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Dette er en usedvanlig stor dag for meg.  

Paris var en av mine aller første Kvinndomsprøver.  

For mange år siden, alene, ganske ung og på jakt etter det perlemorsaktige lyset over Seine 

som jeg hadde sett på maleri og film,  

og på jakt etter Simone de Beauvoirs ” annet kjønn”, Françoise Sagans ”vemod”, Marguerite 

Duras  ”elskede” og ikke minst Marcel Prousts ”tapte tid”.  

 

En natt på åttitallet våknet jeg i et lite rødt rom på L’Hôtel i Rue des Beaux-Arts på Venstre 

bredd - og visste at det var akkurat her, i dette rommet, Oscar Wilde døde. Jeg drømte at 

han sto innhyllet i de røde fløyelsgardinene og sa: Man skal dikte og leve, ikke for nåtidens 

narrer, men for seklenes sorg! Og han så strengt på meg. Siden har jeg prøvd å finne disse 

ordene i Wildes diktning eller biografi. Men fordi jeg ikke har funnet det foretrekker jeg å tro 

at han sa det bare til meg. 

Om morgenen spurte jeg i resepsjonen om det rommet jeg hadde sovet på virkelig var 

dikterens rom? Resepsjonisten så ned og sa at han ikke kunne svare på slikt. Men jeg er 

sikker. Natten med Oscar Wilde sitter ennå i kroppen. Det er synd at dette hotellet er blitt så 

trendy at levende kunstnere ikke har råd til å bo der med mindre hun har tenkt å dø fra 

regningen.  

Mine vandringer i Paris gjennom ulike årstider og skiftende lys, er blitt en del av min drøm og 

fantasi. Det spenner fra dyp tilfredshet med et glass på fortauskafé til panikk i trappen i 

Eiffeltårnet i det jeg merker at en besvimelse er på vei. Og alle reiser med bil og tog gjennom 

resten av Frankrike, for eksempel å kjøre over Pyreneene på nesten tom tank på vei til 

Spania uten å se en eneste bensinstasjon. Man kunne kjenne seg som nesten hjemme i 

Nord-Norge. Min fasinasjon for høye trær, bølgende landskap, min følelsesmessige 



underkastelse til strendene i Normandie og Bretangne, lykkefølelse ved å oppleve mimosaen 

blomstre i Provence, alt dette – i tillegg til min interesse for fransk historie gjør min 

kjærlighet til Frankrike  livsvarig. Her nekter jeg meg ingen ting. Den er både euforisk, 

melankolsk, romantisk, metafysisk - og ikke minst praktisk. Jeg må alltid ha minst en flaske 

Chablis i kjøleskapet.  

 

 

Men dette som jeg opplever i dag, må jeg si figurerer på et høyere plan. Enten er det en 

drøm, eller så det en realitet som jeg ikke engang har drømt om. Og jeg har pålagt meg selv 

ikke å ta det personlig, men som en gest til litteraturen. 

Når jeg tenker på hvordan det hele har kommet i stand, stopper fantasien opp. Men at det 

er noen mennesker som har gjort noe, så mye er klart. Det er mange som skal ha min takk, 

mange flere enn dem jeg kan nevne i dag.  

- Hjertelig takk til Det franske kultur og kommunikasjonsdepartementet , 

Ministère de la Culture et de la Communication, ved kulturminister Frederic 

Mitterrand. 

- Takk til ambassadør Brigitte Collet som nå har overrakt meg ære fra den Franske 

Stat. 

Hun var nettopp kommet for å tjenestegjøre ved ambassaden i Oslo da hun sendte meg en 

hilsen og beskjed om at hun likte mine bøker. Det var en stor oppmuntring, og førte til at 

Luce Hinsch og hun spiste fisk hos meg mens vi snakket om livet, politikken og litteraturen på 

en blanding av engelsk/norsk/fransk.  

 

-En hjertens takk til vertskapet, ambassadørene Elisabeth og Tarald Brautaset for 

at de har åpnet sitt franske hjem for oss dag. Den norske Ambassaden i Paris har vist meg 

gjestfrihet ved flere anledninger. Takk! 

- En stor takk til Elisabeth og Eric Eydoux som ga min debutroman Huset med den 

blinde glassveranda et fransk språk. Og takk til Actes Sud som trodde på romanen og ga den 

ut.  

-Takk til Gaïa forlag, til Bernhard og Susanne som har stått på for å bygge opp og følge 

mitt forfatterskap gjennom skiftende tider. Jeg føler at jeg har en felles historie med dem. De 

begynte synliggjøringen av mine bøker med å kjøre meg rundt til avisredaksjonene i Paris for 

å gi intervju, og de samarbeidet blant annet med Le Boreales og Eric Eydoux. De drev nok 

også sterk opplysningsvirksomhet før jeg fikk Jean Monnét-prisen. 



 

-Takk til Gyldendal norsk Forlag. Takk til min redaktør gjennom mange år, Irene 

Engelstad, og alle de andre dyktige hjelperne.   

Takk til Eva Lie Nielsen og Oliver Møystad for deres arbeid for å presentere mine bøker 

i utlandet. 

-Takk til NORLA, kontoret for norsk litteratur, som helt siden kontorets begynnelse 

med Kristin Brudevold, har gjort mine bøker synlig fra New Dehli til Moskva. 

 

 

 

Og nå tror alle at jeg har glemt å takke hovedpersonen? Det har jeg ikke, jeg har bare spart 

på henne: 

- Takk til Luce Hinsch, min trofaste gjendikter,  

som i flere tiår nå også har vært tolk og reisefølge under flere turneer i Frankrike. Det er stor 

skam at jeg ikke behersker fransk slik at hun må slite seg ut på denne måten. Natten etter at 

jeg fikk vite at jeg skulle få denne hederen - drømte jeg at jeg sto og takket en fransk 

forsamling som tydelig ikke forsto ett ord – fordi jeg snakket kinesisk, et språk jeg heller ikke 

kan. Min kjære Luce var ikke der - og jeg våknet ganske svett.  

 

Hennes språklige teft og arbeidsinnsats er formidabel. Hun har hatt mer enn en utfordring 

med å få lesbar fransk av mine merkelige replikker på nordnorsk. Da jeg hadde skrevet 

samlingen Reiser, Fire fortellinger, sa jeg til henne at jeg nå hadde skrevet en tynn bok uten 

replikker på dialekt – bare for å gjøre livet litt enklere for henne. Hun svarte meg nesten 

fornærmet, at hun jo var spesialist på wassmo-replikker så jeg behøvde ikke å bry meg. Det 

er neppe å ta for sterkt i - å si at uten Luce hadde det neppe blitt noen fransk orden på 

denne forfatteren.  

En god gjendikter er selve navlestrengen til verden.  

En god gjendikter gjør oss seende inn i hverandres kultur, religion, tanke  

- og viser oss ulike måter å definere sannhet.  

En god gjendikter kan, dersom grunnteksten er viktig nok – forandre verden. 

Til slutt: 



 

-Takk til alle mine lesere, i dag spesielt de franske.  

 

Leserne er selve skattkammeret for en forfatter.  

En god leser er en juvel, en livspolise, et vitne,  

et trommeskinn, en jungeltelegraf,  

en platonisk elsker, en bommerang,  

et skjold, en herold,  

en god leser - et fang med blomster.  

 

La oss heve glasset for gjendikteren – og leseren!  

 


