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Utdeling av ordenstegnet som Ridder av Ordenen for Kunst og 

Litteratur til Herbjørg Wassmo (Paris, 17. mars 201 1)   

 

Ambassadør , kjære venner, kjære Herbjørg Wassmo  

 

Vi er samlet her i en svært hyggelig anledning, rundt en eksepsjonell 

forfatter, hvis skrive- og fortellerkunst forfører leserne, en kunstner med 

et trollbindende talent, som Frankrike har ønsket å uttrykke sin fulle og 

hele beundring og anerkjennelse overfor. Kunne man funnet en bedre 

anledning enn Bokmessen i Paris, som i år setter nordisk litteratur i 

høysetet, for å hedre en av dens store figurer? 

 

Kjære Herbjørg,  

jeg er klar over omfanget av det privilegiet jeg har blitt tildel i dag ved å 

være budbringer for de tusener av lesere og ikke minst de kvinnelige 

leserne, som leser bøkene dine på fransk og elsker dine tekster. Jeg er 

beveget over å utføre dette oppdraget, fordi jeg selv føler en dyp 

beundring for den som med så stort talent fikk meg til å oppdage en del 

av den norske kulturen og sjelen. Denne følelsen vil jeg uttrykke bedre 

på fransk, og jeg tror også at det vil bli mer behagelig for ørene dine.  

 

Alle vet at du ble født langt nord for Polarsirkelen, i Nordland, i en av 

verdens ytterkanter. Barndommens sted er alltid mytisk, men ditt er det i 

spesiell grad. Det befinner seg inneklemt mellom hav og fjell; dagene og 

nettene der er av eksepsjonell varighet; kulden, vinden, regnet, men 

også ensomheten farer hardt med innbyggerne. Dette vakre, men harde 

miljøet får du oss ikke bare til å forestille oss, du får oss også til å føle 

det. Den levendegjørende styrken ved dine beskrivelser er slik at vi har 

inntrykk av å oppleve stormer og uvær, av å ha frosne føtter og iskalde 
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hender, av å slippe unna drukninger i et hav som både gir næring og 

sluker.  

 

Helt fra dine første utgivelser har din inspirasjon båret avtrykket fra din 

barndom og fra hjemstedet ditt. Du tar oss nok en gang tilbake dit i din 

siste roman, som avsluttes med din fødsel, hundre år etter at din 

oldemor ble født. Jeg tviler ikke på at Hundre år blir en ny suksess her,  

så fengslende er historien om dine ”formødre” Sara Susanne, Elida og 

Hjørdis, at den får oss til å reflektere over vår lodd.  

 

For det er ikke bare den fantastiske eksotismen ved dette høye nord som 

berører oss. Det er også og ikke minst det universelle ved skjebnene og 

de følelsene som du deler med oss.  

 

Dramaet om Tora og Dinas skjebne ble umiddelbart suksesser, i 

Frankrike som i Norge. Jean-Monnet-prisen for europeisk litteratur, i 

samarbeid med Fylkesrådet i Charente, et av de franske fylkene, 

anerkjenner allerede i 1998 kvaliteten ved ditt blikk på menneskeheten, 

den ”universelle” betydningen ved dine tekster. Hvordan kan man unngå 

å bli beveget av måten du skildrer de mest sårbare vesener, spesielt alle 

disse barna som er alene, såret og utsatt for alle mulige farer, utsatt for 

alle former for misbruk eller det å bli forlatt?  

 

Leserne dine setter pris på ditt feministiske engasjement, som tidlig ble 

belønnet med Amalie Skram-prisen, og som har blitt bekreftet siden. For 

med kvinnelige personer som Tora og Dina, som lyser opp dine første 

sagaer, følger andre kvinneskjebner, som bæres av din indignasjon. Jeg 

tenker på de ulykkelige heltinnene i Et glass melk takk. Som et skrik av 
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sinne og opprør, framstår denne romanen som fullføringen av ditt 

engasjement ved kvinnenes side.  

 

Men en heftig og skarp penn har du avslørt urettferdighet, misbruk som 

man både her og der utsetter kvinner og barn for, du angir intime 

skandaler, den tragiske feigheten ved den menneskelige naturen. Du 

kaller på en bevisstgjøring, for at hver og en, kvinne eller mann, skal 

kunne identifisere, helt inn i det dypeste av dem selv,  deres del av 

mørket.  

 

Kjære  Herbjørg,   

 

Flere andre land enn mitt har åpnet sine bokhandlere og sine biblioteker 

for deg – dine verker er så langt oversatt til 24 språk! – men jeg må 

uttrykke den store tilfredsstillelsen jeg har av å konstatere omfanget og 

varigheten ved dine verkers suksess i Frankrike. Et tegn på din store 

popularitet her, man kan nå lese deg i pocketutgave, tilgjengelig for de 

fleste, i en samling som bare omfatter kvalitetsutgivelser. Det gleder meg 

virkelig.  

 

Og hvis du tillater det, vil jeg gjerne hilse og uttrykke min takknemlighet 

til dine oversettere, og spesielt til Luce Hinsch, som har blitt din faste 

oversetter. Luce Hinschs talent, som bokstavelig talt har kommet under 

huden på dine karakterer, har gjort det mulig for et stort antall 

fransktalende å få tilgang til gleden ved å fordype seg i dine verker. For 

det fortjener hun en varm takk.  

 

Jeg vil også hylle dine franske utgivere, og spesielt Gaïa og Suzanne 

Juul, som i snart 20 år trofast har utgitt dine verker.  
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Kjære Herbjørg,  

 

Din fortellerkunst fengsler leserne dine. Voldsomheten og det lyriske i din 

stil, intensiteten og ånden i dine intriger, det grenseløse ved personene 

som bor i dine historier, deres sensualitet, deres lidenskap, gir leserne 

ingen hvile! En fransk litteraturkritiker har gitt deg en makeløs lovprisning 

ved å si at du er ”en storeter av lesere”. 

 

De som kommer for å møte deg i forbindelse med Bokmessen i Paris 

trenger ikke å frykte noe som helst! For når du sier at ”Jeg skriver ikke 

bøkene som leserne forventer, jeg skriver bøkene som jeg brenner for” 

viser du forfatterens eleganse og krav som består i kun å gi etter for 

behovet for å skrive. Det vitner om, tror jeg, overfor de som leser deg, 

den dype respekten som du har for dem.  

 

Disse lykkelige leserne vil møte en kvinne hvis suksess ikke rokker ved 

beskjedenheten, og jeg tenker spesielt på Brageprisen for ditt bidrag til 

den norske litterære kulturarven: det virker som om du aksepterer gleden 

med en enkelhet som tilhører de som ikke lar suksessen gå dem til 

hodet.  

 

Kjære Herbjørg,  

 

Du vet at mitt land i flere århundre har tillagt litterær skapelse den 

høyeste verdi. Det er derfor kun riktig at Frankrike i dag anerkjenner ditt 

bidrag til verdenslitteraturen og hedrer en dypest sett norsk forfatter, men 

også en absolutt universell forfatter.  
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Herbjørg Wassmo, i Kultur- og kommunikasjonsministerens navn, gir jeg 

deg ordenstegnet som Ridder av Ordenen for kunst og litteratur (ordre 

des Arts et Lettres). Gratulerer! 

 


