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Verden lytter til danskerne og franskmændene, siger 
François Zimeray, der er Frankrigs nye ambassadør i 
Danmark i dette interview med La France.

Sammen kan 
vi gøre verden 
hyggeligere

tekst: Finn Rastén, journalist
foto:   Finn Rastén m. fl.

Både Danmark og Frankrig er forholds-
vis små lande sammenlignet med 

resten af verden – men reelt er de store, 
fordi deres indflydelse rækker meget 
længere end deres geografi og demografi 
antyder. Det siger François Zimeray til La 
France i sit første danske interview som 
ny fransk ambassadør.

“Danmark og Frankrig er brands. 
Når vi udtaler os i verdenssamfundet, så 
bliver vi lyttet til. Jeg har selv observeret 
det i FN. Der er en kvalitet i det, vi siger. 
Vi repræsenterer mere, end hvad vi stør-
relsesmæssigt ser ud til. Og den livsform, 
som danskerne lever med på deres egen 
jord, er væsentlig for hele verden. Jo, I kan 
lave verden mere hyggelig,” siger ambas-
sadøren med et glimt i øjet, der viser, at 

han har taget det internatioale og meget 
danske begreb til sig.  

Der er mere end krise
Hyggeligt ser der nu ikke ud til at være i 
Frankrig lige for tiden. Økonomisk krise, 
stigende arbejdsløshed, et Frankrig på 
randen af oprør, skatte- og momsforhø-
jelser, Landet er næsten på grænsen af 
oprør, beretter ikke mindst de franske 
aviser. 

“Vi lever i en åben verden, og alle ved, 
hvad der ligger bag. Jeg vil ikke afvise de 
problemer, som ikke kun Frankrig men 
hele Europa står i. Jeg vil ikke lave realite-
terne lysere, end de ser ud. På den anden 
side ved vi også, at medierne ikke taler 
om – metaforisk sagt – tog der kommer 
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Frankrigs nye ambassadør François Zimeray har en 

lang humanistisk karriere bag sig. Som 27-årig blev han 
valgt som borgmester i Petit-Quevilly, en by med 23.000 

indbyggere i Seine-Maritime, Normandiet. Han blev 
genvalgt to gange og grundlagde den første sammen-

slutning af Eco-Maires, borgmestre for økologi.
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til tiden, men kun om tog der kommer for 
sent,” siger François Zimeray.

Han påpeger, at på kinesisk betyder 
ordet krise både vanskeligheder og 
udviklingsmuligheder. Derfor ser han, på 
trods af de svære tider, også store mulig-
heder for at arbejde sammen om at gøre 
europæisk politik mere koordineret, mere 
effektiv og lære af fortiden.

“Så problemerne er naturligvis en del 
af virkeligheden. Men jeg repræsenterer 
samtidig et land, der er fuld af kreativitet 
med en innovativ ungdom, fremragende 
universiteter og designskoler. Et land der 
opfandt cyklen, helikopteren, chip-kortet, 
computeren og mange andre ting, der har 
ændret verden.” 

“Derfor er mit mål som ambassadør at 

vise, at bag denne medieskabte overflade 
af nyheder, findes der en fransk krop, 
som er en af de mest kreative, innovative, 
dynamiske, kulturelle og debatskabende 
i verden.”

Uden makeup
At lave verden mere fredelig, mere beha-
gelig, mere harmonisk er et emne, som 
ambassadøren stadig vender tilbage til i 
samtalen. Ikke mindst fordi han selv har 
arbejdet med de emner i ganske mange år.

Gennem de seneste fem år har den 
52-årige François Zimeray rejst verden 
rundt som Frankrigs ambassadør for 
menneskerettigheder. Det har bl.a. givet 
ham indblik i humanitære forhold, når de 
er allerværst.

“Jeg har rejst i lande, som jeg bestemt 
ikke vil anbefale nogen at holde ferie i. 
Et af verdens største problemer er den 
gennemtvungne urbanisering. Den nylige 
tyfon i Filippinerne er f. eks. også en kon-
sekvens af, at 1/3 af befolkningerne lever 
i forstæder under meget dårlige forhold, 
og det ødelægger de sociale forbindelser 
og skaber ensomhed, vold og udeluk-
kelse.”

Derfor mener ambassadøren, at 
hovedproblemet er, at genopfinde en art 
de vivre, kunsten at bo. Og netop det kan 
verden lære af Danmark.

“Jeg er tiltrukket af danskerne, som 
jeg vil kalde et folk uden makeup. Det 
er hvad jeg føler nu, men det ville være 
arrogant af mig at sige, at jeg på nuvæ-  8
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hjertet af Frankrig. Man hører jo næsten 
aldrig om små landsbyer med højkvali-
tetsprodukter, og min rolle er at fortælle, 
at det eksisterer.” 

Saveur de France, French Taste, er 
et initiativ af UBI France, den franske 
handels- og økonomiafdeling, som bl.a. 
arbejder med at præsentere alle former for 
franske produkter – ikke mindst innova-
tive nicheprodukter.

“Alle disse mennesker bruger en masse 
energi og tid på at opdage og undersøge 
nye markeder. Det er ikke nemt for dem, 
for de repræsenterer små virksomheder, 
ikke store brands, men de er succesrige. 
Faktisk er de ambassadører for fransk 
knowhow og levemåde – savoir-faire og 
savoir-vivre. Og hvis jeg med et enkelt ord 
skal opsummere min mission her i det 
innovative og dynamiske Danmark, så er 
det at vise, at Frankrig kan overraske.”

Ambassadøren, der naturligvis selv 
taler engelsk, vil også gerne bevise, 
at franskmænd hverken er arrogante, 
dårlige til fremmedsprog, bureaukratiske 

rende tidspunkt kender danskerne. Mit 
indtryk er dog, at jeg har et folk foran mig 
som er kontant – uden makeup. Og det 
kan jeg lide. Så vi har en masse at lære, 
hvordan vi bor i byerne, hvordan vi laver 
infrastrukturen. Som franskmænd har vi 
meget at dele, vi har meget at sælge, men 
vi har først og fremmest en masse at lære, 
og jeg er overbevist om, at jo mere vi viser 
interesse i hvordan I klarer de forskellige 
spørgsmål, des mere kan vores eget image 
ændre sig.”

Franske produkter
François Zimeray synes det er en stor 
udfordring at repræsentere Frankrig i et 
meget dynamisk og optimistisk land som 
Danmark. 

“Jeg vil nemlig gerne fortælle om den 
nye generation af franskmænd, der er 
mere internationale, mere globale i deres 
udsyn. Jeg modtog for nylig i projektet 
Saveur de France unge entusiastiske men-
nesker, der promoverer en masse gode 
ideer med produkter som kommer fra 

eller egenrådige. For franskmændene 
ændrer sig hurtigere end fordommene om 
dem. Han vil derfor møde danskerne, hvor 
de ikke forventer at møde en ambassadør. 

“Netop det er meget vigtigt for mig, 
for hvis ikke vi har den kontakt og den 
fornemmelse af det almindelige samfund, 
så vil vi ikke have kontakt med landet 
som helhed.” 

Og det er derfor han, siden han ak-
krediterede sig officielt overfor Dronning 
Margrethe, har brugt en masse tid på at 
komme ud af ambassaden – ikke for at 
blive transporteret på bagsædet i ambas-
sadebilen, men for at tage tog og metro 
til begivenheder, hvor han kan møde 
danskerne på gaden. 

Succesrige brands
Ambassadøren føler ikke at være kommet 
til et lille land, selv om han har haft hele 
verden som sit arbejdsområde. 

“Jeg synes, at Danmark er så interna-
tio nalt og aktivt, så kosmopolitisk og 
åbent over for verden. Alle lande skal 

5 
Den franske ambassade på Kongens Nytorv fik i foråret renove-
ret facaden gennemgribende - og i dag er den indvendige del af 

Thotts Palæ i færd med at blive restaureret.

ÅBENT NUROVSINGSGADE 40 2100 KBH. ØVELKOMMEN

Alle priser er inkl. metallak og ekskl. leveringsom-
kostninger. UDEN MOMS OG AFGIFT. Forbehold for 
pludselige prisændringer og skrivefejl.

Citroën DS5 THP 155 Style Aut, DKK: 167.000,-
Citroën DS5 HDI 160 Sport Aut, DKK: 195.000,-
Citroën DS5 Hybrid4 Style E6G, DKK: 215.000,-

Citroën DS4 eHDI 115 E6G Style, DKK: 132.000,-
Citroën DS4 HDI 160 Sport Aut, DKK: 152.000,-

Citroën DS4 THP 200 Sport, DKK: 142.000,-

Citroën Grand C4 Picasso THP 155 Intensive, DKK: 128.000,-
Citroën Grand C4 Picasso eHDI 115 Intensive ETG6, DKK: 141.000,-
Citroën Grand C4 Picasso eHDI 150 Intensive, DKK: 143.000,-

Citroën C4 Picasso THP 155 Intensive, DKK: 122.000,-
Citroën C4 Picasso eHDI 115 Intensive ETG6, DKK: 135.000,-

Citroën C4 Picasso eHDI 150 Intensive, DKK: 137.000,-

Citroën C4 1,6 VTi 120 Seduction, DKK: 104.000,-
Citroën C4 eHDI 115 Seduction E6G, DKK: 116.000,-

DE SMUKKESTE  
FRANSKE MODELLER
   - uden moms og afgifter
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“Det er karakterernes ærlighed – hele 
historien. Det er ikke kun intrigen i sig 
selv, det er også figurernes dagligliv, 
der gør Borgen så succesfuld og rig og 
interessant. Figurerne er ikke simple, 
de er ambivalente og ikke blot sorte og 
hvide, men i alle nuancer. Som i et maleri 
af Vilhelm Hammershøj, hvor man ser på 
de ting, der ikke er der. Hvad jeg selv kan 
lide i Borgen er det, figurerne gemmer, og 
så viser den også det danske samfunds 
mindre hierarkiske opbygning. Der er et 
særligt lys i Borgen, et sidelys fuldstæn-
dig som i et maleri af Hammershøj - og 
det er vi følsomme over for.”

Jo, vi deler skam mange ting, fransk-
mændene og danskerne. Vi har en lang 
kulturel historie sammen, som binder os 
til hinanden. Og ikke mindst har vi en 
fælles humor, som da ambassadøren ved 
interviewets afslutning siger til mig:

“Tak for samtalen og interessen for 
Frankrig. Min eneste beklagelse er, at 
jeg ikke er blevet interviewet af Katrine 
Fønsmark,” griner han, da jeg er på vej ud 
af døren. “Men det var da godt at det ikke 
var af Michael Laugesen, den frygtelige 
fyr.”   g

naturligvis bære en sten til globaliserin-
gen,” siger han og nævner som et eksem-
pel dansk design, der er gået direkte ind i 
store dele af verden. 

“Dansk design er en slags l’art de vivre, 
livskunst. Det er værdier – ikke bare far-
ver og stil. Det er den ekstremt raffinere-
de enkelhed. Og enkelhed og ligefremhed 
er svaret på vor tids problemer. De rene 
linjer, hvordan I har evne til at vise os, at 
de enkle ting har en dybde.” 

“Og hvorfor er jeres brands succesfulde 
over hele verden,” spørger ambassadøren 
og giver selv svaret: “Fordi de taler et 
sprog som kan forstås på tværs af alt. Der 
er noget universelt over det. I har lært os, 
hvor smuk en cirkel, en bue, en firkant  
kan være – og det kan alle se. Og det er 
lykkedes jer at vise hvordan man med lidt 
lys kan skabe forme.”

Kærlighed til Borgen
Som så mange andre franskmænd har 
han også kærlighed til et andet dansk 
produkt: TV-serien Borgen, der var hans 
første kontakt med det danske samfund. 

“Jeg havde en intensiv kur med Borgen, 
før jeg kom her. Så det giver mig selvføl-
gelig et indtryk af, at jeg nu ved alt om 
dansk politik – men det er jo kun en film. 
Og det er også farligt, når virtuelle ting 
bliver så realistiske, at når man så møder 
folk, er de ikke, som man synes de burde 
være,” siger han og giver et bud på, hvor-
for franskmændene i den grad har taget 
tv-serien til sig.

3 
Franskmændene har i historiens løb udviklet masser af 
internationale ideer, siger François Zimeray og nævner 
som eksempel “concours Lépine” – en opfinderkonkur-
rence og en stor messe for iværksætteri, som hvert 
år afholdes i Frankrig. “Det er faktisk lige som Tour 
de France. En masse virksomheder og muligheder er 
begyndt der – og det er ikke store brands. Det er ganske 
almindelige mennesker, der får chancen.




