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Daar is ‘ie dan: de nieuwe OmNorden! Met 

een voorwoord van een verse voorzitter, 

want voor ons komt het jaar eigenlijk pas net 

op gang – en dat gaat snel. Voor mij lijkt het 

nog maar enkele weken geleden dat er 

“staffan var en stalledräng” door de gangen 

van het PCH klonk, bij de geslaagde Lucia-

viering in december. Dit was in combinatie 

met het Julebord en dat was dan ook het 

eerste waar we met zijn vijven als het nieuwe 

bestuur aan gewerkt hebben. Daarna volgden 

er regelmatig borrels en filmavonden en 

onder andere een uitje naar Nordic Delight in 

Utrecht. Tussendoor hebben we door een 

fijne donatie zelfs nog de kans gekregen om 

jullie allerlei leesmateriaal – van romans tot 

bundels met poëzie en volksliedjes – in de 

Scandinavische talen aan te bieden. Daar is 

dan ook hartelijk gebruik van gemaakt! En in 

mei, nog maar kort geleden, was er de 

studiereis naar Oslo, waar de reiscommissie 

flink haar best voor heeft gedaan. Wat dat 

werk heeft opgeleverd lees je verderop in dit 

blad. Het was in ieder geval allemaal heel 

gezellig! Op deze manier willen we 

doorgaan en jullie hopelijk ook.   

Voor nu mag je je ogen laten gaan over 

boek-, film- en muziekrecencies, 

buitenlandervaringen en puzzels uit/over 

verschillende delen van het hoge Noorden. 

Veel leesplezier! 

 

Kim van Loo 
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IJslandse Muziek 
Mirjam van den Hoorn en Lieke Maier 

 

Bijna iedereen weet wel een paar IJslandse artiesten te noemen. Sigur Rós, Björk, Of Monsters and 

Men. Maar er is meer! 

 

Retro Stefson 
Retro Stefson is een 7-koppige band uit Reykjavík. De band werd in 2006 bij elkaar geraapt toen er 

een band nodig was om mee te doen met een talentenjacht op school. Ze hebben al verschillende keren 

op Iceland Airwaves gestaan en hebben ook in het buitenland al een aardige fanbase opgebouwd, 

voornamelijk in Duitsland (ze hebben ook een tijdje in Berlijn gewoond) maar de laatste tijd ook in 

Groot-Brittanië. Hun muziek laat zich moeilijk omschrijven, het is dance met invloeden van muziek 

over de hele wereld. Ze zingen in het IJslands, Engels en Portugees (de twee broers Unnsteinn Manuel 

en Logi Pedro Stefánsson komen uit Portugal). Ze hebben in IJsland al verschillende nummer één hits 

gehad, een platina album, en wonnen ook verschillende awards. Ze hebben inmiddels drie albums 

uitgebracht, met onder andere nummers als Kimba, Qween, en Glow. De band wordt vooral geprezen 

voor hun live optredens waar ze het publiek elke keer weer mee weten te krijgen. 

Extra tip: Bandlid Logi Pedro Stefánsson vormt samen met Karin Sveinsdóttir het popduo Highlands. 

Ze hebben net een EP uitgebracht, n°1, met de single Hearts. 

 

Ásgeir 
De singer-songwriter Ásgeir, of Ásgeir Trausti, gaat als een speer. Hij komt uit een muzikale familie 

uit Laugarbakki, in het noorden van IJsland. Op twintigjarige leeftijd, in 2012, bracht hij zijn 

debuutalbum Dýrð í dauðaþögn uit in IJsland en dit was een doorslaand succes. Op een bevolking van 

iets meer dan 300.000 heeft bijna tien procent zijn album. Zijn muziek is wat dromerig, melancholiek, 

met teksten geschreven door zijn 73 jaar oude vader die dichter is. Hierbij komen elektronische 

invloeden en zijn speciale, hoge stem. Hij werd voor zes categorieën genomineerd tijdens de Icelandic 

Music Awards (Íslensku Tónlistarverðlaunin) 2012 en nam er vier mee naar huis (Best Pop/Rock 

Album, Best Newcomer, Icelandicmusic.com Award for online achievement en de Public Choice 

Award). Dit jaar won hij ook nog een European Border Breaking Award.  

Samen met John Grant heeft hij een Engelse versie van het album gemaakt, dat officieel uitkwam op 

27 januari dit jaar, genaamd In the Silence. Hij is nu over de wereld aan het touren en lijkt overal 

lovende kritieken te krijgen. Ook in Nederland is hij opgemerkt, hij heeft hier al meerdere concerten 

gegeven en is twee keer bij Giel! op 3FM te horen geweest. 4 September is hij weer in Nederland en 

speelt hij in Paradiso. 

Grappig: eind 2012 stond Ásgeir negen weken bovenaan de IJslandse hitlijsten met het nummer 

Hvítir skór, samen met de IJslandse rapper Blaz Roca. 

 

Kaleo 

In een jaar tijd is deze band enorm bekend geworden in IJsland. De bandleden kennen elkaar al van 

kinds af aan, maar Kaleo werd pas in november 2012 echt gevormd, vlak voor een 'off venue show' 

tijdens Iceland Airwaves. Daarna begonnen ze overal in IJsland te spelen. Hun stijl gaat van 

ouderwetse rock'n roll tot indie en blues. Hun versie van het oude IJslandse nummer Vor í Vaglaskógi 

werd enorm veel op IJslandse radio gespeeld en werd een grote hit afgelopen zomer. Er zijn inmiddels 

vier andere singles uitgebracht, en hun debuutalbum Kaleo kwam 15 november 2013 uit. Ze spelen dit 

jaar op alle grote festivals in IJsland en gaan nu ook voor het eerst de grens over. Ze wonnen dit jaar al 

de prijs voor  'Best Prospect' tijdens de Íslensku Tónlistarverðlaunin en tijdens de Hlustendaverðlaunin 

(Listeners Choice Awards) waren ze de grote winnaars (Best Album, Best Newcomer, Best Singer). De 

stem van de zanger Jökull Júlíusson maakt deze band ook tot mijn favoriet, hij lijkt alles wel te kunnen 

zingen. 
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Sin Fang 
Sin Fang bestaat uit Sindri Már Sigfússon, een 31-jarige muzikant en kunstenaar. Nadat hij op de 

kunstschool in Reykjavik had gezeten, besloot hij toch te focussen op muziek. Op die school kwam hij 

overigens de kunstenares Ingibjörg Birgisdóttir tegen, de zus van de zanger van Sigur Rós. Nu zijn ze 

al heel lang samen en hebben ze twee kindjes. Zij heeft ook veel van het album artwork van Sigur Rós 

verzorgd. Sindri's muziek is een mix tussen indie, folk en elektronisch. Hij zingt al zijn nummers in 

het Engels. Zijn eerste album Clangour werd nog uitgegeven onder zijn oude naam Sin Fang Bous, in 

2009. Zijn nieuwste album Flowers kwam uit in 2013 en werd geproduceerd door Alex Somers (de 

partner van de zanger van Sigur Rós; Jónsi). Dit album werd door The Reykjavik Grapevine benoemd 

tot het album van het jaar. Dit is niet Sindri's eerste muzikale project, in 2003 startte hij al de band 

Seabear waar later onder andere zijn vriendin Inga en Sóley (die ook in Sin Fang heeft gespeeld, maar 

nu solo is gegaan (ook een aanrader)) bij zijn gekomen. 

 Als kunstenaar maakt hij zacht gezegd vreemde kunst. Eén van zijn nieuwste kunstwerken dat is 

tentoongesteld was een soort hotdog-man. Het heet ook The Hotdog Watermelon Man. De man heeft 

een hotdog als neus, meloenen als oren en twee schattige mondjes. Ook is hij een fanatieke 

skateboarder: in zijn merchandise kun je  zijn zelf ontworpen skateboards kopen, met bijvoorbeeld 

smeltende pizza's of bananen. Veel van zijn muziek is ook gebruikt voor Skateboard filmpjes op 

Youtube. 

 Een aantal nummers die het waard zijn om te luisteren zijn Look at the Light, Catcher en What's 

Wrong With Your Eyes. Ik raad het je van harte aan hem te volgen op twitter, elke tweet is geniaal: 

@SinFanggg. 

 

Múm 

Deze experimentele band bestaat uit acht leden. Al 17 jaar maken ze muziek met interessante 

instrumenten en zachte zang. Hun muziek is apart, maar vooral leuk om naar te luisteren. De band 

heeft drie zangeressen Ölöf Arnalds (nicht van de beroemde Ólafur Arnalds, die net een BAFTA heeft 

gewonnen voor de soundtrack voor de beroemde ITV serie Broadchurch), Hildur Guðnadóttir en Mr. 

Silla (Sigurlaug Gisladóttir). Ze zingen bijvoorbeeld in One Smile alleen maar die twee woorden. Dat 

lijkt repetitief, maar het blijft een interessant nummer door het gebruik van instrumenten. Ze zingen 

voornamelijk in het Engels (maar natuurlijk met dat mooie IJslandse accent). In 2000 kwam hun eerste 

album Yesterday Was Dramatic – Today Is OK uit, waarna ongeveer elke twee jaar een nieuw album 

kwam. Nu hebben ze al zeven albums, 4 Eps (waaronder een kerst EP met traditionele IJslandse 

kerstliedjes) en 7 singles. Het is chille muziek om op de achtergrond te hebben staan. In 2013 tourden 

ze Europa met als voorprogramma Sin Fang. Probeer eens de nummers We Have a Map of the Piano 

en Green Green Grass of Tunnel. 

  

Pascal Pinon 
Deze band is toch wel een van de meest bijzondere van IJsland. De tweeling Ásthildur en Jófriður 

Ákadóttir bracht hun eerste album Pascal Pinon uit in 2009, toen ze nog maar 14 jaar waren. Eerst 

waren er nog twee meiden, maar toen in 2010 het album opnieuw werd uitgegeven (dit keer door Morr 

Music), bleef alleen de tweeling over. De meeste nummers zijn geschreven door Jófriður. Het verschilt 

per nummer of het IJslands of Engels is; ze hebben zelfs een Zweeds nummer dat is geschreven door 

een vriendin van de band. De muziek kan worden omschreven als onschuldig en rustig. De meiden 

zingen allebei en de belangrijkste instrumenten zijn het keyboard van Ásthildur en de gitaar van 

Jófriður. Hun tweede en meest recente album Twosomeness werd uitgebracht in 2013 en ook al 

geproduceerd door Alex Somers (Alex Somers heeft zelf trouwens ook veel muzikale projecten: Jónsi 

& Alex en Parachutes). In 2013 tourde Parcal Pinon voor het eerst buiten IJsland, als voorprogramma 

van Sin Fang's Europese tour. Sindri en de dames hebben samen het schattige nummer Babies 

geschreven, waarin de drie stemmen samen geweldig klinken. Andere nummers die aan te raden zijn, 

zijn Bloom, Ekki Venmeta en Somewhere 
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Bekende Scandies Kruiswoordpuzzel 
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Wanneer niet anders vermeld wordt, wordt er alleen naar de achternaam gevraagd. 

 

 

Norske eventyr for nederlendere 

Bokanmeldelse De kat van Dovre en andere Noorse volkssprookjes 
Thomas Hartendorp 

 

De kat van Dovre en andere Noorse volkssprookjes er en samling av trettifem folkeeventyr av 

Asbjørnsen og Moe. Denne oversettelsen er den første i over sytti år som ble oversatt direkte fra norsk 

til nederlandsk. Oversetterne Carla Joustra, Lucy Pijttersen og Kim Snoeijing ville både beholde den 

norske talemåten og oversette til en naturlig lesende nederlandsk tekst.  

 Jeg er sikker på at alle har hørt om noen elementer fra norske eventyr som troll eller 

Askeladden, men hvis du vil utvide din folkeeventyriske kunnskap kan jeg sterk anbefale denne boka. 

Eventyrene ble oversatt på en jordnær og flere ganger på en humoristisk måte. I noen av de 

fortellingene forekommer mange gjentakelser som er typisk for eventyrsjangren. Et eksempel av et 

motiv som kommer stadig tilbake er den yngste av tre brødre (for det meste Askeladden) som får sin 

oppgave til etter de to eldre brødrene mislyktes. Disse gjentakelser er ikke et uoverstigelig problem, 

men i ett eventyr kan handlingen beskrives tre ganger presis på den samme måten som gjør det litt 

kjedelig å lese noen passasjer. 

 Konkluderende vil jeg si at jeg likte denne samlingen på grunn av den svært tydelige norske 

fortellemåte (selv om de er oversatt) og den komiske siden av noen eventyr. Som jeg har sagt kan jeg 

anbefale denne boka til alle som vil lese og lære mer om  de mest gigantiske trollene, de vakreste 

prinsessene og den alltid oppfinnsomme Askeladden. 

 

De kat van Dovre en andere Noorse volkssprookjes - Peter Christen Asbjørnsen en Jørgen Moe  

Uitgeverij Wilde aardbeien - http://www.svin.nl/uitgeverij-wilde-aardbeien/ 

Horizontaal 

3. Deense voormalige wielrenner 

5. Bekende Deense oud-voetballer 

6. Winnares songfestival 2012 

10. Zweedse spits 

11. Noorse schilder 

13. Zweedse regisseur 

18. Boten Anna 

19. Deense schrijver 

21. Onderbroekenmerk (voor- & achternaam) 

22. Noorse premier (alleen voornaam) 

25. Uitvinder van het vreemdelingenpaspoort 

26. Botanicus 

27. Deense drummer 

 

Kijk voor de oplossingen op pagina 21! 

Verticaal 

1. Noorse schrijver 

2. de enige zoon van de Zweedse koning  

    (alleen voornaam) 

4. Noorse wielrenner 

6. I follow rivers 

7. Half-Deense presentatrice (voor- &   

    achternaam) 

8. Heeft altijd dezelfde trui aan (voor - &  

    achternaam) 

9. Zweedse schrijfster 

12. Bereikte als eerste de Zuidpool 

14. Noorse componist 

15. Deense koningin (alleen voornaam) 

16. Voer op de Kon-Tiki 

17. Uitvinder van het dynamiet 

20. Deense tennisster 

23. What does the fox say? 

24. Oprichter IKEA 
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Sommarkurs i Sverige 

Tess Appel 

 

Den 7 juli 2013 började mitt stort äventyr på Amsterdam Centralstation. Jag minns den där 

dagen ännu precis. Det stora nattåget till Köpenhamn åkte 10 minuter över 7 och jag kände 

mig båda glad och jättenervös. Det tog lång tid, men efter tre tågbyten och ungefär 28 timmar 

kom jag fram på Fränsta station tillsammans med några andra utländska studenter. Vi mötte 

Ålsta folkhögskolas direktör och han körde oss till skolterrängen. De första minuterna var 

ganska pinsama. Det fanns bara tystnad. 

Slutligen vågade några byta ord på engelska, 

men ingen talade svenska. Direktör Lars var 

det enda undantaget förstås. Han gav alla 

nyckeln till en bostad och programmet för 

nästa dag. Jag hamnade i ett typiskt svenskt 

rött hus. Det fanns 5 sovrum, 2 badrum, ett 

kök och ett stort vardagsrum med balkong. 

Jag var jätte trött och bestämde mig att ta en 

dusch och att sova sedan. I säng textade jag 

mina föräldrar att jag var framme och att jag 

kände mig lite ensam. Jag kunde inte vänta att 

åka hem igen... 
Lyckligtvis förändrade stämningen redan nästa 

dag. Jag fick fyra huskamrader: en fransman, 

en amerikan och två flickor från Ryssland. Jag 

kände mig direkt mindre ensam och började 

samtal på svenska. Vi övade också tala mycket 

under lektionerna. Vi hade tre kurser varje dag 

och lärde även att läsa och skriva bättre. 

Ytterligare sjöng vi roliga låter, gjorde vi konst 

och spelade teater. I helgen åkte vi till 

sevärdheter och utflykten till Moose Garden 

var visst en av de roligaste . Vi hade alltså 

många saker att göra, men det fanns även tid 

kvar för att relaxa, spela brännboll, simma och köpa öl på ICA. 

 

Varje dag kände jag mig lyckligare och en dag berättade jag för min familj att jag inte ville 

åka hem igen. Men tyvärr, efter nästan tre veckor var det dags att säga adjö till varandra. Jag 

hade inte planerat min hemresa så bra och det betydde att jag skulle säga farväl till alla och 

jag var en av tre personer som stannade ett natt till. Jag hade det så svart detta natt. Jag kände 

mig så dåligt och ville stanna i Fränsta för evigt. Men klockan 11 i morgonen nästa dag 

lämnade jag stationen och två dagar senare kom jag hem . Att vara i Nederländerna igen var 

verkligen som en kulturchock. Jag tyckte framför allt att det nederländska språket lät fult... 

Jag saknar veckorna i Fränsta ännu varje dag. Jag har fortfarande kontakt med studenter och 

jag hoppas att träffa några en gång till. Efter min tid i Sverige realiserar jag att Sverige är 

landet där jag vill bo. Kanske om fem år, kanske om 30. Jag är i alla fall säker att sommaren 

2013 var den bästa sommaren jag har någonsin haft. 
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Mijn angst voor zuivelproducten in 

het buitenland 
Marjolein Landheer 

 

In een beschamende periode uit mijn leven, een tijd waar ik niet graag over vertel, las ik wel eens 

tijdschriften als de Tina en de Girlz!. Via die media werd ik op de hoogte gehouden van zaken die in 

een naïeve en beperkte tienerwereld zeer belangrijk zijn. Het hoogtepunt was altijd het lezen van de 

Vraag&Antwoord-rubriek, waar onzekere leeftijdgenoten een geruststellend antwoord konden 

verwachten op hun vragen over vermeende afwijkingen in hun denkwijze, lichaam, gedrag, etc. Veel 

van die levensvragen zijn inmiddels genesteld in mijn onderbewustzijn of in zijn geheel uit mijn 

geheugen verdwenen, maar één vraag staat me nog altijd bij. Die luidde ongeveer als volgt: 
 

Lieve Tina, 

 

Volgende zomer ga ik met mijn ouders op vakantie naar Spanje. Ik heb gehoord dat de jongens daar 

heel erg knap zijn. Toch ben ik bang dat ik zwanger word daar. Een vriendin van me zei dat ik me geen 

zorgen hoefde te maken, omdat je niet zwanger kan worden in het buitenland. Klopt dit? 

 

Liefs, 

Anoniempje 

 

Niet alleen de hilariteit ervan heeft ervoor gezorgd dat ik deze vraag na al die jaren nog kan 

reproduceren, ook een bepaald gevoel dat de tekst bij me opriep heeft daaraan bijgedragen, namelijk 

het gevoel dat alles anders is in het buitenland. Ergens hebben we allemaal dat gevoel wel eens gehad: 

dingen die fantastisch zijn op vakantie, kunnen bijzonder teleurstellend zijn in je vertrouwde 

thuisomgeving. De eerste keer dat ik dat gevoel bewust heb ervaren, was in 2008 na een 

backpackvakantie met mijn moeder in Noorwegen. We houden allebei van flinke wandelingen, en 

tijdens één van onze lange tochten waren we vergeten om genoeg water mee te nemen. Uitgedroogd, 

chagrijnig en vermoeid kochten we, na een paar uur niet gedronken te hebben, in de eerste winkel die 

we tegenkwamen twee flesjes water, op smaak gebracht met citroen. De goddelijke drank vloeide 

rijkelijk, wat was dit heerlijk! Op onze laatste vakantiedag kochten we nog twee flesjes, zodat we thuis 

konden nagenieten van de smaak die volgens ons de vakantie in één slok samenvatte. Ja, we hadden 

hoge verwachtingen. Bij thuiskomst hielden we een afsluitingsdiner om herinneringen aan onze 

vakantie op te roepen en foto's te bekijken. Uiteraard ontbraken onze drankjes niet, feestelijk 

geserveerd in champagneglazen. De weemoedige stemming sloeg gelijk om toen we van onze drankjes 

begonnen te nippen. Zo kunstmatig! Zo ranzig! Hoe konden we dit in vredesnaam lekker vinden, met 

de overheersende smaak van plastic? Zelf vijf jaar later kan ik me mijn moeders teleurgestelde blik 

nog voor de geest halen. Ik weet niet zeker of we teleurgesteld waren in de drank, of in onze eigen 

wansmaak. 

 

Op het moment van schrijven bevind ik mij in Noorwegen, en vanzelfsprekend loop ik in de 

supermarkt met een grote boog om de frisdrankafdeling heen. Er is echter één ding dat ik graag ook 

zou willen vermijden, maar dat helaas een essentieel onderdeel van mijn leven vormt: zuivelproducten. 

Als strikte vegetariër ben ik grotendeels aangewezen op deze producten en vorm ik een grote, 

financiële steun voor de locale kaas- en yoghurtverkoop. In de loop der jaren heb ik het kaf van het 

koren weten te scheiden en weet ik precies welke producten ik lekker vind en welke afschuwelijk. 

Waar andere mensen kampen met vakantieperikelen als “Hoe kom ik van het vliegveld naar mijn 

hotel?”, en “Wat moet ik doen in noodgevallen?”, is mijn grootste onzekerheid wanneer ik in het 

buitenland ben: “Hoe smaakt de yoghurt?”. Herinneringen aan ervaringen met brokkelige, zure 

yoghurt in Duitsland en Tsjechische, zwetende kaas doen me spontaan kokhalzen. Het is dan ook geen 

verrassing dat het dagen heeft geduurd voordat ik mijn eerste Noorse zuivelproduct durfde aan te 

schaffen tijdens mijn 6-weekse verblijf: een bakje blanke yoghurt. Nadat ik er eerst enkele tellen 
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vertwijfelend naar had gekeken, vatte ik de moed om het deksel op te lichten. Bovenop de op het oog 

veel te dikke yoghurt lag een plasje ondoorzichtig vocht. Wanhopig probeerde ik alles tot één eetbare 

brij te roeren, waardoor het plasje verdween, maar de yoghurt nog steeds te dik was. Nu kon ik niet 

meer terug, en dus combineerde ik druiven, dadels, bessen en gepofte rijst met twee eetlepels van mijn 

angstaanjagende yoghurt. Het was niet lekker. Geen van mijn huisgenoten wilde de yoghurt van mij 

overkopen (misschien ben ik niet de enige met deze absurde angst?), en dus was ik genoodzaakt om de 

hele bak (500 g!) zelf op te eten. 
 

Heb je hoogtevrees, dan moet je bungeejumpen, en ben je bang voor presenteren, dan luidt het advies 

om wekelijks voor een groep mensen een praatje te houden. In de lijn van deze exposuretechniek, 

kocht ik weer yoghurt. En kaas. En zelfs rømme. Ik ben inmiddels drie weken verder en ben gewend 

geraakt aan de smaak van Scandinavisch zuivel. Tijdens het schrijven heb ik zelfs een boterham met 

Noorse kaas gegeten. Onbekende dingen die vergelijkbaar zijn met bekende dingen, maar die toch 

merkbare verschillen vertonen, zijn in het begin altijd een beetje eng. De kunst is om niet toe te geven 

aan die angst. Immers, hoe gevaarlijk kan yoghurt zijn? Inmiddels maken Noorse zuivelproducten mij 

niet meer bang en heb ik hen overmeesterd. Toch zal ik in elk nieuw land dat ik bezoek hetzelfde 

proces moeten doorstaan. En wellicht zie ik ooit in dat ik de verkeerde instelling heb en dat ik niet van 

tevoren al moet denken dat alles anders zal zijn dan in Nederland. Ik ben benieuwd of Anoniempje er 

inmiddels achter is gekomen dat sommige kwesties universeel zijn. 
 

 

Bergen, 19 juli 2013 

  

Scandinavië in een notendop/ 

woordzoeker 
Kristien Vogel 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Kijk voor de 

oplossing op 

pagina 22! 
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Nordmarka 
Robin Van de Walle 

 
I går ettermiddag møtte jeg en mann ved tjernet. Jeg trur han må vært omkring femti. Bare rundt 

ørene kunne en finne noe grått hår, dersom en skulle leite etter det. Han hadde tynne briller på nesa, 

bleike øyne, og gikk rundt i regntøy enda sola skinte varmt på den store steinen vi lå på. Trærne lukta 

sommer. Han fortalte meg at også han hadde vært en Løytnant Glahn da han var på min alder. 

Vi, noen klassekamerater og jeg, hadde planlagt å dra til tjernet da vi hadde spist lunsj i kantinen. 

Formiddagen på sommerskolen hadde hatt et helt vanlig forløp. Vekkerklokka mi hadde ringt rundt 

halv åtte. Jeg hadde slått den av med det samme, for ikke å vekke romkameraten min, sa jeg til meg 

sjøl – men veit du, egentlig først og fremst for å kunne sove litt lengre. Klokka var ti over åtte da jeg 

endelig blei grepa av den daglige dosen av panikk og adrenalin som jeg trenger for å kunne stå opp. På 

en måte som jeg ikke forstår, klarte jeg også den morgenen å dusje i fem minutter, å pusse tennene og 

raske sammen bøkene mine i to, å løpe ned og spise frokost i kantinen i sju minutter og å skynde meg 

som en galning til klasserommet, som lå på den motsatte sida av kampusen, på seks minutter. Det var 

halv ni da jeg ankom, akkurat da forelesningen begynte.  

Etter å ha snakka om ’samsvarsbøyning’ i en endeløs time, tok norsklæreren fram sitt gamle, 

skrukkete eksemplar av Knut Hamsuns Pan. Like gammel som henne, må den vesle boka være. I hvert 

fall like lita og like krokete. Berit, norsklæreren vår, er ei gammel, lita dame, og en merkelig person. 

Første gang jeg så henne, den første forelesningsdagen, lo det i mer enn halvannen time inni meg (og 

gjorde jeg alt mulig for at latteren min skulle bli der inne hvor den var). Hun har alltid svarte klær på 

seg, og også håret hennes har nattas mørkeste farge. Ansiktet har hun schminka snøhvitt, men øynene 

er, igjen, fandens svarteste svart. Samtidig går hun med krykke, veldig langsomt, og er hun så lita og 

så gammel og snill. Og når hun snakker, snakker hun samme språk som Knut Hamsun skreiv bøkene 

sine på for mer enn hundre år sida. Som en liten og gammel die hard death-metal freak, slik ser hun ut. 

Og hun lærer oss å snakke pent og fornemt. 

’På listen som jeg gav dere, sto det at denne romanen skulle anskaffes. Grunnen til det er at dere 

kommer til å lese den i sin helhet, siden det er en av Norges største mesterverker. Nå, er det noen som, 

ved å ta utgangspunkt i de inledende artiklene som dere fant i kompendiet, kan fortelle til klassen hva 

Pan handler om?’ 

Mikael, den alltid entusiastiske eleven fra Ukraina, men som vi alle mistenkte for å ha forfalska de 

første eksamene fordi han snakka så dårlig norsk, løfta handa med ett. 

’Ja, Mikael?’ 

’Ja, eh, jeg tenker at den bok er om en løytnant som, eh, døder ham selv. Fordi jenten som han liker, 

vil ikke like han.’ 

Forøvrig en sympatisk kar, han Mikael, men det tok ham mer enn et helt minutt å produsere denne 

setninga. Heldigvis fantes det Anna, en ung kvinne fra Murmansk som i stor grad fascinerer meg, fordi 

hun kommer fra Murmansk altså, og fordi hun tar notater i små, gamle bøker, i et fint handskrift som 

likner på mi mormor sitt handskrift. Hun kom Mikael, og oss andre som måtte høre på ham, til hjelp.  

’Jeg-fortelleren i denne romanen er en mann, Glahn heter han, og han er løytnant i hæren, men har 

nå flyttet til et sted i Nord-Norge for å bo alene i ei hytte, midt i naturen. På en eller annen måte må 

han ha blitt lei av mennesker. Allikevel, etter et par dager, møter han noen personer fra bygda. Blant 

dem er en ung dame, Edvarda, som blir forelsket i ham. Etter kort tid viser det seg derimot at Edvarda 

ikke lenger er forelsket i ham, og at hun kanskje overhodet aldri har vært det. Løytnant Glahn blir på 

nytt skuffet av menneskene, og skuffet over seg selv ville jeg også si, og havner i en desperat 

ensomhet.’ 

9 



 

 

Etter et kort øyeblikk av stillhet sa Berits hvite munn: ’Det var bra formulert, Anna’, og vi andre 

kunne liksom bare være enige. Det var formiddagen. 

Tjernet er et vidunderlig sted, og veien dit en tur full av eventyr. Vi måtte ta T-banen til allersiste 

stasjon, allerede høyt oppe i åsene der byen stanser, og skogen begynner. Vi tok en gjemt sti gjennom 

tett furuskog, langs talende bekker og over kjempesteiner, gylne i sollyset. En må passe på føttene 

sine, det er masse maurkolonier langs og på stien på denne tida av året. Midt i den pustende skogen 

ligger tjernet taust og svart. Overfladen er stille og på ei lita øy sover en sjøfugl. Ved breddene på den 

andre sida av vatnet sitter det mennesker, men ikke her. Vi hadde hele vår bredd for oss sjøl. Vi 

svømte i det varme vatnet, kasta klumper av gjørme mot hverandre og lå på den varme steinen for å 

tørke.  

Grunnen til at jeg møtte en mann der oppe, var at den lille busken som grodde ved sida av den varme 

steinen var blitt fanga av et etterlatt fiskesnøre. Snøret og dets skarpe angler hang farlig i den lille 

planten. En ukjent mann dukka opp bak den, han kom gående fra skogen og så ut som om han ville gå 

videre langs bredden. Han stansa med ett da han så busken. Han prøvde å få snøret og anglene fjerna, 

men klarte det ikke. Så retta han seg mot meg, som på det tidspunktet var den eneste som ikke svømte 

i vatnet.  

’Dere skal passe på, det er noen som har glemt sitt fiskesnøre her – ganske farlig, det!’  

’Ja, jeg veit det, vi så det også’, svarte jeg.  

Mannen så på meg der jeg lå på steinen og leste. Med ualminnelig stor interesse kikka han på boka 

jeg holdt i handa, min gamle ’Lanterne’-utgave fra 1979 av Pan, som jeg hadde truffa på i et 

klaustrofobisk antikvariat i Bogstadveien.  

’Er det Hamsun du leser?’, spurte han så. 

’Det stemmer. Pan’, sa jeg mens jeg rakte ham boka. ’Vi må lese det som pensum.’ 

’Da er det ei bra pensumliste som dere har fått!’ Han granska boka mi. ’Jeg har sjøl lest masse av 

Hamsun jeg òg, veit du. Da jeg var yngre. Jeg trur faktisk at jeg hadde samme utgave som deg. Jeg 

pleide å identifisere meg med hovedkarakterene hans. Framfor alt med han Glahn egentlig.’ 

Jeg, komplett overraska av denne samtalen – med en ekte nordmann! – som for en gangs skyld ikke 

dreide seg om hvor jeg kommer fra og hvorfor jeg lærer norsk: ’Ikke nå lenger, da?’ 

’Naa, det trur jeg ikke. Eller jo, kanskje. Kanskje likner jeg fremdeles litt på ham, og har det aldri 

vært annerledes...’ Og etter en kort pause: ‘Nei men hvis jeg kan være helt ærlig, så liker jeg jo, som 

person, best å være litt på meg sjøl i skogene. Egentlig akkurat som Glahn, ikke sant?’ 

’Jo’, svarte jeg. Han så på busken nå. Det var som om hans blikk var blitt litt fjernt.  

’Det er jo rett i at jeg ikke videre kan omgåes folk. Jeg er helst i skogen, det er min glede. Her i min 

ensomhet skader det ikke noen at jeg er som jeg er; men når jeg kommer sammen med andre må jeg 

bruke al min flid for å være som jeg bør.’ 

Med det samme vender han blikket tilbake igjen. Jeg har ingen idé hvor disse orda kom fra. Ikke han 

heller trur jeg. Etter en kort latter, sier han:  

’Ja men altså, jeg håper at du kan glede deg med boka. Si til vennene dine at de skal passe på 

fiskesnøret her!’ Så gikk han, og forsvant i skogen igjen.  

For en merkelig figur det var! Grå og med briller og regnfrakk. Samtalen mellom oss varte neppe to 

minutter. På sommerdager som disse går han omkring i Nordmarka, aleine og litt trist – med 

regnfrakk! 

Jeg sto der og tenkte at ja, jeg pleier jo også å identifisere meg med de hamsunske hovedkarakterene. 

Men så så jeg på de andre som begynte å komme ut av vatnet, og tenkte: men nei, jeg vil ikke være 

som løytnant Glahn hele livet. Det kan jeg ikke tru at jeg vil. Nei, slik som denne mannen, ensom og 

aleine i skogene, kommer jeg ikke til å bli. 

Jeg samler svømmetøyet mitt og begynner å gå ned langs den kjente stien gjennom skogen, i 

retninga av T-banestasjonen. Jeg kjenner stedene jeg passerer, trær og steiner står der som før i 
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ensomheten, løvet rasler under mine føtter. Det monotone sus og de kjente trær og steiner er for mye 

for meg, jeg blir full av en sælsom takknemlighet, alt innlater seg med meg, blander seg med meg, jeg 

elsker alt. Jeg tar op en tørkvist og holder den i hånden og ser på den mens jeg sitter der og tænker på 

mine ting, kvisten er næsten rotten, dens fattige bark gjør indtryk på mig, en medynk vandrer gjennem 

mit hjerte. Og når jeg reiser mig og går, kaster jeg ikke kvisten langt bort, men lægger den ned og står 

og synes om den; tilslut ser jeg på den en siste gang med våte øine før jeg efterlater den der.  

På stasjonen venta jeg på de andre.  

     Blindern, Oslo, 19. juli 2013 

 

Gjemte sitater: Hamsun, Knut. Pan. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag, 1979; egen rettskriving. 

 

 

Wat je allemaal wel niet kunt doen in 

100 jaar 
Kim van Loo 

 

De 100-jarige man die uit het raam klom en verdween: je hebt er vast al eens van gehoord en 

anders ontkom je daar de komende tijd waarschijnlijk niet aan. Deze merkwaardige titel kleeft 

aan een roman van Jonas Jonasson en duidt sinds kort ook op de gelijknamige verfilming van 

het boek. 

Voor wie het nog niet kent: Op de dag dat hij welgeteld 100 jaar zal worden, besluit Allan dat 

hij genoeg heeft van zijn huidige leven in een saai bejaardentehuis en stapt uit het raam. Hij 

neemt de bus naar “zo ver mogelijk” en steelt half per ongeluk een koffer, wat veel gevolgen 

teweeg zal brengen. Op zijn reis met de koffer en na twee moorden kom je meer te weten over 

het weinig geloofwaardige maar leuk gebrachte, beweeglijke leven dat Allan de afgelopen 

100 jaar geleefd heeft. Daar is eigenlijk maar één woord voor: bizar.  

 

In het luchtige verhaal is stiekem wel ´echte´ kennis verwerkt. De bizarre dingen die Allan 

(gespeeld door Robert Gustaffson) in zijn 100-jarige leven heeft gedaan en meegemaakt, 

hebben veel te maken met politieke ontwikkelingen op allerlei verschillende plekken op de 

wereld. Het verbaast dan ook niet dat de auteur ook journalist is. Met zijn kennis van de 

(geschiedenis van) de wereld, hoe grauw ook, weet hij een luchtig verhaal te scheppen waar 

lezers lachend doorheen zweven. En oké, ook hij kan overdrijven en sommige dingen zijn wel 

héél onlogisch, maar doordat het geen zware kost is en Allan te allen tijde zo’n ongelooflijk 

droog persoon blijft, zou je dat bijna vergeten. Det är som det är och det blir som det blir, dat 

is het levensmotto dat zijn moeder Allan heeft meegegeven en dat is dan ook goed te merken 

aan zijn stoïcijnse reacties op alles wat hij meemaakt. 

 

Dit beweeglijke leven kon natuurlijk niet in één film van ongeveer twee uur gepropt worden. 

Een aantal dingen is dan ook weggelaten. Andere dingen vind ik slim verzonnen: zo worden 

een paar moorden (ja, het is écht een luchtig verhaal – na een jaar Scandinavistiek heb ik niet 

het idee dat er ook werken zónder moorden uit het Noorden komen; je went eraan, lijkt het) in 

flitsen opgelost en kan het verhaal zich snel voortzetten, precies zoals Allan en zijn gevolg het 

lijken te voelen: weg met die lichamen, dan kunnen wij tenminste door. Zo worden ook 

andere grote gebeurtenissen verpakt in slechts enkele minuten. Er wordt soepel geschakeld 

tussen heden en verleden en tussen plaatsen als Linköping, Amerika en Indonesië. En als er 
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dan ook nog een olifant de schuur uit komt wandelen… dan is het circus wel compleet. Det är 

som det är, och det blir som det blir. Dat is wel duidelijk.  

 

Aanraders, zowel het boek als de verfilming (hoewel ik altijd meer naar het boek neig). 

Gewoon even lekker voor tussendoor of bijvoorbeeld op vakantie. Ennnnn ik voel een 

Nordom-evenementje aankomen… Hou Facebook & je mail in de gaten! 

 

De 100 jarige man die uit het raam klom en verdween - Draait nu in de bioscopen 

 

Att studera svenska utomlands 
Paulette van der Voet 

 

Als ik iemand vertel dat ik Zweeds studeer krijg ik keer op keer dezelfde reactie. De eerste vraag die 

iemand stelt is altijd waarom ik Zweeds studeer. Afgelopen zomer heb ik, tot mijn grote verbazing, 

heel vaak aan anderen dezelfde vraag gesteld. Ik was toen namelijk op zomerschool in Zweden en daar 

waren mensen van over de hele wereld die ook Zweeds studeren. Een groot deel van de eerste 

gesprekken die we met elkaar voerden gingen over onze studies thuis en ik merkte dat het heel 

interessant is om te horen hoe het bij anderen gaat. 

 

Voor dit artikel heb ik deze vraag weer gesteld en een aantal mensen zelf via facebook laten vertellen 

over hoe zij het ervaren om Zweeds te studeren in hun land. 

Anna uit Tsjechië 
Varför studerar du svenska? "För det första 

ville jag försöka att lära mig ett språk som inte 

är så vanligt och senare blev jag kär i Sverige 

(dess människor, natur osv.) och också mina 

klasskamrater och framför allt vår svensk 

lärare som är en av se snällaste människor som 

jag vet, jag beundrar henne jättemycket." 

 
Tycker du att svenska är svårt? "Det är svårt 

att säga, beror på personen mycket. För mig 

själv är det inte så svårt eftersom jag är mycket 

intresserat av språket och ger mycket tid till 

det. Det som är svårt är uttalet enligt min 

mening. Man kan ha hur som helst perfekt 

ordförråd (som är inte så svårt att lära sig) men 

man måste också koncentrera sig på uttalet 

eftersom det är jätteviktigt och inte alls lätt." 

Vad måste du göra i en lektion? "På vårt 

ämne koncentrerar vi oss på praktiskt 

användning av språket - vi pratar jättemycket, 

gör olika presentationer, diskuterar om olika 

ämne osv. Vi har inte mycket teori (om 

språket) som tycker jag är jättebra, vi gör mer 

praktirka aktiviteter. Och förutom språk har vi 

också lektioner om skandinavisk samhälle, 

litteratur, osv." 

 

Baiba uit Letland 

Varför studerar du svenska? "Nu studerar 

jag därför att jag tycker om den. När jag 

började läsa svenska, var det bara en 

tillfällighet - jag visste inte om hur svenskan 

lät. Nu vet jag att det är jättebra att läsa 

svenskan i Lettland för att vi samarbetar med 

Sverige och Skandinavien i affärslivet. Och det 

är också intressant att läsa svenska eftersom 

man lär sig mycket om den svenska kulturen 

och samhället när man studerar den svenska 

språket." 

 

Finns det många som studerar svenska i ditt 

land? " Nej, men jag tycker att det kommer att 

ändras. Många av letter som talar svenska, 

norska eller ett annat skandinaviskt språk har 

lärt sig det i Sverige, Norge osv. för att bo där 

och arbeta. Jag hoppas att de ska komma 

tillbaka och använda sina kunskaper i Lettland 
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- det blir bättre för båda letter och skandinaver, 

tycker jag." 

 

Vad måste du göra i en lektion? "Vi läser, 

pratar, lyssnar, skriver, gör olika uppgifter och 

tittar på svenska filmer. Vi är ofta inbjudna till 

den svenska ambassaden eller andra platser för 

att delta i händelser som berör Sverige och det 

svenska språket." 

Baiba: "Se dina 

språkkunskaper som en 

tillgång!" 

Marta uit Polen 
" Jag studerar svenska som huvudämne på 

universitetet i Gdansk. Jag började studera 

svenska eftersom jag ville tala något språk som 

inte är så populärt och svenska lät fint för mig. 

Det är inte många personer som läser sig 

svenska i Gdansk. På mitt årskurs är det 13 

styck. Det finns ganska många personer som 

utvandrar från Polen till Skandinavien för att 

jobba och några läser sig skandinaviska språk, 

fast det oftast handlar om norska. Jag tror att 

svenska är lättare än engelska. På våra 

lektioner läser vi många texter och vi pratar 

inte så mycket. Om man vill läsa sig språket 

ordentligt, måste man studera mycket på egen 

hand." 

 

Nikola uit Servië 
Varför studerar du svenska? "När jag 

började studera, kunde jag inte ett dug om 

språket. Jag var mer intresserad av (besatt av 

:D) svensk kultur." 

 

Finns det många som studera svenska i ditt 

land? "Nej. Det finns många som vill studera 

svenska, men det är väldigt svårt att bli 

antagen. Nu är jag årskurs 3 och vi är bara 9 i 

gruppen."  

 

 

Tycker du att svenska är svårt? "Det beror 

på vilket område man pratar om. Till exempel 

grammatik är inte så svår, problemet kommer 

med uttal." 

 

Vad måste du göra i en lektion? "Vi 

förbereder både enskilda och 

gruppresentationer, ibland tittar vi på filmer, 

läser olika texter inför lektionen och senare 

diskuterar vi dem, skriver texter osv." 

 

Erwan uit Frankrijk 

Varför studerar du svenska? "Jag började 

studera svenska nästan av en slump, därför att 

jag ville försöka ett nytt annat språk. Och 

faktiskt, tyckte jag om detta. Jag gillar Sverige 

och dess kultur. Jag hoppas att kunna bli 

översättare." 

Tycker du att svenska är svårt? "Nej, inte 

särskilt svårt. Grammatik är ganska lätt. 

Kanske är prosodin det svåraste (eftersom 

ingen sådan sak finns på franska)." 

 

Alina uit Roemenië 

Varför studerar du svenska? 

Jag studerar svenska eftersom jag tycker om 

främmande språk och jag ville studera 

europeiska språk som är inte mycket kända.  

Det finns inte så många personer som studerar 

svenska i mitt land (till exempel i mitt år finns 

det bara 26 studenter som studerar svenska på 

universitetet i Bukarest).  Jag tycker att den 

svenska grammatik är ganska lätt, det som jag 

tycker är lite svårt är uttalet eftersom det är 

annorlunda än det rumänska uttalet. I en 

lektion måste vi läsa texter, prata och berätta 

om olika saker, göra grammatik övningar, 

översätta, lyssna på människorna som pratar på 

svenska. 
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Osloreis met Nordom 
Jelle van der Vegt 

 

Donderdag 8 mei 2014 

Het is donderdagochtend een uur of 5 en de wekker gaat! Vandaag geen school maar een schoolreis 

met Oslo als bestemming. Nadat ik iets wakkerder was geworden onder een verwarmende douche was 

het tijd om het af te maken met een lekkere sterke bak koffie. De tas was al ingepakt en stond klaar om 

meegenomen te worden en 6 uur bracht mijn fantastische pa me richting Schiphol. Op de weg 

daarnaartoe stopten we even om Janneke op te halen en uiteindelijk arriveerden we veel te vroeg op de 

luchthaven. Dus besloot ik er nog maar een kop koffie in te gooien en wachtten Janneke en ik op de 

rest die keurig op tijd arriveerden. 

 Ook Mieke en Thomas waren bij het herkenbare roodwitte verzamelpunt beland en deelden 

iedereen zijn of haar (in het vervolg ‘zijn’) vliegticket uit en daarbij de laatste versie van het 

reisprogramma. Na een beetje bijpraten en nog meer wakker worden liepen we langzaam richting de 

douane. Er was van te voren ingecheckt en dus konden we gelijk onze handbagage laten controleren. 

Broekzakken leeg, vloeistoffen uit de handbagage en de riem af liepen we om de beurt door het 

poortje van de douanier. Velen waren vrij vlot klaar, maar het duurde even voordat Levi ook door 

mocht. Hij was namelijk zijn schaar vergeten uit de koffer te halen… en tsja dat mag nou eenmaal 

niet. Vervolgens konden we doorlopen naar de gate en konden we daar wachten tot we het vliegtuig in 

mochten.  

 Even verbaasd als blij verrast was ik toen mijn benen zonder enige moeite tussen mijn stoel en 

die van mijn voorbuurvrouw pasten zonder dat daarvoor rare fratsen hoefden uitgehaald te worden. 

Voor dat we het door hadden zat iedereen op zijn plek en was het vliegtuig op weg naar de startbaan. 

De reis kon nu echt beginnen! 

 De vlucht verliep vlekkeloos en binnen anderhalf uur landden we in Noorwegen. Nadat we de 

borden “utgang” hadden gevolgd kwamen we terecht bij de ticketautomaten voor de trein. Omdat we 

niet zeker wisten of wij met onze Nederlandse studentenpassen wel korting kregen besloten de leden 

van de reiscommissie in de rij van een balie te gaan staan. In deze rij stonden wij (Mieke, Thomas en 

ik) voor een Noorse vrouw die vriendelijk tegen ons begon te praten. In het Noors uiteraard. Tijdens 

het gesprek werden Mieke en Thomas nog even gecomplimenteerd met hun goede Noors en werd hen 

gevraagd hoelang ze in Noorwegen hebben gewoond. Een prachtig compliment lijkt me zo. Ik 

daarentegen stond mijn uiterste best te doen om überhaupt iets te verstaan van wat de vrouw zei. Door 

het Zweeds wat ik geleerd had kon ik een hoop woorden opvangen, maar om nou te zeggen dat ik alles 

verstond gaat wat te ver. Desalniettemin had ik wel een vakantiegevoel gekregen! 

 Even later waren de kaartjes betaald en gingen we met de Flytoget van Oslo Lufthavn naar 

Oslo Sentralstasjon. In het centrum van Oslo aangekomen gingen we voor de Oslopas kijken [de pas 

waarmee we toegang kregen tot o.a. het openbaar vervoer en vele musea , red.], maar deze bleek je 

niet bij het station maar bij een toeristeninformatiecentrum te kunnen kopen. Voordat we daar kwamen 

besloten we om toch maar eerst iets te gaan eten, want het was inmiddels 12 uur geweest. Met de Euro 

kan je in Oslo niet zo veel en dus gingen we op zoek naar een pinautomaat. Nadat iedereen geld had 

gepind kon er lunch worden gehaald. Ik besloot samen met Piet, Hendrik en Janneke een hamburger te 

gaan halen. Ik bestelde de hamburger, rekende af en liep naar buiten om daar te wachten op de rest. 

Toen kwam ik Esra en Charlotte tegen die mij vroegen hoeveel ik voor de hamburger had betaald en ik 

antwoordde: 81 Kronen. Esra keek me aan en zei: “Je weet wel dat je nu ongeveer 10 Euro hebt 

betaald voor die hamburger?”. Toen ik dat hoorde moest ik wel even slikken. Dit was zonder twijfel 

de duurste hamburger die ik in mijn leven had gekocht. Maar eerlijk is eerlijk hij smaakte wel erg 

goed! 

 Iedereen had gegeten en was onder de indruk van de prijzen die blijkbaar niet alleen voor de 

hamburgers maar voor al het eten absurd hoog waren. Daarna werden de Oslopassen aangeschaft en 

maakte we daar direct gebruik van door de bus naar het hostel te pakken. Gelukkig mochten we gelijk 

naar onze kamer en kon iedereen zijn bed opmaken en zijn koffer uitpakken. Toen iedereen was 
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bijgekomen gingen we op weg naar het eerste museum van deze reis: Munchmuseet. Dit museum viel 

me een beetje tegen, want op het beroemde schilderij ‘De Schreeuw’ na vond ik het niet zo interessant.

  

’s Avonds hebben we genoten van overheerlijke zelfgemaakte spaghetti (en een paar hadden 

iets vegetarisch) en van de tweede halve finale van het Songfestival, al waren we niet onder de indruk 

van de meeste liedjes. Daarna gingen we allemaal slapen en kwam zo een eerste dag in Oslo tot een 

eind. 

Vrijdag 9 mei 2014 
 Dag twee was aangebroken en nadat iedereen lekker had gedoucht en ontbeten had gingen we 

op weg naar de haven. Daar pakten we de boot naar Bygdøy waar Vikingskiphuset onze bestemming 

was. Vlak voordat we de boot in wilden stappen zagen we een stuk verderop voor het Nobel Peace 

Center een groep boeddhistische monniken tegen de Dalai Lama protesteren. Met grote verbazing 

keken we toe in het bootje terwijl we wegvoeren. Onderweg hadden we een korte stop voor de mensen 

die naar Operahuset gingen, maar wij bleven zitten want die stond voor zondag pas op het programma. 

Een paar minuten later kwamen we aan op de bestemming en moesten we langs verschillende andere 

musea lopen om Vikingskiphuset te bereiken.  

 In het museum kregen we een leuke rondleiding door een student archeologie van de 

universiteit van Oslo. Deze dame vertelde een hoop interessante dingen over de Vikingschepen die 

daar stonden en wat er in werd aangetroffen bij de opgravingen. Op een gegeven moment belandden 

we bij de botresten van een Vikingkrijger uit een van de schepen. Toen vertelde de studente (die zelf 

nauwelijks 1.60 meter was) een verhaal over de botten en hoe groot deze man geweest moest zijn. 

Deze strijder zou reusachtig geweest zijn… wel 1.80! Even kreeg ik vanuit de halve groep wat blikken 

op mij gericht en terecht, aangezien ondergetekende een lichaamslengte van 2.05 meter had. Dit leidde 

tot wat hilariteit binnen de groep en al gniffelend kregen we vervolgens de vrijheid om de rest van het 

museum op eigen gelegenheid te bezichtigen.  

 Toen iedereen was uitgekeken op de schatten die het museum bezat vertrokken we richting de 

volgende bestemming: het Norsk Folkemuseum. We konden hier net zoals in Vikingskiphuset met de 

Oslopas gratis naar binnen. Wat ik niet wist was dat naast de binnententoonstelling er ook nog een 

heel dorp was op het terrein daarbuiten. Hier splitste de groep zich op in kleine groepjes en genoot zo 

van de ouderwetse stijl van huisjes en zelfs een staafkerk. Nadat iedereen alles wel had gezien vonden 

we het tijd om weer naar het hostel terug te gaan. Dit keer gingen we met de bus terug want dat was 

een stuk warmer dan de boot en de bus stopte dichter bij het hostel. 

 ’s Avonds hadden we een pizza in de oven gedaan en het ons dus lekker gemakkelijk gemaakt. 

We zaten net te eten toen er een compleet Noors rugbyteam de keuken in kwam met boodschappen 

alsof ze voor een heel weeshuis gingen koken! Van iedereen die een setje met keukenspullen had 

geleend van het hostel werd gevraagd of ze een pan konden lenen, want aan één pan hadden ze 

overduidelijk niet genoeg. De bak waar alle pannen, borden, bestek enz. in zaten werd leeg gehaald en 

schoongemaakt. In deze bak werd vervolgens de gekookte pasta gedumpt en de pastasaus toegevoegd 

en tegelijkertijd zat de helft van het team aan de tafel tegenover ons wel 6 hele gebakken kippen te 

plukken zodat die ook nog door de saus heen konden. Het was een bizar tafereel wat je niet dagelijks 

meemaakt. 

 Nadat er was gegeten ging ik een moment op bed liggen. Na een tijdje ging ik toch maar even 

beneden in de algemene ruimte kijken wat de rest aan het doen was. En tot mijn grote verbazing 

stonden Lieke en Thomas een potje tafelvoetbal te spelen in gezelschap van Mieke en Mirjam. En ze 

hadden mij niet eens geroepen! Ik als Mr. Voetbal kon hier natuurlijk niet ontbreken en al snel werden 

er nieuwe teams gemaakt. Ik speelde als eerste tegen Lieke en ik werd werkelijk waar helemaal kapot 

gespeeld… wat natuurlijk niet zo egostrelend was. Daarna volgden nog een paar potjes twee tegen 

twee met verschillende teams en ik begon steeds meer op stoom te raken. Na een paar potjes moesten 

we zelfs even buiten afkoelen, zo warm had iedereen het gekregen. Het fanatisme spatte er van af en 

inmiddels waren ook Janneke en Hendrik komen meespelen. Iedereen speelde zeer verdienstelijk, 

maar het was tijd geworden om het centrum in te gaan voor een drankje. En dus moesten we het duel 

een andere dag voortzetten! 
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 We begonnen de avond in een Irish Pub en dronken daar een paar dure pinten. Nadat we daar 

een paar uur hadden gezeten wilde we wel echt gaan stappen. Vervolgens brachten we de mensen 

terug die niet mee wilden en daarna gingen we onder leiding van Kyra op weg naar een club die erg 

leuk scheen te zijn. We namen echter een omweg en kwamen we met enige vertraging om half twee 

aan bij deze club. De club zou om 3 uur dicht gaan en we overlegden een moment over het nut om nog 

naar binnen te gaan. Uiteindelijk besloten om het toch te doen. Helaas bleek er een minimumleeftijd 

aan de club verbonden en dit zorgde ervoor dat we niet naar binnen konden. En zo eindigde de avond 

in een anticlimax. 

 We namen de bus terug naar het hostel en gingen enerzijds teleurgesteld maar anderzijds 

tevreden ons bed in. 

Zaterdag 10 mei 2014 
 Deze dag konden we lekker uitslapen doordat we (de reiscommissie) hadden besloten dat het 

beter was om wat plannen om te wisselen vanwege het weer. Er was in de ochtend voor mensen de 

gelegenheid om hun souvenirs te kopen en we hadden om 13 uur afgesproken bij de ingang van 

Akershus Festning.  

 Eenmaal op de afgesproken plek gingen we even lekker in het gras zitten om te genieten van 

de zon en te wachten op de nog niet aanwezigen. Toen iedereen er was gingen we het slot in op weg 

naar het museum dat daarin zat. Daar konden we met de Oslopas gratis in en konden we zelfs allemaal 

een koptelefoonrondleiding krijgen met de keuze uit Engels of Noors. Ik koos uiteraard voor Noors en 

hoewel ik zelfs Zweeds doe kon ik toch een aardig woordje Noors verstaan, mede dankzij het rustige 

en duidelijke stemmetje uit mijn koptelefoon. 

 Toen iedereen weer uit het slot kwam maakten we met zijn allen een leuke groepsfoto: 

 

V.l.n.r.: Mieke, Esra, Marjolein, Levi, Tom, een klein stukje Michel (sorry Michel!), Charlotte, 

Hendrik, Kyra, Anaïs, Thomas, Piet, Mirjam, Lieke, Jelle en Janneke, red. 

 

 

Na deze groepsfoto was het plan om naar het Vigelandspark te gaan, maar een aantal van ons wilden 

ook wel naar het Nobel Peace Center. En dus besloten Piet, Esra, Anaïs, Levi en ik om daar heen te 

gaan. Achteraf gezien was ik misschien liever meegegaan naar het park, maar het was ook gezellig om 

met een kleiner groepje iets te gaan doen. 
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 Inmiddels terug in het hostel is het etenstijd en ditmaal was het tijd voor pannenkoeken! Levi 

en ik waren na het eten even een potje tafelvoetbal gaan spelen, maar al snel werd mijn hulp gevraagd 

(of beter gezegd mijn lengte werd 

om hulp gevraagd). De kachels in 

de keuken stonden namelijk aan en 

het werd steeds warmer daar, leek 

het wel. Helaas was ik in mijn 

eentje niet in staat om bij de kachels 

te komen. Die hingen namelijk op 

het plafond en dus had ik wat hulp 

nodig. In eerste instantie gaf ik een 

voetje aan Kyra, maar zij kwam 

helaas net enkele centimeters te kort 

om er bij te komen. Toen 

vervolgens Tom het probeerde lukte 

dit wel en zo gezegd zo gedaan. 

Drie van de vier kachels waren 

inmiddels uitgedaan en toen 

moesten mijn armen toch wel even 

rusten. 

 Enige tijd later bevond 

iedereen zich beneden voor de 

televisie. Klaar voor de Grand Final 

van het Eurovision Songfestival! De 

Noren voor Noorwegen, de Zweden 

voor Zweden en Piet nog altijd voor 

België, al lagen die eruit. Maar 

allemaal waren we ook wel voor 

Nederland natuurlijk. Michel was 

jarig deze dag en had voor onder het 

songfestival lekkere chocolaatjes 

gehaald. Met het verzoek om 

alsjeblieft niet meer te zingen want dat had Piet al zo’n 36 keer gedaan…  

 Het zanggedeelte van het songfestival was afgelopen en de landen waren inmiddels bezig met 

het uitdelen van de punten toen plotseling het brandalarm afging! Een beetje verbaasd keek iedereen 

om zich heen en in eerste instantie gebeurde er vrij weinig. Totdat een paar minuten later toch werd 

geroepen dat we met z’n allen naar buiten moesten gaan! Iedereen stond buiten en dus kregen we niets 

meer door over het songfestival. Althans niet via tv, want Hendrik had via WhatsApp contact met het 

thuisfront die ons daarmee perfect op de hoogte hield van de tussenstand. Nederland deed het 

verbazingwekkend goed en ook Zweden stond erg hoog. Uiteindelijk bleek de grote winnaar Conchita 

Wurst te zijn, de Oostenrijkse man die gekleed ging als vrouw maar ook een baard had. Stiekem kon 

iedereen hier wel mee leven, want wij Nederlanders waren gewoon tweede geworden!  

 Het songfestival was afgelopen en iedereen ging naar de slaapzaal om zijn bedje op te zoeken 

en probeerde in slaap te komen. Hetgeen de laatste dagen voor een aantal van ons onmogelijk bleek te 

zijn vanwege een luidruchtig snurkende Spanjaard die op een van de vier overige bedden in de zaal 

bleek te slapen. Zo kwam er een einde aan de derde dag in Oslo en maakte we ons op voor de laatste 

volledige dag in deze mooie stad. 

Zondag 11-mei-2014 
 De laatste volledige dag was aangebroken en er stonden nog een paar activiteiten op het 

programma. Het eerste waar we heen zouden gaan was Nasjonalmuseet. We waren hier echter al 

gearriveerd voordat het museum open zou gaan en dus besloten we bij de koffiezaak op de hoek een 

flinke koffie te nemen. En een flinke koffie was het, een grote beker koffie zo op de vroege ochtend 
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was wel iets waar ik goed wakker van werd! Na deze overheerlijke shot cafeïne gingen we het 

inmiddels open gegane museum in. Tot verbazing van menig van ons hing hier ook een ‘Skrik’ van 

Munch. [Munch heeft er vier gemaakt, red.] Hier konden we gelukkig wel een foto van maken. In dit 

museum hingen schilderijen die mij zeer in de smaak vielen en er was zelfs een zaal met allemaal 

schilderijen van Nederlandse en Belgische schilders. 

 Toen iedereen het museum helemaal uitgekamd had gingen we op weg naar Operahuset en 

daar konden we mooie foto’s maken vanaf het dak. Je kon hier via het schuine dak gemakkelijk 

omhoog lopen en het uitzicht was prachtig. Je kon zo de Oslofjord in kijken. Hierna zijn we even naar 

binnen geweest om een plaspauze in te lassen. 

 Vervolgens gingen we richting de metro om ons te verplaatsen naar een van de hoogste plekjes 

van Oslo: Holmenkollen. In de metro kwamen we verschillende Liverpoolsupporters tegen, wat ik als 

fan enorm kon waarderen. Het was echter hopen op een wonder mocht Liverpool nog kampioen 

worden. Later zou ook blijken dat ze ondanks de overwinning geen kampioen werden, omdat ook 

concurrent Manchester City won. Maar nu genoeg over het voetbal, want we waren op weg naar 

Holmenkollen. 

 Eenmaal daar aangekomen 

stonden we halverwege de schans. 

Daarvandaan hoorden we een luid gegil. 

Het bleek dat je met een kabelbaan naar 

beneden kon glijden vanaf de top. Een 

aantal van ons leek het geweldig en 

overwogen het mits het niet te duur zou 

zijn. Ik zelf zou het voor nog geen 10000 

kronen doen! We konden via een klein 

museumpje naar boven en kwamen bij 

een lift terecht die ons naar het topje zou 

brengen. Hierboven was het uitzicht 

fantastisch. Helaas was het niet meer zo 

zonnig als zaterdag, maar desalniettemin 

bleef het uitzicht adembenemend. 

 Ondertussen begon het te regenen en besloten we dat het mooi was geweest en dat we terug 

gingen naar het hostel. In het hostel konden we ons opfrissen voordat we met z’n allen ter afsluiting 

uit eten gingen. Een groepje van onze scouts was namelijk gister op zoek gegaan naar een restaurant 

dat kon voldoen aan de lijst van allergieën van Marjolein. Gelukkig was er snel iets gevonden en 

konden we ons opmaken voor een overheerlijke maaltijd. 

 Iedereen genoot met volle teugen van het eten en het overheerlijke dessert. Aan het einde van 

dit diner zorgde Thomas er nog voor dat we Paulette konden bedanken door een filmpje te maken. 

Paulette, die ook hard had meegeholpen met het organiseren van deze studiereis, maar helaas zelf niet 

mee kon. Hartstikke bedankt voor de moeite! 

 Op de terugweg van het restaurant liep ik in de buurt van Lieke en besloot haar om een 

revanche te vragen voor het potje tafelvoetbal dat ik eerder kansloos verloor. Ze besloot hiermee 

akkoord te gaan en na een uurtje bijkomen van het eten in het hostel kon de titanenstrijd beginnen! Ik 

tegen Lieke, het stond 1-0 voor haar, maar dit potje maakte alles goed. Deze keer won ik vrij fors en 

mijn revanche was compleet. Onder toeziend oog van velen werd het fanatieke spel van twee dagen 

eerder voortgezet en zo kwam het er zelfs van dat we 4 tegen 4 gingen spelen. Dit was alles behalve 

comfortabel maar het was wel superleuk! We hebben denk ik wel 3 uur staan tafelen voordat iedereen 

het beu werd en toen besloten we dat het genoeg was. Er werd nog gegrapt om zo’n tafel aan te 

schaffen voor in het P.C. Hoofthuis, maar daar zal wel weinig van terecht komen. Anders zou ik mij 

denk ik dagelijks daar bevinden. We gingen lachend naar bed en beseften ons dat dit de laatste echte 

dag was in Oslo. Wat ging de tijd snel! 
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Maandag 12 mei 2014 
 De wekker ging vroeg vandaag zodat we goed en uitgebreid konden ontbijten voordat we weer 

naar het vliegveld gingen voor de terugvlucht. Voordat we er erg in hadden stonden we alweer op dit 

vliegveld en waren we bezig met instappen in een KLM vliegtuig. Een ruime anderhalf uur later waren 

we geland op Schiphol en moesten we helaas afscheid van elkaar nemen. Voor sommigen was dit ook 

wel goed geloof ik want die moesten dinsdag weer vroeg op en verlangden dus naar een goede dag- en 

nachtrust.  

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor een geweldige studiereis, zowel de medeorganisatoren als de 

studenten die mee zijn gegaan,  van eerstejaars tot ouderejaars. Het was voor mij extra speciaal omdat 

ik helaas niet verder kan gaan met de opleiding, maar tijdens de reis wel constant het gevoel had dat ik 

er nog bij hoorde. Mijn dank daarvoor en ik hoop dat er volgend jaar weer een studiereis komt die met 

minstens zo veel plezier en enthousiasme wordt beleefd. 

 

Jelle van der Vegt 

Ex-eerstejaars Zweeds 

 

PS: 

 
 

Kijk Piet, een vogeltje!!!  
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Bekende Scandies 

Kruiswoordpuzzel Oplossing 

Kristien Vogel  

 

Horizontaal  

3. Deense voormalige wielrenner     Rasmussen 

5. Bekende Deense oud-voetballer     Laudrup   

6. Winnares songfestival 2012      Laureen 

10. Zweedse spits       Ibrahimovic 

11. Noorse schilder       Munch 

13. Zweedse regisseur       Bergman 

18. Boten Anna       Basshunter 

19. Deense schrijver       Andersen 

21. Onderbroekenmerk (voor- & achternaam)    Bjorn Borg 

22. Noorse premier (alleen voornaam)     Jens  

25. Uitvinder van het vreemdelingenpaspoort    Nansen 

26. Botanicus        Linneaus 

27. Deense drummer       Ulrich 

 

Verticaal  

1. Noorse schrijver       Hamsun 

2. de enige zoon van de Zweedse koning    Carl Philip 

    (alleen voornaam)  

4. Noorse wielrenner       Nordhaug 

6. I follow rivers       Lykke Li 

7. Half-Deense presentatrice (voor- &     Stine Jensen 

    achternaam)  

8. Heeft altijd dezelfde trui aan (voor - &    Sarah Lund 

    achternaam)  

9. Zweedse schrijfster       Lindgren 

12. Bereikte als eerste de Zuidpool     Amundsen  

14. Noorse componist       Grieg 

15. Deense koningin (alleen voornaam)     Margrethe 

16. Voer op de Kon-Tiki      Heyerdal 

17. Uitvinder van het dynamiet      Nobel 

20. Deense tennisster       Wozniacki 

23. What does the fox say?      Ylvis 

24. Oprichter IKEA      Kamprad 
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Scandinavië in een 

notendop/woordzoeker oplossing 
Kristien Vogel 
 

 

Oplossing: Forbrydelsen. 
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