Stockholm!bracht!ik!

door!met!wandelen!door!de! stad!en!het!ontmoeten!van!een!Zweedse!vriend,! om!mijn!
Zweeds! alvast! te! oefenen.! Het! eerste! Zweeds! dat! ik! mocht! spreken! was! overigens!

verklaren! waarom! de! drugshond! op! Arlanda! achter! me! aan! liep,! waarna! mijn! koffer!
volledig!doorzocht!werd...!!

!!!!!17!juli!stond!ik!drie!kwartier!voordat!mijn!trein!zou!vertrekken!al!op!het!station.!Stel!

je!voor!dat!ik!het!spoor!niet!zou!kunnen!vinden,!in!de!verkeerde!wagon!zou!stappen!of!
mijn!trein!helemaal!zou!missen.!Op!het!perron!zelf!was!het!al!spannend!om!te!kijken!of!

ik!mensen!zag!die!misschien!ook!naar!dezelfde!zomercursus!zouden!afreizen.!Eenmaal!

in!de! trein!bleek! ik!naast! een! jongen!uit! ZuidPKorea! te! zitten!die! er! ook!naartoe! ging.!
Schuin!tegenover!ons!zat!een!meisje!dat!ook!op!weg!was!naar!Fränsta,!maar!dat!wisten!

we!niet,!en!haar!aanspreken!durfde!ik!ook!niet.!Het!viel!me!overigens!op!hoe!goed!mijn!
Zweeds!was,!vergeleken!met!dat!van!de!jongen!uit!ZuidPKorea.!Ik!vroeg!hem!hoe!lang!hij!

Zweeds!studeerde:!

"Tre...eeehh"!
"Tre!månader?"!

"Nej!tre!ehh...år"!
"Oh.."!

!

Nou! heb! ik! natuurlijk! het! gemak! dat! Nederlands!mijn!moedertaal! is.! Vergeleken!met!
Koreaans!in!Zweeds!leren!dan!een!makkie!(dit!is!ook!gebleken!in!de!drie!weken!daarna:!

ik!en!een!jongen!uit!Gent!hadden!hetzelfde!niveau!Zweeds!na!1!jaar!studeren!als!andere!

mensen!die!allemaal!minstens!3!jaar!hadden!gestudeerd).!!
!!!!!Na! 4.5! uur! kwamen! we! aan! in! Fränsta,! waar! we! door! de! cursusleider! opgehaald!

werden! van!het! station.! Ik! zat! in! de! auto!met!mensen!die! naar!mijn! idee! geen!woord!
Zweeds!konden!verstaan.!Bij!het!uitdelen!van!de!kamersleutels!werd!duidelijk!dat!van!

de!zes!mensen!waarmee!ik!gearriveerd!was,!er!één!zich!goed!verstaanbaar!kon!maken.!

'Waar! ben! ik! nu! weer! beland?'! dacht! ik.! De! eerste! paar! uur! voelde! ik! me! nogal!
ongelukkig!en!vroeg!ik!me!af!waarom!ik!het!idee!had!gehad!dat!het!leuk!zou!zijn!om!een!

zomercursus!te!volgen.!Iedereen!bleef!op!z'n!kamer,!en!de!mensen!die!ik!zag!begreep!ik!
allemaal! niet! omdat! ze! zich! niet! uit! konden! drukken.! Gelukkig!werd! het! in! de! avond!

stukken!leuker!en!zijn!we!met!een!groepje!meteen!de!omgeving!gaan!verkennen.!!

!!!!!!
!
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De!dagen!daarna!werden!we! ingedeeld! in!drie!verschillende!groepen!voor!de!colleges.!

Eerst!was!ik! ingedeeld!bij!de! 'beginnersgroep',!maar!na!een!dag!bleek!dat!dit!niet!echt!
mijn!niveau!was.!Nadat!ik!dat!duidelijk!had!gemaakt!mocht!ik!zelf!kiezen!bij!welke!groep!

ik! wilde,! en! toen! heb! ik! gekozen! voor! de! 'gevorderde! groep'! die! literatuur! zou!

behandelen.!Achteraf!een!goede!keuze.!!
!

Wat!opvallend!was,!was!al!het!eten.!5!keer!per!dag!kreeg!je!eten!voorgeschoteld.!Ontbijt,!

fika,! lunch! (warm),! avondeten! (warm)!en!nog!een!keer! fika.!Volgens!mij! ben! ik!5!kilo!
aangekomen!in!de!17!dagen!dat!ik!daar!was...!Na!drie!dagen!konden!we!het!woord!fika!

niet!meer!horen,!maar!toegegeven:!ik!mis!het!nu!toch!best!wel.!
!!!!!Naast! de! colleges!waren! er! zat! leuke! activiteiten:! filmavonden,! brännboll,!minigolf,!

allsång.! In! de! weekenden! waren! er! uitjes! naar! onder! andere! Sundsvall,! waar! we!

uiteraard! even! de! IKEA! in!moesten! (en! systembolaget! kreeg! ook! een! bezoekje).!Höga!
kusten! en! Östersund! werden! ook! niet! overgeslagen,! en! een! bezoekje! aan! een!

elandenboerderij! natuurlijk! ook! niet.! Verder!was! er! ook! genoeg! vrije! tijd.! Fränsta! ligt!
tussen! twee!meren! in,!waarvan! je!er! in!een!goed!kan!zwemmen.!Dat!was!wel! fijn,!het!

was!namelijk!een!groot!deel!van!de!dagen!snikheet.!Verder!ging!er!veel!vrije!tijd! in!de!

avonden!in!mijn!vriendengroep!op!aan!gezelligheid.!De!gymzaal! in!met!duur!lättöl!van!
de!ICA,!muziekje!aan!en!de!gezelligheid!kon!beginnen.!Vaak!ging!het!door!tot!in!de!kleine!

uurtjes,!waardoor!een!aantal!van!ons!vaak!bij!het!eerste!college!van!de!dag!(dat!begon!

om!08:20u!)!niet!helemaal!wakker!waren.!
!

!
!!! Voor!de!1867!meter!lange!Högakustenbron!
!!

!!!!!Het! viel! op! dat! in! het! begin! van! de! cursus! er! constant! Zweeds!werd! gepraat,!maar!
naarmate!de! tijd!vorderde!er!vaker!en!makkelijker!over!werd!geschakeld!naar!Engels.!

Dit!omdat!we!elkaar!steeds!beter!leerde!kennen!waardoor!op!een!gegeven!moment!onze!
kennis!van!de!Zweedse!taal!niet!meer!toereikend!was!om!alles!te!kunnen!vertellen!wat!
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we!wilden.! Hierdoor! is! niet! alleen! mijn! Zweeds! behoorlijk! verbeterd,! maar! ook!mijn!

Engels.!Natuurlijk!niet!helemaal!de!bedoeling,!maar!achteraf!ben!ik!er!zeker!blij!mee.!!
!!!!!Verder!kan!ik!nu!nog!zeggen!dat!de!drie!weken!die!ik!in!Fränsta!heb!gehad!drie!van!de!

mooiste,!leukste,!grappigste,!liefdevolste!weken!zijn!geweest!die!ik!heb!meegemaakt.!Ik!

heb! er! een! aantal! hele! goede! vrienden! bij,! jammer! dat! ze! door! heel! Europa! wonen.!
Ondanks! de! cultuurverschillen! leer! je! elkaar! zo! goed! kennen! in! zo'n! korte! periode.!

Althans,!dit!was!in!mijn!vriendengroep!het!geval,!in!de!groep!van!43!mensen!ontstonden!

na!verloop!van!tijd!wel!een!aantal!groepjes.!Ik!weet!niet!hoe!het!met!de!anderen!zat!en!
het!schijnt!dat!niet!bij!elke!cursus!zulke!groepjes!ontstaan.!Dit!maakt!verder!ook!niet!uit,!

ieder! van!die! 43!mensen!heeft! een! geweldige! tijd! op!de!Ålsta! folkhögskola! in! Fränsta!
gehad.!

!

Daarom!kan!ik!ook!maar!één!ding!zeggen:!eerste!en!tweedejaars,!meld!je!aan!voor!een!
zomercursus!! Begin! er! wel! op! tijd! mee,! kijk! op! internet! en! vraag! je! docent! naar! de!

mogelijkheden!en!wie!weet!mag!je!ook!een!geweldige!zomer!meemaken!in!een!geweldig!
land!met!geweldige!mensen!!!!
!

!

! Uitzicht!op!Fränsta!en!omgeving!

!

!  
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Puzzel OmNorge 
Marianne van Baar 
!

!

!
!!!!!!!

Ga$naar$pagina$24$voor$de$oplossing!! !
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!

!

 
!!!!!!

!
Vannrett!!!!
7!!!!!fjord!som!er!Norges!met!besøkte!turistmål! !

9!!!!!usaltet!fisk!

10!!!norges!største!isbre!

12!!!norsk!sjokolade!

13!!!grill!som!er!mye!brukt!på!strender!og!i!parker!

16!!!Bergensk!øl!

18!!!å!stå!på!...!

19!!!Norges!største!avis!

22!!!alkohol!butikken!

23!!!norsk!navn!for!'santa!claus'!

24!!!kjent!norsk!komponist!(etternavn)!

25!!!tradisjonell!norsk!mat!

27!!!tog!som!går!over!hardangervidda!

30!!!Høye!...!kaster!lange!skygger!

32!!!veldig!tynt!brød!

33!!!statsministeren!(etternavn)!

35!!!kongen!(første!navn)!

36!!!turistmål!i!Bergen!

38!!!julekjeks!

41!!det!norske!parlamentet!

43!!!tradisjonelle!klær!

45!!!en!norsk!multietnolekt!med!mange!lånord!

47!!!strikket!ulljakke!

50!!!kjent!norsk!dramatiker!

51!!!Norge!har!masse!

54!!!den!dominerende!religionen!

55!!!Oslos!øl!

56!!!det!finnes!ikke!dårlig!vær,!bare!dårlige!klær!

57!!!feiring!før!eksamene!på!videregående!

!

!

!!!!!!!!!!

!!!!!Lodret!

!!!!!1!hus!for!fiskerne,!særlig!på!lofoten!

!!!!!2!båtreise!fra!Bergen!til!Kirkenes!

!!!!!3!et!norsk!politisk!parti!som!er!konservativ!liberal!

!!!!!4!jazzfestival!i!Bergen!

!!!!!5!typisk!norsk!ost!

!!!!!6!norsk!religiøs!tradisjon!når!man!blir!voksen!!

!!!!!7!17.!mai!

!!!!!8!norsk!pizza!

!!!!!11!Norges!vanligste!guttenavn!

!!!!!14!Berger!har!mye!...!

!!!!!15!skandinavisk!brennevin!

!!!!!17!sommerhus!

!!!!!20!den!lengste!fjorden!i!Norge!

!!!!!21!norsk!julmat!

!!!!!26!verdens!nordligaste!utdanningsinstitusjon!er!på!...!

!!!!!28!europavei!

!!!!!29!ferdig!tilberedt!mat!som!er!pakket!inn!

!!!!!31!tatt!av!kvinnen!er!skrevet!av!(etternavn)!

!!!!!34!byområdet!Oslo!

!!!!!37!aurora!borealis!

!!!!!39!sjokolade!som!tas!med!på!tur!

!!!!!40!en!type!kirke!

!!!!!42!kjent!norsk!billedhogger!(etternavn)!

!!!!!43!kjent!norsk!fiolinist!(etternavn)!

!!!!!44!kjent!norsk!maler!(etternavn)!

!!!!!45!"dansk!ord"!oppfunnet!av!norske!komedier!

!!!!!46!språket!til!en!folkegruppe!som!bor!i!norden!av!Norge!

!!!!!48!langsmal!bukt!

!!!!!49!felles!utført,!ulønnet!og!frivillig!arbeid!

!!!!!52!motsetning!til!alltid!

!!!!!53!nordmenn!liker!å!gå!på!...!

!

$  
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Sveriges första HLBT-bibliotek är här! 
Pieter Claeys 
!

!

Op!vrijdag!21!december!2012!is!de!eerste!Zweedse!HLBTFbibliotheek!geopend!in!
Sundbyberg.! Er! is! nieuwe! regenboogliteratuur! aangekocht! en! de! medewerkers!
geven!graag!persoonlijk!advies!over!de!collectie,!ook!per!eFmail.!
HLBT! staat! voor! ‘homo,! lesbisch,! biseksueel! en! transgender’.! De! meeste! bibliotheken!

hebben!wel! een!HLBTPsectie!of! in! ieder! geval! een!aanduiding!voor!HLBTPliteratuur! in!
hun!zoeksysteem.!Toch!is!het!niet!altijd!makkelijk!om!boeken!rond!hlbtPonderwerpen!te!

vinden,! en! niet! iedere! bibliotheekmedewerker! staat! open! voor! vragen! over! hlbtP
onderwerpen.!Daar!wilden!ze!in!Sundbyberg!iets!aan!doen.!Zo!hebben!ze!er!uitgebreid!

overlegd!over!de!houding!tegenover!klanten.!Wanneer!iemand!er!naar!‘een!leuke!roman’!

vraagt!wordt!er!niet!meer!automatisch!vanuit!gegaan!dat!die!over!een!heteroseksuele!
relatie! moet! gaan.! Ook! zijn! er! twee! medewerkers! aangesteld! die! zich! specifiek! op!

regenboogliteratuur!richten.!!
Er!bestaan!natuurlijk!ook!HLBTPbibliotheken!die!specifiek!gericht!zijn!op! literatuur!en!

nonPfictie! rond! HLBTPonderwerpen.! Vaak! is! er! niet! alleen! regenboogfictie! te! vinden!

maar!kan!je!er!ook!terecht!voor!boeken!over!gendertheorie!en!sociale!geschiedenis!en!
wetgeving.! Zo! vind! je! in! de! Openbare! Bibliotheek! op! de! zesde! etage! het! IHLIA!

(Internationaal!Homo!en!Lesbisch!Archief!Amsterdam).!Dat!is!het!grootste!HLBTParchief!

van! Europa.! Andere! HLBTParchieven! in! pakweg! Berlijn,! Kopenhagen! en! nu! ook!
Sundbyberg!zijn!doorgaans!veel!kleiner.!Dat!heeft!soms!als!nadeel!dat!de!openingstijden!

beperkt! zijn.!Daar! tegenover! staat!wel! dat! er! vaak!mensen!werken!die! de! bibliotheek!
van!A!tot!Z!kennen!en!je!–!ook!per!ePmail!–!maar!wat!graag!persoonlijk!adviseren!over!

de!collectie.!!

De!HLBTPbibliotheek!in!Kopenhagen!herbergt!een!archief!met!publicaties!die!teruggaan!
tot!1900.!Vooraf!ePmailen!met!medewerkers!is!aan!te!raden!vanwege!de!huidige!kleine!

locatie,!men!kan!er!desgewenst!boeken!voor!je!klaarleggen!wanneer!je!langskomt.!Meer!
info:!www.lgbt.dk/56/!!

Ook! de! nieuwe!HLBTPbibliotheek! in! Sundbyberg! kan! je! ePmailen,! en! zelfs! facebooken.!

Alle!informatie!vind!je!op:!bibliotek.sundbyberg.se.!!!

 
 
 
                                                                                                                                            
! !
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Det uperfekte menneske 
Jurgen van de Sanden 
!
!
Det!uperfekte!menneske!1+2!F!Jørgen!Leth!

Boken! jag! har! läst! består! egentligen! av! två! olika! självbiografier! om! den! danske!

författaren!Jørgen!Leth.!I!denna!artikel!kommer!jag!att!erbjuda!en!kort!översikt!av!varje!
del!och!ge!mina!synpunkter!på!verken.!!

Första! delen! heter! Det! uperfekte! menneske:! Scener! fra! mit! liv.! I! denna! självbiografi!
beskriver! Leth! hur! han! besöker! de! ställen! i! Ǻrhus! som!betydde! någonting! för! honom!
under! hans! uppväxt! i! staden.! Han! ägnar! kapitel! åt! sin! karriär! som! journalist! på! den!

danska! tidningen!Politiken,! som! filmmakare!och!som!kommentator! i!etapploppet!Tour!
de!France.!Boken!skildrar!vänskap!författaren!stiftade,!hans!resor,!olyckliga!förälskelser,!

depressioner!och!kulturlivet!i!bland!andra!Köpenhamn!och!Stockholm.!Leth!skriver!om!

att!han!flyttar!från!Danmark!till!Haiti!och!att!han!på!ön!inleder!ett!förhållande!med!sin!
kocks!dotter,!en!17Pårig!flicka.!Vidare!berättar!författaren!om!en!period!i!sitt!liv!då!han!

var! haschsmugglare! bara! för! att! han! ville! uppleva! spänningen! med! att! göra! något!
olagligt.!!

Enligt!min!åsikt!passar!bokens!undertitel!perfekt.!Författaren!är!väldigt!skicklig!på!att!

måla!fram!bilder!som!tillsammans!blir!till!olika!scener!ur!hans!liv.!Flera!gånger!fick!jag!
känslan! av! att! vara! inne! i! författarens! huvud!där! en! kamera! som! registrerat! ett! antal!

minnen!spelar!upp!dem:!

! På!Pianoman!Bar!i!Rio!de!Janeiro!går!jeg!ind!i!en!vrimlende!og!vidunderlig!scene.!

! Kvinderne!er!! søde,!afventende!og!parate.!Det!er!kun!et!spørgsmål!om!at!vælge.!Det!er!

! som!regel!vigtigt!i!livet!at!!kunne!vælge.!Jeg!ser!en!meget!smuk!og!elegant!pige,!som!

! sidder!i!baren!sammen!med!en!rødhåret!engelsktalende!mand.!Hun!kigger!på!mig!! over!

! den!andens!skulder.!Jeg!gengælder!hendes!blik.!Hun!forlader!baren,!jeg!går!efter!

! hende.!Gennem!mængden!af!kvinder,!borde.!(s.!258)!

Jeg!husker,!at!jeg!en!aften!ved!bordet!i!bungalowen!stirrede!på!kartoflerne!og!følte,!at!

deres!almindelighed!og!måltidets!banalitet!var!en!verden,!som!jeg!var!helt!udenfor.!Jeg!

husker!min!fornemmelse!af!et!indre!hånligt!smil.!Min!opmærksomhed!begyndte!at!

hænge!ved!mærkelige!detaljer,!som!gjorde,!at!jeg!følte!mig!fremmed!over!for!de!daglige!

rutiner.!Jeg!fik!anfald!af!en!pludselig!susen!fra!et!uhyggeligt!indre!mørke.!Jeg!havde!

øjeblikke,!hvor!jeg!oplevede!alting!omkring!mig!som!noget!fjernt!og!fjendtligt.!(s.!94)!

Inledningen!”Han!bruger!sine!øjne”!(s.!7)!handlar!om!vikten!av!att!använda!synförmågan!
för! att! skapa! sig! ett! intryck! av!världen.!Denna! inledning! är! en!bra!beskrivning! av!vad!

Leth! gör! i! sin! självbiografi.! Precis! som! sonen! i! den! korta! texten! som! inleder! boken!
upptäcker! författaren! genom! att! använda! ögonen! att! världen! är! full! av! bilder! och!

betydelse.!Han!samlar!sina!intryck!och!delar!dem!med!sina!läsare.!

En!positiv!aspekt!på!självbiografin!är!hur!uppriktigt!och!naket!författaren!skriver!om!sitt!
liv.!Han!tar!också!med!saker!som!han!inte!är!stolt!över.!Till!exempel!nämner!han!flera!

gånger!att!han!inte!är!stolt!över!att!ha!smugglat!hasch!och!erkänner!att!han!inte!förstår!

hur!han!kunde!leka!så!dumdristigt!med!sitt!och!sin!familjs!liv.!

!

!
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Även!om!Leth!hade!för!avsikt!att!skriva!sanningsenligt,!så!finns!det!i!självbiografin!flera!

tecken! på! att! fantastiska! element! bryter! in! i! verklighetsskildringen.! Inger! Poulsen!
nämner! i! sin! analys! av! Leths! verk! hur! författaren! framställer! cyklisterna! i! Tour! de!

France! inte! som! unga! män! som! trampar! på! pedaler,! utan! som! hjältar! och! legender!

(Poulsen,!2009,!s.!42):!

! Som!en!pil!kom!han!susende!gennem!landsbyen!ved!Pyrenæernes!fod.!Mere!symbolsk!

! kunne!den!geografiske!ramme!om!hans!markering!ikke!have!været!valgt.!Jeg!kan!! ikke!`

! mindes!at!have!oplevet!noget!smukkere!syn!end!denne!rytter!med!den!katteagtigt!

! krumme!ryg!over!cyklen,!det!alvorlige!mørke!ansigt,!som!man!nåede!at!opfatte!i!

! forbifarten.!Den!mystiske,!uberegnelige!tragiske!helt!Luis!Ocaña.!(s.!221)!

Poulsen!framför!mytologiseringen!av!musikern!Antônio!Carlos!Jobim!som!ett!annat!

exempel!på!författarens!användning!av!fantasi!(Poulsen,!2009,!s.!42):!!

! De!kom!og!besøgte!ham,!faderfiguren,!søgte!nyt!materiale!og!hyggede!sig!i!stor!stil.!Der!

! var!måske!en!ny!sang,!eller!helt!sikkert!en!ny!historie.!(s.!238)!

Poulsen!hävdar!att!Leth!iscensätter!verkligheten!(Poulsen,!2009,!s.!38).!Sedan!kan!man!
undra!om!man!överhuvudtaget!kan!lita!på!Leths!minne!som!källa!för!sanning.!!

Efter!att!ha!analyserat!det!första!bandets!mest!omdiskuterade!kapitel!”Kokkens!datter”!

(s.! 310P313)! har! jag! lagt!märke! till! att! författaren! hela! tiden! växlar!mellan! nutid! och!
dåtid.! Poulsen! hänvisar! till! att! texten! om! kockens! dotter! på! ett! litterärt! plan! är!mera!

komplex! än! huvuddelen! av! verket! (Poulsen,! 2009,! s.! 34).! Enligt! henne! hoppar! Leth!

mellan!beskrivningar!av!påtagliga!och!mera!ogripbara!situationer!och!växlar!på!så!sätt!
mellan!att!vara!i!situationen!och!att!befinna!sig!utanför!den!(Poulsen,!2009,!s.!35P36).!

Jag!tolkar!det!korta!kapitlet!”Sådan!står!han”!(s.!75)!som!en!beskrivning!av!författaren,!
även! om! det! kan! röra! sig! om! en! annan! person.! Leth! ser! sig! själv! utifrån! genom! att!

använda!ett!tredje!persons!pronomen!när!han!tittar!på!sitt!ansikte! i!spegeln.!Efter!alla!

intima!detaljer!om!författaren!tyckte!jag!att!det!var!skönt!att!få!en!paus!och!lite!andrum.!
Det!kändes!som!om!Leth!hade!behov!för!att!betrakta!sitt!liv!på!avstånd.!Detta!kapitel!är!

en! referens! till! författarens! bakgrund! som! filmregissör,! eftersom! flera! av! hans! filmer!

innehåller!scener!där!en!person!(ofta!Leth!själv)!ser!sig!själv!i!en!spegel.!

”Godard”! (s.! 99)!handlar! om! scener!ur! en! film!av! JeanPLuc!Godard,! en! fransk! regissör!

som! författaren! beundrar.! Leths! beskrivning! av! scenerna! gav! mig! möjligheten! att!
återhämta!mig!efter!den!intensiva!upplevelsen!av!att!ha!läst!flera!sidor!om!författarens!

ångesttillstånd! i! Andalusien.! Samtidigt! lyckas! Leth! tydliggöra! i! texten! vad! han! har! för!

mål!när!han! skapar!konst:! han!vill! att! text! och!bild! ska! ingå! ett!magiskt! förbund!med!
varandra.!

Kapitlet!”En!eller!anden!sjælden!fugl!udenfor”!(s.!238)!kan!uppfattas!som!ännu!ett!slags!

mellanspel,!där!författaren!inte!fokuserar!på!sig!själv!utan!på!en!annan!person.!De!som!
kritiserar! Leth! för! att! vara! självupptagen! skulle! kanske! få! en! mindre! negativ! bild! av!

mannen!om!de! tog!hänsyn! till!hur!ofta!han!uttrycker!beundran! för!andra!människor! i!
boken.!

Det! andra! bandet! i! Leths! självbiografiska! serie! heter! Guldet! på! havets! bund:! Det!
uperfekte!menneske!och!innehåller!författarens!reaktion!på!mediestormen!som!uppstod!i!
Danmark! efter! utgivningen! av! första! delen! och! en! beskrivning! av! fotbollsspelaren!

Michael!Laudrup,!mode,!vänner,!familj!och!barn.!Författaren!behandlar!också!arbetet!på!

filmen!De!5!benspænd!med!regissören!Lars!von!Trier!och!såväl!de!politiska!oroligheterna!
i!Haiti!som!voodooPreligionen!i!öriket.!
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Jag!blev!rörd!av!Leths!ömma!beskrivning!av!hans!vän!Jørgen!Mader!i!kapitlet!”Flamingo”!

(s.!722P742).!Enligt!min!mening!ger!han!en!ytterst!nyanserad!bild!av!deras!vänskap!och!
det! blir! uppenbart! hur!mycket! vänskapen! betyder! för! honom.! Han! kallar! samarbetet!

med!Mader! för! sitt! längsta!äktenskap!och! tänker!ofta!med!vemod! tillbaka!på! tiden!de!

jobbade!tillsammans.!Andra!kapitel!som!jag!tyckte!var!rörande!var!”En!lille!pige!med!en!
isvaffel”!(s.!647)!och!”Der!sidder!en!dreng!ved!et!klaver”!(s.!449P452)!om!kärleken!till!
sonen!Kristian.!!

Enligt!min!uppfattning!framgår!det!av!böckerna!att!författaren!har!en!stor!levnadsglädje.!
Jag! anser! att! hans! entusiasm! smittar! av! sig.! När! man! till! exempel! läser! författarens!

beskrivningar!av!allt!hans!resande!får!man!själv!lust!att!resa!bort.!!

Som!jag!antytt!ovan,!består!verken!av!självständiga!texter!som!inte!bildar!ett!narrativt!

förlopp.!På!detta!vis!undergräver!Leth!en!av!självbiografins!genrekriterier,!nämligen!att!

framställa! livet! som! ett! helhetsförlopp.! Författaren! använder! olika! berättarstilar.! Här!
nedan!följer!i!tur!och!ordning!exempel!på!vad!Poulsen!kallar!för!en!stilistiskt!distanserad!

passage,! en! kort! poetisk! stämningsbild! och! en! lång,! dokumentarisk! beskrivning!

(Poulsen,!2009,!s.!39):!!

! En!ung!pige!stod!i!kø!i!banken.!Pludselig!så!hun!direkte!på!mig!med!sine!

! bemærkelsesværdigt!! store!øjne.!Det!er!det!afgørende.!Det!er!det!mest!erotiske!moment.!

! En!kvinde,!som!er!i!stand!til!at!fastholde!blikket,!blive!ved!med!at!se!en!i!øjnene.!Det!er!

! det!mest!udfordrende,!det!frækkeste,!det!saligste.!Det!er!det,!jeg!falder!for!med!et!brag.!

! (s.!375)!

! Ved!bredden!af!en!anden!sø!ser!jeg!den!åkandeagtige!plante!Victoria!Amazonica,!som!

! breder!sig!ud!på!stillestående!søer!som!store!grønne!tallerkener!med!høj!kant.!Enkelte!af!

! dem!blomstrer.!Under!blomsterne!breder!de!tykke!vandrødder!sig!ud!til!hele!det!store!

! net!af!grønne!tallerkener,!som!åbner!sig!som!for!at!trække!vejret.!(s.!26)!

! Vi!mødte!Laudrup!på!en!restaurant.!Han!havde!valgt!stedet,!og!som!det!viste!sig!senere,!

! var!det!altid!vigtigt!for!ham!at!sikre!sig,!at!de!steder,!hvor!han!kunne!komme,!var!i!stand!

! til!at!skærme!ham!mod!alt!for!nærgående!fans.!Han!var!med!på!filmidéen.!Han!kendte!

! mine!cykelfilm!og!var!!interesseret!i,!at!det!skulle!være!en!seriøs!dokumentarfilm!om!

! hans!arbejde!og!liv!i!FC!Barcelona.!(s.!681)!

För!mig!bidrog!variationen!i!texterna!till!en!trevlig!läsupplevelse,!även!om!några!av!de!
längre!kapitlen!kanske!kunde!ha!kortats!ner!lite!grann.!Enligt!Poulsen!pekar!bokens!

skiftande!struktur!kanske!på!en!allmän!motvilja!hos!Leth!mot!ett!centralt!perspektiv.!
Hon!anser!att!postmodernisten!Leth!föredrar!det!punktvisa!framför!kontinuiteten,!det!

sidoordnade!framför!det!hierarkiska!och!det!horisontella!framför!det!vertikala!(Poulsen,!

2009,!s.!39).!Förutom!att!använda!en!fragmentarisk!stil!är!det!typiskt!för!
postmodernister!att!kopiera!eller!sampla.!Författaren!skriver!om!sin!förkärlek!för!att!

återanvända!material:!

! Jeg!har!en!dyb!tilfredsstillelse!ved!at!lappe!over!med!Sophies!digt!i!denne!film.!Jeg!elsker!

! at!genbruge!materiale,!og!jeg!synes,!det!er!meningsfuldt!at!løfte!netop!dette!naivistiske!

! digt!op!i!et!kriminalfilmagtigt!klima.!(s.!543P544) !!

!

Litteratur!
Leth,!J.,!2009:!Det!uperfekte!menneske!1+2.!Köpenhamn:!Gyldendal.!

Poulsen,!I.,!2009:!Jørgen!Leth!og!bekendelsens!problem:!om!nutidens!selvfremstillinger!
med!særlig!fokus!på!"Det!uperfekte!menneske".!Odense;!Syddansk!Universitetsforlag.!
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CD-recensies 
Levi Damsma 
!

!
The!Tallest!Man!on!Earth!–!There's!No!Leaving!Now!(2012)!
!
Zweden,!folk/indie!

!

!
!

Het!mooie! aan! de! debuutplaat! van! The! Tallest! Man! on!

Earth,! een! Zweedse! singerPsongwriter! die! eigenlijk!

Kristian! Matsson! heet,! was! dat! de! nummers! klonken!

alsof! de! geest! van! een! vooroorloogse! Amerikaanse!

folkzanger! op! een! opname!was! komen! spoken.! Toen! ik!

Shallow! Grave! uit! 2008! voor! het! eerst! hoorde!wilde! ik!

niet!geloven!dat!dit!een!22Pjarige!Zweed!was!en!geen!in!de!vergetelheid!geraakte!broer!

van!Woody! Guthrie! of! een! van! Bob! Dylans! plattelandse! voorvaderen.! Het! mooie! aan!

deze!eenvoudige!folknummers,!alleen!gitaar!of!banjo!begeleid!met!zang,!was!deze!hele!

illusie! van! authenticiteit.! Vandaar! dat! het! volgende! album,! The! Wild! Hunt,! wat! een!

teleurstelling!voor!me!was.!Matsson!begon!te!zingen!dat!hij!“the!king!of!Spain”!wilde!zijn!

en!haalde!met!zijn!stem!uit!naar!noten!die!gewoon!simpelweg!niet!in!oude!Amerikaanse!

muziek! thuishoorden.! Het! was! geen! slechte! plaat,! integendeel,! maar! de! illusie! was!

verbroken.!!

! Afgelopen!jaar!bracht!The!Tallest!Man!on!Earth!een!nieuwe!plaat!uit:!There's!No!

Leaving!Now.!De! transformatie! is!hier!helemaal! compleet.!Waar!Matsson!op!The!Wild!

Hunt! nog! iets! ongepolijst! en! eenvoudig! klonk! heeft! de!muziek! op! There's!No! Leaving!

Now!een!heel!warme,!zachte!echo!en!verschijnt!er!vaak!zelfs!subtiel!een!tweede!gitaar!in!

de!mix.! En! dat!werkt.! Het! conflict! tussen! authenticiteit! en! vernieuwing!wat! The!Wild!

Hunt!wat! geforceerd! deed! klinken! is! helemaal! verdwenen! en! nu! kunnen!we! genieten!

van! een! nieuw! soort! warme,! dromerige! folksongs! van! Matsson,! charmant! in! hun!

eenvoud,! maar! met! een! nieuw! geluid! dat! bewijst! dat! The! Tallest! Man! on! Earth! niet!

alleen!terug!maar!ook!vooruit!kijkt.!!!

!

score:!8,5/10!
beste!nummers:!Revelation!Blues,!1904!
! !
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!
!
Choir!of!Young!Believers!–!Rhine!Gold!(2012)!!
!
Denemarken,!pop/indie!

!

!
!

De! Deense! band! Choir! of! Young! Believers! kreeg!

bekendheid! toen!hun!nummer!Hollow!Talk!de! titelsong!

werd! van! de! ZweedsPDeense! serie! The! Bridge!

(Bron/Broen).!Op!hun! tweede!album,!Rhine!Gold,!halen!

ze! dan! ook! alles! uit! de! kast! om! deze! aandacht! vast! te!

houden.!De!nummers!op!Rhine!Gold!hebben!een!groots!

en! sfeervol! geluid! en! er! is! veel! aandacht! gegeven! aan! de! productie.! Ritmische! postP

punkinvloeden!en!een!subtiele!toevoeging!van!allerlei!instrumenten!en!geluiden!zorgen!

er! voor! dat! je! blijft! luisteren.! Sedated! en! The! Third! Time! zijn! prachtig! dromerige! en!

meeslepende!nummers!met!een!geweldige!opbouw.!Toch!zijn!er!te!veel!momenten!dat!

de!band!zijn!focus!wat!verliest!of!zelfs!wat!saai!wordt:!Het!hypnotiserende!Paralyse!gaat!

veel! te! lang!door,!Nye!Nummer!Et! is! zowel! te! vreemd!als! te!poppy! (ja!dat!kan)! en!de!

laatste!twee!nummers!hadden!beter!tussendoor!geplaatst!kunnen!worden!omdat!ze!met!

hun!trage!sfeer!het!tempo!aan!het!eind!van!de!plaat!wat!verlagen.!Toch!is!er!nog!genoeg!

te!ontdekken!op!deze!plaat,!op!z'n!beste!momenten! is!Rhine!Gold!een!heel!sfeervol!en!

spannend!album.!Het!is!echter!nog!maar!de!vraag!of!dat!voor!Choir!of!Young!Believers!

genoeg!zal!zijn!om!de!aandacht!echt!vast!te!houden. !!

!
score:!6/10!
beste!nummers:!Sedated!

!  
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Woordzoeker 
Marianne van Baar 
!

!

!

K  J  E  M  P  E  T  R  O  L  L  F  X  M 
Q  K  H  L  U  Q  O  A  I  D  R  U  I  N 
L  O  O  W  S  Y  L  D  R  O  N  U  M  Z 
I  D  H  U  R  T  I  G  R  U  T  E  N  Z 
K  F  J  E  L  L  T  U  R  M  Y  K  D  B 
A  S  K  E  L  A  D  D  E  N  M  N  A  H 
A  W  E  B  B  A  L  F  I  E  R  B  C  E 
Z  H  V  W  B  H  F  B  O  D  N  N  J  O 
U  G  C  M  W  R  E  L  J  A  X  L  F  L 
X  U  N  M  K  R  U  B  G  N  X  Q  Q  S 
X  Z  F  I  G  S  T  N  S  U  K  Y  N  O 
M  X  Y  E  K  F  R  A  O  B  N  M  Z  X 
E  P  N  I  V  I  B  C  Q  S  G  S  O  C 
D  R  A  B  L  A  V  S  G  C  T  D  A  O 

 
 

 
 

askeladden 
 

kjempe 
bergen nordlys 

breiflabb oslo 
brunost svalbard 
bunad troll 
fjelltur viking 

hurtigruten 
   

!

!  
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Hyllning till oss sökande 
Tobias Schepers 
!

!
Det!börjar!bli!kväll!medan!jag!sitter!vid!bordet!i!min!lägenhet!i!Amsterdam.!När!jag!tittar!

ut!genom!fönstret!ser!jag!ett!väldigt!moln!som!utsträcker!sig!över!horisonten.!Solen!vill!
tydligen!inte!ge!sig!och!forsar!genom!den!gråvita!jätten!som!ett!vattenfall!av!ljus.!Det!är!

en!sagolik!himmel!jag!ser!därute,!en!sådan!himmel!som!helt!enkelt!tvingar!en!att!titta!på!
den.!Solstrålarna!når!ända!ner!till!mitt!rum!och!de!skiner!rakt!igenom!den!lilla!svenska!

flaggan!som!vajar!flitigt!i!hörnet!på!balkongen.!Jag!bara!sitter!och!njuter.!

! Hittills!har! jag!verkligen!haft!en!underbar! tid! i!huvudstaden.! Jag!har!ofta!cyklat!
längs!Amstelfloden!om!morgnarna!när!vattnet!nyss!hade!vaknat,! jag!har! träffat!många!

fina!människor!och!jag!har!ägnat!mycket!tid!åt!de!saker!jag!brinner!för.!Det!har!knappast!
funnits!någon!vecka!att!jag!inte!sysslade!P!åtminstone!lite!P!med!svenska!språket,!nordisk!

historia!eller!märkliga!skandinaviska!kulturfenomen.!Det!är!nog!ganska!uppenbart:! jag!

är!skandinavist!och!det!är!jag!med!glädje.!
! Fast,!när!folk!frågar!mig!vad!det!är! jag!gör!vid!universitetet!så!brukar!jag!uttala!

den!här!standardmeningen:!‘Jag!läser!skandinaviska!språk!och!kulturer,!men!det!får!du!

sammanfatta! som! svenska.’! Om! de! i! så! fall! förstår! vad! jag! pluggar,! så! är! de! antingen!
mycket!entusiastiska!och!säger!något!som!‘Nej!men!gud,!vad!kul!’!eller!så!kommer!den!

klassiska,!praktiskt!ofrånkomliga!frågan:! ‘Jaså,!svenska!och...vad!kan!man!bli!med!det! i!
framtiden!då?’!

!

Jag!är!säkert!inte!den!ende!som!fått!den!här!frågan.!Men!vad!innebär!det!egentligen!att!
‘bli! något’?! Och! kan! man! överhuvudtaget! veta,! riktigt! veta! vad! det! är! man! ska! bli! i!

framtiden?! Jag! tror! inte! det.! Framtiden! är! så! vag! och! oförutsägbar.! Tänk! om! världen!

verkligen!hade!gått!under!2012.!Då!skulle!det!betyda!att!människor!som!levde!för!fyra!
tusen! år! sedan! visste! vad! som! skulle! hända! i! vår! tid.! Det! skulle! ha! gjort! allting!

fullständigt!meningslöst,!för!det!som!gör!livet!spännande!och!mödan!värt!är!just!det!att!
vi!inte!vet!vad!som!kommer!att!ske.!

!

Allt!vi!kan!göra!är!att!anpassa!oss!till!de!situationerna!vi!råkar!hamna!i.!Med!andra!ord:!
vi!gör!val,!både!stora!och!små.!Att!läsa!skandinavistik!var!ett!av!dessa!val.!Var!och!en!av!

oss!har! av! sina!egna!unika! skäl! valt! att! fördjupa! sig! i! den!magiska!världen! som! ligger!
däruppe!i!norr.!De!flesta!tänkte!säkert!inte!på!ett!visst!yrke,!utan!följde!helt!enkelt!sina!

intressen,! sina! passioner,! sina! drömmar.! Ett! vackert! berglandskap! i! Telemark,! den!

förtrollande!atmosfären! i!Stockholm!eller!havets!ständiga!närvaro! i! Jylland,!alla!av!oss!
har!på!något!sätt!lockats!till!Norden.!

!

Självklart!finns!det!andra!än!vi,!många!andra,!som!går!sina!egna!vägar.!Somliga!av!dem!
verkar!ibland!endast!tänka!på!jobbet!de!vill!ha! i!de!kommande!åren!och!de!tror!att!de!

kan!uppnå!en!speciell!anställning!med!sin!utbildning.!Men!de!allra!flesta!är!faktiskt!lika!
sökande,! lika! upptäckande! och! lika! osäkra! om! framtiden! som! vi.! Rädda! behöver! vi!

absolut! inte! vara.Vi! borde! snarare! betrakta! det! som! ännu! ska! komma! som! ett! stort!

äventyr.!Gå!rakt!in!i!det!okända.!
!

!
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Och! låt! oss! vara! ärliga! nu.! Är! det! någon! av! oss! som! vill! bli! ekonom,! bankchef! eller!

advokat?!För!när!klichéfrågan!ställs!P!‘Vad!kan!bli!med!det?’!P!betyder!inte!det!då!implicit!
att!man! blir! frågad! om!man! kan! bli! just! ekonom,! bankchef,! advokat! eller! något! annat!

som!kanske!har!högt!samhälleligt!anseende!men!som!inte!ligger!i!vårt!intresse?!Mäter!vi!

inte! då! vårt! eget! ‘blivande’! med! andra! personers! mått?! Om! vi! tänker! efter! så! är!
framtidsfrågan!verkligen!inte!så!svårt!att!besvara.!Det!här!brukar!vara!mitt!svar:!‘Jag!kan!

bli!allt!som!jag!någonsin!skulle!vilja!bli.’!

!
Gäller!inte!det!för!er!också?!Tänk!hur!befriande!det!är.!Ni!behöver!inte!oroa!er,!för!med!

den! utbildningen! ni! har! nu! kan! ni! i! princip! bli! allt! som! ni! någonsin! skulle! vilja! bli.!
Självklart!ska!man!välja!en!väg!som!man!vill!gå,!men!det!ska!vara!er!egen!väg,!inte!den!

som!andra!valde!för!er.!Vi!ska!inte!låta!oss!ryckas!med!av!andras!åsikter!om!framtiden,!

för! ingen! vet! vad! den! kommer! att! föra! med! sig.! Det! är! därför! tiden! är! ett! sådant!
intressant! fenomen.! Man! kan! bara! förstå! och! genomskåda! den! på! ett! sätt,! nämligen!

genom!att! titta!bakåt,! aldrig! framåt.!Det!är!klart! att!det! är!viktigt! att! fundera!över! sin!
framtid!och!gå!i!en!viss!riktning,!men!är!inte!det!lika!viktigt!att!kunna!se!på!det!förflutna!

och!konstatera!att!man!har!haft!en!otroligt!fin!tid?!

!
Eller!kanske!ännu!viktigare:!att!se!på!nuet,!att!verkligen!uppleva!hur!bra!man!har!det!här!

och! nu.! Att! njuta,! lära,! smaka! och! se.! Att! få! kunskap! om! skandinavisk! design! och! äta!

köttbullar!på!Ikea,!att!fira!Lucia,!att!gå!på!teaterföreställningar!av!Ibsen!och!Strindberg,!
att! läsa!de! gamla! isländska! sagorna! eller! Selma!Lagerlöfs! böcker.!Vi! ska!njuta! av! våra!

dagar,! såsom! jag! gör! nu! medan! jag! sitter! här! vid! mitt! bord! i! Amsterdam.! Det! stora!
molnet!därute!har!emellertid!försvunnit!nästan!helt!och!hållet.!En!gyllene!himmel!är!allt!

som!återstår,!full!av!löften!om!en!ljus!och!glädjefylld!framtid. !!

!  
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Göteborg 
Yvonne van de Straat 
!

!

Hejhej!!

!
Ten! eerste! natuurlijk! allemaal! een! gezond! en! gelukkig! nieuw! jaar!! Ja,! ja,! is! het! toch!

ineens!2013..!Is!de!wereld!toch!ineens!niet!vergaan.!Zelfs!mijn!mobiel!is!er!van!slag!van,!

hij!verzet!de!tijd!steeds!uit!zichzelf!!
Ten!tweede!zal! ik!mezelf!even!voorstellen!aan!de!mensen!die!geen!idee!hebben!wie! ik!

ben.! Ik! heet! Yvonne,! ik! kom! uit! Zeeland,! ik! ben! in! 2009! in! Amsterdam! aan! de! studie!
begonnen!die!de!meesten!van! jullie!ook!aan!het!volgen!zijn!met!Zweeds!als!hoofdvak.!

Eind!augustus!ben!ik!naar!Göteborg!verhuisd!om!mijn!bachelor!daar!(/hier)!af!te!maken.!

En!ineens!is!het!eerste!semester!al!voorbij!:o!!
Ja!echt!hoor,! ik!weet!nog!dat!aan!de!middelbare!school!maar!geen!eind!leek!te!komen,!

maar!het!studentenleven!gaat!zó!snel!voorbij!!En!zeker!zo’n!jaar!als!dit.!Blijkbaar.!!
De! eerste! 2!maanden! ben! ik! eigenlijk! vooral! bezig! geweest!met!wennen! en! van!mijn!

heimwee!af! te!komen!en!over!de!teleurstellingen!van!mijn!veel! te!hoge!verwachtingen!

heen! te! komen.! Ik! begreep! toen! echt! niet! waarom! iedereen! altijd! zo! overdreven!
enthousiast!deed!over!Erasmus.!Waarom!veel!mensen!het! als! ‘het! jaar! van!hun! leven’!

zagen.!Hoe!kan!het! in!vredesnaam!het! jaar!van! je! leven!zijn/worden!als! je!heel!de!tijd!

heimwee!hebt!en!alles!nieuw!en!wennen!is!en!de!Zweden!constant!overgaan!op!Engels!
als!ze!je!accent!horen!waardoor!je!alleen!maar!gefrustreerd!raakt?!En!het!is!heel!leuk!dat!

er! zoveel! internationale! studenten! zijn,! maar! ik! ben! hier! toch! om! mijn! Zweeds! te!
verbeteren!en!niet!mijn!Engels??!Dat!dacht!ik!toen.!MAAR.!Ik!heb!altijd!tijd!nodig!om!aan!

nieuwe! situaties! te! wennen.! En! je! kunt! wel! steeds! gefrustreerd! raken! van! kleine!

dingetjes,!maar!als! je! ze! toch!niet!kunt!veranderen,!kun! je!het!maar!beter!accepteren.!
Right?!Dus,!ja:!Ik!praat!hier!veel!meer!Engels!dan!Zweeds.!Maar!ja,!het!is!Erasmus.!En!ik!

ga!wel!af!en! toe!naar!een!språkcafé.!En! ik!heb!ballet!gedaan!waar!alles! in!het!Zweeds!
was.!En!de!Zweden!gaan!steeds!minder!vaak!over!op!het!Engels!(in!winkels!en!als!ze!je!

(of!je!ze)!op!straat!aanspreekt!om!de!weg!te!vragen!o.i.d.).!EN!ik!hoor!natuurlijk!elke!dag!

overal!om!me!heen!Zweeds,!dus!dat!scheelt!ook!al.!
!

In!die!eerste!2!maanden!heb!ik!me!ook!vaak!afgevraagd!waarom!ik!in!vredesnaam!voor!

een!jaar!had!gekozen!in!plaats!van!gewoon!veilig!een!halfjaartje.!Inmiddels!ben!ik!héél!
blij!dat!ik!dat!heb!gedaan!!Ik!heb!namelijk!het!gevoel!dat!ik!nog!maar!net!ben!begonnen.!

En!sommigen!zijn!nu!alweer! thuis!! Ik!heb!echt!nog!niet!het!gevoel!dat! ik!klaar!ben.! Je!
leert! zo!veel!hier!!Op!zoveel!verschillende!gebieden.!En!er! is!nog!zo!veel! te! zien!en! te!

ontdekken!!Zo!wil!ik!bijvoorbeeld!heel!graag!de!winter!over!zien!gaan!in!lente!en!zomer.!

En!ik!wil!met!een!vriendin!wild!kamperen.!En!ik!wil!naar!Gottland.!En!naar!Noorwegen.!
En! ik!heb!nog!niet! alle! eilandjes!hier!bij!Göteborg! gezien.!En! ik!wil!wat!meer! feesten,!

want!dat!heb!ik!afgelopen!halfjaar!amper!gedaan.!En!en!en..!

!
Afgelopen!halfjaar!heb!ik!ook!veel!leuke!dingen!gedaan!trouwens,!hoor!!Kleine!dingetjes!

als!eilandjes/stadjes!in!de!buurt!of!kerstmarktjes,!maar!ook!een!dagje!met!de!boot!naar!
Frederikshavn! in!Denemarken,!een!weekendje!naar!Malmö!&!Kopenhagen,!een!weekje!

naar! freaking!Lapland! (:D! :D)! en!met! kerst! ging! ik!met!mijn! familie! naar!Åre! (NoordP

Zweden)! op!wintersport! en! oud! en! nieuw!heb! ik!met! Carly! (doet! ook! deze! studie)! in!
Stockholm!gevierd.!
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Yesh,!ik!heb!het!inmiddels!hartstikke!naar!mijn!zin,!hoor!:)!

Ohja!en!om!het!nog!even!over!het!studeren!zelf! te!hebben..!Afgelopen!semester!heb! ik!
IJslands! gedaan! (wat! heel! interessant! is,! maar! echt! super! moeilijk!)! en! Viking! and!

Medieval!Scandinavian!History!(wat!ook!interessant!was,!maar!stiekem!ook!een!beetje!

saai).!Ik!was!ook!met!Undervisning!Fostran!och!Lärande!begonnen,!maar!zoals!ik!al!zei!
begon!het!jaar!niet!supergoed!voor!mij!en!door!de!stress!was!dat!even!te!veel!voor!me.!

Ik!was!daar!de!enige!nietPZweed,!we!moesten!elk!college!presentaties!houden,!elke!week!

samenkomen!met!ons!groepje!en!de!docenten!waren!wel!aardig!maar!ook!heel!streng.!
En!ik!werd!er!bang!van.!Dus!daar!ben!ik!uiteindelijk!mee!gestopt.!

Komend!semester!ga! ik!twee!jeugdliteratuur!vakken!in!het!Zweeds!volgen.! Ik!ben!heel!
benieuwd.!Want! Zweedse! literatuurvakken! zijn!meestal! niet! echt! colleges,!maar! ‘vadP

tyckerPduPgesprekjes’.!Heel!eng!;)!!Oh!en!ik!weet!dat!het!weinig!klinkt,!maar!de!meeste!

vakken! zijn! hier! 15! punten.! Dus! je! zit! al! gauw! vol.! Bovendien! moet! ik! mijn! scriptie!
schrijven.!Dus!ik!heb!genoeg!te!doen!!

!
Zo.!Nu!weten!jullie!een!beetje!hoe!het!is!om!in!het!buitenland!te!studeren.!Of!hoe!het!kan!
zijn!i!alla!fall.!Het!begin!is!even!lastig,!maar!daarna!is!het!hartstikke!leuk!!Maar!Zweden!

is! dan!ook!wel! een!prachtig! land!om! in! te!wonen.!Beetje! jammer!dat! alles! zo!duur! is,!
maar! de! mensen! zijn! vriendelijk! en! behulpzaam,! de! omgeving! is! mooi,! de! taal! is!

geweldig! en! alles! is! best! goed! geregeld! altijd.! (Al! deze! dingen! kunnen! trouwens!

natuurlijk! ook! over! Noorwegen! en! Denemarken! gezegd!worden,!maar! ik! studeer! nou!
eenmaal!in!Zweden!;p)!

!
Nou,!succes!met!de!rest!van!jullie!studie!en!doe!Amsterdam!de!groetjes!van!me!!

!

Hälsningar,!Yvonne !!

!



!24!

Oplossing puzzel OmNorge 
!

!

!

!
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