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EN ANNERLEDES KULTURKONTAKT: HVORFOR IKKE BLI MEDLEM I 
SOUVENIR NORMAND? 

 
Souvenir Normand er en internasjonal, kulturell vennskapsforening med seksjoner i 
Storbritannia, Frankrike og Norge samt  tilknyttete grupper i Danmark og  Canada. Den 
norske seksjonen ble stiftet i 1986 da Norge-Normandieforeningen fra 1977 skiftet navn til 
Souvenir Normand. Seksjonen har 60 medlemmer høsten 2015. 
 
Opprinnelsen var et fransk-engelsk initiativ i 1896 for å styrke båndene mellom disse to 
landene. I 1906 omtales foreningen som ”et initiativ for forståelse, vennskap og fred mellom 
Normannere av alle språk og alle land”. De historiske bånd som knytter de skandinaviske 
landene til Normandie og England, gjorde at også Danmark og Norge etter hvert sluttet seg til 
foreningen. 
 
Hovedinteressefeltet til Souvenir Normand er kultur og historie med felles berøringspunkter 
for de forskjellige seksjonene. Vikingtiden og middelalderen har vært populære temaer, men 
andre temaer og epoker tas også opp. 
 
Aktiviteten er todelt: 
 

• Møter i løpet av året i de nasjonale seksjonene. 
 
Den norske seksjonen har årlig to møter med foredrag, vår og høst, i Oslo. 
Av temaer de siste årene kan nevnes det nye Rollon-teppet, impresjonismen, vikingtidens 
finsmeder og maleren Peder Balke. Foredragene er vanligvis på norsk, men av og til på 
fransk.  
 

• En årlig felles ekskursjon for medlemmer fra alle ovennevnte land til et historisk sted 
som knytter dem sammen. Den finner normalt sted i slutten av juni/begynnelsen av 
juli og varer en kort uke. 

 
Dette internasjonale treffet er årets høydepunkt for Souvenir Normand-seksjonene.  Her 
møtes medlemmer fra de forskjellige land i ett av disse etter tur. Opplegget er tospråklig, med 
fransk og engelsk. Treffene knyttes gjerne til de historiske temaene som binder de ulike 
seksjonene sammen, og på denne måten blir deltakerne lett sammensveiset i en internasjonal 
dialog. Og fordi man treffes år etter år, oppstår internasjonale kontakter og varig vennskap.  
 
Den engelske seksjonen arrangerte det internasjonale treffet  i 2013, med utgangspunkt i 
Cambridge. I 2014 var det Norges tur, med Stavern som base. Tidligere har både Hastings, 
York, Sicilia, Russland vært møtested. Og selvsagt Normandie, der møtet også fant sted i 
2015. For 2016 har den engelske seksjonen valgt Hastings, i forbindelse med 950 årsjubileet 
for slaget ved Hastings 14. oktober 1066. 
 
Souvenir Normand har alltid vært åpen for nye medlemmer, men lite kjent utenfor en 
engere krets. Vi vil at flere skal kunne delta i dette internasjonale kulturtilbudet og ønsker å 
invitere alle interesserte med i foreningen. Mange av medlemmene kan fransk, og de årlige 
fellesmøtene gir en utmerket anledning til språklig trening, både på engelsk og fransk. Men 
kunnskaper i fransk språk er absolutt ikke en forutsetning for å føle seg hjemme i foreningen. 
Medlemskapet koster kr. 150 per år. 
 
Vi inviterer interesserte til å ta kontakt med  
Turid Henriksen, 970 22 207, t.l.henriksen@ilos.uio.no 
Jan Ivar Pedersen, 67 12 22 06, jan.ivar.pedersen@vikenfiber.no, eller 
Rolf Tobiassen, 67 12 18 12, roltobia@online.no. 


