
Föreningen L´Amitié Franco-Suédoise firar 100-årsjubileum den 28 maj 2018 
  
  

L´Amitiéns grundande 
Den 28 maj 1918 – andra etappen av tyskarnas stora offensiv hade börjat två dagar tidigare 
– samlades några damer och herrar för att söka ena Frankrikes spridda vänner i Sverige till 
positiva insatser. Initiativtagare var bl. a. Friherre Theodor Adelswärd, professor Svante 
Arrhenius, med. dr. Ivan Bratt, konstnären Karl Nordström, författarinnan Marika 
Stiernstedt, professor i franska Erik Staaf och grosshandlare Gösta Lindberg (min farfar). 
Sammankomstens resultat blev, att man beslöt bilda föreningen L´Amitié Franco-
Suédoise med syfte att fastare knyta vänskapsbanden mellan Frankrike och Sverige samt att 
befästa och utvidga de ideella och ekonomiska förbindelserna mellan de bägge länderna. 
Till ordförande utsågs friherre Theodor Adelswärd, som kvarstod på denna post till sin död 
1930. 
  
Första insatsen. 
Föreningen fick redan under 1919 tillfälle att ta ett initiativ, nämligen genom en insamling 
för de under kriget svårt härjade provinserna i norra Frankrike. Man hade glädjen att kunna 
lämna ett avsevärt bidrag, 550 000 franc, till återuppbyggandet av rådhuset i Craonne. 
I början av 2009 har jag kontaktats två gånger av personer som håller på att forska om första 
världskriget och bl.a. om omständigheterna kring Amitiéns bidrag till den lilla byn Craonne. 
En del av detta material finns nämligen i föreningens på Kungliga Biblioteket deponerade 
kartonger. Bl.a. finns där kopia på checken på 550 000 franc.  
Insatser gjordes också under det andra världskriget bl. a. genom hjälp till de franska barnen. 
  
Den svenska skolkursen i Caen / Grenoble 
1918 hade tanken diskuterats att bereda svenska ungdomar möjlighet till studier i Frankrike. 
Bakgrunden var att franska språket 1918 hade begränsat utrymme på det svenska 
skolschemat. 
Redan 1919 började L´Amitié Franco-Suédoise dela ut stipendier till ”obemedlade, begåvade 
gossar”, för att de skulle kunna studera 4 år på ett franskt lycée . Man valde Caen med tanke 
på de historiska banden mellan Normandie och Sverige. Men märkligt nog tålde dåtidens 
”vikingar” dåligt klimatet i denna stad vid havet och skolkurserna flyttades därför efter några 
år till den sydligare belägna staden Grenoble. Syftet med kurserna var att stärka intresset för 
franska men framför allt att stärka förbindelser mellan Sverige och Frankrike på det 
intellektuella, kommersiella och allmänt kulturella planet. Kunskaper i franska och om 
Frankrike ansågs då vara ett villkor för att arbeta inom affärsliv, diplomati, skola, journalistik 
och litterära yrken. De fransk-svenska skolkurserna fortsatte till början av 30-talet. De krävde 
under de år de pågick huvudparten av föreningens intresse och ekonomiska resurser. De 
ledde fram till ”le baccalauréat”, som efter komplettering med prov i svenska språket och 
svensk historia gav samma rättigheter som svensk studentexamen. Initiativtagare och den 
drivande kraften inom styrelsen i alla hithörande omsorger var grosshandlare Gösta 
Lindberg.  
Ett hundratal gossar studerade under längre eller kortare tid på lycéet och av dessa avlade 
ett 20-tal fransk studentexamen. Bland stipendiaterna fanns bl.a. Victor Vinde, chefredaktör 
på Stockholmstidningen, Hilding Eek, professor i Internationell rätt, Sven Brohult, vd för IVA, 



fil.dr Sven Kärde m fl. Sedermera bildade ”gossarna” föreningen Les Anciens Lycéens 
Franco-Suédois.  
 
1930 lades språkkurserna ned.  Under åren 1918 – 1930 hade 92 elever följt kurserna. 
 
Les Anciens Lycéens Franco-Suédois 
Några år in på 1930-talet bildade de forna kursdeltagarna en egen sammanslutning som 
kallade sig ”Les Anciens Lycéens Franco-Suédois” 
Föreningens syfte och ändamål definierades sålunda:  
”att sammanföra medlemmarna till sällskapligt umgänge samt allmänt verka för 
och söka främja svensk-franska förbindelser.” 
Efter några år gjorde sig föreningströttheten gällande och det sällskapliga umgänget 
begränsades till en ganska liten krets. 
 
Franska skolungdomar 8 veckors vistelse i Sverige 
Under åren 1939 – 1969 har föreningen kunnat inbjuda till Sverige ett 30-tal ungdomar 
från Grenoble och Caen som ett tack för att de svenska skolkursdeltagarnas vistelse och 
studier där. Vistelsen för de franska pojkarnas har vanligen kunnat utsträckas till åtta 
veckor och har utgjort ett led i föreningens strävanden att främja vänskapsband i 
Amitiiéns anda. 
 
Inför de växande svårigheterna att finna villiga värdfamiljer nödgades föreningen 1972 
ändra bestämmelserna därhän, att denna stipendieförmån i stället för till skolynglingar 
skulle tillfalla sådan fransk universitetstuderande som ägnar sig åt och ämnar 
avlägga prov i svenska språket och som av sin lärare bedöms förtjänt av sådan 
belöning. 
 
Eventuellt nya skolkurser 
Vid årsmötet 1945 erhöll en kommitté om tre personer att undersöka möjligheten av att 
på nytt inleda ett svensk-franskt skolbyte. 
Tillfrågade franska myndigheter ställde sig inte principiellt negativa men hänvisade till 
att återuppbyggnadsarbetet efter kriget ställde så stora och viktiga problem, att man 
knappast kunde ta ställning till en sådan fråga just år 1945. 
  
  
 
 Svenska studenthemmet i Paris 
I slutet av 1920-talet ägnade föreningen all sin kraft åt att få till stånd ett svenskt 
studenthem i  la Cité Internationale Universitaire i Paris och 1931 kunde ”La Maison 
Suédoise” invigas, uppfört efter ritningar av arkitekten Peder Clason.  La Cité Universitaire 
kom inte till bara för att bereda dåtida studenter överkomlig, komfortabel inkvartering. 
Huvudsyftet var och är att befrämja internationell förståelse och fredssträvanden. Här skulle 
studenter från världens alla länder samlas. 
Bland annat vädjade Amitién om bidrag från Wallenbergsstiftelsen men svaret blev: 
Bön om bidrag från Wallenbergstiftelsen: 
”… Vi anse, att den nuvarande tidens tendens att göra allt så bekvämt som möjligt för den 
uppväxande ungdomen ej bibringar denna den härdighet och motståndsförmåga, som vi 
anse nödvändiga för att få fram de goda egenskaperna hos de unga.” 



 
Amitién sände ut ett UPPROP för insamling av bidrag. I spetsen stod Kronprins Gustaf Adolf 
och prins Eugen. 
 
I samband med invigningen av Studenthemmet utdelades 70  minnesmedaljer i brons, 
gjorda av Erik Grate. 
Omsorgen om Studenthemmet var därefter långt in på 70-talet föreningens huvuduppgift. 
  
  
Amitiéns arbete har under årens lopp varit mångskiftande. 
Här följer några exempel: 
1928 ställdes föreningen inför en intressant uppgift, då den genom en större donation sattes 
i stånd att under några år framöver genom stipendier bereda möjlighet för svenska 
studerande att deltaga i handelskurser i Frankrike. 
  
Då under det andra världskriget åter behovet av en starkare aktivitet i föreningens syfte 
gjorde sig gällande, anordnade föreningen under en följd av år och under ledning av sin 
dåvarande ordförande, stadssekreterare Börje Knös, i samarbete med det nyöppnade 
Franska Institutet i Stockholm, föreläsningar på ett vetenskapligt plan i skilda ämnen samt 
konserter med fransk musik i Institutet för att göra detta känt bland den kulturellt 
intresserade publiken. 
  
Under många år delade föreningen ut premieböcker i franska språket till gymnasister. 
  
Föreningen har också bekostat eller bidragit till utgivningen av smärre skrifter behandlande 
franska språket och franska förhållanden. 
 
Den har inbjudit ledande franska kulturpersonligheter att hålla föreläsningar i speciella 
frågor och sist men ej minst sökt bevaka det franska språkets plats i de svenska skolorna. 
  
Genom Amitiéns försorg har också franska ungdomar inbjudits att tillbringa några 
sommarmånader i svenska familjer. 
 
 
 
De tre eldsjälarna 
Från starten 1918 och sedan under hela sin levnadstid var friherre Theodor Adelsvärd, 
professor Erik Staaf och grosshandlare Gösta Lindberg tre verkliga eldsjälar, som med 
oförtröttliga krafter lade ned ett oerhört stort arbete.  
Enligt fil.dr. Sven Kärde, Amitiéns sekreterare under många år, var det grosshandlare Gösta 
Lindberg som satsade kapitalet, och tack vare duktiga placerare har detta sedan stigit och 
idag 100 år senare kan fortfarande gymnasister, studenter och forskare söka stipendier hos 
L´Amitié Franco-Suédoise.  
 
1921 donerade Gösta Lindberg 34 000 kr (april 2018 = 736 163 kr) 
1934        ”              ”            ”        20 000 kr (        ”         =  629 613 kr)  
Totalt donerade han med dagens värde 1 365 776 kr.  



 
 
L´Amitié Franco-Suédoise medlemmar 
1939 hade Amitién 206 medlemmar, flera från Svenska Akademien, framstående författare, 
företagare och professorer. 
Här är några av de personer som detta år var med i föreningen: 
Selma Lagerlöf, Anders Österling, Martin Lamm (medlemmar i Svenska Akademien) 
The Svedberg, Manne Siegbahn, Oswald Sirén, Sigurd Erixon, Henrik Cornell, Robin Fåhraeus, 
Gregor Paulson (professorer) 
Ivan Bratt, (med. doktor) 
Carl Eldh, Otte Sköld (konstnärer) 
Louis De Geer (godsägare, Leufsta Bruk) 
Östen Undén (utrikesminister) 
m. fl. 
Föreningens hedersledamöter var H.K.H  kronprinsen och kronprinsessan. 
 
 
 
 
L´Amitié Franco-Suédoise under senare år 

 
 År 2002 hände något märkligt! 
Föreningens arkiv hade 1964 samlats och deponerats i 7 stora kartonger på Kungliga 
Biblioteket i Stockholm. Av en händelse fick jag på 80-talet reda på detta av fil.dr. Sven 
Kärde, en av Les Anciens Lycéens Franco-Suédois sekreterare mellan 1947 och 1960 och 
gammal god vän till min far Ragnar Lindberg.  
När jag efter Sven Kärdes död nämnde kartongerna för föreningens medlemmar var de helt 
ovetande om denna deposition. De tidigare så aktiva medlemmarna hade nu avlidit och 
kartongerna hade fallit i glömska. 
När jag gick igenom det gamla materialet fann jag bl.a. ett dokument från 1952, som visade 
att en svensk student hade ett rum ”varaktigt” reserverat i den nybyggda studentstaden i 
Grenoble. 
 
  
Bakgrunden till ”Chambre Linné” 
1952 byggdes nämligen den internationella Studentstaden i Grenoble och man vände sig då 
till Les Anciens Lycéens Franco-Suédois, som en gång hade studerat i Grenoble, med en 
förfrågan om bidrag. Föreningens ordföranden vädjar till medlemmarna:  
”De av oss som på sin tid hade förmånen att från Amitién erhålla stipendier för sina studier i 
Grenoble och därmed förhjälpts till relativt god utkomst, skulle kunna betrakta detta som en 
avbetalning på en hedersskuld och hedersskulder vill man ju gälda. Låt oss göra det till en 
hederssak att tillförsäkra Sverige åtminstone ett rum!” 
Föreningen bidrog med 5 200 kr, vilket enligt avtalet ”varaktigt” skulle ge en svensk student 
tillgång till ett rum i Studentstaden. 
Ovanför dörren till rummet sattes en metallbricka med inskriptionen ”Chambre Linné”. 



Då jag år 2002 hittade dokumentet, hade ingen i Amitién hört talas om rummet. Det har 
antagligen aldrig nyttjats av en svensk student. Det finns nämligen inga dokument som 
vittnar om det. 
Föreningen har haft stor hjälp av Vivi-Anne Lennartsson, direktris på Svenska 
Studenthemmet i Paris, som bl. a. besökt Grenoble och talat med monsieur Dominique 
Martin, direktör för Studentstaden där. Hon blev mycket varmt mottagen och nu är en ny 
”convention” undertecknad.  
En äldre dam på kontoret kom mycket väl ihåg det hela och letade fram papper från 1952. 
En gammal vaktmästare gick ner i källaren för att leta efter metallbrickan han en gång hängt 
ovanför dörren, men hittade den tyvärr inte. (Vi får väl låta göra en ny.) 
2008 utlyste vi för första gången rummet, ”Chambre Linné”, att hyra i den internationella 
Studentstaden i Grenoble med ett stipendium på 20 000 kr för hyreskostnaden. 
Period: 1 januari – 31 maj.” (sista ansökningsdag den 15 oktober) 
2009 skickade vi vår första stipendiat till Grenoble och väntade med spänning på att få ta del 
av hennes erfarenheter. 
 
 
Nu år 2018 består föreningen av 13 medlemmar. Alla med stort intresse för Frankrike. 
Vi har återtagit föreningens ursprungliga namn, L´Amitié Franco-Suédoise. 
 
Varje år delar vi ut: 
Stipendier till gymnasister och till dem som bedriver högre studier i Frankrike  
Stipendiet ”Chambre Linné” 
Vi stöder också Studenthemmet i Paris. 
 
Ordförande är Pia Andersson (min dotter). 
 
Föreningens tre eldsjälar Theodor Adelswärd, Erik Staaf och Gösta Lindberg lade ned ett  
oerhört arbete på denna förening. Må de glädja sig i sin himmel, att det arbete de en gång 
utförde, fortfarande är till gagn för många ambitiösa ungdomar. 
 
 
Vid pennan 
Marie-Anne Lindberg Andersson (Grosshandlare Gösta Lindbergs barnbarn) 
Tel. 070-271 16 26 
e-mejl: marieanne.lindberg.andersson@gmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




