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Svårt att missa Louis de Funès-museet 
i Saint-Raphaël. Husgaveln täcks av hans 
porträtt.

Museets samlingar består av filmaffischer, fotografier, brev med mera. 
Allt ihopsamlat av Louis de Funès.

Kolerisk filmkomiker 
har fått sitt eget museum 

Son till spanska invandrare
Louis de Funès föddes 1914 i Courbe-
voie utanför Paris. Hans föräldrar var 
spanska invandrare, därav namnet som 
uttalas franskt utan ’s’ i slutet av för-
namnet men spanskt med ’s’ i slutet av 
efternamnet. 

Både fadern och modern arbetade med 
ädelstenar. Men affärerna gick inte så 
bra med flera konkurser som följd. Den 
unge Louis fick tidigt försörja sig själv 
och tog på trettiotalet en mängd strö-
jobb i olika branscher. För att försörja 
sig och sin familj under krigsåren ar-
betade han som pianist på olika barer i 
Paris. Han hade en kopp ställd på pianot 
där besökarna kunde lägga några mynt, 

om de uppskattade hans spel. Pianot 
finns förstås att beskåda på museet. 

Den koleriske herren 
Men musiken var inte hans huvudin-
tresse. För Louis de Funès ville helst 
spela teater och efter krigsslutet börja-

de han just att arbeta som skådespelare. 
Han påstod själv att han inte förstod hur 
svårt det var, och därför lyckades han 
ganska bra. Han medverkade också i 
många filmer, dock få huvudroller. 

Det är under den här tiden som han ut-
vecklade den karaktär som ska bli hans 
signum, en kolerisk och irriterad herre. 
En man som i grund och botten är gan-
ska sympatisk när det gäller. En av hans 
största framgångar på femtiotalet var 
filmen La Traversé de Paris - Resan ge-
nom Paris med Jean Gabin. 

Det galna årtiondet
När Louis de Funès fyllde femtio hade 
han blivit en stor stjärna i Frankrike. 

Framför allt inom filmen men även inom 
teatern. Under de kommande tio åren, 
1964-1974, stod han på topp i popularitet 
och gjorde många av sina mest publikdra-
gande filmer. Flera av rummen i museet 
ägnas åt dessa år, som här kallas  La Folle 
Décennie - Det galna årtiondet.   

Han har lockat över 270 miljoner 
biobesökare bara i Frankrike. Och 
har som få skapat skratt och gläd-
je över stora delar av världen. 

Louis de Funès härliga rollfigu-
rer på filmduken har etsat sig fast 
hos många. Och nu har ett nytt 
museum, tillägnat den folkkäre 
skådepelaren, öppnat i Saint- 
Raphaël. 

De utställda föremålen i museet 
består i huvudsak av saker som 
Louis de Funès själv samlat ihop 

från sin långa karriär inom film och tea-
ter. Där finns filmaffischer, brev, möbler 
och andra föremål. Man kan se en res-
väska med smalfilmer, som han kunde 
ha med sig på resor. Överallt finns tele-
foner från respektive tidsepok uppställ-
da där man kan ringa upp och få höra 
avsnitt relaterade till filmerna. 

Mest intressant är kanske de tv-skärmar 
där avsnitt ur Louis de Funès många fil-
mer visas.  Museet vars chef heter Nora 
Ferreira är överskådligt organiserat och 
är inte särskilt stort. Det finns också 
några delar av utställningen som direkt 
riktar sig till barn.

Borgmästaren rycker in 
Museet kom till efter att skådespelarens 
barnbarn Julia de Funès,  träffat stadens 
borgmästaren, Frédéric Masquelier. 
Den plats där föremålen tidigare visats 
hade tvingats stängas. Så därför ville  
Julia och många med henne, att sam-
lingarna skulle få en ny plats. Något som 
borgmästaren lyckades ordna.

Det finns egentligen annars ingen di-
rekt koppling mellan de Funès och Saint 
-Raphaël, förutom att scener i några av 
hans mest populära filmer, bland annat 
Le Corniaud från 1965, spelades in i 
närheten. 
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musée LOUIS :-DE FUNÈS
Adress: Rue Jules Barbier  
i Saint-Raphaël, mitt emot 
SNCF-stationen Valescure.

Entré: 6 euro,  
ungdomar och studerande gratis

Öppettider: Oktober-april:  
tisdag till lördag 10-17,  
söndag 10-12 - 14-17 

Maj-juni: tisdag till lördag 10-18, 
söndag 10-12 - 14-17

För tider under sommaren 2020 - 
www.museedefunes.fr

1964 kom den första av tre Fanto-
mas-filmer och 1965 La Grande Va-
drouille - Den stora kalabaliken. 1967, 
Les Grandes Vacances - Den stora se-
mestern och 1973 den film som skulle 
bli Frankrikes största filmsuccé genom 
tiderna, Les Aventures de Rabbi Ja-
cob. Filmen fick på svenska den något 
märkliga titeln Rabbinen är värst och 
endast en film har senare sålt fler biljet-
ter i Frankrike, Bienvenue chez les Ch’tis 
med Dany Boon som kom 2008.  

Även om Louis de Funès karaktärer i 
filmerna ofta var koleriska verkar han i 
verkliga livet ha varit en mycket vänlig 
och omtyckt person, som hade förmå-
nen att få arbeta med sina vänner. En av 
hans bästa kompisar var skådespelaren 
Bourvil, som hade en ledande roll till-
sammans med de Funès i bland andra 
filmerna Le Corniaud och La Grande 
Vadrouille. 

En annan nära vän var Gérard Oury, som 
regisserade filmerna La Folle Décennie 
och Les Aventures de Rabbi Jacob.     

Polisen i Saint-Tropez 
Bland de mest populära Louis de Funès- 
filmerna räknas också de sex filmer-
na om gendarmen - polisen i Saint- 
Tropez. Dessa spelades in mellan 1964 
och 1982, i regi av Jean Girault. För 
några år sedan öppnade ett gendarm- 
museum i det gamla polishuset i Saint- 
Tropez. Det rör sig inte om något Lou-
is de Funès-museum utan fokuserar på 
de ”äkta” gendarmerna i Saint-Tropez 
och hur deras yrke har utvecklats ge-
nom åren. Men även där visas avsnitt ur  
Louis de Funès filmer.
 
Giftfri trädgårdsälskare
Louis de Funès älskade trädgårdar och 
trädgårdsskötsel. Tillsammans med sin 
andra fru Jeanne, som ärvde en del av 
ett slott vid Loire i början av sextiotalet, 
kunde Louis de Funès tillbringa sin le-
diga tid i slottets 90 hektar stora träd-
gård. Senare kunde han köpa slottet och 
tillbringade allt mer tid där, fram till sin 
död 1983. Redan klockan sex på mor-
gonen var han i farten och han var stolt 
över att endast äta egenodlade grönsa-
ker. De Funès var också en motståndare 
till användandet av gifter i odlingen. Ett 
projekt var att skapa en rosenträdgård 
med sexhundra rosenplantor. Även ro-
sorna har fått en plats i museet. 

César – Frankrikes Oscar 
1980 fick Louis de Funès en César, den 
franska filmakademins pris till franska 
filmproduktioner, ett hederspris för 
hans samlade filmverksamhet omfat-

tande mer än 140 filmer. Priset delades 
ut av den amerikanske komikern Jerry 
Lewis, bekant från många filmkomedier. 

Alla välkomna
Museichefen Nora Ferreira menar att 
museet fyller sin plats i Frankrike. In-
tresset för Louis de Funès är fortfarande 
stort. Filmerna fortsätter att kontinuer-
ligt gå på tv.  

Totalt beräknas 400 miljoner tv-tittare 
ha avnjutit hans filmer i rutan. Vid vårt 
besök var museet välfyllt med besökare. 
Nora Ferreira hälsar Rivieranytts läsare, 
i alla åldrar, välkomna till Funès-muse-
et i Saint-Raphaël. Man kan inte missa 
det, hela byggnaden täcks av ett stort 
porträtt på Louis de Funès.

Trädgårdsälskaren de Funès 
åt enbart egenodlat och har fått en ros 

uppkallad efter sig.

Museichefen Nora Ferreira konstaterar att intresset för Louis de Funès fortfarande är stort. 
Hans filmer går ofta i repris på tv.

I Louis de Funès gamla loge hänger 
fotografier på barnbarnen.

17 boulevard de la Croisette, 06400 Cannes
1 avenue Guillabert, 06600 Antibes 

496 route de la Corniche, 83700 Saint-Raphaël 
Tel: +33 (0)4 93 39 00 00 | info@rivierakeys.com | www.rivierakeys.com

Funderar du på att sälja din bostad?
Våra erfarna medarbetare har genom åren 
genomfört tusentals försäljningar på 
Franska Rivieran och är experter på det 
administrativa och juridiska systemet. 
 
Vi är alla bosatta på plats och är flerspråkiga.  
 
Vi har de bästa försäljningskanalerna till köpare 
från alla länder, inte minst fransmän.  
 
Boka en kostnadsfri värdering med en av våra 
mäklare redan idag!

DRÖMVILLA I CANNES, SÅLD PÅ SEX MÅNADER!

94% kundnöjdhet  
via det oberoende institutet Opinion System  

talar sitt tydliga språk! 


