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FISK E M A R K ED E T I  M A R SEI L L E BY D ER PÅ BÅ D E 
SPÆN DEN DE M I D DEL H AVSFISK OG SPÆN DEN DE 
MENNE SKER.

3 S’ER ELLER 3 U’ER?
MARKEDERNE BUGNER AF FRUGT og 
grøntsager i alle farver. Det har de altid gjort 
i Sydfrankrig, hvor solen velsigner selv en 
bleg kålroe med saft og kraft. Men der er 
noget, der er forandret. Nu har næsten hvert 
eneste marked mindst én bod med økologisk 
dyrket frugt og grønt. For ganske få år siden 
var økologi i Frankrig noget pjat. Noget, som 
kun ganske få fanatiske samfundsnedbrydere 
gav sig af med. Og dem kendte man heldigvis 
navnene på fra pressen. Ligesom det at stå i 
kø var noget, englændere gjorde. Vindmøller 
var noget, der kun virkede nord for den fran-
ske grænse. Overhaling op ad bakke var nød-
vendigt for trafikkens afvikling, og dobbelte 
striber gjaldt kun modkørende. Sikkerheds-
seler fik man som franskmand lægeerklæring 
på, man ikke kunne tåle, mens det, som man 
ikke kunne tåle, var endnu et indgreb imod 
individets frihed. 
 I de seneste 10 år har den franske selvfor-
ståelse undergået store ændringer. Trafiksik-
kerheden er øget væsentligt. Dødsulykkerne 
er faldet med et tocifret procenttal, og lande-
vejskroer lukker på stribe, fordi det ikke læn-
gere er comme il faut at spise et stort måltid 
med vin og derefter sætte sig bag rattet. Et 
forslag om obligatoriske alkometre i bilen 
måtte dog droppes. Alles kamp mod alle er 
afløst af en moderat køkultur, og selv vind-

møller diskuterer franskmændene lidenska-
beligt, dog fortsat mest som modstandere. 
 Én ting kan de dog blive enige om, og det 
er, at det bedste sted i verden at holde sin 
ferie er Sydfrankrig. 88 % af franskmænd, 
der holder ferie, holder den i Frankrig, mens 
kun 12 % tager til udlandet. I 2011 havde 
franskmændene selv 969 millioner overnat-
ninger i deres eget land, så det er en rigtig 
god idé at bestille i forvejen! Det er også en 
god idé at overveje sin transportform og fe-
rieperiode. Tre fjerdele af de franske turister 
tager af sted i bil, og langt de fleste gør det 
fra midten af juli og hele august. Heldigvis 
er det ikke et nyt fænomen. Middelalderby-
erne har store parkeringspladser med busser 
i pendulfart, og langs Middelhavskysten kan 
man tage bussen for 1 €. 
 Det er let at forstå, at de tre populæreste 
ferieregioner alle ligger i Sydfrankrig. Her 
indfries alle ferieønsker: Sol, varme, middel-
alderbyer og vild natur. Krydderierne dufter 
overalt, og sydens retter passer perfekt til det 
lette feriekøkken. Middelhavet lokker med 
sejlerferie eller badeferie for hele familien. 
Atlanterhavet udfordrer surferne med me-
terhøje bølger. Vandrerne søger til bjergene 
i baglandet, hvis de da ikke tager kampen op 
mod de solbeskinnede Alper. Rafterne holder 
til i de mange slugter, og cyklisterne, de er 
der bare overalt. Hvor ferie før var “3 S’er” 
(sol, strand og sex), er den nu snarere “3 
U’er” (udfoldelse, udvikling og udfladning). 
Sydfrankrig har både 3 S’er og 3 U’er. O

>  I N D H O L D
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SYDFRANKRIG I DAG

SYDFRANKRIG KAN SELV
DET SYDER OG BOBLER af optimisme i 
Sydfrankrig. Mens andre områder af Frank-
rig er gået i sort på grund af høj arbejdsløs-
hed, dalende købekraft og korrupte politi-
kere, så stryger det derudad for store dele 
af Sydfrankrig. 
 Airbus i Toulouse hiver masser af nye 
flyordrer hjem, og våbenindustrien har net-
op landet en ordre på satellitter til 700 mio. 
euro. Det er De Forenede Arabiske Emira-
ter, der betaler de mange penge til Astrium i 
Toulouse og Thales Alenia Space i Cannes. I 
Montpellier strømmer folk til forskningscen-
trene. Og med den økonomiske afmatning 
vælger flere og flere franskmænd at holde 
ferien hjemme, og det er naturligvis der, hvor 
solen skinner: i Sydfrankrig. 

Marseille bygger sig ud af slummen og sit 
dårlige rygte som en by befolket af ludere 
og lommetyve. I dag har byen taget kampen 
op mod Paris som et kulturelt kraftcenter. Ba-
skerne vender euroen ryggen og laver deres 
egne penge. Mens Parisområdet er hårdest 
ramt af job destruktion, er det i Sydfrankrig, 
der er skabt flest nye arbejdspladser. Det gæl-
der for næsten hele området, der har tre re-
gioner med blandt top fem-regionerne med 
flest nye job. 
 Selv i de mindre byer går det bedre end 
landsgennemsnittet. Rodez i l’Aveyron har en 
arbejdsløshed på 6,5 %, mens landsgennem-
snittet er på det dobbelte. Og flere mindre 
byer i Sydfrankrig ligger på linje med Ro-
dez. Områder, der aldrig har været forkælet 
af centraladministrationen i Paris, tager ud-
viklingen i egen hånd og frigør sig fra den 
europæiske økonomiske krise. 
 Frigørelsen sker via sammenhold. Ofte er 
det med udgangspunkt i lokal-nationalistiske 
interesser, som sprog og etnicitet, men også 
som god gammeldags solidaritet – som i til-
fældet med vinslottet Château de Roquefort, 
lige nord for Marseille, da katastrofen ramte. 

VI HJÆLPES AD
Juli 2012 formørkedes himlen allerede ved 
19-tiden, og straks efter brød uvejret løs. En 
haglbyge sendte iskugler som skudt ud af et 
maskingevær, og på bare syv minutter var 
hele slottets høst ødelagt. Ingen vinmarker 
havde undgået haglene, og slottets samlede 
høst kunne opgøres til 12 symbolske kilo. 
 Det rygtedes blandt vinbønderne i Rhône-
dalen, der hurtigt indså, at det lige så godt 
kunne være sket hos dem. Omkring 35 do-
mæner gik sammen og donerede dele af de-
res høst til den haglramte kollega. Et vogn-
mandsfirma stillede kølevogn til rådighed, 
vinlavet vendte det blinde øje til, og i foråret 
2013 kunne Château de Roquefort lancere sin 
cuvée Grêle (“hagl”) lavet af 35 forskellige 
vingårdes høst. 
 Sammenholdet overvandt krisen. I Syd-
frankrig opnår man ad den vej positive re-
sultater, der er langt større end de mange 
protester og demonstrationer, der er nærmest 
dagligdag i Paris. 

FAKTA OM FRANKRIG 
Befolkning: 65,84 mio., her-
af knap 12 mio. i Sydfrankrig.
Befolkningstæthed: 
115 pr. km2. 
Største byer: Paris 11,2 mio., Marseille 
inkl. Aix-en-Provence 1,5 mio. (nr. 2), Tou-
louse 1 mio. (nr. 4), Nice (nr. 5), Montpellier 
(nr. 8).
Areal: 550.000 km2 (13 x større end Dan-
mark). Heraf 52 % landbrugsjord, 30 % skov, 
8 % naturparker. 5500 km kystlinje.
Religion: Da kirke og stat i Frankrig er skarpt 
adskilte, oplyser den officielle statistik blot, 
at Frankrig er en verdslig stat. Opgørelser 
over religiøse tilhørsforhold svinger meget, 
men et skøn er ca. 60 % katolikker, 10 % 
muslimer, 4 % protestanter, 3 % andet og ca.  
23 % uden religion. 
Levealder: Mænd 78,5 år; kvinder 84,9 år 
(Danmark: M 77,3 år, K 81,6 år).
Regeringsform: Republik med en folke-
valgt præsident.
Arbejdsløshed: 11 % (2013). For unge 
under 25 år tilmeldt arbejdsmarkedet:  
25,7 % (2013).
Vækst i BNP: 0,5 % (2013).
Inflation: 0,95 % (2013).
Mindsteløn: Brutto 1430,22 €/måned;  
9,43 € i timen (2013).

>  I N D H O L D
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FRANSKE ROYALISTER
Fællesskabet giver sig også udtryk i mere bi-
zarre sammenslutninger, hvor landets ledere 
ikke skal føle sig alt for sikre. Der protesteres 
på livet løs over hele landet, mest mod re-
geringen, men også mod selve den franske 
forfatning. 
 Grupper som Action Française kæmper for 
monarkiets genindførelse og øget decentrali-
sering. Deres ungdomsorganisation, La jeu-
nesse royaliste, argumenterer med reference 
til Asterix’ modstand mod romerne indædt 
mod Frankrigs EU-medlemskab og mener, 
at kun monarkiet kan garantere Frankrigs 
suverænitet. Royalisterne findes i mange for-
skellige grupperinger – mere eller mindre 
rabiate – men de er alle under betydelig ind-
flydelse af den katolske kirke. Et større dag-
blad gennemførte i 2013 en meningsmåling, 
hvor 47,7 % af de 15.902 interviewede var 
tilhængere af monarkiet. Fælles for dem er, at 
de dér ser muligheder for at leve i et styrket 
lokalsamfund med familien i fokus og med 
gamle dyder som faglig stolthed og harmoni 
med naturen i højsædet. 

HVORFOR DREJER 
VINDMØLLERNE IKKE?
Derfor er nogle af royalisterne også stærkt 
engageret i miljøbevægelser, der kæmper for, 

at Frankrig opfylder sit mål om 23 % energi 
fra vedvarende energikilder i 2020. I 2013 
var det knap 8 %, især brænde og vandkraft. 
Brænde bruges over hele Frankrig, men både 
de store skove og vandkraften ligger i Syd-
frankrig. Vindkraft udnyttes kun lidt, så det 
er op ad bakke. 60-90 % af forskningsmid-
lerne til energiudvikling går til atomkraft, og 
kun 1-2 % til vedvarende energi. 
 Præsident Hollande lovede ved sin tiltræ-
den, at atomkraftens bidrag til el-produktio-
nen skal reduceres fra de nuværende 75 % til 
50 % i 2025, men endnu er der ikke mange 
synlige tegn på, at løftet bliver indfriet. L’UFE, 
der er elektricitetsproducenternes arbejdsgi-
verorganisation, peger på behovet for nye 
administrative procedurer: “Det kræver 10 
år at få en ny el-linje op at køre; 9 års proce-
durer og papirarbejde, og 1 års montage”. 
 Det ses på vindmøllerne. Ingen andre ste-
der i Europa ser man så mange vindmøller, 
der ikke drejer rundt, selv om der står en 
strid blæst. Og overalt, hvor der er planer 
om at opsætte en ny vindmølle, hænger der 
protestbannere. Som andre steder i verden 
er indbyggerne i Sydfrankrig stort set posi-
tive over for den vedvarende energi, bare det 
ikke er i min baghave. Og imens glæder de 
sig over noget af Europas billigste strøm fra 
atomkraftværkerne. O 

DEN NYE SPE JLPAVILLON AF NOR M AN FOSTER I V IEUX PORT – DEN G A MLE HAVN –  BYDER PÅ BÅDE 
VELGØRENDE SK YGGE OG HELT NYE OG U VENTEDE VINKLER PÅ M AR SEILLE. 

>  I N D H O L D
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BEFOLKNING OG SAMFUND

DE NYE FREMMEDE
SNAKKEN ER HØJTRÅBENDE, og i luften 
hænger slagord og vrede blandet med grin 
og forførende blikke. Det er absolut ikke til 
at forstå et ord af, hvad de siger. En høflig 
forespørgsel efterlader ingen tvivl om, at det 
her, det er ikke for udlændinge. De 20.000 
mennesker, der i en lang strøm slanger sig 
gennem Béziers, demonstrerer for anerken-
delse af minoritetssprog, i dette tilfælde oc-
citansk, la langue d’oc, der tales i mere end 
otte regioner i det sydlige Frankrig. 
 I Arles demonstrerer 2000 for at få pro-
vencalsk anerkendt. De udgør den hårde 
kerne i Le Félibrige, der kæmper imod den 
franske indflydelse på provencalsk sprog og 
skikke. Bevægelsen blev grundlagt af forfat-
teren Frédéric Mistral, der skrev på proven-
calsk og fik Nobelprisen i 1904. I dag hædres 
han stadig ved at få gader og pladser opkaldt 
efter sig.
 Den voksende lokalpatriotisme er et mod-
træk til den stigende udenlandske indflydelse 
i Sydfrankrig. Overalt må provencalere, oc-
citanere og catalanere se deres bedste huse 
blive opkøbt af udlændinge. De fremmede 
kommer kun i området i korte perioder, og 
bor de der fast, holder de sig for sig selv. Det 
er skandinaver, hollændere, amerikanere, 
russere og englændere, der bliver beskyldt 
for at være hovedårsagen til, at den regionale 
identitet forsvinder, godt hjulpet på vej af bil-
lige flybilletter. Eller som en ejendomsmægler 
siger det: “Promenade des Anglais bærer med 
rette sit navn”. Den berømte strandpromena-
de i Nice hedder sådan, fordi den blev delvist 
betalt af englænderne (> 84).
 Men også rige nordfranskmænd betrag-
tes som fremmede. De kaldes “franciots”, der 
tilnærmelsesvis kan oversættes som franske 
idioter. Ligesom udlændingene køber francio-
terne de smukkeste steder, isolerer sig ofte og 
integrerer sig ikke i de lokale traditioner.

UDVANDRING – OG RETUR
At skulle integrere fremmede er ellers ikke 
noget nyt for Sydfrankrig. I løbet af 1600-tal-

let koloniserede den franske hær bl.a. Quebec 
i Canada, Louisiana i det sydlige USA, dele af 
Vestafrika, Vietnam og andre oversøiske om-
råder. I takt med at kolonierne blev afviklet, 
fik befolkningen tilbudt fransk statsborger-
skab, og det europæiske Frankrig stod åbent 
for de oversøiske indbyggere. Alle var fransk-
mænd. I perioden 1927 til 1938 fik hvert år 
38.000 udlændinge fransk statsborgerskab. 
Det var overvejende italienere og belgiere, 
der var strømmet ind som billig arbejdskraft. 
 Da Algeriet blev selvstændigt i 1962, 
vendte ca. 400.000 franskmænd tilbage til 
deres rødder i moderlandet. De kaldes Pieds 
Noirs, (“sortfødder”). Deres forfædre udvan-
drede fra det fattige Sydfrankrig for at søge 
lykken i Algeriet, der blev besat af Frankrig 
tilbage i 1830. Nogle af dem tilhørte terror-
gruppen OAS, der i perioden op til Algeriets 
selvstændighed sprængte administrations-
bygninger, kulturmindesmærker og andre 
civile mål i luften. Disse stærkt højreoriente-
rede ekstremister var tvunget til at flygte fra 
Algeriet efter landets selvstændighed. Mange 
bosatte sig i Marseille og Provence og enga-
gerede sig i fransk politik. 
 Sammen med Jean-Marie Le Pen var flere 
af dem medstiftere af partiet Front national i 

FR A NSK M ÆN DEN E N U PPER G ERN E EN V EL SM A -
GENDE PORTION PAELL A FR A DE STORE PANDER 
PÅ M ARKEDERNE. 

>  I N D H O L D
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1972. Ved præsidentvalgene i både 2007 og 
2012 var Sydfrankrigskortet entydigt: I Mar-
seille og øst herfor stemte man til højre, mens 
stemmerne vest for Marseille gik til venstre. 
Sådan har det altid været, også før Pieds Noirs 
kom. Mod øst bor de afslappede provencalere, 
og mod vest bor de uregerlige gallere – børne-
lærdom for en rigtig franskmand. Men uanset 
hvordan de stemmer, er de alle franskmænd. 
Sådan som franskmænd er i dag.

DEN “RIGTIGE” FRANSKMAND
Den lille, gemytlige og trinde, ældre herre, 
der på hovedet har en baskerhue, under ar-
men et baguette og i hånden en flaske vin. 
På læberne hænger en majsgul Gauloise, og 
øjnene smiler imødekommende. 
 Men det er sjældent, man møder ham. 
Den rigtige franskmand ser anderledes ud i 
dag. Men hvordan?
 Det satte den daværende præsident Nico-
las Sarkozy sig for at finde ud af. Som en af 
sine første handlinger oprettede han et mini-
sterium, der skulle identificere den nationale 
identitet. Det skulle primært være et bolværk 
mod indvandrernes frustrationer over ikke at 
kunne blive integreret på arbejdsmarkedet, 
men det var også et svar til etniske fransk-
mænd om, at deres frygt var hørt. 
 Den “rigtige” franskmand synes nemlig, 
at den nye franskmand er blevet lige lovlig 
mørklødet. Om det er rigtigt eller ej, afhæn-
ger i høj grad af, hvor man befinder sig. 

Siden 1958 har det været forfatningsstridigt 
at lave statistikker over befolkningens et-
niske og religiøse tilhørsforhold, men uof-
ficielt skulle omkring 8 % af befolkningen 
være immigranter, svarende til ca. 5 mio. 
personer. Af dem kommer langt de fleste fra 
andre EU-lande, mens omkring en tredjedel 
kommer fra de fransktalende lande i Nord-
afrika, og bare en lille del fra de tidligere 
afrikanske kolonier. 
 Jokeren er de mange illegale indvandrere, 
de såkaldt papirløse, der syner meget i gade-
billedet, og som i de senere år er blevet sat 
på en flyver og sendt tilbage. Hvor stort pro-
blemet er, afgøres af politikerne. De tal, der 
cirkulerer, varierer så meget, at det er svært 
at fæste lid til dem. 
 Hvorvidt diskussionen om en etnisk og 
religiøs statistik bør være lovlig eller ej, får 
stadig franske analytikere til at fare i totterne 
på hinanden. For- og imod-grupperne er stort 
set lige store, men præsident François Hol-
lande er – i modsætning til sin forgænger – 
ikke interesseret i problematikken omkring 
statistikker. Han ser hellere tiltag, der kan 
dæmpe gemytt erne i de områder, hvor de 
unge nye franskmænd bor. For, som enhver 
fransk politiker ved: Frankrig er ikke et folk, 
men en nation. O

FR ANSKE G ADE MUSIKERE VIDEREFØRER TR ADITI -
ONEN FR A EDITH PIAF. ALLEREDE SOM OT TE ÅRIG 
OP TR ÅDTE HUN SOM G ADE ARTIST.
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BEFOLKNING OG SAMFUND

LA TRISTESSE
250.000 MENNESKER PÅ GADEN, ifølge 
arrangørerne. Ikke siden maj 1968 har de-
monstrationerne været så talstærke som i 
2013, hvor Frankrig var delt i to halvdele i 
spørgsmålet om legalisering af ægteskab og 
adoption for to personer af samme køn. Fra 
hele Frankrig, men med massiv overvægt fra 
Sydfrankrig, strømmede de til Paris i busser 
og tog for at vise modvilje mod et lovforslag, 
der allerede er vedtaget i otte andre euro-
pæiske lande, og nu også i Frankrig i 2013. 
Selvom loven er trådt i kraft, er demonstra-
tionerne ikke stoppet. 
 Førende sociologer taler om, at familien er 
blevet det sikre samlingspunkt for de frustre-
rede franskmænd. 60 % angiver, at “familien 
er det eneste sted, hvor man trives og føler 
sig afslappet”, og ifølge demonstranterne be-
står en familie af en far og en mor, ikke af 
to af samme slags. Bag demonstrationerne 
stod stærke kræfter fra den katolske kirke, 
men også mere fundamentalistiske katolske 
organisationer som Institut Civitas, der bl.a. 
smadrer kunstværker, de anser for blasfemi-

ske. Og de får følgeskab af rabiate ultrahøj-
re-organisationer, der er både stærkt antise-
mitiske og stærkt antimuslimske og hylder 
general Pétain (> 21). 
 For mange franskmænd er republikkens 
basis – Frihed, Lighed, Broderskab – i opløs-
ning. Friheden er truet af de mange lovind-
greb, der mindsker individets rettigheder. Lig-
heden er afløst af større ulighed, ikke bare 
økonomisk, men også mellem land og by. Og 
broderskabet bliver udfordret, når de rigeste 
og kendte, som bl.a. skuespilleren Gérard 
Depardieu, forlader Frankrig for at undgå at 
betale skat. Ingen lægger skjul på, at ikke blot 
den franske økonomi, men hele den franske 
nation er i krise.

ONDT I MORALEN OG LIVET
Der er mange grunde til, at nationen er gre-
bet af tristesse. Først var det sagen om den 
foregående præsident Chiracs sorte penge til 
sin præsidentkampagne, nu er det den tidli-
gere præsident Sarkozys kampagne. Navn-
givne toppolitikere fra kredsen omkring Li-
byens faldne Muammar Gaddafi har tilbudt 
at stå frem og fortælle om det libyske styres 
støtte til Sarkozy. Heller ikke den nuværen-
de præsident, François Hollande, går fri. I 

FR ANSK M ÆNDENE ER STOLTE AF DERE S FOR S VAR. 
HER VISER PATROUILLE DE FR ANCE, HVAD DE K AN 
VED EN OP VISNING PÅ NATIONALDAGEN 14. JULI.




