
 

Op 8 januari 1945 ben ik geboren in de havenstad Narvik in het hoge noorden van Europa 

Mijn Nederlandse vader is op het kantoor van Jansen - Post & Cocx door de Duitsers opgepakt 

en op transport gesteld naar een oord hoog boven de poolcirkel, 

 waar het  negen  maanden per jaar donker is én ’s zomers de zon niet onder gaat. 



Mijn vader werd door de Duitsers als civiele dwangarbeider te werk gesteld bij een Duits havenbedrijf.  

en woonde in een pension in het zwaar gebombardeerde Narvik. 

 

In Narvik werd hij verliefd op een Noors meisje Solveig Kristiansen, mijn moeder 

Solveig is geboren op 21 juni in Buksnes op de Lofoten, Midzomer 1927 en haar naam betekent: Zonneweg 



  

Als kleuter (lillebarn in het noors) met mijn oma (links) op Björnfjell, het gebied waar mijn grootouders een ‘hytta’ 

hadden, voor de weekenden en de vakanties; in een uitgestrekt zeer dun bevolkt gebied. Zoals wij fietsen parkeren op 

het station stalden zij hun langlaufers bij het station vlakbij de Zweedse grens en gingen op ski’s op weg naar hun 

houten vakantieverblijf en weer terug. Op de rechterfoto met mijn moeder Solveig. Mijn Bestemor (Oma mz) komt 

van Lapland heeft een Samische achtergrond. Haar ouders trokken nog rond met rendieren! De familie van mijn Mijn 

Bestefar komt van Svaldbard (Spitsbergen) en zij waren vissers; ook walvisjagers.  Mijn grootvader werkte mee aan de 

beroemde ijzerertsbaan = de  spoorlijn van Kiruna in Zweden naar Narvik. 



 

 

De Ofotfjord  bij Narvik  is 78 kilometer lang en omgeven door beboste bergen. 

Eigen foto van Ans genomen vanaf de begraafplaats Frydenlund in Narvik.  Zomer 2014 

 



  

  

Irene Jörgensen: Den Sovenden Dronning in de Ofotfjord in Narvik.        Narvik: mijn geboorteplaats 

De Slapende Koningin, een geliefde berg bij de inwoners.      

Het Koninkrijk Noorwegen is het land van de fjorden, de middernachtzon, ruige natuur, het noorderlicht, olie, Vikingen, stokvis, 

rendieren, staafkerken, wintersporten en gletsjers. Op internationaal vlak is Noorwegen medeoprichter van de VN, de NAVO, de Raad 

van Europa en de Noordse Raad en verder lid van onder andere de EER ( Europese Economische Ruimte), de WTO 

((Wereldhandelsorganisatie) en de OESO ( Economische Samenwerking en Ontwikkeling. Noorwegen is echter geen lid van de Europese 

Unie.            
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Als kleuter met Bestefar Höier Bernard Kristiansen bij de hut op Björnfjell 



’s Zomers  plukte mijn familie in dit gebied Multebaer. 

MULTEBÆR is een eetbare vrucht: kruipbraam, of gele bosbraam (Rubus 

chamaemorus). De kruipbraam groeit vooral in vochtige, moerasachtige 

gebieden en is bestand tegen temperaturen tot -40 °C. De bloemen zijn 

tweeslachtig, wit van kleur en bloeien vanaf juni. Rijpe vruchten zijn goudgeel, 

zacht en sappig en rijk aan vitamine C. Ze worden in de noordelijke landen als 

een delicatesse beschouwd en onder andere in jam, drank en kaas verwerkt.  
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Het Noors (norsk) is een Noord-Germaanse of Scandinavische taal met ongeveer 4,5 miljoen sprekers. Het is een officiële taal in 
Noorwegen. Het Noors is nauw verwant aan de andere twee vasteland-Scandinavische talen, het Deens en het Zweeds. Deze drie talen 
zijn onderling redelijk verstaanbaar. Het Noors heeft twee officiële schrijftalen: Bokmål en Nynorsk. Naast de officiële schrijftalen zijn 
er veel dialecten. Hoewel de meeste dialecten meer op Nynorsk dan op Bokmål lijken, wordt Nynorsk door een minderheid van de 
bevolking (ongeveer 15%) als schrijftaal gebruikt, de rest gebruikt Bokmål. 
 

 

Hallo Hallo liefde en kjærlighet 

  Hoi Hei vriend en kjæreste 

Goedendag Goddag vriendin en kjæreste 

Goedemorgen God morgen houden van å elske 

Goedenavond God kveld verliefd zijn å være forelsket 

Goedenacht God natt Ik hou van jou! Jeg elsker deg! 

Welkom Velkommen Ik ook van jou! Jeg deg også! 

Hoe heet je? Hva heter du? Ik ben toch zo verliefd op jou! Jeg er så forelsket i deg! 

Hoe heet u? Hva heter de? Jij bent mijn grote liefde! Du er min store kjærlighet! 

Ik heet... Jeg heter.... Met jou wil ik samen oud worden. Jeg vil bli gammel sammen med deg. 

Aangenaam kennis te maken. 
Det var hyggelig å hilse 

på deg. 

Woorden kunnen niet uitdrukken 

hoeveel ik van je houd! 

Det finnes ingen ord som beskriver hvor 

mye jeg elsker deg! 

Het genoegen is geheel aan 

mijn kant. 
Gleden er på min side. afspraakje et stevnemøte 

  Wil je met me uitgaan? Vil du gå ut med meg? 
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