
JA, DA VAR FØRSTE SEMESTER OVER

CHOCOLATINE 
ELLER PAIN AU 
CHOCOLAT? 
Erling Vist har svaret i 
denne utgaven av .frANSA.

Januar 2016 // Utgave nr. 2 
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BLA OM FOR Å 
LESE OM: 
Ruiner, varmluftsballonger, 
en italiensk taxiflåte.
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Januar 2016

KOMMENDE ARRANGEMENTER
13. Februar: Landsmøte for ANSA Frankrike 
i Toulouse  
 
21.-24. Januar: Pyrra 2016 - skihelg i 
Andorra
FEBRUAR / MARS

A
N

SA
 F

R
A

N
K

R
IK

E
To

m
as

 E
ng

eb
re

ts
en

 
G

yr
o 

R
ei

er
se

n
   

   
   

   
  K

aj
a 

M
ar

ie
 J

ov
al

 
   

   
   

   
  E

iv
in

d 
N

ils
en

 
H

åk
on

 F
ur

e
la

nd
sl

ed
er

.fr
an

kr
ik

e@
an

sa
.n

o 
ne

st
le

de
r.f

ra
nk

rik
e@

an
sa

.n
o 

in
fo

.fr
an

kr
ik

e@
an

sa
.n

o 
ok

on
om

i.f
ra

nk
rik

e@
an

sa
.n

o 
re

da
kt

or
.fr

an
kr

ik
e@

an
sa

.n
o 

Forsidepike: Anniken Solberg
Foto forside: Karl Døhlen 
Foto over: Claire Kvalheim Kieffer Photography
FEBRUAR / MARS

mailto:landsleder.frankrike@ansa.no
mailto:nestleder.frankrike@ansa.no
mailto:info.frankrike@ansa.no
mailto:okonomi.frankrike@ansa.no
mailto:redaktor.frankrike@ansa.no
mailto:landsleder.frankrike@ansa.no
mailto:nestleder.frankrike@ansa.no
mailto:info.frankrike@ansa.no
mailto:okonomi.frankrike@ansa.no
mailto:redaktor.frankrike@ansa.no


�3

TI POSTER 1189X1682_VECTO.indd   1 02/09/15   12:09



�4

Det har vært en innholdsrik høst 
for ANSA Frankrike. For ikke å 
snakke om at Frankrikes 
hovedstad på både godt og vondt 
har blitt satt på kartet i løpet av 
den siste tiden, har ANSA-
aktiviteten i landet vært på topp: 
Vi har bevitnet den ene 
milepælen etter den andre. 
Lokallagene har arrangert 
julebord, vi har hatt kick-off i 
Milano sammen med andre 
ANSA-land og vi har fått nytt 
lokallag i Reims. På toppen av det 
hele har Norsk-Fransk Forum blitt 
arrangert i Paris for første gang, 
og det med rekordmange 
deltakere. Alt dette kan du lese 
om i denne utgaven av .frANSA, 
som nok en gang er snekret 
sammen takket være .frANSA-
sjefen Håkons glimrende 
ekspertise. De andre flotte 
styremedlemmene har selvsagt 
også hatt sitt å drive med. Først 
og fremst har infosjefen Kaja 
nedlagt en imponerende mengde 
arbeid i forhandling med lokalene 
vi har brukt på NFF. Uten denne 
innsatsen hadde det aldri vært 
mulig å organisere et så stort 
arrangement fra bunnen av i den 
store og skumle Paris-jungelen. 
Ved siden av dette har 
pengesjefen Eivind løst alle 
økonomiske utfordringer, og 
nestsjefen Gyri jobber ivrig med å 
ordne i stand både landsmøtet og 
Pyrra-turen til ANSA Toulouse.

Det er nemlig snart landsmøte, og 
det betyr at vi i landsstyret gir 
stafettpinnen videre. Det blir 
vemodig å forlate stillingen som 
landsleder, men jeg stoler på at 
jeg får overlate ANSA Frankrike-
ansvaret i trygge hender. Jeg 
mener at vervet i landsstyret har 
gitt meg en unik mulighet til å bli 
kjent med norske studenter både i 
og utenfor Frankrike, og det tror 
jeg resten av styret kan si seg 
enige i. I tillegg får man som 
styremedlem verdifull erfaring 
med organisasjonsforståelse og 
kommunikasjon med aktører i 
næringslivet. Dette kommer uten 
tvil godt med når man går over i 
arbeidslivet. Oppfordringen er 
dermed enkel: Still til valg på 
landsmøtet! Vi i det nåværende 
styret vil gjøre vårt beste for at 
overgangen til det nye styret går 
så knirkefritt som mulig.

Et verv i landsstyret er altså en 
investering i fremtiden. Og det 
mener jeg det er viktig å ha fokus 
på når man fortsatt har et stort 
stykke fremtid foran seg. Jeg 
drømmer om å redde verden fra 
krig, fattigdom og klimakrise, og 
heldigvis er jeg ikke alene. Man 
kan jo ikke redde verden alene. 
Alt handler om å bidra. Den 12. 
desember 2016 var datoen for 
vedtaket av en historisk avtale i 
Paris: 195 land ble enige om å 
begrense den globale →

INVESTER I FREMTIDEN!
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oppvarmingen til mellom 1,5 og 
2 grader. Alle skal bidra for 
fremtiden - for så lenge alle 
bidrar litt, vil man se resultater. 
Og det innebærer en mengde 
investeringer. Grovt sett er det 
faktisk ikke verre enn det. Det 
krever mange ressurser å 
bygge en solcelle (jeg har 
faktisk gjort det selv; INSA ftw), 
men så fort den er ferdig, har 
man gratis strøm for resten av 
livet. Eller, som ordtaket sier: 
"Gi en mann en fisk…"

Vi befinner oss midt oppi en 
aktiv periode for jobbsøking. I 
den forbindelse har jeg snublet 
over uttrykket "investering i 
fremtiden" mange ganger i løpet 
av de siste månedene, og det 
er derfor jeg velger å nevne det 
i min faste .frANSA-spalte. 
Dette prinsippet går igjen på 
uendelig mange plan, både i 
stor og liten skala. Vi som 
studenter vet jo det godt; vi tar 
jo ikke studiene for ingenting. Vi 
gjør hver vår 
fremtidsinvestering slik at vi 
sammen kan føre samfunnet 
inn i fremtiden når vi blir 
voksne.

Men det livet egentlig handler 
om for mange er å finne en god 
balanse mellom dette og 
"YOLO"-prinsippet. I 
utgangspunktet er jo mennesket 
bare konstruert for å spise og 

formere seg, eller med andre 
ord: Å ha det gøy. I dag vil vi jo 
også gjerne spise og formere 
oss, og egentlig bare leve livet 
uten å tenke konsekvenser, 
men med kaoset vi omgir oss 
med i dagens verden er det ikke 
like enkelt å ha det gøy med 
god samvittighet. Så hvor mye 
tid kan man egentlig tillate seg 
å bruke til å bare ha det moro? 
Politikernes løsning er penger. 
Moro koster penger, og for å få 
penger må man jobbe. Men jeg 
går ikke på Sciences Po, så jeg 
overlater temaene politikk og 
penger til dem som har peiling 
på den slags.

De fleste blant oss som har 
valgfriheten til å gjøre det, 
velger å jobbe med ting de 
synes er gøy, og gir sitt bidrag 
til samfunnet på den måten. To 
fluer i én smekk, på en måte. 
Og for så vidt er det også en del 
av min egen plan, selv om jeg 
ikke helt vet hva jeg egentlig vil 
jobbe med. Det er derfor jeg i 
mellomtiden griper alle 
muligheter til å investere i 
fremtiden. Og de mulighetene 
er mange så lenge man bare 
legger ned bittelitt innsats i å 
oppsøke dem. Det var sånn jeg 
plutselig endte opp i Frankrike 
uten å egentlig vite nøyaktig 
hva det var jeg hadde kastet 
meg selv ut i. Forhåpentligvis vil 
det hele ende opp med at jeg 

kan gjøre noe som både er kult 
og viktig når jeg blir voksen. 
Også er det jo veldig kult å 
studere også. Uansett er all 
erfaring god erfaring.

Det var nok klisjeer fra meg for 
denne gang. Avslutningsvis vil 
jeg benytte anledningen til å 
minne om ANSAs 
beredskapsplan. Mange av 
ANSA Frankrikes medlemmer 
var nært berørt av 
terrorhendelsen i Paris i 
november. ANSA som 
organisasjon er svært opptatt 
av trygghet for studenter i 
utlandet, og gjør derfor sitt 
beste for å fungere som et 
støtteapparat i tilfeller som 
dette. På ANSAs nettsider 
finnes kontaktinformasjon til 
både ANSAs sosialrådgiver og 
til Sjømannskirken, som ANSA 
har et samarbeid med. Disse 
kan alltid kontaktes når noe 
uforutsett skulle oppstå. I tillegg 
står selvfølgelig ANSAs 
tillitsvalgte også til disposisjon.

Håper vi ses i Toulouse i 
februar, og lykke til med 
semesteret!

Vennlig hilsen,
Tomas Engebretsen  
Landsleder ANSA 
Frankrike
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Fridtjof Lyse Falk
Student ved Sciences Po i Reims

Den første helgen i oktober 
inviterte ANSA Italia, Frankrike, 
Sveits og Spania til kick-off i 
Milano. Medlemmer fra 
Frankrike, Spania, Sveits, 
Østerrike, samt representanter 
fra ANSA sentralt, møtte villig 
opp. Vi fikk nye bekjentskaper, 

møtte igjen gamle venner, fikk servert nyttige 
foredrag og ikke minst festet fra oss i Nord-Italias 
største by. 

Det hele startet fredag, da vi ankom noe sporadisk 
fra våre respektive studiesteder, og slo oss ned på 
hostellet. Rapportene beskriver en hyggelig 
aperitivo, selv om undertegnede ankom for sent til å 
delta. Det var nok en del som kjente 

søvnunderskuddet da vi møtte opp til frokost i halv 
ni-tiden, før det ble felles avgang til 
Bocconiuniversitetet. 

Universitetet ligger sentralt til ved Parco Ravizza, og 
vi langveisfarende nordmenn var veldig fornøyd med 
å få sett denne verdenskjente institusjonen. 
Snapchat-geofiltre ble hyppig brukt. Etter at 
landsstyrene hadde fått presentert seg og sine 
planer, fikk vi interessante foredrag fra ANSA-
president Jakob Aure, hovedstyrepresentanter, 
Norges visekonsul i Milano, ANSAs sosialrådgiver 
Hanne Refsdal og ikke minst Sjømannskirkens 
studentprest, Bjørn Olav Bøe. Høydepunktet for 
mange var nok presentasjonen til Arnstein Aassve, 
dekan for bachelornivå på Bocconi. Med sitt «Fra 
Molde til Milano»-foredrag, mønstret han mye latter 
og fikk kanskje noen til å tenke to ganger på å dra 
rett tilbake til Norge etter endte utenlandsstudier. På 
Bocconi gjennomførte vi også case-oppgaver under 
ledelse av vår kjære studentprest.

KICK-OFF I MILANO 
 Denne banden utgjør deltakermassen på årets Kick-Off, som i år var i Milano. Bildet har jeg tatt fra 
ANSA Italia sin Facebookside. Jeg hadde en diskusjon nylig med en kar om hvordan det funker med 
rettigheter og sånn når ting ligger på Facebook, men vi kom ikke frem til så mye, men så vet dere i 
alle fall hvor bildet er fra. [red.]
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I etterkant av arrangementet hadde vi noen 
timer til å nyte Milano på egenhånd. 
Mange dro ned til området rundt den 
storslåtte katedralen, og jeg og resten av 
gjengen fra Reims satte virkelig pris på 
Brera-distriktet, med sine trange gater og 
sjarmerende atmosfære. Deretter var det 
bare å komme seg til hostellet, og gjøre 
seg klar til bankett på Trattoria Toscana. 
Det ble i aller høyeste grad en norsk aften i 
Milano - inkludert allsang mellom og etter 
rettene. Etter banketten ble den norske 
delegasjonen litt mer splittet, idet vi 
okkuperte hele taxi-flåten i Milano for å 
unngå høljregnet. Mange av 

oss dro videre på nattklubb, andre til en 
bar, imens noen (les meg) gikk og kjøpte 
is. 

Morgenen etter samlet vi oss til frokost, og 
med det var en meget innholdsrik og 
vellykket helg over. Vi fikk både kulturelt, 
intellektuelt og sosialt påfyll, og samholdet 
ANSA skaper kunne virkelig føles. Vi håper 
å se igjen våre venner fra Italia, Spania, 
Sveits og Østerrike om ikke lenge, og flere 
av oss ønsker å dra på noen av de 
spennende arrangementene de andre 
landene steller istand. 

Øverst: Bilde fra ANSAbloggen (som er verdt å 
sjekke ut)
I midten: Glade folk 1
Nederst: Glade folk 2 
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Ida Juel Solheim
Student ved Sciences Po i Reims

”O jul med din glede” utbrøt 
lokallagsleder Anita da hun 
åpnet døren for de spente 
medlemmene av det nylig 

stiftede lokallaget ved navn ANSA 
Reims. Denne kalde vinternatten i november var det 
nemlig duket for vår aller første adventssamling. Da 
de fremmøtte tredde inn i stuen var det som om å bli 
brakt tilbake til Norge, og i noen timer glemte vi alt 
som het eksamensstress. Julestjernen i vinduet, 
direkte importert fra IKEA, var tent og bordet pent 
dekket. Champagne, som ellers så ofte florerer i 
Reims, var til anledningen byttet ut med gløgg. 
Risengrynsgrøten ble servert og alle koste seg i 
hverandres selskap tross de nå ganske vanlige, 

men vennskapelige, periferi vs hovedstad-
diskusjonene. Denne gangen var det ingen ringere 
enn Magnus som stakk av med mandelen og ble 
den heldige vinner av en hjemmelaget 
”marsipangris” med en liten fransk vri. Gode og 
mette tok vi fatt på kveldens første konkurranse; 
pynting av pepperkakehus. Ellers så kjønnsnøytrale 
ble det denne gangen delt opp i ett guttelag og ett 
jentelag. Noe som resulterte i to nokså forskjellige 
og mer eller mindre samfunnsaktuelle hus. Svært 
fornøyde med egen innsats ble det så allsang arm i 
arm rundt bordet. Kvelden ble rundet av med en 
quiz der vi fikk testet både religiøse, geografiske og 
kulturelle kunnskaper. Noen ble kanskje overrasket 
over å høre at Mongolia huser verdens kaldeste 
hovedstad, mens andre over at Jesus aldri slo 
Maria. En ting er sikkert, vi fikk i hvert fall ikke 
mindre lyst på å komme hjem til norsk jul.  

ADVENTSSAMLING MED ANSA 
REIMS 
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NOTRE LANGUE 
Det har vært mye debattert hvorvidt «pain au chocolat» eller «chocolatine» er den korrekte 
betegnelsen på dette populære bakverket vi alle kjøper hver søndag formiddag. Erling Vist er fast 
spaltist for .frANSA. Han har et knippe doktorgrader i no språk og no greier. 

Det franske folk forenes i sin kjærlighet for frihet, 
likhet og brorskap. Det splittes imidlertid i 
spørsmålet om hvordan man korrekt ber om å få en 
sånn nice sjokoladegreie. Kartet viser den 
geografiske fordelingen av de to leirene. 

Franskmenn har lang tradisjon for standardisering 
og sentralisering. (jeg mener, de fant opp meteren 
og var tidlig ute med å utvikle et standardmål) 
Dermed er det fristende å allerede her konkludere 
med at «pain au chocolat» er korrekt ettersom den 
store majoriteten av befolkningen sverger til det. Det 
ville vært en grov forenkling og et dramatisk feilskritt. 

La oss se på opphavet til bakverket. Alt av 
wienerbrød kommer opprinnelig fra, ikke 
overraskende, wien. Eller Østerrike da. På 
1800tallet var Frankrike og Østerrike to av de 
viktigste stormaktene i Europa og hadde en 
omfattende kulturutveksling. I 1832 startet 
Østerrikeren Auguste Zang opp et bakeri i Paris. Der 
solgte han sine «Schokoladencroissants». Det ble 
umiddelbart en suksess og solgte som varmt 
hvetebrød. Franskmenn digger ikke å ha med 
fremmedord å gjøre, så de transformerer dem fort til 
et nytt fransk ord. På det 

Auguste Zang, en slags pain au chocolat’ens far 

fonetiske planet er forskjellen mellom 
«schokoladen» og «chocolatine» liten når de uttales 
av en franskmann. En anerkjent teori er dermed at
«Schokoladen-croissant har utviklet seg til 
chocolatine. 

Hva med andre land?
I tysktalende land snakker man 
om«Schokoladencroissant». I anglofone land er det 
gjerne «Chocolate croissant» som gjelder. I 
latinamerika sier de «Chocolatine». Andre lands 
betegnelser bringer oss med andre ord ikke mye 
nærmere gralen. 

Vi har bare ett verktøy igjen: fornuften
Det er ingen andre land enn i Frankrike at man i det 
hele tatt snakker om «Brød». For at noe skal være 
et brød må deigen være en brøddeig, altså må det 
være gjærbakst. Betegnelsen «Pain au chocolat» er 
dermed misvisende ettersom det overhodet ikke har 
noe med brød eller gjærbakst å gjøre. 

Konklusjon:
Jeg har lingvistiske og deduktive resonnementer 
med meg når jeg en gang for alle avgjør at det heter
CHOCOLATINE.  
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Du reiser aldri alene. Det er ANSA sitt velkjente og kraftige slagord. ANSA tilbyr hjelp, rådgivning, 
forsikring, listen er lang. Ettersom det ikke er noen reiseguide å finne på ANSA sine nettsider, 
har .frANSA påtatt seg å fylle dette hullet. 

Studenter har dårlig råd, liker kule ting og har ikke rukket å bli gamle nok til å sette pris på 
sydenturer, shopping og sightseeing. I denne guiden presenterer vi et knippe nøye utvalgte reisemål 
som du ikke finner i andre reiseguider.              Håkon Fure, Redaktør av .frANSA

Ruiner. De har til alle tider fascinert 

oss mennesker. De har en kraftig 
effekt på oss, de minner oss på en 

visuell og direkte måte om fortiden. 
Ekstra inntrykksfullt blir de når de er 

helt nye fordi det er så håndgripelig 
og nært. 

Detroit er selve symbolet på at vekst 
og utvikling kan snu til katastrofe og 

undergang i løpet av et menneskeliv.
Helt ordinære bygninger står for 

forfall. Nedgangstidene i Detroit har 
bare vart noen få tiår, men det er 

gripende å se hvor fort ting kan gå 
rakt ad undas. Absolutt verdt å se. 
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Det røde feltet indikerer hvor de fire 

Pitcairnøyene ligger. Bare SE hvor øde det er. 
Befolkningen på 56 mennesker stammer fra 

overlevende etter Bountymytteriet den 28. april 
1789. For å komme seg dit kan man enten 

seile dit selv eller bli med forsyningsbåten som 
livnærer øyen annenhver måned. 

Her finner du ikke Sara, McDonalds eller 
Starbucks. Faktisk er dette et av de stedene 

hvor du kommer deg lengst unna det tullet der. 
Og det er nettopp derfor Pitcairnøyene er et så 

brilliant reisemål. Det er egentlig ingenting der. 

Denne landsbyen er desidert det billigste av 
reisemålene på listen. Det er dessuten relativt 
lettvint å reise dit når man er student i 
Frankrike. Den ligger rett ved Verdun i Meuse. 
Under første verdenskrig ble landsbyen erobret 
av tyskere og franskmenn hele 16 ganger. I 
1913 var det 422 innbyggere der, inkludert en 
baker. I dag er det offisielle innbyggertallet i 
landsbyen null mennesker. Det er ikke mye å 
se der ettersom de fleste husene er sprengt i 
fillebiter og gatene igjen er blitt til skog. Det er 
imidlertid noen interessante skilt som viser hvor 
gatene har vært. Med dette lanserer vi 
konseptet «hybridferie», altså byferie og 
skogstur i ett.
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JULEBORD MED ANSA TOULOUSE  
Eller «Toulla» som de kulere nordmennene fra østlandet pleier å si. Ja, altså Julebord. Herregud. 
[red.]

Oddne Mikal Råheim
Student ved INSA i Toulouse

Den 28. november 2015 

inntok et femtitalls norske 
studenter restauranten J’Go 

i Toulouse sentrum for å 
drikke av livets essens rett 

fra kartongen. En kulinarisk opplevelsesreise, 
synging, dansing og den gode samtale.

Klokken åtte ankom herrene og damene lokalet fra 
sine respektive herre- og damevorspiel med 

hilsener, klemmer og tårevåt gjensynsglede. 
Forventningene til kvelden var høye.  

Drikken og maten ankom bordene og festen var i 
gang. Mellom maten fikk vi servert to fantastiske 

damenes- og herrenes tale, en takketale fra 

vinneren av en duell i å spise opp desserten raskest 
og prestisjetunge kåringer som vi håper de 

ærverdige vinnerne stolt kan ha med på sin cv og 
profil på LinkedIn.

Maten var spist opp, takk for maten talen var holdt 

og stemningen var stigende. Dette merket 
franskmennene i salongen ved siden av med stor 

ekstase da de hørte oss synge melodien ”Milord” av 
Edith Piaf , dog med en noe alternativ tekst. Vi var 

glad for at franskmenn ikke kan norsk.
Etterpå bar det opp til baren der kveldens vingeslag 

på dansegulvet fant sted før vi omsider returnerte 
hjemover.

Tusen takk til alle som deltok og festet med oss!

Ja, skal vi se, hvor var jeg - julebord, ja. Nei vet du hva det får være måte på, vi har sett nok ANSA-medlemmer sittende rundt bord 
og smile. Dette bildet er jo langt mer hysterisk. Det er fra en slags LUFTBALLONGFESTIVAL i Rocamadour. Jeg mener flyet er 
funnet opp for lengst, men jeg må jo innrømme at det ikke er like moro. [red.]
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LOKALLAGENE I ANSA FRANKRIKE 

TOULOUSE

Leder
Gyri Reiersen

Redaktør
Henrik Strand

Økonomiansvarlig 
Ragnhild Holden 

Styremedlemmer  
Oddne Mikal Råheim
Jon Eide Langørgen  
 

PARIS

Leder
Christoffer Stenseth
 
Nestleder og sekretær
Ørjan Gjerme

Økonomiansvarlig
Mikael Kristianslund

Styremedlemmer
Julia Krohn
Trude Nytun
Håvard Baustad

REIMS

Leder
Anita Slemdal Skarpås
 
Sekretær
August Rud Jacobsen

Økonomiansvarlig
Elise Tingvoll

Informasjonsansvarlig
Fridtjof Lyse Falk

Det er tre lokallag i ANSA Frankrike. Styrene velges hver høst. De er ansvarlige for ANSAs virke lokalt og 
arrangerer blant annet lokale arrangementer. Dersom det er flere nordmenn i samme by er det mulighet for 
å starte opp nye lokallag. Ta gjerne kontakt med landsstyret for mer informasjon.
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Da jeg stilte som kandidat til å 
bli redaktør for .frANSA husker 
jeg at visjonene raste gjennom 
hodet mitt. For aviser har til alle 
tider betydd mye for meg. 

Jeg husker da jeg var med far 
på jobb fra tid til annen i den 
alderen jeg fortsatt ikke rakk 
ham over navlen. Vi gikk 
sammen gjennom Bergen 
sentrum til universitetet hvor 
han arbeidet. Disse turene er 
de første minnene jeg har fra 
avisenes verden. For far kjøpte 
alltid tre-fire aviser på veien. 

Deretter gikk gjerne turen 
videre til et bakeri. Far visste å 
gjøre stas på sin yngste sønn 
og rev gjerne i et 
napoleonskakestykke midt i 
uken. Vi utvekslet nesten ingen 
ord, for han var godt begravd i 
avisene sine. Det ble dermed til 
at jeg bladde gjennom de 
resterende avisene. Særlig 

husker jeg sensasjonen det var 
bare å bla om en side i 
LeMonde ettersom sidene 
nærmest var større enn meg 
selv. Jeg kunne ikke lese fransk 
- jeg kunne vel ikke engang 
lese norsk. Likevel forsøkte jeg 
kontinuerlig å gjøre det min far 
gjorde: nemlig å sitte med bena 
i kors, rynke på nesen, kremte 
litt, væte en finger for endelig å 
bla om. Prosessen ble avsluttet 
med den sindige ristingen av 
avisen som retter opp sidene og 
forårsaker den karakteristiske 
knitringen i avisen. 

Dette var min avisdebut.

En aktivitet mine besteforeldre 
har brukt et liv på å 
perfeksjonere er «Å lese aviser 
på formiddan’ med en kaffekopp 
og et stykke eplekake til». Det 
kan være opptil fem-seks 
personer i rommet uten at noen 
sier noe på et kvarter fordi alle 
leser hver sin avis. Stillheten 
avbrytes gjerne av monologer 
som «Jøss. Meldt storm til uka.

Mer og mer innser jeg at denne 
aktiviteten er noe av det 
vakreste mennesker kan gjøre 
sammen. Sensasjonen av å 
ikke ha noe man skulle gjort, en 

brennheit kaffekopp og den 
nesten litt døsige stillheten er 
det som skal til for at jeg oppnår 
dyp sjelefred. 

Avisleserne kommer i mange 
fasonger. Noen nøyer seg med 
å pløye gjennom overskriftene 
og la de unyanserte 
oppfatningene sine bli enda mer 
unyanserte. Andre nileser 
sportsbilaget og bruker resten til 
å fyre opp i peisen med.

Ingen aviser er laget for å leses 
som bøker. Man står fri til å 
hoppe frem og tilbake og velge 
ut hva man vil lese.  
 
Jeg har nå utgitt to utgaver 
av .frANSA og takker for et flott 
redaktørår. Jeg retter en stor 
takk til alle som har bidratt med 
innlegg og redigering. Jeg 
håper .frANSA har informert, 
underholdt og inspirert. 
Nyt siste side med kryssord og 
en kruttsterk kopp kaffe. 

Vennlig hilsen,

Håkon Fure  
Redaktør ANSA 
Frankrike

Dersom du leser dette betyr det at du 
har lest 12 sider og har igjen to. 
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(På fransk og litt tysk) 
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