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Franske fortællinger Ove Bjørn Petersen Hent PDF I mere end 1000 år har fransk været synonym med kultur
og ånd. Fransk sprog og kultur i bredeste forstand har altid indtaget en fornem plads i vores dagligdag.

Utallige er de danske, som har slået sig ned i Frankrig, og blandt disse fortælles historien om 17 kvinder og
mænd, der gjorde en forskel for den franske nation.

Hvad enten de tog af sted frivilligt eller blev tvunget i eksil, satte de alle deres præg på det franske samfund.
Derfor er fortællingerne også en spændende historie om Frankrig og den franske livsform: il fait bon vivre.

Deres metierer var prinsesse, arkitekt, hærfører, læge, sanger, journalist, modeskaber, filmskuespiller,
forfatter, kunstner og vinhandler.

Når man har mødt disse spændende personer, spørger man sig selv: Hvorfor har jeg ikke lært dem at kende før
nu?

Forord ved MF, tidl. udenrigs- og kulturminister Per Stig Møller.

UDDRAG FRA BOGEN
Det er ikke let at være alene i en metropol som Paris. Hvem skal man stole på? Hvem skal man kontakte?

Hvor skal man placere sig? Hun tærer på sine få sparepenge og strejfer rundt i byen, især i latinerkvarteret på
venstre Seinebred, hvor hun med det samme føler sig hjemme i en sand vrimmel af kunstnere, gøglere og
studerende samt forretningsfolk. Gaderne omkring den gamle kirke, Saint-Germain-des-Près, bygget på

ruinerne af den kirke, som danske vikinger ødelagde i 841, bliver hendes tilholdssted. Her ligner hun alle de
andre, dem på gaden og dem på cafeerne. Alligevel skiller hun sig ud. På cafeen Les Deux Magots bliver hun
af en reklamekonsulent spurgt, om hun vil lade sig fotografere til magasinet Le Journal France. Tøvende tager
hun imod en håndfuld adresser. En adresse er modemagasinet Elle, hvor hun møder Coco Chanel, der straks

ændrer hendes navn til Anna Karina. På én gang er hun midt i den verden, hun havde drømt om.
287 sider.

OM FORFATTEREN
Ove Bjørn Petersen er cand.merc. i ledelse og cand.mag. i kunsthistorie. Livet igennem, jobmæssigt og privat,
har de to kompetencer været i et nyttigt samspil, hvad enten det har været på dansk jord eller i udlandet. En
livslang kærlighed til den franske nation og det franske sprog betyder, at han deler sin tid ligeligt mellem
Frankrig og København. Gennem årene er det blevet til et utal af artikler om fransk gastronomi, kunst og

historie i aviser og tidsskrifter med et dansk eller et fransk publikum.
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