
Tema „Frankrig efter 1945?“ 

Onsdag den 5. oktober 

Kl. 10.00 - 12.00 

Seniorhuset, Toldbodgade 5, Odense C 

 

Ved Henrik Prebensen, lektor ved Insti-

tut for Engelsk, Germansk og Romansk 

 

Efter sejren over Tyskland overtog 

modstandsrådet, ledet fra London af gene-

ral de Gaulle, magten i Frankrig. Den 3e 

Republiks institutioner, finanser og økonomi lå i ruiner, produktionsapparatet 

var udplyndret af den tyske besættelsesmagt, infrastrukturen smadret, befolk-

ningen udslidt, udhungret og desillusioneret. 

Modstandsregeringen havde et omfattende reformprogram for et moderne 

velfærdssamfund, og et nyt politisk system. Statsforfatningen blev et strids-

emne mellem to fløje. Den ene, anført af ”gammel-politikerne”, ønskede den 

3e Republik tilbage. Den anden, ledet af de Gaulle, ville have en ny republik 

med en stærk præsident og svage politiske partier. De Gaulle tabte kampen om 

forfatningen og trak sig skuffet ud af politik. Den 4de Republik fik et partisty-

re, som viste sig meget ustabilt. 20 regeringer på kun 10 år. 

Alligevel lykkedes det i løbet af 1945-75 at booste BNP frem til en 5te plads 

blandt verdens økonomier.  

Fiaskoer blev derimod forsøgene på at skabe et fælleseuropæisk sikkerhedssy-

stem (Europahæren 1954) og på, med brug af militær magt, at bevare det fran-

ske kolonirige intakt. Kolonikrigene skabte så store indre spændinger, at det 

kom til et militærkup i 1957, der omstyrtede den 4e Republik, og bragte de 

Gaulle tilbage til magten.  

De Gaulle blev den første præsident i den ny 5e Republik. 

Hans forestilling om en stor rolle for Frankrig på den 

internationale scene har frem til 2022 været en problema-

tisk ledestjerne for fransk politik.  

   



 
 

Temaet fortsætter…. 

Kl. 13.00 - 15.30 

Kunst og arkitektur i Frankrig efter Anden 

Verdenskrig  

 

Mathilde Teglgaard Nielsen cand.mag. 

(medievidenskab og kunsthistorie) 

 

Det er i høj grad fra Frankrig – især Paris – at 

nye kunstneriske og arkitektoniske ideer og strømninger udbredes til resten af 

Europa i første halvdel af 1900-tallet. Men hvad rør sig inden for fransk bil-

ledkunst og arkitektur i perioden fra 1945 og frem til i dag? Det skal vi se 

nærmere på i dette foredrag. 

 

Le Corbusier tegner brutalistiske højhuse, Matisse skaber monumentale farve-

klip, Picasso parafraserer berømte mesterværker og Giacometti modellerer 

skulpturer af menneskets ensomhed. Ellers står den abstrakte kunst centralt i 

efterkrigstidens Paris, hvor danske Richard Mortensen og Robert Jacobsen er 

aktive. Omkring 1960 kommer samtidskunsten, og et væld af nye udtryksfor-

mer ansporer Daniel Buren, Sophie Calles og andre franske kunstnere til at gå 

nye veje. 

Spændende nyere arkitektoniske værker er Pompidoucentret og den nye tri-

umfbue La Défense af danske von Spreckelsen. 

 

 

 

  

 

  

  

  
 Pompidou National Kunstcenter i Paris 


