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Frankrig på skillevejen Flemming Madsen Hent PDF "Frankrig på skillevejen" går i dybden med Frankrigs
kultur, samfund og status som europæisk stormagt. Der bliver både fokuseret på det historiske aspekt, og
særligt Frankrig før, under og efter 2. Verdenskrig bliver diskuteret i forhold til kulturelle og politiske

forhold. Forfatteren selv kaldte bogen en politisk reportage, når han fortæller om øjebliksbilleder fra en rejse i
Frankrig i sommeren 1945. Den indeholder blandt andet et blik på den politiske situation, men omhandler
også den særlige stemning, der var i det nyligt befriende land. Flemming Madsen (1912-1997) var en dansk
forfatter, der blev udlært typograf og arbejde inden for journalistikkens verden, hvor han både arbejdede for
Berlingske og DR. I sine yngre år skrev han bøger om danske kunstnere enten alene eller i samarbejde med

andre forfattere. Men han er også kendt for sit kendskab til fransk kultur og historie ("Frankrig på
skillevejen", 1945), samt sine realistiske romaner.

 

"Frankrig på skillevejen" går i dybden med Frankrigs kultur,
samfund og status som europæisk stormagt. Der bliver både

fokuseret på det historiske aspekt, og særligt Frankrig før, under og
efter 2. Verdenskrig bliver diskuteret i forhold til kulturelle og

politiske forhold. Forfatteren selv kaldte bogen en politisk reportage,
når han fortæller om øjebliksbilleder fra en rejse i Frankrig i

sommeren 1945. Den indeholder blandt andet et blik på den politiske
situation, men omhandler også den særlige stemning, der var i det
nyligt befriende land. Flemming Madsen (1912-1997) var en dansk

forfatter, der blev udlært typograf og arbejde inden for
journalistikkens verden, hvor han både arbejdede for Berlingske og
DR. I sine yngre år skrev han bøger om danske kunstnere enten alene
eller i samarbejde med andre forfattere. Men han er også kendt for sit
kendskab til fransk kultur og historie ("Frankrig på skillevejen",

1945), samt sine realistiske romaner.
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