
Onlinerejse til Frankrig - onsdag den 27. oktober 2021

Rejsen ledes af Rasmus Nørlem Sørensen, 
EU-ekspert, Frankrigskender og chefanalytiker 
i DEO.

PROGRAM
Fra kl. 10.00 til 11.00 er linket åbent til at prøve at kom-
me på Zoom-programmet, hvis man ikke har prøvet det 
før. Hvis det driller, kan du ringe på tlf. 70 26 36 66 og 
få hjælp af os. 

Fra kl. 13.30 er samme link åbent til, at man kan koble 
sig på rejsen til løs samtale. 

Kl. 14.00 gennemgår vi praktiske oplysninger om Zoom. 

14.05 Velkomst ved Finn Ellegaard og forklaring af 
introvideo ved Rasmus Nørlem Sørensen

14.10 Introvideo 

14:25 ”Frankrig med afsæt i de fem franske republikker” 
(se side 3 for tidslinjen for Frankrigs historie), ved 
rejseværten Rasmus Nørlem Sørensen. 

14.55 Pause 

15.05 ”Byvandring” i Paris-kvarteret Saint-Martin, ved 
journalisten Louise Sandager. Louise er forfat-
ter til tre guidebøger om den franske hovedstad. 
Hun har boet der i 24 år og har en fransk bache-
lorgrad i kunsthistorie og kulturformidling.

15.30 ”Fransk politik og landets kommende EU-for-
mandskab”, ved Tore Keller. Tore er journalist 
og arbejder i dag som EU- og Frankrigskorre-
spondent for Dagbladet Information. Han har tid-
ligere været EU-korrespondent for Børsen.

15.55 Pause

16.05 ”Fransk udenrigspolitik og livet som ung i Frank-
rig”, ved Mette La Cour Frederiksen. Mette er 
rådgiver ved den danske ambassade i Frankrig 
og studerende ved Science Po. Hun er tidligere 
praktikant i DEO. 

16.30 ”Barbou des Places -klanen”, ved Rasmus. 
 Med afsæt i sin egen familie fortæller Rasmus 

røverhistorier og viser lysbilleder fra det centrale 
Frankrig.

Lystbådehavnen i Cannes.

Alperne, Mont Blanc

Paris med Eiffeltårnet.



Frankrig i tal

Geografi og befolkning: 
Frankrig er målt i geografisk udstrækning 
EU’s største land, foran Spanien, Sverige 
og Tyskland. Med 632.734 kvadrat-
kilometer er Frankrig næsten 15 gange 
større end Danmark. 
Med 67,1 mio. er Frankrig EU’s andenstørste land 
målt på indbyggere, efter Tyskland. Franskmænd 
udgør 15% af EU’s samlede befolkning.

Eksport og import: 
59% af Frankrigs eksport går til andre EU-lande 
(Tyskland: 14%, Spanien: 8% og Belgien: 7%), 
8% til USA og 4% til Kina. 
69% af Frankrigs import stammer fra andre EU-lande 
(Tyskland: 18%, Belgien: 10% og Holland: 8%) og 
5% fra USA og Kina hvert især. 

Turisme:
Frankrig er et land fyldt med idylliske landsbyer og romantiske byer. 
Mange franske bygninger, slotte og kirker har mange århundreders 
historie. Der er rigtig mange seværdigheder, men nogle af de mest 
ikoniske vartegn er: Eiffeltårnet, Den Franske Riviera, Alperne og 
Chamonix, Mont Saint-Michel, Versailles-paladset, Louvre-museet i Paris 
og landsbyerne i Alsace. Der var noget til enhver af de 89 millioner der i 
2019 besøgte Frankrig, som også var det mest besøgte turistland i verden, 
foran Spanien og USA. 

Franske oste – 3 stk. man kan få i Danmark
Tomme de Savoie
De højtprofilerede oste fra Frankrig er lavet på fed 
råmælk. Men når fløden er skummet, har man 
på landet altid lavet ”tomme”-oste til at spise 
på hverdage. Tomme de Savoie har med 
sin halmagtige aroma og proteinfede 
(skyragtige) smag erobret Danmark og 
kan i dag fås i de fleste supermarkeder
 og ostehandlere. Tomme de Savoie 

Brie de Meaux
Verdens bedste ost, der siden 700-tallet 
er blevet leveret til det franske hof. 
På Wienerkonferencen i 1815 efter 
Napoleons fald medbragte de franske 
topdiplomater denne ost under navnet 
”ostenes konge” for at overbevise de 
øvrige europæiske kolonimagter om, at 
Frankrig stadig havde noget at byde på.
Brie de Meaux 

Buche de Chevre/Poitou
Ost spises ikke blot i skiver med brød 
og vin til. De franske gedeoste indgår 
ofte i tærter, salater og desserter. 
I Danmark er det mest den klassiske 
gederulle, buche de chevre (buche 
betyder ”træstamme”), der har vundet 
indpas. Buche du Poitou 

https://en.wikipedia.org/wiki/Tomme_de_Savoie
https://en.wikipedia.org/wiki/Brie_de_Meaux
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Buche_du_Poitou.jpg


Tidslinje for Frankrigs historie siden den franske revolution 
 1789: Den franske revolution. Stormen på Bastillen.
 1792: Kong Ludvig d. 16. anklages 
  og dømmes for forræderi. Monarkiet ophæves.

Første Franske Republik (1792-1804)
 1795: Marseillesen erklæres Frankrigs nationalsang.
 1799: General Napoleon Bonaparte ”invaderer” Paris.

Første Franske Imperium (1804 – 1814) og (marts-juli 1815)
 1803-1815: Napoleonskrigene udvider det franske imperium.
 1804: Napoleon Bonaparte kroner sig selv som 
  kejser Napoleon Bonaparte 1.
 1815: Napoleon Bonaparte bliver slået af Wellington i 
  Slaget ved Waterloo og deporteres senere til 
  Sankt Helena i Sydatlandten.

Konstitutionelt monarki (1814-1848, minus 
”de hundrede dage” fra marts-juli 1815)
 1821: Napoleon Bonaparte dør på Sankt Helena.
 1827: Nicéphore Niépce og Daguerre leverer 
  verdens første fotografi.

Anden Franske Republik (1848-1852)
 1848: Februarrevolution. Ny forfatning vedtages i november.
 1951:  Franske statkup.

Andet Franske Imperium (1852-1870)
 1852: Napoleon Bonapartes nevø krones som 
  kejser Napoleon Bonaparte d. 3.
 1853: Haussmann redesigner Paris.
 1854: Bourseul bygger en eksperimental telefon.

Tredje Franske Republik (1870-1940)
 1870-1871: Den fransk-tyske krig.
 1889: Eiffeltårnet bliver bygget til verdensudstillingen i Paris.
 1895: Brødrene Lumière bygger et bærbart filmkamera.
 1907: Brødrene Lumière opfinder farvefotografiet.
 1914-1918: Første verdenskrig.
 1919: Versaillestraktaten underskrives.
 1939: Frankrig erklærer krig mod Tyskland.
  Tysk besættelse og Vichy-regimet (1940-1944)
 1940: Tyskerne invaderer Paris.
 1944-1945: D-Dag, allierede går ind i landet i Normandiet. 
  Den Provisoriske regering (1944-1946)
 1945:  Allieret sejr over Tyskland. 

Fjerde Franske Republik (1946-1958)
 1947-1951:  Marshall-hjælp 
  (Franskrig modtager 2,2 milliard amerikanske dollars)
 1946-1954: Krig i Indokina.
 1954-1958: Krig i Algeriet.
 1957: Rom-traktaten indgås af Belgien, Holland, Luxembourg, 
  Frankrig, Italien og Vesttyskland.

Femte Franske Republik (siden 1958)
 1958: Charles De Gaulle grundlægger den Femte Republik. 
  Ny forfatning vedtages.
 1968: Generalstrejke og studenter optøjer i Paris.
 1992:  Frankrig underskriver Maastricht-traktaten. Charles De Gaulle

Eiffeltårnet bliver bygget

Slaget ved Waterloo

Stormen på Bastillen


