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Johan Kaggestad
“Personlig er jeg glad i «de grønne 
fjellene» i Pyreneene. Hvor jeg også 
har hatt glede av inspirerende 
fotturer i godt merkede turstier. De 
små landsbyene i Pyreneene er ikke 
invadert av turister, som tilfellet er i 
Alpene, og har dermed i større grad 
bevart sin originalitet.” 

Lorelou Desjardins 
“Mange nordmenn drar bare til 
Rivieraen i Frankrike. For oss 
franskmenn er dette et kjedelig 
og dyrt sted. Jeg anbefaler at 
dere opplever det ”ekte” 
Frankrike”



 

Karriereforum Paris 
12-14. oktober 2018
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Året med ANSA FRANKRIKE

- September/Oktober : 
ANSA-Kick Off

- Oktober :
Karriereforum Paris

- Februar :
Landsmøte Lyon

REDAKTØREN

Årets første utgave av fr.ANSA er ute, og som redaktør håper jeg at du 
som ANSA-medlem i Frankrike ser en verdi i noen av pengene du spytter 
inn i organisasjonen. Er du ikke ANSA-medlem betyr ikke det at 
undertegnede fraråder deg å gyve løs på bladet, men ha det klart at du 
faller utenfor den tiltenkte målgruppen.

Ideelt sett er innholdet like variert som den norske studentmassen i 
Frankrike, og av nettopp denne grunn har jeg noe naivt forsøkt å finne 
bidragsytere fra forskjellige hjørner av samfunnet. Hvorvidt jeg har lyktes 
med nettopp dette blir opp til deg som leser å avgjøre.

Opplever du at utgaven ikke lever opp til forventingene kan du bruke 
bladet som tennbrikke-erstatning, eventuelt sende meg en mail. Sitter du 
med et brennende ønske om å bidra eller gjøre forandring er det ei heller 
ingenting i veien for å ta kontakt. Ny utgave kommer allerede til høsten, i 
forbindelse med karriereforum i Paris!

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle som har kommet med 
bidrag, og samtidig vist barmhjertighet ovenfor en redaktør uten 
nevneverdig med midler til disposisjon.



 

LEDEREN VED HÅKON SKAARE RYGH

Kjære medstudenter, 

Semesterslutt nærmer seg med stormskritt, og med den et veldig 

etterlengtet avbrekk med sommer og studiefri. Vi i det nye 

landsstyret håper at dere etter litt velfortjent avkobling, også ser 

fram til en spennende høst! Vi håper å se så mange som mulig 

av dere både på høstens Kick-off, som skjer i samarbeid med 

ANSA Italia og ANSA Spania, og på karriereforumet, som vi 

arrangerer i Paris. 

For de av dere som vi ikke vil se til høsten, fordi dere nå 

avslutter Frankrikeoppholdet,  så håper vi at dere har fått med 

dere mange lærerike og spennende erfaringer, og vi ønsker dere 

lykke til med det dere måtte ha av videre mål! 

Til slutt ønsker vi alle sammen lykke til på resterende eksamener, 

og en riktig god sommer! 



En halvtimes kjøretur nordvest for Lens i Nord-Frankrike, i landsbyen Vieille-
Chapelle, er Oscar Lund fra Røros begravet. Ellevte november hvert år blir det 
høytidelig lagt en rød valmue på graven hans og millioner av andre graver 
rundt om i Europa. På disse gravstedene ligger det også flere nordmenn. 

1914,  og  dermed  trakk  hele  det 

britiske  samveldet  inn  i  krigen,  møtte 
21  år  gamle  Oscar  Lund  opp  i 

treningsleiren  Valcartier  for  å  verve 

seg til  kanadisk krigstjeneste. Sammen 
med tusenvis av andre kanadiske menn 

hadde  han  fulgt  oppfordringene  om  at 
Storbritannias  krig  også  var  Canadas 

krig.  Oscar  Lund  var  en  eventyrer,  og 

hadde  til  tross  for  sine  unge  alder 
allerede  bak  seg  tre  års  tjeneste  i  US 

Marines.  «Vi  bruger  kjoler  til  knærne» 

skrev  han  i  et  brev  hjem  til  moren  på 

”De ukjente krigerne” – Nordmenn i første verdenskrig

Brandal, Brazier, Teige

Representanter  fra  den  norske 

staten  er  ikke  til  stede,  og  norsk 
presse  skriver  ikke  om  det.  Deres 

historie  har  ikke  fått  plass  i  vårt 

felles  nasjonale  minne.  Oscar  Lund 
var  en  av  de  mange  nordmennene 

som kjempet i første verdenskrig.

To  måneder  etter  at  Storbritannia 
erklærte krig mot Tyskland 4. august 



Røros.  Han  følte  seg  ikke  helt 
bekvem  i  sin  nye  uniform,  men  som 

soldat i den kanadiske 16. bataljon – 
«The  Canadian-Scottish»,  hadde  han 

ikke  noe  annet  valg.  Kilt  var  del  av 

uniformen.  Det  skulle  ta  over  et 
halvt år før han kom til fronten, bare 

fem måneder etter det igjen ble han 

drept  i  Nord-Frankrike,  22  år 
gammel.  I  mellomtiden  hadde  han 

rukket  å  overleve  det  andre  slaget 
om  Ypres  i  april  1915,  der  de 

kanadiske styrkene fikk sin ilddåp og 

Tyskland  for  første  gang  brukte 
giftgass.  En  annen  nordmann  som 

tjenestegjorde  i  samme  avdeling 

beskrev  kvelden  og  natten  da 
tyskerne angrep med gass som «den 

styggeste»  natt  han  noensinne 
hadde  opplevd.  Tilbake  på  Røros 

satt  en  fattig  mor  som  ikke  lenger 

fikk  månedlige  utbetalinger  fra 
militærlønnen hans.

Oscar  Lund  ble  naturalisert  kanadier 
idet  han  vervet  seg,  og  faller 

dermed  ikke  inn  under  en  streng 
definisjon  av  «norsk»  i  betydningen 

norsk  statsborger.  Men,  kan  man 

spørre, er en person som er født og 
har  bodd  nesten  hele  livet  i  Norge 

en kanadier? Eksempelet Oscar Lund 

viser  dessuten  en  annen  ting  svært 
klart: Konsekvensene av krigen slo inn i 

Norge på flere måter enn bare råvarer, 
handel og senkning av norske skip. 

1914
I  nekrologene  og  avisartiklene  om  de 

norske  som  falt  i  kamp  sensommeren 
og  høsten  1914,  var  det  særlig  ett 

tema  som  gikk  igjen:  De  var  sunne, 

aktive  idrettsmenn  og  ikke  minst 
skiløpere.  Flertallet  var  borgerskapets 

sønner, som enten hadde forlatt Norge 
til  fordel  for  eventyret  i  den  store 

verden  eller  nå  så  muligheten  for  et 

slikt eventyr i å melde seg til den store 
krigen.

Et  eksempel  på  den  første  gruppen  er 
løytnant  Frank  Castberg  i  den  britiske 

hæren.  Etter  hans  død  i  kamp  ved 
Neuve Chapelle  i  Frankrike  våren  1915 

kunne Aftenposten fortelle at Castberg 

var  en  ”sympathisk  og  vindende 
sportsmand;  særlig  giorde  han  sig 

bemerket  som  en  dygtig  skiløber”. 

Året  før  hadde  samme  avis  omtalt 
Erwin Aigeltingers død i  tysk tjeneste i 

nesten  identiske  vendinger:  ”Norsk 
idrætsmand  faldt  i  Belgien”.  Den 

lovende  unge  forretningsmannen 



Aigelt inger  hadde  vært  en 

utmerket  fotball-,  tennis-  og 

hockeyspiller,  og  etterlot  seg 
mange venner i Kristiania, spesielt i 

idrettskretser.  Men  fremfor  alt  var 

han  en  god  skiløper,  som  hadde 
vunnet  premie  i  Holmenkollrennet. 

«Den sportslige kraft  og dygtighed 
han  erhvervede  sig  her  oppe,  har 

han  nu  tilfulde  faaet  nyttiggjort  i  sit 

fædrelands  tjeneste».  Norsk  presse 
så  dermed  ingen  motsetning  i  at 

Aigeltinger  og  Castberg  både  kunne 

være  kjernesunne,  norske  skiløpere 
og  fedrelandskjære  soldater  i  tysk 

eller britisk tjeneste. 

Utover  i  krigen,  og  særlig  da 

styrkene  fra  Australia,  Canada,  New 
Zealand og etterhvert USA kom med 

i  krigen,  var  det  imidlertid  andre 

sosiale  lag  som  kom  til  å  prege  de 
norske deltagerne.

Hvem og hvor mange var de?
I  1 9 1 5  s k r e v  f o r e n i n g e n 
Nordmannsforbundets  tidsskrift  at 

«Der gaar nordmænd med i rækkerne 

paa  de  store  slagmarker  […]  De  er 
ikke  mange,  og  de  forsvinder  helt 

mellom millionerne; men brev og bud 

fortæller  fra  tid  til  anden,  at  de  er 

der».  Det  er  i  dag  vanskelig  å  gjøre  et 

nøyaktig  anslag  over  hvor  mange 
norskfødte  deltok  i  krigshandlingar 

1914-18.  Men  et  noenlunde  nøytralt 

anslag  er  at  omtrent  15  000  norske 
menn kjempet på ulike sider av fronten. 

Første  verdenskrig  var  dermed  også  en 

norsk tragedie.

Norske  e r fa r i nge r  med  fø rs te 
verdenskrig var imidlertid ikke begrenset 

til menn. Et ukjent antall norske kvinner, 

hovedsakelig  borgerskaps  døtre,  meldte 
seg  til  tjeneste  som  sykepleiere  ved 

krigsutbruddet. De fleste tjenestegjorde 

ved britiske eller franske militærsykehus 
like  bak  frontlinjen,  slik  som  for 

eksempel  Ingeborg  Steen-Hansen, 
Dagny Ferman og Helga  Gill.  Her  fikk  de 

førstehånds  erfaringer  med  den 

moderne  krigens  grusomheter.  Soldater 
som  hadde  fått  lungene  ødelagt  av 



klorgass,  lemlestede  kropper,  og 

mennesker drevet inn i galskap.

Det britiske imperiet

Oscar  Lund  var  langt  fra  den  eneste 
fra Norge som lot seg verve i Canada. 

I  1916  ble  det  endatil  satt  opp  to 

egne  batalljoner  for  å  rekruttere 
skandinaver:  den  197.  Scandinavian 

Canadians og 223. Vikings of Canada. 

Etableringen  av  disse  to  avdelingene 
kom  etter  i n i t i a t i v  f ra  det 

skandinaviske  immigrantmiljøet  og 
totalt  ble  trolig  mer  enn  1000 

danske, svenske, norske og islandske 

førstegenerasjons  immigranter 
rekruttert  til  disse  enhetene. 

Nordmenn  utgjorde  den  største 
gruppen.  Det  samlede  tallet  på 

norskfødte  i  den  kanadiske  hæren 

ligger trolig på ca. 3000.

Også  andre  deler  av  det  britiske 

imperiet  ble  satt  på  krigsfot  i  1914. 
Til sammen vervet i overkant av 400 

norskfødte  seg  i  Australian  Imperial 
Force. De fleste var naturaliserte eller 

ble  det  i  løpet  av  krigen,  men  ikke 

alle.  En  av  dem  var  Nikolai  Svensen 
fra Larvik. I 1914 var han alt en øvet 

heimevernsoffiser  med  erfaring  fra 

Boer-krigen.  I  det  sivile  jobbet  han 

som  landmåler.  Ved  krigsutbruddet 

ble  han  utnevnt  til  kompanisjef  for 
nærmere  100  soldater.  I  1915  deltok 

han  under  landgangen  på  tyrkiske 
halvøya  Gallipoli,  en  av  de  mest 

spektakulære  operasjonene  under 

første verdenskrig. Men også en av de 
mest  katastrofale,  som  Svensens 

egen  historie  viser  på  en  god  måte. 

Alt  før  de  australske  soldatene  nådde 
stranden  ble  båten  møtt  av  en  intens 

gevær- og granatild. Så ble ordren gitt 
om  å  gjøre  seg  klar.  Opp,  over  rekka 

på båten, ned i vannet og så forsøke å 

løpe gjennom brenningene og inn mot 
stranda i  full  oppakning. Tungt utstyr, 

understrømmer som trakk dem utover 
og beskytningen fra  land gjorde de få 

meterne  fra  båten  og  inn  til  stranden 

til  en  kraftanstrengelse.  Og  de  som 
kom seg inn til  land ble møtt av kaos. 

Døde,  døende  og  skadde  soldater; 

samt  våpen  og  annen  krigsutrustning 
lå  strødd  overalt.  Lik  lå  i  vannet,  i 

vannkanten,  på  stranden,  og  i  det 
høye  graset  i  den  bratte  skråningen 

opp  mot  høyden  kunne  de  skimte 

sammenkrøkede  australske  soldater 
som  kjempet  for  livet.  ”For  første 

gang [befant jeg meg] ansikt til ansikt 



med  døden”  skrev  Nikolai  Svensen 
senere.

Nikolai  Svensen  var  både  offiser  og 
en  erfaren  kriger  da  han  gikk  i  land 

på  Gallipoli  og  skiller  seg  dermed 

noe  fra  det  store  flertallet  av 
nordmenn  i  de  australske  styrkene. 

Da  er  Niels  Pedersen  fra  Kristiania 

mer  typisk.  Han  var  født  og 
oppvokst  på  Ila,  og  reiste  til 

Australia  for  å  søke  et  levebrød.  I 
februar  1915  innebar  det  å  verve 

seg,  da  den  australske  økonomien 

gikk  dårlig  og  mistenksomheten  mot 
nyankomne  «fremmede»,  særlig  de 

som så og hørtes tyske ut, var stor i 

samfunnet. En annen nordmann, som 
senere  skul le  melde  seg  t i l 

krigstjeneste,  skrev  hjem  “at  her  er 
daarlige  tider  [...]  mange  Norske  og 

Svenske som har gaat i Krigen”. Også 

Pedersen  deltok  i  kampene  på 
Gallipoli.  Om det var ettervirkningene 

av  det  han  hadde  vært  med  på  der 

eller  problemer  med  å  tilpasse  seg 
militærlivet  vet  vi  ikke,  men  tiden 

e t t e r p å  v a r  p r e g e t  a v 
disiplinproblemer  og  alkoholmisbruk. 

Gang  på  gang  fikk  han  reprimander 

og  måtte  betale  bøter  for  ting  han 
hadde  gjort  eller  ødelagt  mens  han 

var  full.  Først  et  år  senere  kom  han 

Kaptein  J.F.Walsh (venstre) og 
løytnant N.T.Svensen (høyre)

til Europa. Her var han i frontlinjen under 

det  blodige  slaget  ved  Passchendaele, 

men  overlevede.  To  måneder  før  krigen 
var  over  falt  han  i  det  andre  slaget  ved 

Somme. De fleste som deltok i australsk 
tjeneste  var  som  ham:  Enslige  unge 

menn  på  drift  i  verden,  de  fleste 

arbeidere  eller  sjøfolk  (ikke  få  hadde 
rømt fra norske skip). 

Motivet  til  de  som  kjempet  på  alliert 
side var sammensatte. I land som hadde 

verving  var  det  ofte  sjømenn  med 
arbeiderklassebakgrunn, som hadde reist 

fra Norge av eventyrlyst eller for å finne 

arbeid.  Få synes å ha hatt særlig sterke 
ideologiske  bånd  til  krigen  eller  de 

krigførende  maktene.  Det  sentrale 

mo t i v e t  f o r  mange  v a r  nød . 
Krigstjeneste  var  en  måte  å  få  mat  på 

bordet,  tak  over  hodet,  og  betaling 



attpå.  Mange  hadde  familie  i  Norge 
som  var  avhengig  av  det  de  kunne 

sende  hjem.  En  av  dem  var 

bergenseren  Johan  Herstad,  som 
hadde  jobbet  som  tømmerhugger  i 

de  kanadiske  skoger,  men  som  var 

blitt  frastjålet  alle  sine  penger.  Uten 
noen  annen  utvei  i  sikte,  meldte 

vervet  han  seg  høsten  1916.  I  et 
brev  hjem til  moren  i  Norge  forsøkte 

han  å  forklare  situasjonen  –  ”Ja 

Kjære  Mor  jeg  har  jort  noget  saa 
deres saarger over mig faar og det er 

at  jeg  er  bleven  Soldat  i  den 

Canadiske Arme”. 
 

Frankrike
Hvor mange som vervet seg til fransk 

tjeneste er mer usikkert, ettersom de 

fleste av dem ble innrullerte i de fire 
ekstraordinære 

Fremmedlegionregimentene, 

Régiments de Marche de la Legion 
Étranger, som ble opprettet for 

utlendinger som ønsket å verve seg 
til krig. Legionens arkiv er lukket, 

men dersom vi tar utgangspunkt i de 

som var i kontakt med den norske 
utenrikstjenesten i løpet av krigen, 

var det i overkant av 100. Blant disse 

finner vi også noen av de mest 
berømte og feirede norske 

krigsdeltagerne: Kristiania-guttene 

Willy Heinemann og Willi Peters, som 
ofte var tema for artikler i en pressen 

hjemme.  For er de som vervet seg til 

Fremmedlegionen var eventyrlyst 
sentralt, men også mange av disse 

oppdaget etterhvert at krig var noe 

annet enn de hadde trodd og prøvde å 
komme seg ut. Faren til Willy Heinemann 

var en av de som forsøkte å få sin sønn 
ut, og klaget til UD over at sønnen 

hadde latt seg engasjere i 1914, under 

påvirkning av fransk patriotisme i et 
øyeblikks begeistring. Heinemann og 

mange av de andre fremmedlegionærene 

var nok også drevet av eventyrlyst.

De som kom tilbake
Det  store  flertallet  av  norskfødte 
soldater  som overlevde  krigen  kom aldri 

tilbake  til  Norge.  De  aller  fleste  bosatte 

seg  i  det  land  der  de  hadde  gjort 
tjeneste.  Det  finnes  imidlertid  noen 

unntak.

Et  av  dem  var  Knut  Werswick.  I  1929 

utkom  boken  hans  “Fra  menneske  til 
soldat”,  en  selvbiografisk  fremstilling  av 

hendelser  på  Vestfronten  i  1918.  Selv 

om  bokens  sentra le  tema  var 
forfatterens  egne  erfaringer  i  kanadisk 

krigstjeneste  ble  den  også  et  sterkt 

innlegg  i  det  offentlige  ordskifte. 



Wersw i ck  va r  pas i fi s t  og  i 

mellomkrigstiden  reiste  han  rundt  i 
landet  på  foredragsturne  for  å 

kjempe  for  fredssaken.  I  krasse 

ordelag  tok  han  et  oppgjør  med  de 
som  i  rolige  vendinger  kunne  snakke 

om krig, som om det var noe naturlig. 
“Krigen  er  den  forferdeligste 

oplevelse  et  menneske  kan  gaa 

igjennem,  den  dreper  all  følelse,  all 
tro  paa  Gud  og  lykken  i  livet”.  Året 

etter  publiserte  Lyder  Ramstad  “Med 

tyskerne  på  vestfronten”.  Selv  om 
Ramstads bok var usminket, og hyllet 

k ampb rode r s k ape t .  Han  v a r 
fremdeles  sikker  på  at  Tyskland 

hadde  hatt  retten  på  sin  side  og  at 

landet  ikke  ville  svikte  neste  gang. 
Ramstad  stod  dermed  i  skarp 

kontrast  Werswick.  Det  var  to  måter 

krigserfaringen ble brukt på, to måter 
som pekte i hver sin retning. 

Veteranene falt etter hvert fra, 

mange av dem døde unge på grunn 

gasskader eller andre ettervirkninger 
av etter skyttergravskrigen. Men 

mange ble også gamle menn, og de 

døde jevnt og trutt frem til 70-tallet. 
Også de pårørende hjemme i Norge 

hadde sitt å stri med. I 1918 skrev 
Fredrikstad Blad om enke i byen som 

hadde en sønn i den amerikanske 

hæren, en annen som var blitt 
torpedert og omkommet på sjøen og en 

tredje hadde mistet begge armer og et 

ben etter å ha blitt torpedert. «Kom saa 
ikke og si,» skrev avisen, at det bare 

var i de krigførende landene at «Krigens 
Bøddel svinger sit Sverd og meier 

Landets Sønner ned. Også her i Norge 

har desværre enkelte faat føle Krigens 
Gru paa den mest smertefulde Maate.” 



Julebord hos ANSA Paris

Hermund Døssland, Folke Kvinnesland Skrunes og 
Magnus Glad Thorshaug i munter passiar under Teknas 
karrieredag i Toulouse

Norske Einar Waldrop i samtale med president 
Macron

Vintur med Tekna og norske studenter fra høsten 2017

Middag med ANSA Reims. Fra venstre: Amanda 
Liimatainen, Eirik Berre, Sigrid Nyen, Tor 
Frøytvedt Dahl, Audun Flatebakken, Randi 
Widjaja Melberg, Erlend Skaug Ingebrigtsen, 
Ingrid Ravnanger



Med en lang historie – 1. juli 1903 
samlet 60 ryttere seg utenfor Cafe 
Le Reveil-Matin i Montgeron i Paris 
for den første etappen på 467 km 
til Lyon. Jeg tror årsaken til rittets 
popularitet er at man har beholdt 
den opprinnelige ideen om et ritt 
rundt Frankrike. I dag er rittet 
organisert i en fast mal, med 21 
etapper, to hviledager, og total 

distanse på ca. 3.400 km. I 
mellomkrigstiden var det vanlig med 
en totalt distanse på over 5.000 
km. Så dagens ryttere slipper 
«billig».

Frankrike er et vakkert land, som 
det har vært en glede å bli godt 
kjent med. Løypa varierer fra år til 
år. Med noen faste holdepunkter, 
som etapper i fjellene i Alpene og 
Pyreneene, og alltid målgang for 
siste etappe i Paris, siden 1975 på 
paradegaten Champs –Elysees. De 
siste årene har løypedesigneren 

16 år med og i Tour de France

Sammen med drøyt 20 andre i TV`s team har jeg dekket og formidlet Tour de 
France til norske seere. 16 år har det blitt, med store opplevelser. Rittet er 
sykkelsportens desidert viktigste «merkevare», og regnes som verdens 
største årlige internasjonale idrettsarrangement. 

JOHAN KAGGESTAD 
    - Ekspertkommentator for TV2
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vektlagt også å besøke de ander 
fjellmassivene, som Jurafjellene og 
Massif Central. Men, sentralt ligger 
et ønske om å presentere så mye 
av landets mangfold som mulig, 
gjennom vakre TV – bilder. Så er 
det opp til oss kommentatorer å 
spe på med landets kultur og 
historie, i tillegg til det selvsagte 
dramatiske som skjer i selve rittet. 

Hva har gjort mest inntrykk? 
Personlig er jeg glad i «de grønne 
fjellene» i Pyreneene. Hvor jeg også 
har hatt glede av inspirerende 
fotturer i godt merkede turstier. De 
små landsbyene i Pyreneene er ikke 
invadert av turister, som tilfellet er 
i Alpene, og har dermed i større 
grad bevart sin originalitet. Pau er 
en vakker by ved foten av 
fjellkjeden, og en av mine 
favoritter. Etter Paris og Bordeaux 
den mest besøkte Tour-byen. 
Lourdes er like ved, som for meg 

fremstår som de kristnes svar på 
Disneyland. Byen er en av de 
moderne helligdommene i 
Europa, som skyldes visjonene av 
Jomfru Maria som den 14 år 
gamle gjeterjenta Bernadette 
opplevde i Grotte Massabielle. 
Årlig besøker fire millioner 
mennesker grotten, mange i et 
forsøk på helbredelse. Men, hvis 
man ikke ledes dit av troen, bør 
byen helst unngås. Byen har hatt 
målgang flere ganger, og for 
nordmenn er den arena for 
sykkelhistorie. Thor Hushovd 
vant sin første og eneste 
klatreetappe hit, da min kollega 
Christian påske tok Thor over 
mållinjen med følgende ord: 
«Lourdes har Jomfru Mara, vi har 
Thor Hushovd».

Men, det er fjellmassivet som 
begeistrer, men som også har 
gitt utfordringer. Col du 
Tourmalet (2.115 moh) er det 
mest kjørte fjellet i rittets 
historie. En gang var det 
målgang på toppen. Der er det 
trangt, i tillegg hadde regnet øst 
ned i tre dager i forkant. Som ga 
oss en krevende oppgave å rigge 
studio stående i søle til knes. 
Rittets følges av 4.500 personer 
i offisielle funksjoner. Da sier det 
seg selv at det blir lite albuerom 
der oppe i høyden. Og, vi er ikke 

Champs-Elysées mellom 1890-1900



alene. Tusenvis av tilskuere samles 
også for å se sine sykkelhelter 
kjempe seg opp fjellsiden. 

Alpene gir meg også gode minner. 
Kanskje spesielt målganger på det 
mytiske Alpe d`Huez. Dit er det 
folkevandring når rittet kommer. Ca. 
en halv million mennesker kranser 
de 18 hårnålssvingene til toppen. 
For å få plass, anbefales å være ute 
to døgn i forveien. De nederlandske 
fansene har sin egen sving, der det 
er døgnkontinuerlig diskotek med 
tilsvarende festligheter. Og, 
nederlandsk ungdom sparer ikke på 
kruttet, den kan jeg love. Men, 
fjellet byr selvfølgelig også på 
vakker natur, og igjen har jeg hatt 
mine vakre fotturer til topper i 
nærheten. Dagen for Utøya-
massakren 22. juli 2011, 
kommenterte Christian og jeg 
nettopp fra toppen av Alpe d`Huez. 
En utrolig trist dag. Vi satt der med 
hver vår mikrofon og tårene trillet. 
Det ble meningsløst å formidle 
idrett på en slik stund. 

Ellers er det høytid for oss når vi i 
horisonten skuer mot Vest-Europas 
høyeste fjell, Mont Blanc. En perle. 
Så godt som årlig får vi den 
opplevelsen.

Massif Central er en skjult perle for 
mange. Som ikke har de mest 
spektakulære toppene, men et 

vakkert turterreng, og tilsvarende 
sjarmerende landsbyer.

I år starter rittet i Vendee-
området. Det blir Bretagne, en 
liten tur innom Normandie blir det 
også. Rittet har besøkt den 
spesielle tidevannsøya Mont-Saint-
Michel med sitt kloster. Et av de 
vakreste stedene landet kan by 
på. Og så gjorde det selvsagt 
inntrykk da rittet for to år siden 
hadde en målgang på Utah Beach 
hvor man mintes ofrene fra D-
dagen 6. juni 1944. Byene og 
landsbyene langs Middelhavet har 
sin sjarm, og gir mulighet til en 
dukkert på vei fra den ene 
målbyen til den andre. Korsika ble 
innlemmet i ruten for få år siden, 
også en perle å besøke. 

Vi har lange arbeidsdager 
inkludert krevende forflytning hver 
dag, men det er en gave å 
formidle fra et så variert og 
vakkert land. Og, overalt stiller 
folk opp. 15 millioner mennesker 
antas å bivåne rittet fra 
veikanten, og det er lokalt 
engasjement med konserter, 
tablåer, markeder m.m. som 
møter oss veifarende Tour – folk. 
Som et idrettsarrangement bør 
være, kultur og idrett i en fin 
forening. 
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"1968-2018, De hyller deres minne, vi 

starter om igjen" står det på en plakat i 

det man kommer inn på studentområdet i 

sentrum av Lyon.

 FRANSKE STUDENTER I GATENE MOT EN UDEMOKRATISK, KLASSEDELT 
HØYERE UTDANNING 

Denne uken tyr franske studenter igjen til gatene. Det snakkes subtilt om at Mai 68 skal 
gjenskapes, 50 år etterpå. Amfier okkuperes, universitetene barrikaderes, og 
forelesninger avlyses. Studentene protesterer i solidaritet med streikende togarbeidere, 
men også mot det de mener er ferd med å forsterke en allerede klassedelt høyere 
utdanning. 

Dina Dignæs Eikeland 
   - student ved Université Lumière 
Lyon 2 i Lyon, Frankrike 

I et land der høyere utdanning er 
splittet mellom eliteskoler og 
offentlige universiteter, mellom 
tøffe opptaksprøver som ofte 
krever to år med forberedelse på 
en såkalt prepa (egne skoler som 
over to år forbereder deg på 
opptaksprøvene til Les Grandes 

Ecoles) og fri adgang, er 
universitetet i Frankrike blitt 
symbolet på en demokratisk 
utdanning, åpen for alle. Dermed 
er det duket for protester når 
president Macron innfører en ny 
reform som vil gjøre det 
vanskeligere å komme inn på 
universitetene. Denne uken er de 
store universitetene i Paris, Lyon, 
Toulouse og Strasbourg okkupert 
av studentene. 
I dag har alle adgang til høyere 
utdanning i Frankrike. Det vil si, 
de offentlige universitetene. Det 



stilles ingen særskilte krav med 
tanke på karaktersnitt, om du så 
skal bli psykolog, advokat eller 
historiker. Det eneste kravet er 
fullført videregående skole. Dette 
tilsier at bachelor-gradene i 
Frankrike lider av et enormt frafall 
de første årene, over 60 prosent 
fullfører ikke sitt første år på 
universitetet. Konsekvensene er 
dårligere kvalitet på 
undervisningen, overfylte 
klasserom og enorm konkurranse 
på enkelte studier. Noen 
studieretninger er så etterspurt at 
det trekkes lodd om hvem som 
kommer inn og ikke, som følge av 
manglende kapasitet og økonomi til 
å ta imot alle. Dette lotteriet tilsier 
at en elev med svært gode 
karakterer kan bli nektet 
førstevalget sitt fordi 
tilfeldighetene ikke var på hans 
side. Med andre ord, systemet er 
på ingen måte ideelt. Allikevel, tatt 
i betraktning Les Grandes Ecoles 
som nesten alle er private, som alle 
har svært vanskelige 
opptaksprøver og som resirkulerer 
en styrende elite i landet (på 
administrasjonshøyskolen ENA, 
hvor så godt som alle ledende 
ministre har sin utdannelse fra er 
andelen studenter med bakgrunn 
fra arbeiderklassen på 4,5 prosent) 
er universitetene en sårt tiltrengt 
demokratisk institusjon. I tillegg, 
med en utdanning som fra tidlig 
barnealder systematisk prioriterer 
de barna som er 

født med en sølvskje i munnen, er 
det begripelig at studentene 
nådig vil gi slipp på universitetet 
slik det ser ut i dag. 
Den nye loven ORE (Orientation 
et Réussite des Etudiants) vil gi 
mer frihet til det enkelte 
universitetet til å fritt velge de 
studentene som er «best egnet.» 
Elevene som nettopp er ferdig 
med videregående skole må 
sende med en CV og 
motivasjonsbrev til søknaden sin. 
Dette kan virke vel så bra, og er 
ingen drastisk beslutning hvis 
man sammenlikner med andre 
deler av verden. I tillegg vil loven 
uten tvil øke både kvaliteten på 
undervisningen og minke antall 
frafall. Men tar man en titt på 
hvilke krav som stilles for å 
komme inn på arbeidsmarkedet i 
Frankrike, ser ikke bildet like 
idyllisk ut. Selv små kafejobber 
krever ofte 
universitetsutdannelse. Det 
argumenteres ofte med at den 
høye arbeidsledigheten blant 
unge skyldes universitetene og 
deres manglende evne til å 
tilpasse seg realitetene i 
arbeidslivet. Men sannheten er at 
for få jobber bygger helt 
urealistiske forventninger til å 
komme inn på jobbmarkedet. Med 
andre ord, et helt skjevt system 
gjør at franskmenn er helt 
avhengig av universitetet for å 
komme i arbeid. 



Situasjonen blir spesielt 
problematisk om man studerer 
hvordan det videregående 
systemet er lagt opp. I Frankrike, 
dersom man ikke har penger til å 
forflytte seg til en privat skole, 
forblir man på den videregående 
skolen man sokner til, skolen man 
geografisk bor nærmest. Slik legges 
det opp til at de som kommer fra 
fattige strøk, spesielt periferien 
rundt de store byene der 
kriminaliteten er høy, ikke får noen 
reel sjanse til å bryte ut av sosiale 
rammer før de skal inn i høyere 
utdanning. De private videregående 
skolene er som regel regnet som 
de beste, de ligger sentralt i byene, 
og de gir de beste mulighetene til 
videre studier. Men, de mulighetene 
som burde vært tilgjengelige for 
alle, blir forbeholdt den økonomiske 
eliten. 

Med andre ord, i håp om å 
profesjonalisere de franske 
universitetene og å skape et mer 
tilpasset tilbud til studentene, 
bidrar den nye loven til å 
forsterke de sosiale barrierene 
som allerede definerer mange 
unges hverdag. Macrons nye 
reform har ingen forankring i den 
virkeligheten de fleste 
franskmenn lever i. Skal loven 
fungere i praksis, må det først 
tas et oppgjør med et elitistisk 
samfunn der økonomisk og 
intellektuell kapital belønnes, 
mens mulighetene til de svakeste 
blir satt på vent. 



Lorelou Desjardins er en fransk jurist som 
har levd i alle verdens hjørner, før hun i 
2010 gav seg ut på den harde oppgaven å 
integrere seg i et land som Norge, hvor 
menneskene er kalde, klimaet ugjestmildt 
og vinprisene stive. Med sin franske sjarm 

Fem med Lorelou 
Desjardins

har hun kommet på innsiden av den norske kulturen, både på godt og vondt. På bloggen 
hennes, A Frog in the Fjord, skriver hun om alle mulige aspekter av det norske folk og 
land. I dag, etter åtte år i Norge, er hun aktuell med boken “En frosk i fjorden – Kunsten 
å bli norsk”. 

I boken beskriver hun sitt møte med den norske kultur gjennom humoristiske og sanne 
hendelser. Blant temaene er arbeidsmiljø, mattradisjoner, nordmenns forhold til alkohol 
og ikke minst deres særegne måte å flørte på, noe som alt kommer til live i 
kulturcocktailen vi kaller julebord.  Lorelous utenfraperspektiv gir grunnlag for en 
morsom og presis skildring ikke bare av Norge, men også det å befinne seg i et fremmed 
land med vidt forskjellige væremåter, og her treffer hun virkelig spikeren på hodet. 

Kan du fortelle kort om din bakgrunn og hva 
som gjorde at du endte opp i Norge? 

Jeg er utdannet jurist i internasjonal lov, og bodde i Danmark hvor jeg 
jobbet for det danske institutt for menneskerettigheter. Min kontrakt 
tok slutt og jeg let etter en ny jobb i København. Men ingen ville ansette 
meg, og jeg fikk beskjed flere ganger fra arbeidsgiver der at jeg var den 
mest kompetent som søkte, men at uten å være dansk hadde jeg ingen 
sjanse. Jeg utvidet søket mitt til ”pendling-avstand” til København fordi 
jeg hadde en kjæreste der: Malmø, Lund. Da jeg så stillingsbeskrivelse 
for en jobb i Oslo med Regnskogfondet tenkte jeg på en naiv måte at 
Oslo var veldig nært København og at dansk og norsk kultur var det 
samme. Målet var å være i Oslo i maks 2 år, men nå er det mitt niende 
år, still here!



Du har etterhvert bodd og tilbrakt tid 
i langt flere land enn mange selv tørr 
drømme om. Har du opplevd at det 
finnes noen kulturelle forskjeller 
eller holdninger som alltid byr på 
utfordringer, uavhengig av kontinent 
og land? 

Jeg har vokst opp i mange land 
fordi foreldrene mine var hippier 
– og ikke diplomater som mange 
tror. Vi bodde på Bali, Malaysia, 
Thailand, Australia og Frankrike 
da jeg var barn, og senere 
bodde jeg alene i Filippinene, 
Storbritannia, Canada, 
Indonesia, Danmark og 
selvfølgelig Norge. Jeg tror at 
måten jeg vokst opp hvor 
foreldrene mine sendte oss til 
den lokale skolen hvor vi måtte 
lære språket, få oss nye venner 
og bli vant med alt veldig fort 
har gitt meg gode 
observasjonsegenskaper og en 
stor kapasitet til å tilpasse meg 
hvor som helst. En venninne sa 
en gang at hvis jeg ble sendt til 
Antarctica hadde jeg blitt 
venner med pingviner i løpet av 

2 dager. 
Basert på min erfaring har folk i hele 
verden mye felles. De liker å bli 
forstått, føle seg unike med 
særegenheter for denne kulturen og 
denne nasjonen som er veldig 
annerledes enn naboens. For 
eksempel belgiske og franskmenn, 
nordmenn og svensker . Folk liker å le, 
og liker å lære fra andres kultur hvis 
de føler seg trygge. Jeg kan lage 
fransk mat til nordmenn, og lære dem 
om min kultur, men for å lære andre 
må man har lært noe fra deres kultur 
og. Det må være en utveksling. Ingen 
i verden liker å høre at deres kultur, 
språk og folk er dårlig, irriterende og 
barbarisk. 



Du skriver om mange sider ved fransk og 
norsk kultur som er veldig forskjellig. Er det 
noen områder du tror vil oppleves spesielt 
tøft for en typisk nordmann som flytter til 
Frankrike? 

Jeg syns at trafikk kan være 
vanskelig for nordmenn i 
Frankrike, alle sosiale koder 
rundt matlaging og spising. 
For unge nordmenn kan 
sjekking være en utfordring, 
siden de sosiale reglene der 
også er annerledes. I 
Frankrike er det ikke 
nødvendigvis når alle er fulle 
at folk flørter, dette kan også 

Med tanke på kjennskapen du har til begge kulturer, er det 
noe spesielt en nordmann bør jobbe med for å gjøre 

Jeg tror at man må lære seg 
språket, det er viktig i alle land, 
men spesielt i Frankrike hvor få 
snakker så godt engelsk at du kan 
dra på fest og bare snakke engelsk 
med alle. Tulling og vitser er også 
viktige, og å skjønne at sosiale 
koder som du kjenner fra Norge 
ikke er de samme i Frankrike. Det 
er mange regler som nordmenn 

ikke ser er regler, de tror at ”sånn 
er det”. Ja, det er sånn i Norge, 
men i Frankrike er det ingenting 
som heter julebord, kvinner prøver 
å ikke drikke seg fulle for å unngå å 
miste kontroll og kanskje bli utsatt 
for overgrep. Og det er ikke noe 
”hyttekultur”. Men de elsker det 
hvis du tar dem til din hytte i 
Norge, ingen tvil om det.

skje på en utstilling i byen 
med mange andre til 
stedet. Mens alle er edru. 
Franskmenn kaller seg 
kjæreste mye tidligere enn 
nordmenn, men det betyr 
langt mindre forpliktelse. 
Det er også mindre 
likestilling, siden det 
franske samfunnet er mer 
konservativt enn de fleste 



 
 

Til slutt, har du noen opplevelser, steder eller 
tradisjoner som må oppleves før man vender 
snuten hjem til Norge igjen? 

Mange nordmenn drar bare til 
Rivieraen i Frankrike. For oss 
franskmenn er dette et kjedelig og 
dyrt sted. Jeg anbefaler at dere 
opplever det ”ekte” Frankrike: dra til 
øyene i Bretagne (det er Sørlandet 
til Frankrike, alle drar dit på 
sommerferie), surfing på vestkysten 
nært Bordeaux, dra til Les Calanques 
i Marseille, les Cévennes er også en 
fantastisk og genuin nasjonalpark 
med elver og skog. Om du liker vin 
og god mat kan du dra til sør-vest, i 
området til Toulouse. Hvis du er 
etter gode relasjoner med 

franskmenn er det til disse stedene 
du bør dra, ikke til Paris. Les 
Pyrennées er også vakkert, og lista 
kan fortsette. I Frankrike kan man 
kjøre to timer og være i et helt nytt 
sted med vin, ost, landskap og folk 
som er helt annerledes. Og du kan 
være overrasket over hvor fort 
franskmenn inviterer deg hjem. For 
oss er ikke vårt hjem noe intimt som 
for nordmenn hvor det tar mye 
nærhet for å bli invitert hos familien. 
God tur!



100 år for den norske seksjonen i Rouen
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Hvert år sendes åtte norske elever til Lycée Pierre Corneille i Rouen 
for å gå treårig videregående skole. Den snart 100 år gamle 
norskseksjonen ved skolen består av alle de (normalt 24) norske 
elevene og en seksjonsleder. På forespørsel fra redaksjonen vil nå vi i 
seksjonen fortelle dere medstudenter rundt om i Frankrike litt om 

Den norske seksjonen ved 

Lycée Pierre Corneille 

Historie 

Året var 1918. Første verdenskrig var 

over, og Frankrike hadde mista mange 

soldater i løpet av de fire 

foregående åra. Som et tiltak 

for å bygge opp igjen landet, 

tenkte Frankrike at de kunne 

"spe på" befolkninga litt med 

noen unge nordmenn. For 

Norge sin del var dette en 

glimrende mulighet for å 



styrke det internasjonale 

samarbeidet sitt samt å gi 

norske ungdommer muligheten til 

å oppleve fransk kultur. Det 

endte med at den franske og den 

norske regjeringa inngikk en 

avtale om å hvert år sende en 

gjeng gutter nedover til Rouen.

På den tida var forholda mye 

strengere enn i dag; elevene 

bodde da i et lite bygg inne på 

skolen, og det var bare så vidt 

de kunne gå ut et par timer 

onsdag ettermiddag. 

Kommunikasjonsmidlene var også 

veldig begrensa sammenligna 

med dagens, så det ble ikke mye 

kontakt med familie og venner 

heime i Norge.

Seksjonen blir altså 100 år i høst 

(og det skal feires!), men sjølve 

skolen derimot er over 400 år!  I 

1593 ble Collège de Bourbon 

bygga av byens erkebiskop 

Charles de Bourbon med støtte 

fra Jesuittordenen, som hadde 

som formål å utdanne ungdom 

fra aristokratiet og 

borgerstanden etter en streng 

katolsk doktrine. Skolen ble 

seinere utvida litt etter litt, og 

faga endra seg i takt med 

behovet til samfunnet. Det har 

også vært flere restaureringer, 

men det eldste bygget er 

fremdeles intakt og brukes den 

dag i dag. Blant de mest kjente 

elevene gjennom disse 400 åra 

finner vi tre kjente forfattere: 

Charles III de Bourbon de Vendôme



Pierre Corneille, Gustave Flaubert 

og Guy de Maupassant, hvorav 

den førstnevnte var så heldig å 

seinere få oppkalt skolen etter 

seg.

Rouen 

Tar du toget en stor time nord-

vest fra Paris kommer du til byen 

Rouen, hovedstaden i Normandie, 

og også kjent som Frankrikes 

Bergen. Med sine 450 000 

innbyggere er den etter norsk 

standard ganske stor, mens den i 

Frankrike anses som liten til 

middels (12. største). Sjølve 

bykjernen måler omtrent 100 

000 innbyggere.

La oss ta været først. For ja, det 

er nesten som Bergen, kanskje 

verre. Det går nesten ikke en dag 

uten at det regner, og de dagene 

det faktisk er sol, regner det av 

og på annenhver time. 

Sommeren er sjølsagt lengre og 

varmere enn i Norge, men så 

mye regn har vi aldri sett maken 

til! Vind er det også nok av, så 

været minner mye om norsk 

vestlandsvær.

Så hopper vi litt tilbake i tid. Som 

mange av dere sikkert vet dro jo 

norske vikinger flere ganger på 

tokt i Normandie (derav navnet). 

Men ikke nok med at de plyndra 

bygninger og stjal verdisaker, 

men i 911 kom faktisk den 

norske vikinghøvdingen Ganger-

Rolv, aka Ålesunds sønn, og tok 

over Normandie, og ble utnevnt 

til hertug over regionen. 

Studentforeninga til seksjonen 

har derfor tatt intet mindre enn 

nettopp Ganger-Rolv til navn. På 

fransk kalles han Rollon, og det 

er uenigheter om han faktisk var 

norsk, dansk eller noe annet. Det 

er for øvrig en statue av han i 

rådhusparken, og det sies han er 

gravlagt i katedralen.



Skolelivet 

Så over til kanskje den mest 

interessante delen. Allerede fra 

første skoledag blir vi integrerte i 

franske klasser og tar 

undervisning på fransk på lik 

linje med de franske elevene. 

Unntaka er engelsk, som vi 

norske første- og andreklassinger 

tar sammen (fordi franskmenn 

suger i engelsk), og norsk. Derfor 

er det svært vanskelig å henge 

med i timene de første månedene 

for de som ikke hadde fransk på 

ungdomsskolen. Det er nemlig 

ikke et krav om å ha 

franskkunnskaper på forhånd; 

samtlige elever gjennomfører et 

intensivt forkurs i fransk i Oslo 

før avreise. Men sjøl om kurset 

legget et godt grammatisk 

grunnlag, kommer man ikke 

langt med det lille ordforrådet 

man har. Det jobbes derfor hardt 

med språket den første perioden; 

vi har både 

grammatikkundervisning med 

seksjonslederen og ekstratimer 

med fransk med en fransk lærer. 

Når det til tider kan være tøft å 

henge med, er det veldig chill at 

lærerne ikke forventer så mye av 

oss norske. Skjønner man ikke ei 

innlevering, drar man bare 

«norskkortet». Samtidig er ikke 

det faglige nivået så mye høyere 

enn i Norge som vi trodde 

(faktisk litt lavere på noen tema 

på førsteåret), og når vi i tillegg 

har DET gode miljøet i 

seksjonen; som drives fram av de 

tre grunnprinsippa til Ganger-

Rolv: tradisjon, respekt og 

samhold; er det nesten 

upåklagelig. 

Noe vi har fått oppleve, er 

overgangen fra å ha nære lærere 



som man faktisk kan snakke med 

om det meste, til å ha noen som 

minner mer om forelesere som 

ikke bryr seg i det heile tatt om 

hvordan vi har det. Da er det godt 

å ha en seksjonsleder som 

fungere som en ekstra-mamma/

pappa. I tillegg til å undervise i 

fransk grammatikk (det første 

halvåret) og norsk litteratur, 

historie og samfunnsfag, er h*n 

også fungerende verge for oss og 

signerer papir i hytt og pine – for 

som dere vet, er det noe 

franskmenn liker så er det 

byråkrati. 

Avslutningsvis vil vi sende en 

hilsen til våre brødre og søstre i 

Bayeux og Lyon, og ønsker alle 

sammen rundt om i landet en 

fortreffelig vår! 
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“De kaller meg forventningsknuseren”

Døren går opp, vinden slipper tak og mørket blir til vidunderlig lys. Innendørs 
står kun én mann. Han er iført en grå blazer og hvit skjorte. Nedentil har han 
trådd til med en beige bukse, komplementert med svarte ankelsokker og 
dressko. Hans navn er Lars Nyhammer Hosøy, og han har regissert tidenes 
førte norskfranske skolerevy. Om under ti minutter skal en oppstilling han 
har planlagt i halvannet år fremføres.

Ole-Magnus Høiback 
  - student ved INSA Toulouse 

Folkemengdene strømmer til. 
Nordmenn som franskmenn 
begynner etterhvert å fylle opp 
amfiet. Stemningen er munter, 

og forventingene store. 
Regissøren selv ønsker de 
frammøtte velkommen. Han 
forsvinner i kulissene. Lyset 
dimmes og sceneteppet dras til 
siden. Det starter!

Ut på scenen kommer Palma 
Persson, spilt av sin tvillingsøster 
Amanda Persson. Med seg har 



hun et arsenal av skolens beste 
norske og franske skuespillere. 
Situasjoner på skolen og det private 
blir tatt på kornet og glimrende 
fremført av rolleinnehaverne. 
Vitsene treffer tett som hagl, med 
den konsekvens at publikum mister 
flere humoristiske poeng; slik også 
skuespiller Folke Kvinnesland 
Skrunes selv forklarer i etterkant: 
”Helt i starten er det en vits, en god 
gammeldags knock-knock joke, 
oversatt til fransk, men den gikk 
dessverre bort”. I det Skrunes 
begynner fremførelsen av vitsen for 
ivrige lyttere som har samlet seg 
rundt han, skyter regissøren selv inn 
fra andre enden av rommet ”Ja, den 
forsvant helt!” Ved litt nærmere 
diskusjon blir de enige om akkurat 
hva som gikk galt, men de er likevel 
svært fornøyde med kveldens 
innsats.

Etter 45 minutter med sang, dans 
og slibrige one-linere møtes 
skuespillere og tilfredse 
publikummere til premierefest i 
Toulouse sentrum. Over flere glass 
champagne blir det uttrykt glede og 
sorg over at det er over, men også 
lettelse blant enkelte av 
bidragsyterne. På spørsmål om det 
er noe hun kunne tenke seg å gjøre 
igjen svarer Amanda Persson 
kategorisk: ”Nei, jeg tror ikke det. 
Jeg har hatt litt problemer med å 
vite når jeg skal jobbe med 
eksamener og revyen. Revyen har 

alltid vært viktig, for den har vært 
veldig snart, men samtidig så må 
jeg prioritere eksamenene.” 

På tur rundt i lokalet er det 
vanskelig å unngå lovord og 
superlativer om både regissøren og 
skuespillerne. Sandra Lekve hadde 
blant annet dette å si: ”Teateret te 
Lars va veldig bra. Eg hadde store 
forventninger, og forventningene 
blei bare heilt knust fordi eg blei 
bare så sjokkert over kor bra det 
va. Herregud!” Lars selv repliserer 
kjapt: ”De kaller meg 
forventningsknuseren”.

Kulturredaktøren i .frANSA er 
storfornøyd med oppsetningen og 
ser ikke bort ifra at enkelte av 
skuespillerne og regissøren selv, 
blir å finne på teater verden over 
om ikke lenge.






