
ÅRSMELDING 2010 
 
 
AMOPA Norvège ble stiftet 8. mars 2005 og har i dag 43 medlemmer, 3 nye medlemmer i 
2010: Anna Arneson, Monique Eggen og Karin Holter. 
 
 Foreningens formål er å gjøre fransk språk og kultur mer synlig og tilgjengelig for nordmenn, 
samt å bidra til å styrke samarbeidet mellom Norge og Frankrike, spesielt når det gjelder 
undervisning og forskning.  
 
Styret har i 2010 bestått av: 
Rolf Tobiassen, leder 
Ada Haug Grythe, nestleder 
Ola Ribsskog, kasserer 
Solveig Schult Ulriksen, sekretær 
Øvrige styremedlemmer: 
Brynhild Sirevåg 
Jean-Louis Tarrou 
 
I løpet av året har det vært holdt 4 styremøter (19.01. 27.04. 24.08. 16.11) og  2 
medlemsmøter i foreningens regi: 
 
22.03. Sted?  
Egil Børre Johnsen gledet sine tilhørere med et innholdsrikt, poengtert og morsomt foredrag 
om "Læreren i europeisk, spesielt i fransk litteratur". Foredragsholderen presenterte et vell av 
eksempler både av positiv og negativ art. Egil Børre Johnsen er forfatter av boken "Livet bak 
kateteret. En beretning om lærerskikkelser fra Dickens  til Solstad", 2009. 
 
07.06. Centre Culturel Français 
 Arvid Vollsnes, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo, holdt et særdeles 
spennende og interessant foredrag: "Christiania - Paris - Oslo, fransk-norske 
musikkforbindelser, ca. 1840-1940". Gjennom musikkeksempler, bilder og utdrag av 
anmeldelser presenterte foredragsholderen hovedtrekk ved musikkutvekslingen mellom 
Frankrike og Norge. Et begeistret publikum oppdaget at forbindelsene både er eldre og tettere 
enn man kunne tro. 
 
Samarbeidet med våre "søsterorganisasjoner" har vist seg svært fruktbart. Slik har 
medlemmene av de forskjellige foreninger vært invitert til foredragskvelder, der enten 
Alliance Française, Souvenir Normand, eller AMOPA hadde det arrangementsmessige 
ansvar: 
 
14.10. Alliance Française. Den franske skolen/ Lycée René Cassin 
Vårt medlem Kåre Tønnesson holdt et inspirert og inspirerende fordrag om den mangslugne 
Charles-Maurice de Talleyrand de Périgord: "Talleyrand  - évêque - révolutionnaire - 
diplomate - sans scrupules?" Etter foredraget ble det vist en film om Talleyrand: "Le Diable 
boîteux" av Sacha Guitry, 1948. 
 
25.11. Souvenir Normand. Stabekk og Jar seniorsenter: 
Foredrag av Jean Renaud, professor i skandinaviske språk og kulturer, Universitetet i Caen: 
"L'assaut des vikings du Golfe de Gascogne au Golfe du Lion." 



 
Andre aktiviteter og møter: 
 
- Aksjon for språklig og kulturelt mangfold i offentlige TV-kanaler i de nordiske land: 
  
Siden 2006 har foreningen ved leder og nestleder engasjert seg i saken i form av avisartikler, 
diverse møter og henvendelser til NRK. 2010 ble året da et utrettelig engasjement fra RT's 
side ga resultater. I januar viste Aftenposten interesse for saken ved å trykke et langt intervju 
med Ada Haug Grythe, Ingeborg Moræus Hansen og Rolf Tobiassen (16.01.) To dager etter 
ble Moræus Hansen og Arne Helsingen, TV-sjef, NRK, intervjuet i Dagsnytt 18. Deretter 
fulgte en rekke innslag i forskjellige aviser, samt intervju i NRK med den danske 
parlementarikeren Mogens Jensen, leder av kultur- og utdanningskomitéen i Nordisk Råd, 
som RT i sin tid kontaktet og som har vært en nyttig støttespiller. Omtrent samtidig ble 
Olemic Thommessen, kulturpolitisk talsmann for Høyre, intervjuet i forbindelse med idéen 
om en fellesnordisk kulturkanal etter mønster av den fransk-tyske TV-kanalen Arte. Idéen ble 
tatt opp av flere og etterhvert konkretisert , bl.a. i en kronikk i Dagbladet (01.02.) av Stein-
Roger Bull, videre under et bredt anlagt møte i Litteraturhuset 19. oktober, arrangert av 
Nordisk Ministerråd: "Hvordan sikre kulturelt mangfold i Norden?"  
I forlengelse av dette møtet ble det i begynnelsen av november fremlagt en utredning, Arte 
Norden, " en nordisk TV-kanal som vil vektlegge formidling av verdier". Ministerrådet 
behandler saken videre.         
 
- Rekruttering: 
Styret har diskutert hva som kan gjøres for å bedre den dårlige rekrutteringen av elever i 
videregående skole til forskjellige undervisningstilbud i Frankrike (1- og 2 årige tilbud på 
franske lycées og 3-årige tilbud ved de norske seksjonene i Bayeux, Lyon og Rouen). I de 
siste årene har nedgangen i søkningen vært bekymringsfull. Styret tok derfor initiativ til et 
rådslagingsmøte, som ble holdt 18. oktober på Centre Culturel med følgende deltagere: 
Jean-Patrice Cadeau, CCF, Kari Skogen, Fylkesmannen i Vest-Agder (FIVAI), Margunn 
Instefjord, SIU, Karin Elisabeth Torp, Utdanningsforbundet, Eva Thue Vold, 
Fremmedspråksenteret, Veslemøy Berg, ANSA, og fra AMOPA Rolf Tobiassen, Jean-Louis 
Tarrou, Ola Ribsskog og Brynhild Sirevåg (møteleder). Møtet var konstruktivt og munnet ut i 
en rekke konkrete forslag, som presenteres under årsmøtet. 
 
- Motivering: 
Styret har også vært opptatt av hva man kan gjøre for å motivere ungdomsskoleelever for valg 
av fransk i videregående. I første omgang må det innhentes informasjon. Jean-Louis Tarrou 
og Ola Ribsskog påtar seg å  skaffe de nødvendige opplysninger, før man går  videre med 
saken. 
 
 
 
Kolsås, 30. desember, 2010 
 
For styret 
Solveig Schult Ulriksen 
sekretær 
 
 
 



 
 
   
 
 


