
 
 

  
 

ÅRSMELDING 2009 
 
 
AMOPA Norvège ble stiftet 8.mars 2005 og har i dag 41 medlemmer. Foreningens formål er å 
gjøre fransk kultur og språk mer synlig og tilgjengelig for nordmenn, samt å bidra til å styrke 
kontakten mellom Norge og Frankrike.   
 
Styret har i 2009 bestått av: 
Rolf Tobiassen, leder 
Ada Haug Grythe, nestleder 
Ola Ribsskog, kasserer 
Solveig Schult Ulriksen, sekretær 
Styremedlemmer: Jean-Louis Tarrou og Kjell Worren 
 
I løpet av året har det vært avholdt 3 medlemsmøter, samt 3 styremøter (15.02., 07.05., 24.09.}. 
 
Medlemsmøter: 
 
28.03. Torshovteatret  
Fransk gjestespill, Molières komedie, Le Misanthrope, i regi av Laurent Chétouane.  Noen av 
medlemmene benyttet anledningen til å møtes, til å høre iscenesetteren presentere oppsettingen og 
til å se en høyst utradisjonell forestilling som imidlertid neppe oppfylte forventningene. Et hyggelig 
måltid på Vertshuset Oskar Braaten avsluttet kvelden.  
 
31.08.  Gamle Aker kirke 
Høstens første medlemsmøte ble arrangert i samarbeid med Alliance française, Souvenir Normand, 
Fransklærerforeningen og Centre Culturel Français. Rundt 90 fremmøtte hadde gleden av å høre 
middelalderhistorikeren François Neveux fortelle om normannernes erobring av Sør-Italia og 
Sicilia i det 11. og 12. århundre. Det ble en spennende, billedbelagt fortelling 
som ga ny viten om normannernes "statsbyggende" evner. François Neveux er også fast organist - 
"organiste titulaire des grandes orgues" - i katedralen i Bayeux. Hans foredrag ble etterfulgt av en 
vakker orgelkonsert i byens gamle kirke, som var en perfekt ramme for kveldens arrangement. 
 
15.10. Helga Engs hus, Universitetet på Blindern 
Møtet ble arrangert i samarbeid med Alliance Française, Fransklærerforeningen og ILOS, 
Universitetet i Oslo. Oslos Kinomatografers direktør gjennom mange år, Ingeborg Moræus 
Hanssen, ga oss et engasjert og interessant foredrag om fransk film - "Mitt liv med fransk film". I 
disse årene fikk Oslos kinopublikum anledning til å bli kjent med en rekke unge franske regissører, 
som hver for seg skapte filmhistorie. For sitt virke ble Moreæus Hanssen utnevnt til ridder, senere 
kommandør av den franske Ordre des Arts et des Lettres. I sitt foredrag fremhevet hun særlig 
Ariane Mnouchkines store film om Molière, sett av 15000 tilskuere, Jean de Florette, som i lang 
tid fylte Colosseums store sal og endelig Tous les matins du monde av Alain Corneau om 
komponisten og gambisten Marin Marais. Etter foredraget fikk de ca 25 fremmøtte anledning til å 
se Corneaus vakre og betagende film. 



 
Møter og aktiviteter i tillegg til medlemsmøter og styremøter: 
 
11. og 12. mai., København: For annen gang ble det avholdt et fellesmøte for representanter for 
AMOPA- foreningene i Danmark (Pierre Hyllested, leder), Finland (Claude Anttila, leder) og 
Norge (Rolf Tobiassen). På sakslisten: fortsatt arbeid for å fremme språklig og kulturelt mangfold i 
offentlige TV-kanaler i de nordiske land, det vil i klartekst si å motarbeide en overveldende 
amerikansk dominans, såvel språklig som kulturelt.  Til møtet forelå et utkast til notat, forfattet av 
Rolf Tobiassen, som har fulgt saken videre. Under møtet ble det besluttet å bringe saken inn for 
Nordisk Råd/Nordisk Ministerråd. Tobiassen tok noe senere kontakt med den danske 
parlamentarikeren Mogens Jensen, leder av kultur- og utdanningskomitéen i Nordisk Råd, som 
støtter initiativet og nylig rettet en konkret henvendelse til Ministerrådet. -  Siden 2006 har 
foreningen ved leder og nestleder engasjert seg i saken i form av avisartikler, diverse møter og 
henvendelser til NRK. De forskjellige fremstøt er blitt møtt med velvilje, men har så langt vært 
resultatløse. Kanskje kan vi nu håpe på en forandring?  
 
28.10. Ved en høytidelig tilstelning i Den franske ambassadørens residens ble Rolf Tobiassen 
tildelt  La Légion d'honneur for sin mangeårige innsats for fransk-norsk samarbeid. Overrekkelsen 
ble foretatt av Madame Brigitte Collet, Frankrikes ambassadør til Norge.  
I sin tale fremhevet ambassadøren en imponerende lang rekke samarbeidstiltak som Tobiassen har 
tatt initiativ til, særlig innenfor høyere undervisning: opprettelsen i 1983 av Office Franco-
Norvégien d'Echanges et de Coopération (OFNEC) ved Universitetet i Caen i samarbeid med Eric 
Eydoux, den gang maître de conférences ved samme universitet, opprettelsen av Senter for 
universitets- og høyskolesamarbeid med Frankrike i 1988, etableringen av utdanningsprogrammer 
for norske studenter i teknologi (INSA Toulouse) og økonomi (Toulouse og Caen) 1990. Dertil sto 
Tobiassen i 1998 for etableringen av Senter for forskningssamarbeid med Frankrike innen 
samfunnsvitenskap og humaniora ved EHESS i Paris. I sin takketale mintes Rolf Tobiassen bl.a. 
sin gamle fransklærer i Kristiansand, Fredrik Werring, som ved sitt eksempel inspirerte til innsats. 
 
 
 
Kolsås, 09.11.2009 
 
For styret  
 
Solveig Schult Ulriksen 
sekretær 
   


