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Vårt AMOPA-medlem Ada Haug Grythe er gått bort, nær 80 år gammel. Hun fikk i 1987 
offisersgraden i l'Ordre des Palmes Académiques for mange års arbeid for å fremme 
fransk språk og kultur i Norge. Enkelte av oss vil huske henne som formann i de 
franskstuderendes forening MARIANNE på 50-tallet. Flere vil huske at hun sang franske 
viser på TV. Det var hennes første opptreden der, som skulle bli hennes arbeidsplass i 38 
år. Etter hvert ble hun sjef for NRKs barne- og ungdomsavdeling. Hun opprettet bl.a. god 
kontakt med fransk TV og spesielt med den personen som hadde stillingen som tilsvarte 
hennes. Utveksling av programmer ble resultatet. 

Ada var svært aktiv i mange foreninger. Norges Fredsråd nøt godt av hennes 
engasjement i mange år, og hun var leder i Foreningen til fremme av sivilt mot. AMOPA 
Norge hadde henne som et aktivt medlem helt fra starten i 2005, og hun  ble styremedlem 
i perioden 2006-2010, de to siste årene som varaleder. 

Vi fikk spesielt god bruk for hennes kompetanse da vi i 2006 startet en kampanje 
for større språklig og kulturelt mangfold i NRK. Det hele startet med et møte i NRK 
23.10., ledet av Ada og Hege Jensen, og fortsatte med avisartikler vi hadde redigert, og 
som flere kulturpersonligheter undertegnet. Saken ble tatt opp redaksjonelt og med større 
artikler av de fleste nasjonale avisene utover i 2007. Nordisk Ministerråd fulgte opp i 
2009 og 2010. Det ble der foreslått opprettelse av en nordisk kanal etter mønster av den 
fransk-tyske kanalen ARTE. Det ble ikke noe av. Men vi ble invitert av 
kringkastingssjefen til et møte i NRK for å drøfte spørsmål vi hadde tatt opp.  Av 
lojalitetshensyn overfor sin tidligere arbeidsgiver ville ikke Ada delta i møtet. Men etter 
dette møtet, der Eivind Smith og undertegnede møtte på AMOPA Norges vegne, fikk vi 
et inntrykk av at det ble en viss endring, med litt flere franskspråklige programmer i 
NRK, - mye takket være Ada Haug Grythes innsats. 

Vi takker for hennes sterke engasjement, hennes vennlighet og dype innsikt i 
kulturelle spørsmål. 
 
For AMOPA Norge, 
Rolf Tobiassen 
 


