
Mitt navn er Tiril, jeg fikk tildelt Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom høsten 2021. 

Dette stipendet har vært til stor hjelp for meg under studiet mitt som edelstensfatter i 
Hanau i Tyskland. Det er en studie som går ut på å feste stener i smykker, både 
praktisk og teoretisk. Denne utdanningen er ikke mulig å ta i Norge, som var årsaken 
til at jeg flyttet til Tyskland.

    

Stipendet har gitt meg muligheten til å kjøpe alt av materiale og utstyr jeg trengte til 
svenneprøven. Studiet mitt som edelstensfatter har visse krav til materialer som 
brukes, og det inkluderer blant annet sølv, hvitt gull, syntetiske steiner og imitasjoner, 
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samt noen ekte steiner. Stipendet har gitt meg muligheten til best utnyttelse av 
utdanningen, da jeg hadde mulighet til å kjøpe de materialene som var anbefalt å 
jobbe med. 

Som student i 
Tyskland under pandemien ble det flere restriksjoner for aktiviteter på fritiden. I 
tillegg bodde jeg alene, noe som gjorde det vanskelig å være sosial til tider. Heldigvis 
finnes det face time, slik at det er enkelt å holde kontakten med venner i Norge! Jeg 
ble kjent med flere gjennom studiet, og jeg var deltagelig på flere inne-kvelder med 
venner hvor vi lagde god mat og spilte spill. Når restriksjonene lettet, kunne vi dra på 
kafé, se kino og spise på restaurant. I tillegg til utdanningen min tok jeg tysk-kurs på 
kveldstid, og nå kan jeg ha en enkel samtale på tysk! 

Etter endt utdanning reiste jeg med bil fra Tyskland til Norge med hele flyttelasset. 
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Pandemien gjorde det vanskelig å flytte et helt flyttelass på noen annen måte enn med 
hjelp fra bekjente i Norge som hadde bil. Før jeg reiste til Kiel for å ta Kiel-fergen til 
Norge, hadde jeg en fin farvel- aften med mine venner i Hanau. Dette er venner som 
har gjort tilværelsen i Tyskland utrolig trivelig, og venner jeg håper jeg kan ha kontakt 
med i lang tid fremover. 

På grunn av reiselegatet jeg fikk tildelt hadde jeg mulighet til å bruke materialene som 
var veldig nødvending for å få best utnyttelse av studiet mitt, og jeg fikk muligheten 
til å oppleve en ordentlig tysk hverdag sammen med venner. I tillegg fikk jeg mulighet 
til å se mye av Tyskland før jeg reiste opp igjen. 

Under studiet var det vanskelig å ha deltidsjobb på grunn av språkbarrieren, ettersom 
jeg ikke snakket flytende tysk og ikke alle i området snakket engelsk. Dermed var jeg 
avhengig av stipendet og lånet fra Lånekassen under oppholdet. På grunn av 
nødvendigheten av å kjøpe riktig utstyr og materiell til studiet ble økonomien ganske 
trang.

Legatet jeg fikk, gjorde slik at jeg kunne yte mitt beste på min praktiske svenneprøve 
ved å ha muligheten til å kjøpe inn de materialene jeg trengte.
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Uten Marie Bachkes Reiselegat for Ungdom 2021 ville jeg ikke hatt den nydelige 
opplevelsen jeg hadde ved å studere utenlands, så igjen tusen takk til Marie Baches 
Reiselegat for Ungdom!

Tiril S. Johnsen
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