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Kjære AMOPA-venner ! 
 
Nå som det stunder mot jul og et nytt år, vil styret i foreningen gjerne informere om noen 
saker, dels noe som har skjedd i år, dels er det ting som skal skje til neste år. 
 
1) Jørgen Faure AARHOUG’s bortgang 7. november 2005. – Mange av oss hadde 
Jørgen Aarhoug som lærer, og noen av oss hadde gleden av å ha ham som kollega og 
venn. Vi føler nå et sterkt savn, også i vår forening, som han var en av initiativtagerne til.  
 
Vi gjengir her Jean Louis Tarrou’s nekrolog, som stod i Aftenposten 16.november 2005. 
 

Jørgen Aarhoug 
Det er vanskelig å fatte at denne ruvende og vitale personligheten ikke er mer. Han døde 
84 år gammel. Jørgen Aarhoug var i en mannsalder selve personifiseringen av det beste 
Frankrike og Norge kunne frembringe: født av fransk mor og norsk far og med både 
norsk og fransk utdannelse kunne han fremtre som selve kvintessensen av det fransk-
norske. Han ble en aktiv brobygger mellom begge landene.  
 
Hans gjerning som universitetslærer i fransk begynte allerede i 40-årene. Faglig suveren 
som han var, kunne han påta seg undervisning på alle trinn og så å si i alle disipliner. 
Han var filolog til fingerspissene med meget bred kompetanse. 
  
J. Aarhoug var en genuin, begeistret og inspirerende formidler. Han var fransklæreren 
fremfor noen, og det var han som i slutten av 60-årene ble valgt som lærer i den første 
fjernsynsserie i fransk. Å komme inn på J. Aarhougs virke uten å nevne hans spesielle 
innsats som oversetter, ville være galt. De norske myndighetene brukte rett som det var 
Aarhougs uovertrufne tolk- og oversettelseskompetanse når viktige offisielle tekster skulle 
oversettes og møter holdes, ja, det hendte at også de franske gjorde det samme.  
 
Han var en ordkunstner, en gudbenådet stilist, og hele livet foredlet han denne unike 
tospråkligheten nærmest til perfeksjon.  Frankrike anerkjente hans eksepsjonelle innsats 
for å spre fransk språk og kultur ved å tildele ham, i årenes løp, to ordener. Det ville vært 
vel så naturlig om det var Norge som hadde tildelt ham en æresbevisning, fordi han bidro 
sterkt til å berike det norske samfunnet. 
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Det føles som et privilegium å ha kjent en så rik, klok og reflektert personlighet. 
 J. Aarhoug var mer enn en spirituell foredragsholder og en verdensvant gentleman, mer 
enn en kultivert og intellektuell humanist. Han var først og fremst et tvers igjennom varmt 
og generøst menneske, lojal mot sine venner og kolleger. Derfor vil vi savne ham dypt. 
Våre tanker går til hans kjære kone og familie.  
Jean-Louis Tarrou 
Amanuensis, Universitetet i Oslo 
 
Vi lyser fred over Jørgen Aarhougs minne. 
 
2) Avtale om ”jumelage” med AMOPA Haute Garonne. Etter forslag fra styret støttet 
medlemsmøtet 6. oktober opp om et nærmere samarbeid med AMOPA Haute Garonne, 
hvor Toulouse er den største byen. Det vil bl.a. bety at vi hjelper norske skoler med å få 
kontakt med skoler i det fylket, og at foreningen der nede og vi her støtter opp om å gjøre 
studier i Toulouse bedre kjent. Kulturelt samarbeid er også aktuelt, bl.a. via reiser i begge 
retninger. – Styret ser gjerne at medlemmene kommer med forslag om tiltak innenfor 
dette samarbeidet. Det tar vi opp på møtet 2. mars 2006. Se nedenfor. 
 
3) Nytt initiativ fra vår forenings styre: For å få flere til å velge fransk som 2., 3. eller 
4. fremmedspråk har vi foreslått overfor AMOPA sentralt at det settes i gang en 
innsamling av materiell som brukes i forskjellige land for å stimulere elever til å velge 
fransk. Hensikten er å se om vi ikke kan lære noe av hverandre når vi utarbeider slikt 
materiell. – Rolf Tobiassen deltok nylig i et møte om dette i Paris, der ledelsen i AMOPA 
og i FIPF (la Fédération Internationale des Professeurs de Français) uttalte seg begeistret 
om forslaget. Et samarbeid mellom disse organisasjonene planlegges nå, med vår 
forening som drivkraft. 
 
4) Kombinert årsmøte og medlemsmøte er fastsatt til TORSDAG 2. MARS kl.16.30-
19.30 i Forskningsrådets lokaler, Stensberggaten 26 (inn fra Pilestredet, like 
nedenfor lokalene til Høgskolen i Oslo). SETT AV DATOEN! 
- Årsmøte-delen: Styret legger frem årsrapport og regnskap. Styret er valgt for 2 år. Det 
foreslås valg på to vararepresentanter til styret. Forslag på personer meldes styret. Styret 
innbyr medlemmene til å foreslå initiativ foreningen bør ta. – Formell innkalling sendes 
ut senere. 
- Medlemsmøte-delen: Else BOON, generalsekretær i Fransk-norsk stiftelse for 
naturvitenskapelig og teknisk forskning og teknologisk utvikling, som tar imot oss i 
Norges Forskningsråd, orienterer om ”Stiftelsens målsetting og virksomhet”. - Dessuten 
vil professor Ingse SKATTUM, Universitetet i Oslo, orientere om ”La Francophonie, 
særlig det sorte Afrika og franskspråklig, afrikansk litteratur”. (Ingse Skattum har nettopp 
oversatt en sentral, afrikansk bok: ”Les soleils des indépendances” de Kourouma.) 
 
Det vil bli servert smørbrød og vin/farris, og vi tar kr.100,- i inngangspenger. 
 
Etter forrige medlemsmøte var vi 8-10 personer som gikk ut på restaurant sammen. Det 
var veldig hyggelig. Vi satser på å gjøre det samme denne gangen! 
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Ved å legge møtene til torsdags ettermiddag og kveld håper styret at det vil bli mange 
utenbys fra som tar en langhelg i hovedstaden! 
 
5) Kontingent 2006. For 2006 betaler alle medlemmene kontingenten (inklusive 
abonnementet på tidsskriftet) direkte til den norske foreningen. AMOPA sentralt har satt 
opp kontingenten med 2 euro til: €34 for ”adhérent”, €46 for ”adhérent de soutien”, 
og €61 for ”adhérent bienfaiteur”. For å dekke denne økningen har styret satt opp den 
norske kontingenten med kr.15,-, til henholdsvis kr.300, kr.400 og kr.525. – Beløpet bes 
betalt inn på kontoen til AMOPA-Norge (v/Hege Jensen) nr. 6039 05 88510 i Nordea 
innen 1. februar. (For å ha stemmerett på årsmøtet 2. mars må kontingent for 2006 være 
betalt.) – Vennligst ikke betal til AMOPA sentralt, da det skaper uryddige forhold og 
ekstraarbeid. 
 
6) Annen informasjon: 
- Mange har vel oppdaget at AMOPA har en flott hjemmeside: www.amopa.asso.fr 
Her er masse spennende å lese, særlig om foreningen og dens liv. Men slår man opp på 
rubrikken ”Publications”, kan man for eksempel også finne et samleverk med artikler om 
”La Francophonie” som har stått i forskjellige utgaver av ”La Revue de l’AMOPA”. 
 
- Flere av dere vet at ”Le Trésor de la Langue Française” (TLF) er en ordbok i 16 bind 
som kom ut mellom 1971 og 1994. Nå foreligger hele dette verket i elektronisk utgave 
(TLFi) på én enkel CDRom! ”100 000 ord med deres historie. 270 000 definisjoner. 
430 000 eksempler”. Dertil er det lagt inn så mange analysemuligheter at det virker helt 
eventyrlig på en stakkars filolog. Og prisen er 1/20 av papirversjonen: €79. Dette er PC-
utgaven. Mac-utgaven er nettopp kommet, til €69 og vil koste €79 fra 1. januar av. – Rolf 
Tobiassen har bestillingsskjema. – Det er CNRS (Centre National de la Recherche 
Scientifique) som utgir TLFi. Andre publikasjoner står omtalt på www.cnrseditions.fr 
 
- Den beste hjemmesiden om Frankrike laget i Norge er det Jacky Billeau 
(Høgskolen i Østfold) som står for. Nærmest hva som helst om Frankrike finner du der: 
alle franske institusjoner, aviser og tidsskrifter, forskningsinstitusjoner, franske og 
internasjonale organisasjoner, også politiske partier, EU, radio- og TV-stasjoner, 
bibliotek og muséer, utdanning, regionene i Frankrike, og til sist et utvalg av norske 
hjemmesider. Dere som kan kople dere på nettet, gled dere! Herved meddeles adressen: 
www.fag.hiof.no/%7E~jackyb 
 
- Vil du ha informasjon om Norge på fransk, for eksempel for å glede en fransk venn, 
kan vi anbefale hjemmesiden til vår ambassade i Paris: www.norvege.no  Den er meget 
rikholdig, og har mange linker som gjør at en kan finne ut en masse om landet som alle 
franskmenn bør besøke! 

 
- Bor du i Oslo-området og ønsker ny kontakt med Universitetet, vil vi nevne ”Faglig-
pedagogisk dag”, 3. januar. Du vil kunne velge mellom et par hundre forelesninger, 
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gratis, mellom kl. 09 og 16. Programmet finner du på www.fagpeddag.no Avisene vil 
også omtale arrangementet. 
 
- Ønsker du et ”fransk” julegavetips? Hvorfor ikke en av følgende bøker:  

- Parisere av Per Spook og Vibeke Knoop Rachline, Pantagruel forlag, kr. 298. 
- Bagateller av Øyvind Hellstrøm, Pantagruel forlag, kr 450. 

 
- Noen medlemmer opplyser at de har mistet tegnet som viser at de har mottatt 
Palmeordenen, og som vi pleier å ta på oss ”i franske sammenhenger”. Da er det greitt å 
vite at man kan henvende seg til følgende butikk i Paris: Au Duc de Chartres S.A., 26, 
Galerie de Chartres, Jardin du Palais Royal, (Face aux colonnes de Buren), 75001 Paris. 
Tlf. 00 33 1 42 96 07 52. Fax 00 33 1 42 96 07 33. Der selger de de fleste franske og 
utenlandske ordener. Man kan be om ”le ruban de chevalier de l’Ordre des Palmes 
Académiques” eller ”la rosette d’officier ou de commandeur…”. 
 
- Vårt medlem og vår venn Jean-Louis TARROU deltar i to fellesutstillinger: i Bærum 
Kunstforening frem til 22.januar., og i Albin Upp Galleri, fra 4. til 15. januar. – 
Utstillingen i Bærum kunstforening viser at Jean-Louis er inne i en spennende fase! 
 
 
 

SÅ ØNSKER STYRET ALLE EN RIKTIG GOD JUL 
OG  

ET GODT NYTT ÅR! 
 

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE 2006! 
 

 
 

Rolf Tobiassen 
for styret 
 


