
Översättning av S.E Ambassadör Joël De Zorzis tal d en 8 april 2011 vid ceremonin i samband 
med Michael Sohlmans utnämning till Officer av Hede rslegionen. 
 
 
Bäste verkställande direktör, käre Michael, 
 
Vi känner varandra sedan tillräckligt långt tillbaka för att jag ska kunna tillåta mig att anförtro 
er något, inför er familj och era vänner som är samlade här på Frankrikes residens i kväll: 
denna ceremoni kommer nog att räknas in bland de ögonblick som varit starkast och roligast 
under min tid här i Stockholm. 
 
Många av era franska kollegor och vänner har, liksom jag, länge väntat på detta ögonblick. 
Några har önskat det så starkt och tänkt på det så ofta – jag tänker främst på professor Baulieu 
– att vår gemensamma önskan förverkligades i slutet av förra året, då jag informerades om att 
Republikens president hade signerat det dekret som utnämner er till Officer av 
Hederslegionen.  
 
Jag minns att när jag ringde er för att tala om det, reagerade ni med ert sedvanliga lugn, och 
frågade om jag kunde ringa tillbaka om en liten stund. Om jag inte misstar mig så lade ni till 
att det skulle vara lättare att prata...för ni var på väg att cykla till jobbet. Jag måste erkänna att 
jag inte hade kunnat föreställa mig att ni var bland dem 3 eller 4 svenskar som  mitt i 
december och med 30 cm snö, fortsätter att ta er fram i Stockholm på cykel.  
 
Det lugn och den elegans som ni visade när ni mottog denna nyhet – som ändå inte helt dolde 
era känslor – påminde mig om det sätt som ni reagerade på två år tidigare när jag meddelade 
er, generad och förlägen, mer eller mindre dagen före Nobelprisceremonin då flera franska 
pristagare skulle mottaga priset, tvärtemot vad jag hade försäkrat er flera gånger tidigare, att 
en fransk minister skulle komma till Stockholm för denna högtid. 
 
Med vetskapen om att fyra franska ministrar berördes av priserna som tilldelats Jean Marie 
Gustave Le Clézio, François Barré-Sinoussi och Luc Montaigner, svarade ni mig att ni 
gladdes mycket åt denna nyhet, och tillade att ni vore glad om ni så snart som möjligt fick 
veta, om inte ministerns namn, så åtminstone dess kön... Än en gång bad jag om ursäkt för 
denna ändring i sista minuten, som skulle tvinga er att ändra i bordsplaceringen – det var ju 
därför ni ville veta ministerns kön -  och som också tyvärr skulle stärka uppfattningen om 
fransmäns dåliga vanor, sedan hörde jag mig själv svara ” Men det är ju därför vi tycker så 
mycket om dig!” Min käre Michael, ”bra jobbat!” (”trop fort!”), som man säger i dagens 
skolor. 
 
Denna utmärkelse förtjänar ni mer än någon annan. 

 
Ni talar perfekt franska och är engagerad frankofil, under hela er karriär på 
Kulturdepartementet, Finansdepartementet och Utrikesdepartementet 1972 – 1992, och senare 
vid Nobelstiftelsen, har ni verkat för fransk kultur och vetenskap och för det fransk-svenska 
samarbetet. Ni har alltid tagit er tid att medverka, på inbjudan av franska myndigheter, i olika 
aktiviteter, arbetsgrupper, konferenser, exempelvis konferensen om den ”vetenskapliga 
upptäcktens uppvaknande” (l’Eveil des vacations scientifiques) som organiserades 2003 på 
Naturhistoriska nationalmuseet under överinseende av president Jacques Chirac, eller den om 
”Globaliseringen” som presiderades av Mme Christine Lagarde, som då var 
utrikeshandelsminister. 
 



Jag vill också påminna om den viktiga roll som ni har spelat när det gäller moderniseringen av 
de europeiska forskningsinstitutionerna, tillsammans med flera framstående franska forskare, 
främst professor Etienne Baulieu, ordförande i Vetenskapsakademien, som ni samarbetade 
med vid inrättandet av det Europeiska vetenskapsrådet (Conseil scientifique de l’Europe).  
Jag skulle kunna citera många fler exempel på era bidrag till att utveckla relationerna mellan 
Frankrike och Sverige under alla år. Jag skulle kunna påminna om alla de mirakel som 
åstadkommits under oförutsedda franska ministerbesök. Men jag tror att alla har förstått 
varför franska myndigheter vill visa sin tacksamhet och sitt erkännande. 
 
Michael Sohlman, 

 

I den franska republikens presidents namn och i egenskap av de maktbefogenheter som 

har forlänats mig, utser jag er till Officer i Nationella Ordern av Hederslegionen.  
 
 
 
 


