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1. INDLEDNING 

 
 

Det danske samfund har rødder, der rækker langt 

tilbage i tiden. Danmarks historie er vigtig at 

kende for at forstå det danske samfund, som det 

ser ud i dag. Velfærdssamfundet, det politiske sy-

stem, økonomien, kulturen og hverdagslivet er 

alle resultater af en lang historisk udvikling. 

 

Danmark har i størstedelen af sin historie været 

en magtfaktor i Norden og omkring Østersøen, og 

har bestået af mange forskellige befolkningsgrup-

per, men er gradvist blevet reduceret til en små-

stat med en forholdsvis ensartet befolkning.  

 

Den danske stat har eksisteret som selvstændig 

stat uden afbrydelser i over 1.000 år, og det er ret 

enestående set i et internationalt perspektiv. 

Danmark har gennem sin lange historie haft flere 

forskellige styreformer. Selv om alle styreformer 

har haft monarkiet som statsform, har kongemag-

ten spillet meget forskellige roller gennem tiden.  

 

I dag er kongen eller dronningen stadig formelt 

landets statsoverhoved, men det er de folke-

valgte politikere, der bestemmer den politiske 

linje i Danmark. 

 

I dette kapitel gives et overblik over nogle af de 

historiske begivenheder og epoker, der har haft 

stor betydning for Danmarks udvikling frem til i 

dag. Det er ikke en fuldstændig og udtømmende 

Danmarkshistorie. Formålet er at beskrive de hi-

storiske hovedtræk og tendenser, der har sam-

menhæng med de fire centrale temaer, der gen-

nemgås i de efterfølgende kapitler:  

 

 Det danske demokrati  

 Den danske økonomi 

 Danmark og omverdenen  

 Dansk kulturliv 

 

Når der i lærematerialet efter en person er angivet 

årstal i parentes, angiver det for konger eller dron-

ninger deres regeringstid, mens årstallene for an-

dre personer angiver deres levetid. Som eksem-

pler kan nævnes Frederik den 3. (1648-70), der re-

gerede fra 1648 til 1670 og Karen Blixen (1885-

1962), der levede fra 1885 til 1962. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Den store Jellingsten blev rejst af Harald Blåtand cirka 965. 
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2. VIKINGETID (ca. 750-1050) 
 

I vikingetiden blev Danmark samlet under én konge, og magten i 

landet begyndte at blive centraliseret. Vikingerne sejlede på togter 

ud i Europa, hvor de handlede og plyndrede. Det var også i denne 

periode, at de fleste danskere blev kristne. 

 
 

 

 

2.1. DET DANSKE RIGE TAGER  
FORM 

 

Vikingerne beskrives ofte som brutale krigere, og 

det var de også. Men i virkeligheden var langt de 

fleste i vikingetiden bønder, der dyrkede jorden 

og holdt dyr eller var handelsmænd, der havde 

kontakt med andre folkeslag. Den første kendte 

konge, Angantyr, samlede allerede omkring år 

700 en del af det område, der senere blev til 

Danmark.  

 

Selve ordet ”Danmark” kendes fra slutningen af 

800-tallet. ”Dan” kommer af ”daner” og betegner 

det folkeslag, som boede i det danske område. 

”Mark” betyder ”grænseområde”. Danmark var 

altså ”danernes grænseområde”. Første gang, 

man ser navnet Danmark brugt inden for landets 

grænser, er på en såkaldt runesten fra cirka år 

955 rejst af kong Gorm den Gamle. Ordet rune-

sten kommer af, at teksten på stenen er skrevet 

med runer, vikingetidens skrifttegn. Gorm den 

Gamles søn, Harald Blåtand, regnes som den 

første konge, der regerede hele Danmark, og 

han var også konge over dele af Norge. Harald 

Blåtand rejste også en runesten omkring år 965. 

Stenene står i dag i byen Jelling i Jylland. 

For at sikre sit rige mod fjender opførte Harald Blå-

tand omkring år 980 en række ringborge i forskel-

lige dele af landet. Disse militære anlæg var i dati-

dens målestok store byggearbejder. De fortæller 

os derfor også, at den danske konge havde magt 

til at indkræve forholdsvis mange skatter og skaffe 

store mængder arbejdskraft – og dermed at Dan-

mark var ét rige samlet under én centralmagt. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       

                      
 Gammel dansk mønt fra vinkingetiden. 
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2.2. VIKINGERNES KONTAKT MED  
OMVERDENEN 

 

Vikingerne havde meget kontakt med udlandet. 

Udviklingen af vikingeskibene gjorde det muligt at 

rejse langt. Vikingeskibene var nemlig både mere 

solide og smidige end tidligere tiders skibe og 

kunne derfor sejle på havet også under vanskelige 

forhold, komme hurtigt frem og også sejle op ad 

floder for eksempel til byer, der ikke lå ved havet. 

Vikingerne handlede med resten af Europa og 

havde også kontakt med de arabiske lande. Men 

ikke alt var fredelig samhandel. I 800-tallet tog 

danske vikinger også på togter blandt andet til 

England og Frankrig og så langt væk som til Kon-

stantinopel (Istanbul). På disse togter udplyndrede 

de klostre og byer og krævede skat af de lokale. 

 

Under deres togter erobrede vikingerne også store 

landområder. Nogle vikinger bosatte sig i de om-

råder, som de erobrede, for eksempel i Norman-

diet i Frankrig. Den danske konge Knud den Store 

(1018-35) herskede over store dele af England, 

Danmark og Norge på det tidspunkt, hvor vikinge-

riget var størst. Det store rige faldt dog ret hurtigt 

fra hinanden igen. Men vikingernes tilstedevæ-

relse i England har sat varige spor. Blandt andet 

fordi den engelske befolkning optog mange ord fra 

vikingernes sprog ”oldnordisk”, som er forløberen 

til nutidigt dansk. Moderne engelsk skønnes at in-

deholde et par hundrede ord fra oldnordisk. Det 

gælder for eksempel egg (æg), window (vindue), 

knife (kniv), law (lov), sell (sælge). 

 
 
 
 
 
                                                                                                                                           

                                                                                                                                                              

  

 Vikingeskib i Roskilde Fjord. 
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2.3. FRA ASATRO TIL KRISTENDOM 

 
I det danske område dyrkede indbyggerne en nor-

disk religion, der kaldes asatro. Det betyder troen 

på aserne, der var guder. En af de vigtigste guder 

i denne religion er Odin, som ofte beskrives som 

en gammel mand med kun ét øje, og to ravne sid-

dende på skuldrene. Blandt de andre guder i den 

nordiske mytologi kan nævnes Freja, der var gud-

inde for frugtbarhed, og torden- og krigsguden 

Thor, der kørte hen over himlen med sin vogn, hvil-

ket ifølge myten var det, man kunne høre, når det 

tordnede. Mange gudenavne fra den nordiske my-

tologi lever videre i det danske sprog, for eksempel 

i ugedagenes navne; for eksempel kommer ons-

dag af Odin og torsdag af Thor. Også mange sted-

navne har rødder i mytologien. Det gælder for ek-

sempel Odense. Navnet Odense kommer af 

”Odins vi”, der betyder Odins helligdom.  

 

I vikingetiden kom kristendommen til landet og er-

stattede langsomt asatroen. Den tyske missionær 

Ansgar byggede i midten af 800-tallet kirker i He-

deby og Ribe, og i cirka 965 blev Harald Blåtand 

døbt. På den runesten, han rejste ved Jelling, står 

der, at kong Harald vandt sig hele Danmark og 

Norge og gjorde danerne kristne. Harald Blåtands 

Jellingsten kaldes derfor ofte for Danmarks dåbsat-

test.  

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

                                              

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Dagmarkorset med Jesus i midten. 
 

 

Thors hammer, som hedder Mjølner. 
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3. MIDDELALDER (ca. 1050-1500) 

I middelalderen kæmpede kongen, kirken og adelen ofte mod hin-

anden om magten. Kongemagt og kirke kom dog med tiden til at 

hænge tættere sammen. Ud over denne udvikling i styreform var 

middelalderen også en periode med vigtige nyskabelser som Jyske 

Lov, Danmarkshistoriens værste pestepidemi (Den Sorte Død), og 

så blev hele Norden samlet i én union, Kalmarunionen. 

 
 
 

3.1. MAGTKAMP MELLEM KONGE,  
ADEL OG KIRKE 

 
Efter Knud den Stores død i 1035 fulgte en ustabil 

periode. En række danske konger blev myrdet, og 

det gjorde kongemagten svagere. For eksempel 

blev Knud den Hellige (1080-86) dræbt i en kirke i 

Odense i 1086 af stormænd, der var de rigeste 

mænd i landet. Stormændene var utilfredse med, 

at de skulle betale bøder til kongen, hvis de ikke 

deltog i militærtjeneste. Mordet på kongen gjorde 

det klart, at kongerne for fremtiden kun kunne re-

gere, hvis de lavede aftaler med stormændene. 

Disse aftaler udviklede sig til egentlige kontrakter 

om, hvordan magten skulle fordeles mellem kon-

gen og stormændene. Disse kontrakter kaldtes 

håndfæstninger. Den sidste håndfæstning blev un-

derskrevet af Frederik den 3. i 1648. Den blev siden 

hen annulleret i forbindelse med indførelsen af det 

enevældige arvekongedømme i 1660. 

 

Over 100 år efter Harald Blåtand var blevet døbt 

som kristen, var kristendommen i Danmark under-

lagt ærkebiskoppen i Hamborg-Bremen nede i 

Tyskland, som de tyske kejsere havde stor indfly-

delse på. Dette svækkede den danske konge og 

dermed Danmarks selvstændighed, men i løbet af 

1000-tallet opstod en selvstændig dansk kirke, der 

bestod af otte stifter, det vil sige geografiske områ-

der, der var administreret af kirken med en biskop 

som øverste leder. 

 

 
 
 
 
 
 
 

           

          Knud den Store. 
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I 1103 fik Lund i Skåne, som dengang var en del af 

Danmark, sin egen ærkebiskop med hele Norden 

under sig. Norden blev dermed et selvstændigt kir-

keligt område som en del af den katolske kirke og 

direkte under paven i Rom – uafhængigt af den ty-

ske kejsers magt. Nogle hundrede år efter, at kri-

stendommen blev indført, havde kirken fået stor 

magt. Kirken blev en vigtig del af ethvert menne-

skes hverdag. Befolkningen skulle betale skat til 

kirken, som hed ”tiende”, fordi den skulle udgøre 

en tiendedel af høsten eller anden produktion. Kir-

ken bestemte i høj grad, hvad man måtte tro på, 

hvordan man skulle leve, hvad der var rigtige og 

forkerte (syndige) gerninger. Centrum for troen var 

byens eller landsbyens kirke, og omkring 1250 var 

der blevet bygget op mod 3.000 kirker i Danmark. 

Man kom blandt andet i kirken for at bede til Gud 

eller få tilgivelse af præsten, hvis man i kirkens 

øjne havde gjort noget forkert (syndet). Tilgivelse 

for synd kunne ofte fås ved at betale penge til kir-

ken (aflad). Og kirkens messe (gudstjeneste) hver 

søndag skabte forsoning mellem Gud og menne-

sker. 

 

Der blev også bygget klostre, hvor munke og non-

ner kunne leve det perfekte kristne liv. Kirken kom 

hurtigt til at eje store jordområder i Danmark, og 

den katolske kirke var en international organisation 

med stor indflydelse i Europa. Middelalderens dan-

ske konger måtte derfor sørge for, at kirken var på 

deres side. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra midten af 1100-tallet til midten af 1200-tallet 

fik kongemagten fornyet styrke. At kongemag-

ten var stærk kan blandt andet ses i en række 

love, der blev lavet på denne tid, hvoraf Jyske 

Lov fra 1241 er den mest kendte. Det var nem-

lig nu kongen, der lavede lovene. At der kom 

love var vigtigt for det danske retssamfund i 

middelalderen. Tidligere havde slægterne hæv-

net sig på hinanden, hvis der var begået forbry-

delser. Jyske Lov tog afstand fra denne form for 

hævn. Loven ophævede også store dele af den 

såkaldte sædvaneret, der byggede på 

uskrevne regler. 

 

Sætningen ”Med lov skal man land bygge” stam-

mer fra indledningen til Jyske Lov. Loven gjaldt 

først kun i Jylland, men store dele af den blev 

senere skrevet ind i Danske Lov fra 1683, den 

første fælles lov for hele Danmark. Danske kon-

ger gennemførte især i 1200-tallet adskillige 

korstog, det vil sige militære aktioner, i området 

omkring Østersøen, for at omvende de heden-

ske, det vil her sige ikke-kristne, befolkninger til 

kristendommen. Et af de mest kendte korstog 

var i 1219 i Estland. Det fortælles, at Dannebrog 

under et slag ved Tallinn faldt ned fra himlen og 

sikrede, at danskerne vandt slaget.  

 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                              
. 

 
 

           
 
Nørre Asminderup Kirke i Nordvest-Sjælland er en af Danmarks mange kirker fra middelalderen. 
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3.2. PEST, GENOPBYGNING OG  

  KALMARUNION 
 

I første halvdel af 1300-tallet var Danmark præget 

af splittelse og borgerkrig. Det lykkedes kong Val-

demar Atterdag (1340-75) at samle det danske 

rige igen, og genopbygge den danske statsmagt. I 

Valdemar Atterdags regeringstid hærgede pesten, 

der blev kaldt Den Sorte Død. Pesten ramte Dan-

mark og resten af Europa omkring 1350 og slog op 

mod halvdelen af befolkningen ihjel. Tragedien 

styrkede dog kongens magt. Han inddrog nemlig 

meget af den jord, der havde tilhørt dem, som 

døde af pesten. Efter Valdemar Atterdags død i 

1375 blev det hans datter Margrete (den 1.), der 

fik magten i landet. Det lykkedes også Margrete at 

blive regent i Norge, og i 1397 samlede hun Dan-

mark, Norge og Sverige i en union med Danmark 

som den dominerende magt. Denne union blev 

kaldt Kalmarunionen. Kalmarunionen blev endeligt 

opløst i 1523, hvor Sverige rev sig løs for altid. 

Norge forblev i union med Danmark indtil 1814. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                               
                                                                                                                                                                                                

    
  

Magrete (den 1.) er gravlagt i Roskilde Domkirke. Foto: Lennart Larsen, Nationalmuseet. 
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4. REFORMATION, SVENSKEKRIGE OG ENE-
VÆLDENS INDFØRELSE (ca. 1500-1700) 

Med reformationen i 1536 blev protestantismen indført i Danmark. 

Det betød samtidig, at kongens magt blev meget større. Kirken, 

det vil sige det kristne trossamfund, blev lagt ind under kongen i 

stedet for paven, og kongen overtog kirkens ejendom.  

 

 

4.1. REFORMATIONEN 

 
I middelalderen var den danske kirke en del af 

den katolske kirke, som hørte direkte under pa-

ven i Rom, og som var relativt uafhængig af 

kongen. Kirken var en rig og magtfuld institu-

tion, men omkring år 1500 blev dens magt truet 

af flere bevægelser, der ønskede at reformere 

kirken. Disse bevægelser blev kaldt protestan-

tiske. En af disse bevægelser var ledet af den 

tyske munk Martin Luther. Oprøret førte til, at 

store dele af Nordeuropa brød med paven. I 

stedet blev der grundlagt uafhængige prote-

stantiske kirker i nært samarbejde med de lo-

kale konger og fyrster. 

 

Martin Luthers ideer kom til Danmark i 

1520’erne. Det var især præsten Hans Tausen 

(1494-1561), der udbredte dem. De gik først og 

fremmest ud på, at man kun kunne opnå frelse 

ved at tro og ikke ved at gøre gode gerninger el-

ler ved at købe aflad. Diskussionerne om kristen-

dommen udviklede sig hurtigt til en folkelig op-

stand, der var rettet mod den rige og magtfulde 

katolske kirke. I 1534 udbrød der borgerkrig i 

Danmark mellem kirkens katolske magthavere 

og tilhængerne af protestantismen. Under Chri-

stian den 3.s (1536-59) ledelse vandt protestan-

terne i 1536 borgerkrigen. Samme år blev refor-

mationen, altså den religiøse forandring af kirken 

med udgangspunkt i Martin Luthers protestanti-

ske lære, formelt gennemført. Danmark blev et 

protestantisk land, og kongen afsatte de katolske 

biskopper. Den danske kirke hørte nu under kon-

gen i stedet for under paven. Den danske kirke 

hørte nu under kongen i stedet for under paven. 

Reformationen medførte, at kirkens politiske 

magt blev meget mindre.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
        
 

  
 
         Martin Luther (1483-1546). 
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Den katolske kirke havde ejet meget store vær-

dier og haft meget jord, og alt dette overtog 

kongen nu. Samtidig lukkede han klostrene. 

Reformationen betød også, at det kun var kon-

gen, der kunne udnævne præster og biskop-

per. På den måde kunne kirken nu bruges til at 

styrke kongemagten helt ud i alle hjørner af det 

danske rige. Reformationen fik afgørende be-

tydning for Danmarks historie, fordi den knyt-

tede stat og kirke tæt sammen. Det blev begyn-

delsen til en stærk statsmagt, der i 1660-61 ud-

viklede sig til kongelig enevælde.  

 

4.2. CHRISTIAN DEN 4. OG  
SVENSKEKRIGENE  
 

Christian den 4. (1588-1648) var konge i næ-

sten 60 år, og var dermed den længst rege-

rende og en af de mest betydningsfulde konger 

i Danmarkshistorien. Han havde som andre 

konger i sin samtid stor interesse for kunst og 

arkitektur og stod bag en lang række byggerier. 

I første halvdel af 1600-tallet fik han opført 

mange bygninger – især i og omkring hoved-

staden København. Han fik blandt andet opført 

kendte bygningsværker som Frederiksborg 

Slot ved Hillerød, Københavns Børs samt Ro-

senborg Slot og Rundetårn i København, og 

han grundlagde adskillige nye byer – mest 

uden for det nuværende Danmark.  

 

Men Christian den 4.s regeringstid var også 

præget af tabte krige og landområder. Da han 

overtog regeringsmagten, var Danmark domi-

nerende i området omkring Østersøen; men 

også Sverige havde store ambitioner for områ-

det. Magtbalancen mellem Danmark og Sve-

rige ændrede sig markant, da Christian den 4. 

i årene 1625-29 trak Danmark ind i Trediveårs-

krigen – en omfattende krig nede i Tyskland 

(1618-48). Kongen led et stort militært nederlag 

i 1626, og da Danmark trak sig ud af krigen i 

1629, var Sverige blevet den førende magt i 

østersøområdet. 

Det dårlige forhold til Sverige fortsatte i resten af 

Christian den 4.s regeringstid. I 1643 angreb Sve-

rige Danmark, og i 1645 måtte Danmark blandt an-

det afstå provinsen Halland i 30 år, øen Gotland i 

Østersøen, og dele af Norge til Sverige. Ved Chri-

stian den 4.s død i 1648 var Danmark et land i dyb 

krise, og Sveriges dominans over Danmark skulle 

vare resten af 1600-tallet. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      Christian den 4.  

    

I årene 1657-60 var Danmark i to omgange igen i 

krig med Sverige. Under den første af disse krige 

erobrede svenskerne store dele af Danmark, som 

for altid måtte afstå Skåne, Halland og Blekinge 

samt flere norske områder til Sverige i 1658. Born-

holm blev også afstået til Sverige ved samme 

fredsslutning – men øens befolkning iværksatte 

hurtigt et oprør og fik styrtet det svenske styre på 

øen. Senere samme år fortrød den svenske 

konge, at han ikke havde erobret hele Danmark.  
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Igen blev der krig, og svenskerne belejrede 

København, det vil sige, at de omringede byen 

for at få den til at overgive sig. Men med hjælp 

fra Nederlandene lykkedes det den danske ho-

vedstad at modstå belejringen, og svenskerne 

fik ikke erobret flere danske områder, ligesom 

svenskerne accepterede, at Bornholm skulle 

forblive dansk. Men tabet af de mange landom-

råder fik store konsekvenser for Danmark. Det 

gjaldt i særlig grad tabet af Skåne, fordi Dan-

mark nu ikke længere kontrollerede begge si-

der af Øresund, som var ind- og udsejlingen til 

Østersøen, og fordi Skåne havde en stor del af 

Danmarks frugtbare jord velegnet til landbrug. 

Danmark var herefter ikke længere en magt-

faktor i Nordeuropa. 

           
4.3. ENEVÆLDEN INDFØRES 
 
Oven på de tabte krige til Sverige og landets 

dårlige økonomi voksede kravet i befolkningen 

om at afskaffe adelens særlige fordele. Adelen 

var stormænd, som typisk var godsejere. De 

skulle for eksempel ikke betale skat, de kunne 

vælge, hvem der skulle være ny konge, når en 

konge døde, og med en håndfæstning tvinge 

den nye konge til at dele magten med dem.  

 

I oktober 1660 fik kong Frederik den 3. (1648-

70) indført, at adelen fremover skulle betale 

skat blandt andet til at genopbygge landet efter 

krigene mod Sverige.  

Adelen, som ikke havde været til meget hjælp 

under krigen, måtte også acceptere, at konge-

magten fremover automatisk skulle gå i arv fra 

den regerende konge til hans nærmeste ar-

ving. 

 

Kongen brugte sin nye magt til i 1660-61 at ind-

føre en ny styreform i Danmark, som kaldtes 

enevælde. Kongen regerede nu landet helt 

alene. Han kunne nu selv ansætte embeds-

mænd, indføre love og opkræve skatter uden 

først at spørge andre om lov. Der opstod en 

egentlig central statsadministration. Som det 

eneste enevældige monarki i Europa fik Dan-

mark i 1665 en grundlov, der var formuleret og 

skrevet ned. Denne lov kaldtes Kongeloven og 

fastslog først og fremmest, at kongen havde 

næsten ubegrænset magt. Kongeloven satte 

kun meget få grænser for, hvad kongen måtte. 

Han måtte ikke afgive sin enevældige magt 

hverken helt eller delvist. Han måtte heller ikke 

dele kongeriget mellem sine børn, men skulle 

lade det hele gå i arv til tronfølgeren. Endelig 

skulle han tilhøre den protestantiske kirke, som 

var blevet skabt med reformationen i 1500-tal-

let med udgangspunkt i Martin Luthers lære.  

 

Kongeloven var grundlaget for kongens ene-

vældige magt helt frem til den første demokra-

tiske grundlov i 1849. 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

Frederik den. 3. hyldes som arvekonge på Københavns Slotsplads i 1660. 
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5. SØFARTSNATION OG KOLONIMAGT (fra 

ca. 1620) 

I 1600- og 1700-tallet blev Danmark ligesom mange andre vesteuropæi-

ske lande en kolonimagt. Det vil sige, at Danmark erhvervede landområ-

der uden for Danmark og erklærede dem en del af det danske rige. 

 
Danmark byggede forter på Guldkysten ved Af-

rikas vestkyst i det nuværende Ghana, hvorfra 

i alt over 100.000 slaver blev sejlet til de dan-

ske kolonier i Vestindien (Caribien) – Sankt 

Thomas, Sankt Croix og Sankt Jan – på den 

anden side af Atlanterhavet. På de Dansk 

Vestindiske Øer blev slaverne tvunget til at ar-

bejde i sukkerrørsplantagerne eller i de euro-

pæiske plantageejeres huse. Sukkeret blev 

transporteret til København, hvor det blev solgt 

videre enten i Danmark eller i udlandet. Slave-

handelen blev forbudt fra 1803, men frem til 

1848 var det stadigvæk tilladt at holde slaver 

på øerne. 

Danmark oprettede også handelskolonier i 

Trankebar og Serampore i det nuværende In-

dien.  

Herfra kunne danske skibe fragte krydderier, sal-

peter til fremstilling af krudt, bomuldsvarer og an-

dre kostbare specialiteter til Europa. Fra 1721 

ankom kristne missionærer til Grønland med 

støtte fra den danske konge. Den første var den 

norske præst Hans Egede. Et formål var at 

handle sælskind, spæk og hvalkød, der kunne 

sælges i Europa, mens et andet formål var at 

gøre den grønlandske befolkning kristne. 

 

Danmark solgte sine kolonier i Indien og Ghana 

til Storbritannien i midten af 1800-tallet. De 

Dansk Vestindiske Øer blev solgt til USA i 1917 

og går i dag under navnet De Amerikanske Jom-

fruøer. Grønland har nu selvstyre, men er stadig-

væk i et såkaldt rigsfællesskab med Danmark. 

 

 
 
 
 
 

 

                                                                         

Fæstningen Dansborg i den tidligere danske koloni Trankebar i Indien. 
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6. OPLYSNINGSTID OG VEJEN TIL 
DEMOKRATI (ca. 1700-1849) 

Oplysningstiden i 1700-tallets Europa var en tid, der var præget af store for-

andringer. Oplysningstiden byggede på den opfattelse, at befolkningen gen-

nem oplysning, tolerance og kritisk tænkning kunne blive friere og bedre 

mennesker. Fornuften skulle føre til frihed for den enkelte. Sådanne tanker 

nåede også til Danmark. Det voksende borgerskab i byerne krævede del i 

magten og begyndte at angribe enevælden. 
 

 

 
6.1. STAVNSBÅND OG  
LANDBOREFORMERNE 
  
I første halvdel af 1700-tallet var der økonomisk krise 

i landbruget i Danmark. For at sikre stabil arbejdskraft 

på godserne indførte kongen stavnsbåndet i 1733. 

Stavnsbåndet indebar, at alle bønder, som udgjorde 

størstedelen af befolkningen, skulle blive på det gods, 

hvor de var født, indtil de var 40 år. Godsejerne var 

dermed sikret fast arbejdskraft. Til gengæld skulle 

godsejerne stille nogle af deres bønder som soldater 

til hæren. De fleste bønder i Danmark var på den tid 

fæstebønder, det vil sige, at de boede på en af gods-

ejerens mindre gårde. Fæstebønderne skulle både 

betale afgift til godsejeren og udføre gratis arbejde på 

godsejerens jord for at øge produktionen på godserne. 

 

Mod slutningen af 1700-tallet begyndte oplysningsti-

dens ideer så småt at slå igennem i Danmark. Blandt 

andet blev der gennemført en række reformer af land-

bruget og af forholdene for landbefolkningen. Landbo-

reformerne, som har spillet en stor rolle i udviklingen 

af både det danske landbrug og det danske samfund, 

medførte, at landbruget i løbet af 1800-tallet udviklede 

sig fra et middelalderligt system med fæstebønder til 

et mere moderne landbrug med selvejende bønder.  

 

Fra 1788 blev stavnsbåndet ophævet. Ophævelsen 

betød, at fæstebønder selv kunne vælge, om de ville 

blive boende på det gods, de havde hørt til, eller om 

de ville flytte væk derfra. Et vigtigt resultat af refor-

merne var også, at bønderne fik mulighed for selv at 

eje jord. Godsejerne solgte nemlig i mange tilfælde 

jorden til de bønder, som hidtil havde lejet den. Man 

fordelte i mange tilfælde også landsbyens fælles jord 

mellem de enkelte gårde. På den måde fik den enkelte 

bonde samlet sine marker på ét sted, så jorden kunne 

dyrkes mere effektivt.   

                                                                           

Frihedsstøtten i København, der markerer stavnsbåndets ophæ-
velse i 1788. 
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Tidligere lå bøndernes gårde samlet i en landsby. 

Nu blev mange gårde flyttet ud fra landsbyerne til 

bondens egen jord. Denne udflytning af gårdene 

præger stadig det danske landskab. Selv om land-

boreformerne forbedrede vilkårene for fæstebøn-

der og selvejere, var livet på landet hårdt. En vold-

som vækst i befolkningstallet gennem 1800-tallet 

betød, at mange ikke havde kunnet få deres egen 

gård. Dermed opstod en ny underklasse på landet, 

nemlig husmændene. De boede typisk i mindre 

huse og havde ingen marker at dyrke, højst lidt 

jord, hvor de kunne holde nogle få husdyr. I stedet 

arbejdede de som landarbejdere på gårdene eller 

godserne. 

 

6.2. DEN FLORISSANTE PERIODE OG 
ENGLANDSKRIGE 

 
I sidste fjerdedel af 1700-tallet blomstrede dansk 

søfart, og København udviklede sig til en internati-

onal storhavn. Perioden kaldes Den Florissante 

Periode (’florissant’ betyder ’blomstrende’). Gen-

nem det meste af 1700-tallet var der fred i Dan-

mark, der holdt sig neutral i krigene. Omvendt blev 

blandt andet Storbritanniens, Frankrigs og Neder-

landenes flåder anvendt til krig, og samtidig bloke-

rede disse stormagter hinandens havne og sejlru-

ter. De sendte derfor i stort omfang deres varer 

ombord på neutrale danske skibe, som kunne 

komme frem de fleste steder. Skibene sejlede vær-

difulde laster til København, hvor de blev videre-

solgt til andre europæiske lande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denne neutralitetshandel bragte således i første 

omgang store indtægter til landet, men på lidt læn-

gere sigt blev samme handel også vejen ind i Na-

poleonskrigene, hvilket havde katastrofale konse-

kvenser. I Danmark bliver disse krige også kaldt 

Englandskrigene, fordi Danmark blev allieret med 

Frankrig i krig mod England (Storbritannien). Kri-

gene begyndte i 1792 som følge af Den Franske 

Revolution i 1789.  

 

I krigenes første tid var Danmark neutral og tjente 

med sin store handelsflåde godt på at sejle varer 

til både Storbritannien og Frankrig. Handelsflåden 

blev beskyttet af Danmarks egen krigsflåde, og det 

var Storbritannien utilfreds med, fordi de ikke øn-

skede, at Danmark handlede med Frankrig. Derfor 

angreb og besejrede den britiske flåde den danske 

flåde i 1801. Slaget kaldes Slaget på Reden, fordi 

det fandt sted i farvandet lige uden for Køben-

havns havn i det område, der kaldes Københavns 

Red. 

 
 
Slaget på Reden i 1801. 
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I 1807 ville den franske kejser Napoleon den 1. 

føre økonomisk krig mod Storbritannien ved at blo-

kere handelsruterne til og fra Storbritannien med 

krigsskibe. For at forhindre Napoleon i at bruge de 

danske skibe i blokaden, valgte briterne at erobre 

hele den danske flåde og bombarderede i den for-

bindelse København. Begivenheden kaldes Kø-

benhavns Bombardement. Efter nederlaget blev 

Danmark tvunget til at vælge side og valgte Frank-

rig. 

 

Napoleonskrigene endte med, at Danmarks allie-

rede, Frankrig, tabte til de øvrige europæiske stor-

magter. Det betød, at Danmark ved en fredsaftale 

i 1814 måtte afgive Norge til Sverige. Over 400 års 

dansk-norsk union var bragt til ende. 

 
6.3. VEJEN TIL EN FRI GRUNDLOV 
 
I 1800-tallet blev Danmark påvirket af de folkelige 

og demokratiske strømninger, som blandt andet 

udsprang af Den Franske Revolution i 1789. I 

1848 udbrød der revolution i mange europæiske 

hovedstæder. Der blev ikke revolution i Danmark, 

men uroen rundt om i Europa påvirkede landet. 

Borgerskabet i København krævede i marts 1848, 

at kong Frederik den 7. (1848-63) skulle indføre en 

fri forfatning. Presset af den ophidsede folkestem-

ning valgte kongen at følge kravet.  

Han ophævede den enevældige statsform og er-

klærede sig som konstitutionel konge, hvilket vil 

sige, at han skulle regere i samarbejde med folket. 

Den 5. juni 1849 underskrev Frederik den 7. Dan-

marks første frie forfatning, Danmarks Riges 

Grundlov.  

 

Med grundloven fik Danmark et parlament med to 

lovgivende instanser, Folketinget og Landstinget, 

der samlet blev kaldt Rigsdagen. Efter næsten 200 

år (siden 1660-61) under enevældige konger fik en 

del af den danske befolkning nu direkte indflydelse 

på lovgivningen. Mænd over 30 år kunne vælge 

medlemmer til Rigsdagen. For at kunne blive valgt 

til Folketinget skulle man være fyldt 25 år, mens 

medlemmer af Landstinget skulle være fyldt 40 år 

og have en høj indkomst. Hverken kvinder eller fat-

tige havde stemmeret eller kunne vælges til Rigs-

dagens to instanser. Ikke desto mindre var grund-

loven meget demokratisk og liberal sammenlignet 

med de fleste andre staters forfatninger på den tid. 

 

 

 

                                       

Den grundlovsgivende Rigsforsamling 1848. 
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7. DE SLEVIGSKE KRIGE (1848-64) 

I første halvdel af 1800-tallet voksede nationalbevidstheden i Europa, her-

under Danmark, og det samme gjorde modsætningsforholdet mellem dem, 

der følte sig henholdsvis danske og tyske. Det udløste i 1848-50 en borger-

krig mellem kongeriget Danmark og tysksindede oprørere i hertugdøm-

merne Slesvig og Holsten. Danmark vandt krigen, men problemet var ikke 

løst. I 1864 udløste de nationale spændinger igen en krig. Denne gang 

vandt tyskerne, og Danmark mistede både Slesvig og Holsten. 

 
 

7.1.  DEN 1. SLESVIGSKE KRIG 
 

Den øgede nationalfølelse og de demokratiske tan-

ker skabte spændinger mellem den dansktalende 

og den tysktalende del af befolkningen. Befolknin-

gen i Holsten var tysk, og mange så det som natur-

ligt, at holstenerne gerne ville rive sig løs fra Dan-

mark og tilslutte sig det tyske forbund, men i Sles-

vig var der både dansktalende, som ville forblive en 

del af Danmark, og tysktalende indbyggere, som 

ville løsrive sig og tilslutte sig Det Tyske Forbund 

sammen med Holsten. Det var det såkaldte sles-

vigske problem. Folk og politikere på begge sider 

af grænsen diskuterede, hvor den danske grænse 

burde gå. 

 

I 1848 fik Slesvig og Holsten afslag på deres krav 

om en selvstændig fri forfatning for Slesvig og Hol-

sten i lighed med den danske grundlov, der var på 

vej. Afslaget førte til borgerkrig mellem slesvigske 

og holstenske oprørere og Danmark. 

 

Det Tyske Forbund og den stærkeste af de tyske 

stater, Preussen, bakkede op og sendte et stort 

antal soldater ind i krigen på hertugdømmernes 

side.  

 

I 1849 udkæmpede Danmark og slesvig-holste-

nerne en række slag. Et af dem var ved Frederi-

cia i juli, hvor den danske hær sejrede. I 1850 

blev Det Tyske Forbund og Preussen presset af 

Rusland til at trække deres hjælpetropper ud af 

konflikten. Derefter vandt den danske hær en 

række afgørende sejre, blandt andet ved Isted i 

juli 1850. Det var det blodigste slag under krigen 

med tusindvis af døde og sårede.  Efter en mæg-

ling fra de europæiske stormagter blev resulta-

tet, at de to hertugdømmer fortsat skulle indgå i 

den danske helstat. Den løsning skulle vise sig 

ikke at holde længe. Treårskrigen i perioden 

1848-50 kaldes også Den 1. Slesvigske Krig. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                     

Soldater fra de slesvigske krige modtager hyldest af befolkningen. 
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7.2. DEN 2. SLESVIGSKE KRIG 
 

Efter Den 1. Slesvigske Krig havde Danmark lovet 

stormagterne, at Danmark ikke ville binde Slesvig 

tættere til sig end Holsten. Men Danmark brød sit 

løfte til stormagterne. I 1863 vedtog den danske 

rigsdag, presset af folkestemningen, en ny fælles 

forfatning for både Danmark og Slesvig, men ikke 

for Holsten. De tyske stater opfattede med god ret 

den dansk-slesvigske forfatning som et brud på 

den aftale, der var indgået. Preussen, hvis politiske 

leder var den magtfulde ministerpræsident Otto von 

Bismarck, erklærede derfor sammen med Østrig 

krig mod Danmark i februar 1864. Denne krig kal-

des Den 2. Slesvigske Krig.  

 

Danmark blev angrebet sydfra, og de danske styr-

ker regnede med, at Dannevirke ville beskytte dem 

mod angrebet. Dannevirke var et forsvarsanlæg, 

som siden vikingetiden havde været en stærk for-

svarslinje. Men i februar 1864 måtte den danske 

hær evakueres i al hast fra Dannevirke, blandt an-

det fordi modstanderne var i overtal. Dele af den 

danske hær trak sig nordpå i Jylland. Hovedparten 

af soldaterne holdt dog forsvarsstillingen ved Dyb-

bøl nær Sønderborg. Den 18. april angreb preus-

serne Dybbøl efter et langvarigt bombardement, og 

de underlegne danske styrker led nederlag. Hele 

Jylland blev besat af fjendtlige styrker, og da preus-

serne i slutningen af juni også erobrede øen Als, 

måtte de danske politikere indse, at krigen var tabt.   

 

 

 

Nederlaget i 1864 var en katastrofe for Danmark. 

Danmark måtte afstå Slesvig, Holsten og det lille her-

tugdømme Lauenborg til Preussen og Østrig.  

 

Den danske konge havde med ét mistet en femtedel 

af sin befolkning og en tredjedel af sit territorium, som 

derefter bestod af det egentlige Danmark samt en 

række sparsomt befolkede lande: Grønland, Færø-

erne og Island samt – indtil 1917 – de tre små vest-

indiske øer.  

 

Dermed fik riget efter 1864 en mere ensartet befolk-

ning end nogensinde før. Langt hovedparten af be-

folkningen talte samme sprog, riget havde samme 

forfatning og var kulturelt ret ens, selv om der stadig 

var stor forskel på rig og fattig. I modgangen efter ne-

derlaget i 1864 voksede den danske nationale iden-

titet sig endnu stærkere, og sprog og kultur kom til at 

betyde meget. Mange sønderjyder boede nu i det ty-

ske kejserrige syd for grænsen, men følte sig danske. 

Først i 1920 blev de dansksindede områder i den 

nordlige del af Slesvig genforenet med Danmark.  

 

Krigen og tabet af hertugdømmerne i 1864 betød, at 

Danmark nu ubetinget var reduceret til en småstat 

helt uden indflydelse på de europæiske stormagters 

beslutninger. Bismarck havde i 1871 samlet de tyske 

stater i et stærkt kejserrige, og Danmark stod nu helt 

i skyggen og følte sig for alvor truet af sin store nabo 

mod syd. For at sikre fortsat overlevelse som selv-

stændig stat søgte Danmark nu for næsten enhver 

pris at undgå involvering i internationale konflikter. 

Sikkerhedspolitisk valgte Danmark derefter at være 

strengt neutral og opretholdt kun et svagt militært for-

svar. 

 

                                                                                

Danske soldaters tilbagetrækning fra Dannevirke i 1864.  
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8. INDUSTRIALISERINGEN OG NYE POLITISKE 
BEVÆGELSER (1864-1914) 

Slutningen af 1800-tallet og begyndelsen af 1900-tallet var præget 

af en omfattende modernisering af det danske samfund. Der kom 

gang i en industriel udvikling, velstanden steg, og nye politiske 

reformer skulle sikre en mere fri økonomi. Indenrigspolitisk opstod 

der en markant konflikt mellem godsejerpartiet Højre og bonde-

partiet Venstre, og en række nye politiske bevægelser som arbej-

derbevægelsen og kvindebevægelsen så dagens lys. 

 

8.1. DEN FØRSTE  
INDUSTRIALISERING OG  
ARBEJDERBEVÆGELSEN 
 

Industrialiseringen begyndte så småt i England 

allerede i midten af 1700-tallet. De vigtigste år-

sager til industrialiseringen var udviklingen af 

dampmaskinen, de første jernbaner i begyn-

delsen af 1800-tallet samt adgangen til energi 

i form af store kulreserver. Den første jernbane 

inden for Danmarks nuværende grænser åb-

nede i 1847 og kørte mellem København og 

Roskilde. Men industrialiseringen slog først for 

alvor igennem i sidste halvdel af 1800-tallet, og 

først efter 2. Verdenskrig gik Danmark fra at 

være et landbrugssamfund til at blive et egent-

ligt industrisamfund.  

 

Den begyndende industrialisering fik store dele 

af befolkningen til at flytte fra landet og ind til 

byerne for at arbejde i industrien eller med 

håndværk. Dermed opstod en helt ny sam-

fundsgruppe af arbejdere. De arbejdede ofte 

på de nye fabrikker eller værksteder i byen og 

boede i små lejligheder i store etageejen-

domme.  

 

 

 

 

 

 

  

 Arbejde på et bryggeri omkring århundredeskiftet. 
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De mange arbejdere i industrien havde fælles in-

teresser. De ville blandt andet sikre sig den hø-

jest mulige løn for arbejdet, rimelige arbejdstider 

og bedre sikkerhed på arbejdspladserne. De 

mange arbejdere begyndte at samle sig, og i 

1871 opstod der en arbejderbevægelse i Dan-

mark. Den var en del af den socialistiske bevæ-

gelse ”Internationale”, som organiserede arbej-

dere i mange lande. I aviser og på løbesedler op-

fordrede bevægelsens ledere til strejker og de-

monstrationer for at kræve bedre vilkår og højere 

løn til arbejderne. Arbejdsgiverne fastholdt på 

deres side retten til at lede og fordele arbejdet. 

Perioden var derfor præget af strejker og sam-

menstød. Det mest kendte sammenstød mellem 

demonstrerende arbejdere og myndighederne 

var Slaget på Fælleden, der fandt sted i maj 

1872. Det var et stort arbejdermøde i Køben-

havn, som endte i kampe mellem politi og solda-

ter på den ene side og arbejdere på den anden. 

Ingen blev dræbt på Fælleden, men mange blev 

fængslet.  

 

Der opstod også et politisk arbejderparti, Social-

demokratiet. Det var i begyndelsen en del af ar-

bejderbevægelsen, men blev i 1878 et selvstæn-

digt parti. I 1884 blev de to første socialdemokra-

ter valgt ind i Folketinget.  

 

En langvarig strid i 1899 mellem arbejdsgivere 

og arbejdere endte i september samme år med 

en historisk aftale, Septemberforliget, mellem ar-

bejdsmarkedets to hovedorganisationer – der i 

dag hedder DA (Dansk Arbejdsgiverforening) og 

FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation). Med 

aftalen bevarede arbejdsgiverne deres ret til at 

lede og fordele arbejdet, og arbejderne fik ret til 

at organisere sig og varetage deres interesser 

kollektivt – for eksempel forhandle løn og ar-

bejdsvilkår eller strejke efter nærmere bestemte 

regler. Septemberforliget ligger stadig til grund 

for den måde, man laver aftaler på det danske 

arbejdsmarked. 
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8.2. ANDELSBEVÆGELSEN 
 

Mens industrien voksede i byerne skete der også 

forandringer på landet. I midten af 1800-tallet 

havde Danmark eksporteret store mængder korn 

til udlandet. Situationen ændrede sig imidlertid i 

midten af 1870’erne. Nu gjorde dampskibe og 

jernbaner det muligt for USA og de østeuropæi-

ske lande at eksportere billigt korn til Vesteuropa, 

hvilket fik kornpriserne til at falde drastisk. Derfor 

valgte de danske landmænd i høj grad at om-

lægge til animalsk produktion, det vil sige op-

drætte for eksempel kvæg og svin for at produ-

cere blandt andet smør og bacon, som hurtigt 

blev Danmarks klart største eksportvare. Det vig-

tigste marked var Storbritannien, som alene af-

tog over halvdelen af den animalske fødevareek-

sport i perioden 1890-1914.  

 

En del af denne succes skyldtes også andelsbe-

vægelsen, som i samme periode blev grundlagt i 

Danmark. Bønderne slog sig sammen om at op-

rette blandt andet mejerier og brugsforeninger. 

Her samarbejdede de om indkøb og produktion, 

og delte overskuddet i forhold til hvert enkelt 

medlems omsætning. 

Et bærende princip i andelsbevægelsen var, at 

medlemmer stemte efter ”hoveder, ikke høveder”. 

Det betød, at en landmand (et hoved), som kun 

havde få dyr (høveder), formelt set bestemte lige 

så meget som en storbonde med mange dyr. Der 

blev også oprettet andelsslagterier, som sikrede 

landmændene kontrol med både produktion og af-

sætning af deres kød. Andelsbevægelsen har be-

tydet meget for dansk landbrugs udvikling og for 

samfundet som helhed. De demokratiske princip-

per og tanken om lighed, der lå til grund for andels-

tanken, er senere blevet en vigtig del af det mo-

derne danske samfund. Der findes stadig mange 

andelsvirksomheder – for eksempel Coop – selv 

om de fleste efterhånden har fjernet sig meget fra 

deres oprindelige grundlag, både hvad angår stør-

relse og ledelsesform. 

 
Også arbejderbevægelsen oprettede virksomhe-

der, der byggede på andelstanken. De blev kaldt 

kooperationer. Det var for eksempel bryggerier, 

der producerede på lige vilkår med andre virksom-

heder, men det var arbejderne eller forbrugerne 

selv, der ejede dem. Virksomhederne skulle ikke 

give overskud til ejerne ligesom almindelige virk-

somheder. 

 
 

. 
 

 

  

   Brugsen i Lyderslev. 
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8.3. PARLAMENTARISMENS 
GENNEMBRUD 

 
Krigen i 1864 var ikke kun et militært, men også 

et politisk nederlag for det nationalliberale bor-

gerskab. Borgerskabet havde nemlig ikke bare 

stået i spidsen for kampen for en demokratisk 

grundlov, men også den nationale linje, som 

havde ført Danmark ind i krigen. Derfor stod bor-

gerskabet svagt.  

 

Dette spillede magten i hænderne på konserva-

tive kredse bakket op af landets godsejere. I 

1866 fik de gennemført en ændring af grundlo-

ven, som indebar et demokratisk tilbageskridt, 

fordi kongen og de mænd, der havde de højeste 

indtægter, fik ret til at vælge de fleste pladser i 

Rigsdagens ene kammer, Landstinget. Den no-

get bredere adgang til at stemme blev dog beva-

ret til Folketinget, men den nye grundlov anviste 

ikke, hvordan der skulle handles, når Folketinget 

og Landstinget, som nu havde to ret forskellige 

vælgerbefolkninger – og dermed to forskellige 

politiske flertal – ikke kunne blive enige.  

 

I slutningen af 1800-tallet blev den politiske strid 

hårdere mellem Rigsdagens højre- og venstre-

kræfter. De organiserede sig omkring 1870 i to 

politiske partier, Højre og Venstre. Partiet Ven-

stre, der repræsenterede bønderne, havde flertal 

i Folketinget. Det konservative parti Højre havde 

flertal i Landstinget. I denne periode gennem-

førte Højre-regeringer, der var udpeget af kon-

gen og ledet af godsejeren J.B.S. Estrup, en lang 

række såkaldte provisoriske (foreløbige) finans-

love, selv om regeringen var i mindretal i Folke-

tinget. Perioden kaldes derfor for Provisorieti-

den. Folketinget, der var domineret af Venstre, 

søgte til gengæld at blokere regeringens politik. 

Resultatet blev, at lovgivningsarbejdet gik i stå. 

 

. 
 

 

 
 
 

Først med Systemskiftet i 1901 blev den fastlåste 

situation brudt, og det parlamentariske princip 

blev indført. Ifølge det parlamentariske princip er 

det alene Folketinget, der bestemmer, hvem der 

skal have regeringsmagten. En regering må ifølge 

dette princip ikke have et flertal i Folketinget imod 

sig. 1901 blev et vendepunkt for det danske de-

mokrati. Det parlamentariske princip blev dog 

først indskrevet i grundloven, da den blev ændret 

i 1953.  

 

Efter lange politiske kampe overtog Venstre for 

første gang regeringsmagten i 1901. Men i takt 

med at det danske samfund udviklede sig, kom 

der flere politiske partier til. Et af dem var Det Ra-

dikale Venstre. Det blev dannet i 1905 af udbry-

dere fra Venstre. Det var især akademikere og 

husmænd, der stemte på det nye parti.  

 

I 1915-16 reorganiserede det gamle godsejerparti 

Højre sig under navet Det Konservative Folke-

parti. Partiet markerede dermed, at det ønskede 

at tiltrække andre vælgere end blot landets gods-

ejere og det velhavende borgerskab, og at det nu 

anerkendte det parlamentariske princip og den 

lige valgret. 
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8.4.  KVINDEBEVÆGELSEN 
 

Det var også i slutningen af 1800-tallet, at lige-

stillingskampen for alvor tog sin begyndelse. 

Foreningen Dansk Kvindesamfund – Danmarks 

ældste kvindeorganisation – blev stiftet i 1871 

og var afgørende for, at der frem mod 1920’erne 

skete en række store fremskridt i kvinders ret-

tigheder. Som eksempler herpå fik kvinder i 

1875 adgang til at få en studentereksamen og til 

at komme på universitetet. Studentereksamen 

måtte dog tages ved private pigeskoler frem til 

1903, hvor de offentlige gymnasier også blev 

åbnet for piger.  I 1880 fik gifte kvinder ret til at 

hæve og bruge deres egen løn. I 1921 fik kvin-

der lige adgang til de fleste offentlige stillinger – 

undtagen i forsvaret og som præster. 

 

Endvidere var det på en international, sociali-

stisk kvindekonference i 1910 i ”Folkets Hus” på 

Jagtvej på Nørrebro i København (det senere 

”Ungdomshuset”), at det blev besluttet, at der 

skulle være en international kampdag for kvin-

der. Fra 1921 fik markeringen en fast årlig dato 

den 8. marts, som i dag er kvindernes internati-

onale kampdag i mange lande verden over.  

En afgørende udvikling i denne periode var, at 

danske kvinder fik stemmeret. I 1903 havde de 

fået stemmeret, men kun til folkekirkens menig-

hedsråd. Fra 1908 fik kvinderne også stemmeret 

til sogne- og byråd. Og endelig i 1915 – med 

ikrafttræden i 1918 – blev grundloven ændret, så 

danske kvinder fik stemmeret til Rigsdagens to 

kamre, Folketinget og Landstinget. Dermed 

fulgte Danmark tendensen i andre europæiske 

lande, hvor kvindebevægelser også havde pres-

set på for at sikre kvinder politisk indflydelse på 

lige fod med mænd. På verdensplan var Dan-

mark blandt de første lande til at indføre stem-

meret for kvinder ved parlamentariske valg. Ved 

samme grundlovsændring fik tjenestefolk, det vil 

sige personer uden egen husstand, som tjente 

og boede hos en anden familie, også stemmeret 

til både Folketinget og Landstinget. Således blev 

stemmeretten udvidet fra at have omfattet et 

mindretal til at omfatte flertallet af befolkningen 

over valgretsalderen. 

 
 

 

            
 

 

 

  

Vimpel fra Dansk Kvindesamfund. 

Foto: Arnold Mikkelsen, Nationalmuseet.  
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9. VERDENSKRIG, KRISER OG 

SOCIALREFORMER (1914-40) 

1914-18 rasede 1. Verdenskrig mellem Europas stormagter. Danmark 

undgik at blive direkte involveret. De efterfølgende år blev præget af 

en højst dødelig influenzaepidemi samt politisk uro både i Danmark og 

resten af verden, og mange europæiske lande udviklede sig til dikta-

turstater. I 1930’erne var verden i dyb økonomisk krise, og også i Dan-

mark voksede arbejdsløsheden meget. Det udløste mange konflikter på 

arbejdsmarkedet og gav Socialdemokratiet stor opbakning, men det 

motiverede også de gamle partier til sammen at finde løsninger, som 

var med til at sikre, at antidemokratiske ideologier aldrig for alvor vandt 

tilslutning i Danmark.  
 

 
 

 
 

9.1. FØRSTE VERDENSKRIG (1914-18) 
 
I 1914 brød 1. Verdenskrig ud. De største europæ-

iske magter blev inddraget i krigen: På den ene side 

stod Tyskland, Østrig-Ungarn og Osmannerriget, 

og på den anden side stod Frankrig, Rusland, Stor-

britannien, Italien og siden også USA. Det neutrale 

Danmark lå geografisk tæt på krigens fronter, men 

blev ikke direkte berørt af verdenskrigen. Efter pres 

fra Tyskland valgte Danmark dog i 1914 at lægge 

miner ud i nogle af de danske farvande. Tysklands 

formål var at forhindre britiske krigsskibe i at sejle 

ind i Østersøen og dermed true Tyskland derfra. 

Men minefelterne kunne også hindre tyske skibe i 

at sejle gennem de danske stræder. Én dansk be-

folkningsgruppe blev særligt involveret i 1. Verdens-

krig. Det var de dansksindede slesvigere syd for 

grænsen. 

 

                                               Danske soldater som deltog i første verdenskrig. 

 

I alt døde cirka 6.000 danske sønderjyder i tysk 

krigstjeneste under 1. Verdenskrig. Også de dan-

ske kolonier i Vestindien kom i fokus på grund af 

krigen. USA frygtede, at Tyskland skulle besætte 

Dansk Vestindien, og tilbød derfor i 1915 den dan-

ske regering at købe Sankt Thomas, Sankt Croix 

og Sankt Jan (på engelsk Sct. John). Efter en fol-

keafstemning i Danmark blev øerne i 1917 solgt for 

25 mio. dollars; til gengæld anerkendte USA’s re-

gering, at Grønland fuldt og helt hørte under Dan-

mark.  

 

9.2.  DEN SPANSKE SYGE 
 

Hen mod slutningen af krigen i 1918 blev verden 

og Danmark ramt af en meget aggressiv, smitsom 

og dødbringende influenzavirus, som fik navnet 

”Den Spanske Syge”. Sygdommen opstod slet 

ikke i Spanien men fik sit navn, fordi det var span-

ske aviser, som først skrev om den. Eftersom Dan-

mark ikke deltog direkte i 1. verdenskrig, var landet 

bedre rustet til at bekæmpe sygdommen med en 

befolkning, som var bedre ernæret, og et sund-

hedsvæsen, som var mindre belastet end de 

mange krigsførende landes.  

 

Men alligevel kunne danske myndigheder ikke 

gøre meget. Man vidste kun lidt om sygdommen 

og kunne for eksempel ikke udvikle en vaccine. 

Mange influenzapatienter fik også lungebetæn-

delse oveni, som man, før penicillinen blev opda-

get i 1928, ofte døde af. 
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Sundhedsstyrelsen forsøgte via løbesedler at 

give befolkningen råd om blandt andet god 

hygiejne og om at undgå hinanden, ligesom 

nogle skoler og forlystelser lukkede ned. Men 

alt dette var ikke nok til at få kontrol over syg-

dommen, som ramte landet i flere bølger i pe-

rioden 1918-20. Specielt for Den Spanske 

Syge er også, at den i høj grad slog relativt 

unge mennesker ihjel. De fleste døde var 

mellem 20 og 40 år. I alt tog sygdommen op 

mod 50 mio. menneskeliv, herunder cirka 

15.000 i Danmark. 

 

 

9.3. GENFORENINGEN OG FOR-
FATNINGSKRISEN 
 
Tyskland tabte 1. Verdenskrig, og det gjorde 

det muligt for Danmark at kræve de primært 

dansksindede områder af Slesvig tilbage. I 

1920 stemte befolkningen i Nordslesvig og 

Mellemslesvig ved to forskellige afstemninger     

om, hvorvidt den ønskede at tilhøre Tyskland 

eller Danmark. Afstemningen i Nordslesvig 

fandt sted i februar 1920.  

Et stort flertal stemte for, at Nordslesvig skulle 

genforenes med Danmark. Ved afstemningen i 

marts 1920 i Mellemslesvig, hvor Flensborg var 

den største by, bestemte et stort flertal derimod, 

at området skulle forblive under Tyskland.  

 

Den 15. juni 1920 blev grænsen formelt flyttet 

sydpå fra Kongeåen til den nuværende grænse 

mellem Danmark og Tyskland. Nordslesvig – nu 

kaldet Sønderjylland – blev dermed genforenet 

med Danmark.  

 

Man kalder Sønderjyllands tilbagevenden til 

Danmark for Genforeningen. Men der er dog sta-

dig et tysk mindretal (i 2020 på cirka 15.000) på 

den danske side af grænsen og et dansk mindre-

tal (i 2020 på cirka 50.000) på den tyske side. 

Disse mindretals rettigheder blev i 1955 lagt fast 

i København-Bonn-erklæringerne, hvilket har 

sikret en fredelig udvikling i grænselandet.  

 

Kort før Genforeningen oplevede Danmark i for-

bindelse med Påskekrisen sin alvorligste forfat-

ningskrise i nyere tid. Inden da havde kong Chri-

stian den 10. (1912-47) og regeringen i længere 

tid været uenige. Det var især uenigheden om 

den nye grænse til Tyskland, der udløste Påske-

krisen.  

 

Kongen mente, at regeringen – på trods af af-

stemningsresultaterne – skulle forsøge at få 

mere af Slesvig tilbage til Danmark end blot 

Nord-slesvig. Dette afviste regeringen. I påsken 

1920 afskedigede Christian den 10. regeringen 

på grund af denne uenighed. 

 

  

 

Opfordringer fra Sundhedsstyrelsen mod udbredelsen af 
’Den Spanske Syge’ i 1918.     

                                     

 Christian den 10. rider over grænsen i 1920. 
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9.4. ØKONOMISK KRISE OG 
SOCIALREFORMER 

 
Mens fascismen vandt frem i 1920’erne og 

30’erne i for eksempel Italien (1922) og i 

Tyskland (1933), og mange europæiske 

lande fik autoritære regimer, lykkedes det at 

fastholde demokratiet i Danmark. Samtidig 

indtraf en af de alvorligste internationale be-

givenheder i denne periode, børskrakket på 

Wall Street i New York i oktober 1929. Aktie-

kurserne faldt voldsomt, og den økonomiske 

krise spredte sig til resten af verden. I Dan-

mark blev især landets største erhverv, land-

bruget, hårdt ramt af krisen. Priserne på korn 

og kød faldt dramatisk. Tusindvis af land-

mænd blev tvunget til at sælge deres gårde, 

fordi de ikke tjente penge nok. Arbejdsløshe-

den steg voldsomt og nåede op over 30 pro-

cent i begyndelsen af 1930’erne. I 1924 var 

cigarsortereren Thorvald Stauning blevet 

Danmarks første socialdemokratiske stats-

minister. 

 I denne regering, som varede to år frem til 1926, 

indgik også landets første kvindelige minister. 

Hun hed Nina Bang og var undervisningsminister. 

I 1929 dannede Socialdemokratiet igen regering 

– denne gang sammen med Det Radikale Ven-

stre. Regeringen forsøgte at mildne krisen ved 

forskellige indgreb Den 30. januar 1933 – tilfæl-

digvis samme dag som Adolf Hitler blev rigskans-

ler i Tyskland – indgik regeringen og Venstre det 

såkaldte Kanslergadeforlig, der fik dette navn, 

fordi de afgørende forhandlingefandt sted i stats-

minister Thorvald Staunings bolig i Kanslergade i 

København. Det var et vidtgående forlig, der tog 

hensyn til både arbejdsgivernes og arbejdernes 

interesser. Forliget forhindrede lavere løn til ar-

bejderne, men forbød strejker i et år. Det var også 

nødvendigt at støtte landbruget, der var hårdt 

ramt af den økonomiske krise. Forliget gjorde det 

nemmere for landmænd at låne penge, så de 

undgik at gå fallit. Samtidig blev den danske va-

luta devalueret, det vil sige, at dens værdi blev 

sænket. Det gjorde det nemmere at sælge land-

brugsvarer til Storbritannien.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Børskrakket i 1929 på Wall Street, New York. 
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Den 30. januar 1933 – tilfældigvis samme 

dag som Adolf Hitler blev rigskansler i 

Tyskland – indgik regeringen og Venstre 

det såkaldte Kanslergadeforlig, der fik dette 

navn, fordi de afgørende forhandlinger 

fandt sted i statsminister Thorvald Stau-

nings bolig i Kanslergade i København. Det 

var et vidtgående forlig, der tog hensyn til 

både arbejdsgivernes og arbejdernes inte-

resser. Forliget forhindrede lavere løn til ar-

bejderne, men forbød strejker i et år.  

 

Det var også nødvendigt at støtte landbru-

get, der var hårdt ramt af den økonomiske 

krise. Forliget gjorde det nemmere for land-

mænd at låne penge, så de undgik at gå 

fallit. Samtidig blev den danske valuta de-

valueret, det vil sige, at dens værdi blev 

sænket. Det gjorde det nemmere at sælge 

landbrugsvarer til Storbritannien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.  
 

 

 Danmarks første socialdemokratiske statsminister Thor-

vald Stauning.  

 Danmarks første kvindelige minister Nina Bang. 
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10. DANMARK BESAT AF TYSKLAND 
(1940-45) 

2. Verdenskrig brød ud i september 1939, da det nazistiske Tyskland an-

greb Polen. Danmark var besat af Tyskland fra 1940 indtil krigens afslut-

ning i 1945. Danmark samarbejdede med tyskerne for at mildne besæt-

telsesvilkårene, men under krigen voksede en dansk modstandsbevæ-

gelse frem. Videre lykkedes det for Danmark at redde langt de fleste af 

landets jøder fra Nazi-Tysklands folkemord, Holocaust.  
 

 

 
 
 

10.1. BESÆTTELSE OG  
SAMARBEJDE 
 
Danmark og Norge blev angrebet og besat af 

det tyske militær den 9. april 1940. Den tyske 

forklaring var, at Tyskland ville beskytte de to 

lande mod britisk besættelse. Men det var også 

et spørgsmål om, at den tyske krigsførelse var 

afhængig af leverancer af jernmalm fra Nords-

verige, som skulle udskibes gennem byen Nar-

vik på den isfri, norske atlanterhavskyst, og som 

briterne også havde vist interesse for. Desuden 

ønskede Tyskland sin adgang til verdensha-

vene sikret via Norges langstrakte kyst. Da Dan-

mark er det land, som ligger mellem Norge og 

Tyskland, havde tyskerne brug for at have ad-

gang til flyvepladsen i Aalborg som mellemsta-

tion. Endeligt gjorde Danmarks placering ved 

Nordsøen landet til en uundværlig del af det ty-

ske forsvarsværk mod en eventuel allieret inva-

sion af den europæiske vestkyst.  

 
Tidligt om morgenen den 9. april blev angrebet ind-

ledt, da tyske tropper gik over grænsen i Sønderjyl-

land. Danmarks militære modstand mod angrebet 

var ubetydelig og varede kun i ganske få timer. Det 

betød, at meget få danske soldater mistede livet i 

forbindelse med angrebet. Tysklands militære magt 

var så stor, at regeringen ikke mente, at det ville 

nytte fortsat at gøre modstand.  

 

Tyskland krævede, at Danmark skulle samarbejde 

med besættelsesmagten, og det gik Danmark nød-

tvungent ind på. Den danske regering blev ikke af-

sat, men fortsatte som samlingsregering under so-

cialdemokratisk ledelse, dog under tysk kontrol. 

Også kongen fortsatte som regent. Formelt set be-

varede Danmark sin status som suveræn, neutral 

stat, selv om landet var besat af tyske tropper. Og 

for de fleste danskere fortsatte – i hvert fald de før-

ste år af besættelsen – livet stort set uden de store 

forandringer.

    

     

 

                                                          

  

 

Tyske fly over København nedkaster papirer, der fortæller, at Danmark er besat. 

                                                                        



DANMARKS HISTORIE 32 

 

 

 

I de første år af besættelsen var der nogenlunde 

ro i landet på trods af krigen, men fra 1942 be-

gyndte danskernes modstand mod den tyske til-

stedeværelse i landet at vokse. Tyskerne mente 

hverken, at den danske regering gjorde nok for at 

slå denne modstand ned eller i øvrigt bidrog til at 

sikre tyske interesser i landet. Og efter en større 

krise i det dansk-tyske forhold i oktober 1942, blev 

der efter tysk krav dannet en ny regering under le-

delse af Erik Scavenius, der var tidligere udenrigs-

minister og fortaler for samarbejdspolitikken.  

 

I august 1943 var der store strejker i flere danske 

byer som følge af stadig hårdere tyske krav, og 

den 29. august 1943 besluttede regeringen at ind-

give sin afskedsbegæring til kongen, efter at Sca-

venius havde afvist tyskernes krav om at gribe ak-

tivt ind mod strejkerne og den stadigt voksende 

modstand mod den tyske besættelse, herunder 

det tyske krav om dødsstraf for sabotage. Dermed 

sluttede den danske regerings samarbejdspolitik, 

og tyskerne opløste samtidig det danske militær.  

 

Den danske flåde sænkede selv hovedparten af 

sine skibe, for at de ikke skulle falde i tyske hæn-

der.  Derefter havde Danmark reelt ingen regering, 

selv om kongen havde nægtet at modtage regerin-

gens afskedsbegæring. I praksis blev landet der-

efter styret af departementscheferne, det vil sige 

ministeriernes øverste administrative chefer. De 

videreførte i et vist omfang, og mere uformelt, ko-

ordinationen med den tyske besættelsesmagt for 

at beskytte befolkningen mest muligt på trods af 

den nye og mere alvorlige situation i landet.          

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                               

Sænkning af krigsskibet Peder Skram i 1943.  
Foto Nationalmuseet. 
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10.2. REDNINGEN AF DE DANSKE  
JØDER 
 
I 1940 levede der cirka 8.000 jøder i Danmark. Mere 

end 7.000 af dem nåede at flygte fra nazisternes 

forfølgelser under besættelsen. De fleste blev hjul-

pet til Sverige af danske medborgere, lige inden ty-

skerne i oktober 1943 forsøgte at anholde de dan-

ske jøder. Op mod 500 danske jøder blev dog sendt 

til koncentrationslejre i Tyskland, hvor mange om-

kom. I europæisk målestok overlevede en meget 

stor andel af de danske jøder dog dette folkemord, 

som også kendes under navnet Holocaust. I alt myr-

dede Nazi-Tyskland 6 mio. af Europas cirka 9-10 

mio. jøder under krigen – de fleste ved masseskyd-

ninger eller i gaskamre i udryddelseslejre.   

 

10.3. MODSTAND OG BEFRIELSE 

De sidste år af besættelsen var præget af flere og 

flere sabotageaktioner både mod det tyske militær 

i Danmark og mod de danskere, der samarbej-

dede med besættelsesmagten. Frihedsrådet blev 

oprettet i september 1943. Det var en illegal ko-

mité, hvor lederne fra de forskellige modstandsbe-

vægelser koordinerede modstanden mod besæt-

telsesmagten. En stor strejke i København i juli 

1944 gav anledning til øget kontakt mellem mod-

standsbevægelse og politikere. Efter strejken 

samarbejdede Frihedsrådet og de danske politi-

kere om at få Danmark anerkendt som allieret i 

kampen mod Tyskland. Det modsatte Sovjetunio-

nen sig dog.       

       

 
I foråret 1945 kollapsede det nazistiske Tyskland 

efter hårde kampe i Europa. Den 5. maj blev Dan-

mark officielt befriet af britiske styrker. På Born-

holm nægtede tyskerne dog at overgive sig. I be-

sættelsens sidste dage blev øen derfor angrebet af 

sovjetiske styrker, som blev på øen frem til foråret 

1946. I alt blev cirka 7.000 danskere dræbt under 

2. Verdenskrig, heraf mange søfolk, der sejlede i 

allieret krigstjeneste.  

 

Danmark blev således ikke så hårdt ramt af 2. Ver-

denskrig som mange andre europæiske lande. I 2. 

Verdenskrig er med cirka 60 mio. døde verden over 

den blodigste krig i verdenshistorien, og dødstallet 

var langt højere i næsten alle andre tysk besatte 

lande – for eksempel mistede Holland cirka 

200.000 indbyggere, og i Østeuropa, hvor krigen 

var langt blodigere end i vest, mistede alene Polen 

5-6 mio. indbyggere.  

 

Der var dog knaphed på mange varer i landet, og 

for at styre forbruget og dele de knappe forsyninger 

ud til alle indførtes såkaldt rationering på for ek-

sempel benzin, gas, el, sukker, kaffe, te, mel, brød, 

sæbe, kød og smør. Det betød, at hver borger kun 

kunne købe en begrænset mængde af hver vare, 

men i modsætning til mange andre lande var der 

dog aldrig sult i Danmark. Det politiske system 

overlevede krigen. Modstandsbevægelsen fik en 

vis politisk indflydelse i tiden omkring befrielsen, 

men de gamle politikere og partier vendte hurtigt 

tilbage til magten.  
 

 

 
Shellhuset i brand efter de allieredes bombeangreb i 1945. 
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11. KOLD KRIG, VELFÆRD OG 
UNGDOMSOPRØR (1945-72) 

Danmark ændrede sig meget i tiden efter 2. Verdenskrig. Danmark op-

gav sin traditionelle neutralitetspolitik og blev medlem af NATO i 1949. 

Også indenrigspolitisk bød efterkrigstiden på store forandringer, ikke 

mindst på grund af den hastigt voksende økonomiske velstand. Dan-

skerne havde flere penge mellem hænderne end nogensinde før. Mod 

slutningen af 1960’erne voksede uenighederne mellem yngre og ældre 

generationer, fordi flere unge satte spørgsmålstegn ved mange af sam-

fundets traditionelle normer.  
 

 

11.1 . DANSK POLITIK OG  

DEN KOLDE KRIG 
 

Verden var blevet en anden efter 2. Verdenskrig. 

Millioner af mennesker var blevet dræbt under kri-

gen, og mange byer i Europa lå i ruiner. Krigen 

havde skabt et stærkt ønske om at sikre fred og 

sikkerhed. I 1945 stiftede en række lande derfor 

De Forenede Nationer (FN). Også Danmark var 

fra begyndelsen med i FN, der blandt andet skulle 

være med til at forhindre en ny verdenskrig. 

 
Efter 2. Verdenskrig opstod Den Kolde Krig mel-

lem de to nye supermagter, USA og Sovjetunio-

nen. Det vil sige en ideologisk kamp og et våben-

kapløb om kernevåben mellem de vestlige demo-

kratier baseret på liberal markedsøkonomi på den 

ene side, og de kommunistiske lande baseret på 

planøkonomi på den anden side. Europa blev delt 

i et vest og et øst langs en linje, som især afspej-

lede, hvilke områder der i 2. Verdenskrig var ble-

vet befriet fra Nazi-Tyskland af henholdsvis USA 

og Storbritannien i vest og af Sovjetunionen i øst.  

 

Denne linje blev kendt som Jerntæppet. Den 

Kolde Krig kom til at præge verden, frem til de fle-

ste kommunistiske diktaturer i Østeuropa faldt om-

kring 1990. 

 

 

Danmark havde søgt at holde sig neutral i inter-

nationale konflikter siden Englandskrigene i be-

gyndelsen af 1800-tallet. Men da neutralitetspo-

litikken ikke kunne forhindre den tyske besæt-

telse under 2. Verdenskrig, valgte Danmark side 

i Den Kolde Krig, da man følte sig bedre beskyt-

tet som medlem af forsvarsalliancen NATO 

(Den Nordatlantiske Traktatorganisation). I 

1949 blev Danmark derfor medlem af NATO. Al-

liancen bestod af USA, Canada, Tyrkiet og en 

række vesteuropæiske lande. Over for NATO 

stod Warszawa-pagten, der blev stiftet i 1955. 

Denne forsvarsalliance var ledet af det kommu-

nistiske Sovjetunionen, som fik stor indflydelse 

på landene i Østeuropa efter 2. Verdenskrig. Ef-

ter næsten 100 år under Tysklands indflydelse 

orienterede Danmarks udenrigs- og sikkerheds-

politik efter 2. Verdenskrig sig særligt mod USA. 

                    
 

 

Washington d. 4. april 1949. NATO-pagten underskri-
ves på Danmarks vegne af den danske udenrigsmini-
ster Gustav Rasmussen (i midten). 
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USA spillede en vigtig rolle i genopbygningen af 

Vesteuropa efter 2. Verdenskrig. I årene 1948-

51 gav USA meget store pengebeløb til flere 

vesteuropæiske lande, blandt andet Danmark. 

Pengene blev givet i forbindelse med Marshall-

planen, opkaldt efter den amerikanske udenrigs-

minister George Marshall. Formålet med Mar-

shall-hjælpen var at få sat gang i den internatio-

nale handel, som var gået i stå under 2. Verdens-

krig. Dermed håbede man også at kunne hindre 

kommunismens videre udbredelse i Vesteuropa. 

 
Den økonomiske hjælp fra USA var med til at 

modernisere det danske landbrug i de første år-

tier efter 2. Verdenskrig. Hundredtusinder af he-

ste blev afløst af traktorer, mejetærskere og an-

dre maskiner. En stor del af arbejdskraften på 

landet blev derfor overflødig, og mange folk flyt-

tede fra landområderne ind til byerne i 

1950’erne. 

 
Det første valg efter krigen i 1945 resulterede i 

en borgerlig regering under Venstres ledelse, 

men i 1947 genvandt Socialdemokratiet rege-

ringsmagten. Danmarks Kommunistiske Parti 

(DKP) fik med 12,5 procent af stemmerne for-

holdsvis stor tilslutning ved valget i 1945, fordi 

der i store dele af befolkningen var sympati for, 

at mange danske kommunister havde deltaget i 

modstandskampen under besættelsen og for 

Sovjetunionens betydelige indsats i nedkæmpel-

sen af Nazi-Tyskland. De fleste af partiets nye 

vælgere forlod dem dog hurtigt igen. Langt de 

fleste vælgere stemte fortsat på de fire gamle 

partier Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, 

Det Konservative Folkeparti og Venstre. Den 

danske tradition for politisk stabilitet og enighed 

om de grundlæggende demokratiske spilleregler 

fortsatte under Den Kolde Krig. De sovjetisk støt-

tede kommunister fik aldrig del i regeringsmag-

ten i Danmark.  

 
I efterkrigstiden begyndte man igen at diskutere, 

om der var behov for at ændre grundloven. Ved en 

folkeafstemning i 1953 stemte et flertal for at æn-

dre grundloven. Ændringen betød blandt andet, at 

Landstinget blev afskaffet. Der blev i stedet indført 

et såkaldt etkammersystem med Folketinget som 

eneste lovgivende forsamling. Desuden kom 

grundloven nu også til at gælde for Grønland og 

ikke kun for Danmark og Færøerne. Tronfølgen 

blev også ændret, sådan at den danske trone 

kunne gå i arv til en kvinde. Sønner gik dog stadig 

forud for døtre, hvilket vil sige, at en yngre søn sta-

digvæk ville arve tronen, hvis han havde en ældre 

søster. Spørgsmålet om kvindelig tronfølge pres-

sede sig særligt på, fordi den daværende konge 

Frederik den 9. (1947-72) havde tre døtre og ingen 

sønner. Grundlovsændringen i 1953 muliggjorde 

dermed, at hans ældste datter, den nuværende 

dronning Margrethe den 2. (1972- ), kunne arve 

tronen. Med en ændring af tronfølgeloven i 2009 

fik mænd og kvinder helt lige arveret til tronen, så 

det altid er den ældste - søn eller datter - der arver 

tronen. 

 

Det var Socialdemokratiet, der havde størst poli-

tisk indflydelse i de første årtier efter 2. Verdens-

krig. Fra 1953 til 1968 blev alle regeringer i Dan-

mark ledet af Socialdemokratiet. Det eneste parti, 

der opstod i denne periode, og som stadig er i Fol-

ketinget, er SF (Socialistisk Folkeparti). SF blev 

dannet i 1959 af en gruppe personer, der forlod 

DKP i protest mod de kommunistiske landes un-

dertrykkelse af deres befolkninger, som udbry-

derne ikke mente, at DKP tog nok afstand fra. 

Nedkæmpelsen af den folkelige opstand mod det 

kommunistiske styre i Ungarn i 1956 havde afgø-

rende betydning for splittelsen af DKP.  

                
 

 

 
Traktor fra 1950’erne. 
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11.2 . STØRRE VELFÆRD 
 

I slutningen af 1950’erne var der høj økonomisk 

vækst i Europa, herunder også i Danmark, som i 

perioden 1957-73 havde en økonomisk højkonjunk-

tur nærmest uden sidestykke i landets historie. Der 

var fuld beskæftigelse og stor stigning i produktio-

nen, ligesom de fleste indkomster voksede støt i 

denne periode. Perioden er derfor ofte blevet omtalt 

som ’De glade 60’ere’. Efterhånden eksporterede 

Danmark flere varer fra industrien end fra landbru-

get. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 Højkonjunkturen (cirka 1957-73) gav mange råd til nye forbrugsgoder. 
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Det var i denne periode, at opbygningen af det 

danske velfærdssamfund for alvor begyndte, og et 

stadig større socialt sikkerhedsnet blev spændt ud 

under befolkningen. Flere af de ordninger, som lig-

ger til grund for nutidens danske velfærdssam-

fund, blev etableret i de år, ligesom mange af de 

eksisterende ordninger blev udbygget betydeligt. 

Folkepensionen, der giver enhver borger ret til fol-

kepension uanset indkomst, blev for eksempel ind-

ført i 1956. Og i 1964 vedtog Folketinget, at kom-

munerne skulle oprette det nødvendige antal dag-

institutionspladser, således at alle familier skulle få 

mulighed for at få deres børn i for eksempel bør-

nehave. Udbygningen af velfærdsstaten medførte 

også, at skatter og afgifter steg meget i denne pe-

riode.  

 
Væksten indebar også, at der var behov for mere 

arbejdskraft. Mange danske kvinder kom ud på 

arbejdsmarkedet. Tidligere havde langt de fleste 

gifte kvinder passet hus og børn, mens mændene 

arbejdede. Fra 1960’erne fik kvinderne i stigende 

grad uddannelse og arbejde. Og børnene til-

bragte en del af dagen i en af de mange nye vug-

gestuer, børnehaver og fritidshjem, der blev op-

rettet. Kvinderne fik dog ofte en lavere løn end 

mændene for det samme arbejde, og kampen for 

at sikre ligestilling mellem mænd og kvinder blev 

stærkere. 

 

Den økonomiske vækst betød også, at mange 

flere mennesker pludselig fik adgang til forbrugs-

goder ud over de mest basale fornødenheder som 

mad, tøj og bolig.  

Tv-apparater, pladespillere, køleskabe, frysere, 

vaskemaskiner, parcelhuse, biler med mere 

havde hidtil været anset som luksusvarer, som 

kun de rigeste havde haft råd til. Nu blev de i 

langt højere grad en del af de fleste menneskers 

liv. Oven i den øgede velstand blev arbejdsugen 

løbende også kortere (fra 48 til 40 timer mellem 

1958 og 1974), og folk fik mere ferie (fra to til fire 

uger mellem 1953 og 1972). Derfor var der nu 

også langt flere, der havde tid og råd til at rejse 

til udlandet eller købe et sommerhus.  

 
11.3. UNGDOMSOPRØR OG NYE 
KULTURELLE STRØMNINGER 
 
I slutningen af 1960’erne var der i Danmark og 

mange andre vestlige lande tydelige spændinger 

mellem generationerne. Ungdommens modstand 

mod samfundets normer og autoriteter voksede, og 

derfor gjorde de oprør. Mange unge, især i de 

større byer, brød med samfundets traditionelle nor-

mer og værdier. De satte blandt andet spørgsmåls-

tegn ved USA’s deltagelse i krigen i Vietnam og 

”kernefamilien” med far, mor og børn som samfun-

dets bærende enhed. I stedet blev en friere hold-

ning til seksuelle relationer – også før ægteskabet 

– mere accepteret. Fra 1966 kunne p-piller sælges 

lovligt i Danmark, og kvinder fik dermed adgang til 

et nemt præventionsmiddel, så de selv kunne styre, 

om de ønskede at blive gravide og få børn. P-pillen 

fik derfor afgørende betydning for kvinders seksu-

elle frigørelse. Nye måder at leve sammen på blev 

også mere accepteret. Eksempelvis kunne et par 

godt bo og få børn sammen uden at være gift.  

 
 

 
 

  

 
  

  

Rektor for Københavns Universitet, professor Mogens Fog, overværer 

en studenterdemonstration på Vor Frue Plads med 5.000 deltagere. 

 



DANMARKS HISTORIE 38 

 

 

Nogle unge søgte nye måder at bo sammen på, 

blandt andet i kollektiver. Andre eksperimente-

rede med narkotiske stoffer. Nye måder at leve 

sammen på blev også mere accepteret. Eksem-

pelvis kunne et par godt bo og få børn sammen 

uden at være gift. Nogle unge søgte nye måder 

at bo sammen på, blandt andet i kollektiver. An-

dre eksperimenterede med narkotiske stoffer. 

Fristaden Christiania i København blev oprettet i 

1971, da unge besatte en forladt militærkaserne, 

Bådsmandsstrædes Kaserne. Herefter bosatte 

op mod 1.000 personer sig på Christiania og for-

søgte at udleve mange af tidens nye ideer. Fri-

staden Christiania eksisterer stadig.  

 

Ungdomsoprøret førte også til et studenteroprør. 

I 1968 og årene efter gjorde mange studerende 

og yngre undervisere oprør mod det såkaldte 

professorvælde på universiteterne. De krævede 

mere indflydelse, nye ledelses- og undervis-

ningsformer og et andet indhold i studierne, og 

det lykkedes dem at få mange af deres krav 

igennem.  

 

Også den mere strenge og autoritære opdra-

gelse af børn i familien og i skolerne blev erstat-

tet af en pædagogik baseret på øget dialog og 

samarbejde mellem børn og voksne, med ud-

gangspunkt i det enkelte barns behov. Blandt an-

det blev det i 1967 helt forbudt for lærerne at slå 

eleverne i den danske folkeskole. Det var dog 

først 30 år senere i 1997, at det også blev helt 

forbudt for forældre at slå deres egne børn. 

 
 
 
 

  

 Den nyanlagte fristad Christiania, 1971. 

                                       
 

Unge ’hippier’ på taget af en bygning i Odense. 
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12. DANMARK I   EUROPA OG OLIEKRISE 
(1972-90) 

Danmark blev i 1973 medlem af Det Europæiske Fællesskab, EF, der 

var forløberen for det nuværende EU. I begyndelsen af 1970’erne blev 

Danmark efter mange år med god økonomi og vækst ligesom mange 

andre lande ramt af krise. 1970’erne og 1980’erne blev en periode for 

Danmark med lav økonomisk vækst samt nye politiske partier og be-

vægelser. 
 

12.1. DANMARKS MEDLEMSKAB 
AF EF 

 
I 1958 indledte Frankrig, Italien, Tyskland og Be-

nelux-landene (Belgien, Nederlandene og Lu-

xembourg) et økonomisk samarbejde, som ud-

viklede sig til Det Europæiske Fællesskab (EF) 

og siden hen til Den Europæiske Union (EU). 

Formålet med EF var at styrke handlen mellem 

medlemslandene og at sikre freden via et stærkt 

samarbejde. Derfor skulle der mellem EF-lan-

dene oprettes et fælles marked uden toldgræn-

ser eller andre hindringer for den indbyrdes han-

del. Målet var også, at alle indbyggere frit skulle 

kunne søge og tage arbejde i andre EF-lande. 

 

 
Den 1. januar 1973 trådte Danmark ind i EF. Et 

flertal på 63,3 procent af vælgerne havde sagt ja 

til medlemskab ved en folkeafstemning i oktober 

1972. Op til afstemningen var der megen debat 

om EF-spørgsmålet. Tilhængerne mente, at 

Danmark ville blive rigere ved at deltage i det 

økonomiske europæiske samarbejde. Man reg-

nede for det første med, at Danmarks dengang 

vigtigste handelspartner, Storbritannien, også 

kom med i EF. Videre ønskede man at sikre de 

bedste muligheder for at handle på det europæi-

ske marked og ikke mindst det tyske, hvis betyd-

ning for dansk økonomi var vokset kraftigt de for-

udgående år. Derudover var det en fordel at sikre 

dansk landbrug adgang til EF’s landbrugsstøtte. 

Modstanderne var imod, at Danmark opgav no-

get af sin ret til at bestemme selv, og var bange 

for, at de store lande ville komme til at bestemme 

for meget, samt at medlemskabet ville gå ud over 

den offentlige velfærd og den danske nationale 

identitet. 

Hensynet til eksport og økonomi blev afgørende 

for det danske ja. Storbritannien og Irland blev 

medlemmer af EF samtidig med Danmark. I 1986 

var der en ny folkeafstemning om en styrkelse af 

samarbejdet i EF. Afstemningen handlede om Den 

Europæiske Fællesakt eller EF-pakken, som den 

kom til at hedde i Danmark. Den havde til formål 

at gennemføre et indre marked, hvor varer, perso-

ner, tjenesteydelser og kapital kunne bevæge sig 

frit over grænserne mellem medlemslandene. Et 

flertal af danskerne (56,2 procent) stemte ja.  

 
Danmark bliver medlem af Fællesmarkedet (EF) i 1972. 

Statsminister Jens Otto Krag underskriver Romtraktaten i 

Bruxelles 22. januar 1972. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Demonstration på Rådhuspladsen mod Danmarks 

             medlemsskab af Fællesmarkedet. 
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12.2. OLIEKRISE OG 
JORDSKREDSVALG 

 
I 1974 blev Danmark ligesom mange andre vest-

lige lande ramt af en økonomisk krise. Den blev 

udløst af, at priserne på olie steg voldsomt i 

1973. Olie var helt afgørende for økonomien, da 

den skulle bruges i det meste af industrien, til 

biler og opvarmning af boliger, og Danmark pro-

ducerede dengang selv kun meget lidt olie, som 

derfor skulle købes i udlandet. Derfor gav pris-

stigningen alvorlige problemer i Danmark, som i 

forvejen havde underskud på samhandlen med 

udlandet. Problemerne blev forværret og forlæn-

get, da endnu en voldsom prisstigning på olie 

indtraf i 1979-80. De forudgående års høje øko-

nomiske vækst faldt betydeligt, og mange blev 

arbejdsløse.  

 

1970’erne var også en periode med politiske for-

andringer. Mange vælgere protesterede mod 

høje skatter og mod det bureaukrati, der var fulgt 

med den store offentlige sektor i velfærdssam-

fundet, og vælgerne fik større mistillid til politi-

kerne.  

 

Ved folketingsvalget i 1973 stemte vælgerne 

pludseligt markant anderledes end tidligere. 

Der var tale om et stort vælgerskred, og dette 

valg kaldes derfor Jordskredsvalget. Socialde-

mokratiet, Det Radikale Venstre, Venstre, Det 

Konservative Folkeparti og SF – de fem davæ-

rende partier i Folketinget – fik alle meget færre 

stemmer. Før Jordskredsvalget havde 93 pro-

cent af vælgerne stemt på et af de fem partier. 

Efter valget var det kun 64 procent.  

 

Vælgerne stemte til gengæld fem partier mere 

ind i Folketinget, hvoraf det største blev protest-

partiet Fremskridtspartiet, som fik 16 procent af 

stemmerne med advokaten Mogens Glistrup i 

spidsen. Partiets mærkesager var at afskaffe 

indkomstskat og offentligt bureaukrati. Mange af 

de gamle partiers vælgere vendte gradvis til-

bage over de næste år, og ingen af de nye par-

tier, som blev valgt i 1973, er længere i Folketin-

get. 

Men Jordskredsvalget er en milepæl i dansk po-

litisk historie, blandt andet fordi det i eftertiden er 

blevet almindeligt at have 8-10 partier valgt ind i 

Folketinget (frem for typisk 5-6 før 1973). 

 

I 1970’erne forsøgte skiftende danske regeringer 

at vende den økonomiske nedtur, men uden me-

get held. I begyndelsen af 1980’erne havde Dan-

mark et stort underskud på handelsbalancen, det 

vil sige forholdet mellem værdien af det Danmark 

køber og sælger i udlandet. Samtidig var om-

kring 10 procent af arbejdsstyrken uden arbejde. 

En vigtig årsag til den økonomiske krise var en 

stor gæld til udlandet.  

 

Socialdemokraterne havde – kun med kortere af-

brydelser – siddet i regering det meste af tiden 

siden 1920’erne. Men i 1982 overlod de, på 

grund af vanskeligheder med at løse de økono-

miske problemer, regeringsmagten til den bor-

gerlige fløj, uden at der havde været folketings-

valg. Statsministeren blev den konservative Poul 

Schlüter, som var statsminister i over 10 år frem 

til 1993. 

 
 
 

 



DANMARKS HISTORIE 41 

 

 

Poul Schlüter er den første og hidtil eneste fra 

Det Konservative Folkeparti, der har været 

statsminister. Det skyldes, at Venstre det me-

ste af tiden har været det største borgerlige 

parti siden Systemskiftet i 1901 og derfor nor-

malt har haft statsministerposten, når der efter 

1901 har været borgerlige regeringer. Rege-

ringsskiftet i 1982 er endvidere en historisk mi-

lepæl, fordi de borgerlige partier igen oftest har 

været ved magten. I perioden 1982-2021 har 

de borgerlige partier således haft regerings-

magten i samlet 24 år og Socialdemokratiet i 

samlet 15 år.  

 

Det lykkedes efterhånden regeringen at for-

bedre den danske økonomi, navnlig i sidste 

halvdel af 1980’erne. Prisen var en rekordhøj 

ledighed i starten af 1990’erne. Men inflationen 

(prisstigningerne), som havde været et stort 

problem i 1970’erne, faldt, og fra 1990 var der 

overskud på handelsbalancen over for udlan-

det. Dermed kunne der komme gang i en sund 

økonomisk vækst.                      

 

 

 

  

 
  

                                            

Poul Schlüter, statsminister 1982-93. 
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Atomkraft ”Nej Tak”. 

 

 
 

12.3. SOCIALE BEVÆGELSER 

Efter at kvinderne var begyndt at komme ud på 

arbejdsmarkedet fra midten af 1960’erne, kræ-

vede mange kvinder i 1970’erne ligestilling. For 

eksempel kæmpede kvinderne i rød-strømpebe-

vægelsen gennem politiske aktioner for bedre vil-

kår for kvinder. Op gennem 1970’erne var lige-

stilling et meget varmt politisk emne. I 1976 ved-

tog Folketinget på baggrund af et EF-direktiv en 

lov om lige løn for samme arbejde. 

 

Fri adgang til abort var et andet af kvindebevæ-

gelsens politiske mål. Tidligere havde det kun 

været muligt at få abort, hvis der var en særlig 

grund til det, for eksempel hensynet til kvindens 

helbred. Men i 1973 vedtog Folketinget, at dan-

ske kvinder selv skulle kunne vælge, om de ville 

afbryde en graviditet. Indtil 12. graviditetsuge 

kunne kvinden frit vælge at få foretaget en abort. 

Modstanden mod den fri abort var en væsentlig 

grund til, at Kristeligt Folkeparti (som nu hedder 

Kristendemokraterne) blev dannet og valgt ind i 

Folketinget i 1973. Flere græsrodsbevægelser 

var meget aktive i 1970’erne.  

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Græsrodsbevægelserne var som regel grupper, der 

arbejdede for at opnå ét bestemt politisk mål. Freds-

bevægelsen var aktiv i denne periode og arbejdede 

blandt andet mod militær oprustning og våbenkap-

løbet mellem stormagterne.   

 

Tusindvis af danskere demonstrerede mod atom-

kraft. Den folkelige modstand var en vigtig grund til, 

at Folketinget i 1985 besluttede at planlægge frem-

tidig energiforsyning i Danmark uden atomkraft. 

Mange danskere var meget optaget af miljø- og 

energipolitik i 1970’erne. Oliekrisen i 1973 og senere 

energikriser har været med til at skabe en stor inte-

resse for energibesparelser og vedvarende energi-

kilder, for eksempel vindkraft. Lignende bevægelser 

er de senere år – med det stigende politiske fokus 

på klimaspørgsmålet – igen opstået, hvor blandt an-

det mange gymnasieelever inspireret af den sven-

ske aktivist Greta Thunberg har strejket for, at der 

skal gøres mere for at modvirke klimaforandrin-

gerne.  
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13. DANMARK I DET GLOBALE SAMFUND (1990-) 

Danmarkshistorien har siden 1990 stået i globaliseringens tegn. Berlinmu-

ren og Jerntæppet faldt, og nye konflikter brød ud. Kampen mod terro-

risme har præget verden og Danmark, og har spillet en ny og mere aktiv 

rolle i internationale forhold. EF udvidede det politiske samarbejde og blev 

omdøbt til Den Europæiske Union (EU), men danskerne tog kun tøvende 

det nye EU til sig. Landets økonomiske situation – dog afbrudt af en fi-

nanskrise i 2008 – forbedrede sig igen, og problemer med at integrere 

flygtninge og indvandrere i samfundet optog stadig flere. I 2020 ramte en 

global sundhedskrise med COVID-19.  
 

 

13.1. DANMARK I DET NYE EUROPA 

Omkring 1990 brød det kommunistiske system i 

Østeuropa sammen. Berlinmurens fald i 1989 og 

Sovjetunionens sammenbrud i 1991 betød enden 

på Den Kolde Krig. Det medførte store forandrin-

ger i Europa. Central- og østeuropæiske lande, 

som tidligere havde ligget bag Jerntæppet, ryk-

kede nu politisk tættere på Vesteuropa. Danmark 

fik tætte forbindelser med især de tre baltiske 

lande Estland, Letland og Litauen. 

 
Efter Den Kolde Krig brød nye konflikter ud, blandt 

andet i Irak og det tidligere Jugoslavien. Danmark 

deltog fra nu af i øget grad aktivt i internationale kon-

flikter og blev involveret i flere af disse krige. Efter 

at Irak havde besat Kuwait i 1990, sendte Danmark 

således et krigsskib af sted, der skulle hjælpe med 

at håndhæve det internationale samfunds handels-

blokade over for Irak 

I det tidligere Jugoslavien blev danske soldater 

udstationeret som FN-styrker i midten af 

1990’erne. De skulle være med til at skabe fred 

mellem stridens parter. Også Kosovo, som den-

gang var en provins i Jugoslavien, blev ramt af 

konflikt i 1999. Her deltog danske jagerfly i 

NATO’s aktioner. 

 

Danmarks forhold til det europæiske samarbejde 

var præget af politisk uenighed i 1990’erne. I 

1992 blev de 12 medlemslande enige om at ud-

vide samarbejdet, og EF skiftede navn til EU – 

Den Europæiske Union. Navneforandringen af-

spejlede, at samarbejdet, som hidtil havde været 

et samarbejde om økonomiske spørgsmål som 

handel, landbrug og fiskeri, blev udvidet med en 

bredere vifte af politiske samarbejdsområder. 

 
. 

 
 

 

Berlinmuren faldt i november 1989. 
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 Boligområdet Gellerupparken i Aarhus med mange 
integrationsudfordringer. 

 

 EU’s flag.  
 

 Poul Nyrup Rasmussen statsminister 1993-2001. 

Et flertal i Folketinget gik ind for, at Danmark 

skulle deltage i det udvidede samarbejde. Men 

ifølge grundloven var det nødvendigt at afholde 

en folkeafstemning. I juni 1992 stemte et lille fler-

tal af befolkningen (50,7 procent) nej til Maa-

stricht-traktaten, som unionsaftalen kom til at 

hedde, fordi den var indgået i byen Maastricht i 

Holland.  

 

I 1993 stemte et flertal af befolkningen (56,7 pro-

cent) ja til den såkaldte Edinburgh-aftale, som be-

tød, at Danmark fik fire nationale forbehold over 

for EU. Forbeholdene betød, at Danmark ikke 

deltog i EU’s samarbejde om unionsborgerska-

bet, den fælles valuta (euroen), forsvarsområdet 

og den overstatslige del af samarbejdet om en 

fælles rets- og udlændingepolitik.  

 

Forbeholdene gælder stadig i dag, og derfor har 

Danmark for eksempel fortsat sin egen nationale 

valuta, kronen, hvorimod de fleste EU-lande har 

den fælles valuta, euroen. Modstanden mod EU i 

dele af befolkningen blev også en af hovedårsa-

gerne til, at Enhedslisten, som var en samling af 

en række mindre venstrefløjspartier, blev valgt 

ind i Folketinget for første gang i 1994. 

 

13.2. ØKONOMISK OPSVING OG 
INTEGRATIONSPROBLEMER 
I 1993 kom Socialdemokratiet igen til magten 

med Poul Nyrup Rasmussen som ny statsmini-

ster. De økonomiske problemer, som Danmark 

oplevede i 1970’erne og i 1980’erne, vendte til en 

opgang. Midt i 1990’erne steg den økonomiske 

vækst igen, og flere kom i arbejde. Desuden be-

tød produktionen af olie og gas fra de danske fel-

ter i Nordsøen, at landet næsten blev selvforsyn-

ende med energi. Efterhånden blev Danmark det 

eneste EU-land med nettoeksport af olie. Det var 

medvirkende til, at overskuddet på handelsbalan-

cen blev større, og gælden til udlandet efterhån-

den blev afviklet. 

 

Debatten om indvandring til Danmark fyldte sta-

dig mere i løbet af 1990’erne. Antallet af personer 

med indvandrerbaggrund var steget meget i de 

foregåede årtier, og i de større danske byer var 

der opstået bydele, hvor mange beboere havde 

en anden etnisk baggrund end dansk.   

Samtidig havde mange flygtninge og indvandrere 

vanskeligt ved at få uddannelse og arbejde. 

Spørgsmålet om integration fik i denne periode 

stor politisk opmærksomhed – blandt andet fordi 

forholdsvis mange med udenlandsk baggrund i 

Danmark klarede sig dårligt i uddannelsessyste-

met, og fordi en forholdsvis stor andel var uden 

arbejde og modtog sociale ydelser som kontant-

hjælp og førtidspension. Mange danskere følte 

også, at flere indvandrere havde en kultur, som 

var meget anderledes end danskernes, og at de 

ikke altid var gode nok til at lære det danske 

sprog. Ønsket om stramninger af udlændinge- og 

integrationspolitikken blandt mange danskere 

havde stor betydning for, at Dansk Folkeparti blev 

valgt ind i Folketinget første gang i 1998. 
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13.3. TERRORISME 

I 2001 genvandt de borgerlige partier regerings-

magten. Statsministeren blev Anders Fogh Ras-

mussen fra Venstre. Det internationale samfund 

forandrede sig hastigt i begyndelsen af det nye år-

tusinde. Den globale økonomi og international ter-

rorisme stillede Danmark over for nye udfordringer.  

 

Efter terrorangrebet på USA den 11. september 

2001 blev bekæmpelse af terrorisme en vigtig op-

gave i de fleste lande. Det har især ført til øget sam-

arbejde mellem efterretningstjenester, men også til 

militær intervention, som Danmark har deltaget ak-

tivt i. Bag angrebet på USA i 2001 stod terrorister, 

der opererede fra Afghanistan i forståelse med det 

daværende afghanske styre. I 2002 besluttede Fol-

ketinget at sende danske soldater til Afghanistan for 

at deltage i en amerikansk ledet indsats. I 2003 an-

greb USA Irak for at fjerne den irakiske diktator 

Saddam Hussein og Iraks angivelige masseøde-

læggelsesvåben.   

 

En af Danmarks største udenrigspolitiske kriser i 

nyere tid udviklede sig, efter at avisen Jyllands-Po-

sten i 2005 trykte 12 karikaturtegninger af den mus-

limske profet Muhammed. Avisen trykte tegnin-

gerne, fordi den havde hørt, at nogle tegnere ikke 

turde tegne Muhammed af frygt for at blive overfal-

det eller dræbt. Karikaturtegningerne førte til store 

protester både i Danmark og i udlandet. I mange 

muslimske lande var der store demonstrationer, 

hvor der blandt andet blev sat ild til Dannebrog – og 

enkelte steder også til danske ambassader og kon-

sulater. En række lande boykottede også danske 

produkter på grund af tegningerne. Jyllands-Posten 

blev i 2008 frifundet i en injuriesag anlagt af en 

række muslimske organisationer. Debatten om yt-

ringsfriheden sluttede dog ikke der. I 2010 blev en 

af tegnerne forsøgt myrdet i sit hjem. 

 

 

I 2015 blev Danmark ramt af et terrorangreb i Kø-

benhavn, hvor en mand, som sympatiserede med 

terrororganisationen Islamisk Stat, skød og dræbte 

en filmskaber, mens han deltog i et debatmøde om 

”Kunst, blasfemi og ytringsfrihed” på Østerbro. Se-

nere samme dag forsøgte terroristen at trænge ind 

i den jødiske synagoge i det indre København. Ved 

angrebet blev en jødisk vagt skudt og dræbt uden 

for synagogen. Terroristen blev efterfølgende selv 

dræbt i en skudveksling med politiet.  

                                                             
 
 
 
 
 
. 

 

 
 
Anders Fogh Rasmussen, statsminister 2001-09. 
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13.4. FINANSKRISE 

Efter cirka 15 år med økonomisk vækst og 

fremgang blev Danmark i 2008 ramt af den in-

ternationale finanskrise. Krisen startede i USA, 

men spredte sig hurtigt til Europa, hvor den 

blev dybere og længere end i USA. Det gjaldt 

ikke mindst i Danmark, hvor økonomien i 2008-

09 skrumpede med i alt over 5 procent, hvilket 

er det største tilbageslag for dansk økonomi si-

den 2. Verdenskrig.  

 

Med krisen fulgte også nogle år med højere ar-

bejdsløshed. Da krisen satte ind, var arbejds-

løsheden den laveste i 30 år, og der var et stort 

overskud på statsbudgettet. Det blev vendt til 

underskud, men Danmark har alligevel ikke 

været ramt af så store problemer med statsun-

derskud og gæld som de fleste andre EU-

lande.  

Samtidig er Danmarks udlandsgæld vendt til et 

stort tilgodehavende, så udlandet skylder Dan-

mark flere penge end omvendt, og overskuddet på 

betalingsbalancen har sat gentagne rekorder un-

der og efter krisen. Siden midten af 2010’erne er 

der igen kommet højere økonomisk vækst og la-

vere arbejdsløshed i Danmark. Den økonomiske 

vækst blev dog afbrudt i 2020 af en nedgang som 

følge af Covid-19-pandemien.  
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13.5. VELFÆRDSSTATENS  
UDFORDRINGER 
 
Anders Fogh Rasmussen blev i 2009 valgt som 

ny generalsekretær for forsvarsalliancen NATO. 

Han blev afløst af sin partifælle Lars Løkke Ras-

mussen som statsminister. To år efter, i 2011, 

genvandt socialdemokraterne magten, og Helle 

Thorning-Schmidt blev Danmarks første kvinde-

lige statsminister de næste 4 år frem til 2015, hvor 

Lars Løkke Rasmussen igen blev statsminister. 

 

Udfordringen med at flytte flere mennesker fra 

overførselsindkomst og ind på arbejdsmarkedet 

har været et motiv for talrige danske velfærdsre-

former gennem de sidste 30-35 år. Både Lars 

Løkke Rasmussens og Helle Thorning-Schmidts 

regeringer stod i spidsen for mange sådanne re-

former. En af de største langsigtede udfordringer 

for velfærdsstaten i de europæiske lande, herun-

der Danmark, er, at der bliver færre til at betale 

for den velfærd, som flere skal nyde godt af. Det 

skyldes først og fremmest, at folk i gennemsnit le-

ver længere. Ligesom i andre vestlige lande sti-

ger levealderen med et par måneder hvert år, og 

den udvikling ventes at fortsætte. Samtidig er fød-

selstallet faldet.  

 

 

 

 

Det betyder, at der bliver markant flere ældre i for-

hold til antallet af 15-64-årige, og at der bliver 

færre til at arbejde og sikre velfærden. Samtidig 

starter arbejdslivet senere på grund af mere ud-

dannelse.  

 

Mange forskellige reformer har sigtet mod at øge 

arbejdsudbuddet for at få flere til at tjene penge og 

betale skat. I den forbindelse er perioden, hvor 

man kan modtage understøttelse som arbejdsløs 

fra en arbejdsløshedskasse (A-kasse), løbende 

blevet afkortet siden 1990’erne og har siden den 

sidste reform på området i 2010 ligget på 2 år. 

 

Den såkaldte Tilbagetrækningsreform fra 2011 

skal sikre en hurtigere og større stigning i, hvor 

gamle folk typisk er, når de trækker sig tilbage fra 

arbejdsmarkedet. Endvidere er der i henholdsvis 

2012 og 2013 aftalt reformer, der skal sikre, at 

færre kommer på førtidspension, og at færre er på 

kontanthjælp. Også en række skattereformer har 

haft det erklærede mål at øge udbuddet af arbejds-

kraft ved at sænke skatten på arbejdsindkomst. 

Og de studerende har gennem en række reformer 

fået tilskyndelse til at starte studierne tidligere og 

afslutte dem hurtigere. 

  

Helle Thorning-Schmidt, Danmarks første kvindelige statsminister 2011-15 sammen med Lars Løkke 
Rasmussen, statsminister 2009-11 og 2015-19. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix. 
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13.6. SUNDHEDSKRISE
 

Efter folketingsvalget i 2019 blev socialdemo-

kraten Mette Frederiksen statsminister. En væ-

sentlig udfordring i 2020 og 2021 har været en 

global pandemi med Covid-19, som forårsages 

af det såkaldte coronavirus. Virusset blev opda-

get i Kina i 2019, og i Danmark blev første til-

fælde registreret i februar 2020. Regeringen, 

Folketinget, Sundhedsstyrelsen med flere for-

søgte at inddæmme sygdommen ved en række 

anbefalinger og såkaldte restriktioner. De skulle 

sikre, at folk for eksempel ikke mødte for mange 

andre mennesker, holdt afstand til hinanden og 

vaskede hænder. 

 
Derfor skulle man blandt andet bære mundbind i 

busser, tog og butikker, og man kunne ikke rejse 

så frit mellem Danmark og udlandet som nor-

malt. Skolerne var lukkede i perioder, og ele-

verne blev undervist hjemme via internettet. Der-

udover var mange restauranter, cafeer, museer 

og teatre lukkede i perioder, og fodboldkampe og 

anden sport foregik uden tilskuere, ligesom 

mange arbejdede hjemmefra. Sundhedsvæse-

net testede dagligt tusindvis af mennesker for at 

finde frem til de smittede, som derefter skulle 

blive hjemme noget tid, så de ikke smittede flere.  

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Et vigtigt middel til at bekæmpe sygdommen på langt 

sigt er at vaccinere befolkningen. Det tog kun cirka et år 

fra sygdommens udbrud at udvikle vacciner mod coroa- 

virus, og i december 2020 blev den første dansker vac-

cineret. 

 

Globalt er cirka 4 mio. mennesker døde med corona- 

virus, herunder cirka 2.500 i Danmark (juni 2021). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                         

Sundhedsstyrelsens anbefalinger i 2020 til at forebygge smitte imod 
coronavirus. 

 

 

 

Statsminister Mette Frederiksen vaccineres mod coronavirus, 2021. Foto: Statsministeriet. 
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KAPITEL 2 
 

DET DANSKE DEMOKRATI 
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1. INDLEDNING 
 

 
 

 

 

 
Det danske demokrati har udviklet sig gennem 

mere end 170 år. Det er blevet påvirket af begi-

venheder og politiske ideer i Danmark og i ud-

landet. Det danske folkestyre har meget til fælles 

med andre europæiske demokratier, men det 

har også fundet sin egen særlige form. I dette 

kapitel beskrives nogle af de vigtigste kendetegn 

ved den måde, demokratiet fungerer på i dagens 

Danmark. 

 

Det danske demokrati bygger på en skriftlig for-

fatning, Danmarks Riges Grundlov. Grundloven 

handler især om det nationale demokrati, som 

det foregår i Folketinget. Den indeholder regler 

om Folketinget, om regeringen og om domsto-

lene. Grundloven sætter blandt andet visse 

grænser for, hvordan staten må bruge sin magt, 

ligesom den sikrer borgerne en række grundlæg-

gende rettigheder. Der er i Danmark en stærk 

tradition for lokalt demokrati og selvstyre. Det lo-

kale selvstyre har dybe rødder i den danske hi-

storie. 

 

Det giver borgerne mulighed for at være med til 

at bestemme over mange forhold i lokalsamfun-

det, for eksempel i deres kommune. Det lokale 

demokrati præger også mange af hverdagens 

helt nære forhold. I blandt andet skolebestyrel-

sen, i boligforeningen og i forskellige udvalg på 

arbejdspladsen kan man som forældre, beboere 

eller medarbejdere få indflydelse på ting, der an-

går ens hverdag. 

 

Det danske folkestyre har mange forskellige ak-

tører med hver deres roller, holdninger og inte-

resser. I Danmark er organisationer og forenin-

ger også inddraget i det politiske liv. Det kan 

blandt andre være organisationer på arbejds-

markedet, som for eksempel Fagbevægelsens 

Hovedorganisation (FH) og Dansk Arbejdsgiver-

forening (DA), eller erhvervs- eller miljøorgani-

sationer. 
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2. DEN DANSKE STYREFORM 

 
2.1. GRUNDLOVEN – DANMARKS 
FORFATNING 

 
Rammerne for det danske demokrati er fastlagt i 

Danmarks Riges Grundlov, Danmarks forfatning. 

Det er en ret kort tekst med i alt 89 paragraffer, der 

indeholder de grundlæggende regler om og princip-

per for den danske stats styreform. Grundloven sik-

rer også befolkningen en række fundamentale ret-

tigheder og friheder. 

 
Danmark fik sin første demokratiske grundlov den 

5. juni 1849, og derfor er denne dato Grundlovsdag. 

I næsten 200 år forinden havde landet været styret 

af en enevældig konge. Grundlovens vedtagelse 

betød, at kongens magt blev delt med folkevalgte 

repræsentanter. Samtidig blev en række grundlæg-

gende frihedsrettigheder sikret. 

 

Grundloven fra 1849 er et fundament, der siden 

gradvist er blevet bygget videre på. Først med Sy-

stemskiftet i 1901 måtte kongen acceptere, at Fol-

ketinget bestemmer, hvem der skal have regerings-

magten. Dette system kaldes for parlamentarisme.  

 

I starten var det kun mænd over 30 år, der kunne 

stemme. De måtte ikke have modtaget fattighjælp 

og måtte ikke være umyndiggjorte. De skulle desu-

den have fast bopæl og være uberygtede. Kvinder 

og tjenestefolk, det vil sige personer uden egen 

husstand, som tjente og boede hos en anden fami-

lie, fik ikke valgret. Dette skete først med grundlo-

ven i 1915. Siden er valgretsalderen til Folketinget 

gradvist blevet nedsat fra 30 år frem til den gæl-

dende valgretsalder på 18 år, som blev vedtaget i 

1978.  

 

Grundloven er blevet ændret i 1866, 1915, 1920 og 

1953. Den nuværende grundlov er således fra 

1953. Meget har ændret sig i Danmark de sidste 

170 år. Men mange af principperne og store dele af 

teksten i den nyeste grundlov stammer helt tilbage 

fra grundloven fra 1849. 

Det fremhæves ofte, at grundloven er en fast, men 

rummelig ramme om det danske folkestyre. Den 

er formuleret så generelt, at det politiske liv har 

kunnet forandre sig, uden at det har været nød-

vendigt at ændre bestemmelserne i grundloven. 

 

Grundloven skal være med til at sikre politisk sta-

bilitet og beskytte borgernes grundlæggende ret-

tigheder. Det er derfor gjort meget vanskeligt at 

ændre grundloven. Grundloven kan kun ændres, 

hvis der er tilslutning fra både Folketinget og be-

folkningen. 

 

Det sikrer blandt andet, at et tilfældigt politisk fler-

tal ikke kan fratage et mindretal dets grundlæg-

gende rettigheder eller indføre en helt anden sty-

reform. Grundloven fra 1953 bærer stadig præg af 

sproget tilbage fra 1849. Der anvendes ord og ud-

tryk, som ikke er almindelige i dag. Og læser man 

grundloven, kan man også nemt få det indtryk, at 

kongen (nu dronningen) stadig spiller en stor poli-

tisk rolle. Men reglerne i grundloven fortolkes i 

praksis på en sådan måde, at kongens magt er 

overtaget af regeringen. Grundlovens sprog er en 

af grundene til, at det til tider har været debatteret, 

om grundloven bør ændres, så den passer bedre 

til nutiden. Det har også været diskuteret, om 

grundloven skal være bedre til at beskytte de 

grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, 

og om reglerne for Danmarks deltagelse i interna-

tionalt samarbejde skal ændres. Endnu har der 

dog ikke været tilstrækkelig opbakning i Folketin-

get til at gå i gang med denne opgave. 

                                                                                Grundloven i Folketinget. 
 

 

Figur 0.5 
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Hvad siger grundloven? 

Grundloven er den øverste lov i Danmark. Folketin-

get og regeringen skal derfor respektere grundloven 

og må ikke gøre noget i strid med grundloven. 

Grundloven fastsætter de vigtigste spilleregler for 

det nationale demokrati i Danmark. 

 
Grundloven indeholder blandt andet regler om: 

 

– Statens øverste organer – Folketinget, 

regeringen og domstolene – og forhol-

det imellem dem. 

– Valg af medlemmer til Folketinget. 

– Vedtagelse af love. 

– Den danske stats forhold til omverde-

nen. 

– Den danske folkekirke. 

– Det lokale selvstyre. 

– Borgernes grundlæggende rettigheder. 

 

Danmark har et repræsentativt demokrati. Det vil 

sige, at befolkningen vælger repræsentanter til Fol-

ketinget, der så tager beslutninger på folkets vegne. 

De folkevalgte står på valgdagen til regnskab over 

for vælgerne. Det er vælgerne, der afgør, om det 

pågældende parti eller den enkelte politiker skal 

vælges igen. Folkestyret i Danmark er således især 

et indirekte demokrati. Det sker dog også, at der af-

holdes folkeafstemninger. Her kan befolkningen di-

rekte tage stilling til et konkret politisk spørgsmål. 

 

 
I det danske demokrati gælder parlamentarismen. 

Det betyder, at en regering ikke kan dannes eller 

blive ved magten, hvis den har et flertal i Folketinget 

imod sig. Da vælgerne afgør, hvordan Folketinget 

skal sammensættes, bestemmer vælgerne også i 

den forstand, hvem der skal have regeringsmagten. 

I 1953 blev dette parlamentariske princip indføjet i 

selve grundlovsteksten. 

 

Statens magt er tredelt i en lovgivende magt, en 

udøvende magt og en dømmende magt. Denne tre-

deling af magten blev indført med grundloven i 

1849, der ophævede kongens enevældige magt. 

Magtens tredeling betyder, at regeringen og Folke-

tinget i forening lovgiver (den lovgivende magt). Det 

er regeringen, der – via ministerierne – administre-

rer lovene i praksis og fører dem ud i livet (den udø-

vende magt). Den tredje magt er domstolene (den 

dømmende magt). De afgør konflikter mellem bor-

gerne og mellem borgerne og staten. Det er også 

domstolene, der dømmer i straffesager. 

 

Det er grundtanken, at de tre magter skal kontrol-

lere og begrænse hinandens magtudøvelse. Mag-

tens tredeling skal med andre ord sikre, at magten i 

samfundet ikke bliver centraliseret eller misbrugt. 

Delingen beskytter borgerne mod vilkårlige indgreb. 

Denne tredeling af magten findes i forskellige udga-

ver i de fleste demokratiske lande. Danmarks stats-

overhoved er en monark. Det vil sige en konge eller 

– som nu – en dronning. Monarkens position går i 

arv og giver ikke nogen politisk magt. Monarkens og 

kongehusets andre medlemmer har især en række 

ceremonielle opgaver. 

 
 

. 

  

   Den 5. juni kaldes Grundlovsdag og fejres hvert år som en national festdag med politiske møder i hele landet. 
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De repræsenterer for eksempel det officielle Dan-

mark over for udenlandske statsoverhoveder. Den 

politiske magt udøves alene af regeringen og Fol-

ketinget. Sådan er det også i andre europæiske 

monarkier som Sverige, Norge, Belgien og Storbri-

tannien. Danmark har altså ikke et folkevalgt – og 

politisk magtfuldt – statsoverhoved, som for eksem-

pel præsidenterne i Frankrig og USA. 

 

Grundloven indeholder også en regel om, at dansk 

indfødsret (statsborgerskab) kun kan meddeles 

ved lov. Det betyder, at det er regeringen og Folke-

tingets flertal, der bestemmer, hvilke udlændinge 

der kan tildeles dansk indfødsret. 

 

Grundloven sikrer og beskytter desuden flere grund-

læggende friheds- og menneskerettigheder. Det 

drejer sig blandt andet om retten til frit at give udtryk 

for sine holdninger under ansvar for domstolene (yt-

ringsfrihed), retten til at mødes med andre (forsam-

lingsfrihed) og retten til at danne foreninger. Grund-

loven beskytter også den personlige frihed, religi-

onsfriheden, ejendomsretten og privatlivets fred.  

 

Frihedsrettighederne beskytter således den enkelte 

borger og mindretallet imod, at flertallet misbruger 

sin magt. 
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2.2. DEMOKRATIETS INSTITUTIONER 
 

Folketinget 

Folketinget er Danmarks parlament og har sam-

men med regeringen den lovgivende magt. Folke-

tinget har til huse på Christiansborg i København. 

 
Folketinget har 179 medlemmer. De 175 vælges i 

Danmark, 2 på Færøerne, og 2 i Grønland. 

 

Folketingsmedlemmerne hører næsten altid til et 

politisk parti, og den politiske debat i Folketinget fo-

regår typisk mellem partierne. Det sker ved, at de 

enkelte medlemmer fremfører deres partis politiske 

synspunkter. Folketingets møder er i udgangs-

punktet offentlige. Enhver kan komme ind på tilhø-

rerpladserne i folketingssalen og lytte til debat-

terne. Denne åbenhed er en vigtig del af demokra-

tiet. Folketingets møder bliver også optaget, så 

man kan se dem på internettet via Folketingets 

hjemmeside. 

 

Folketingsåret begynder den første tirsdag i okto-

ber, hvor Folketinget mødes efter sommerferien. 

På mødet holder statsministeren en tale, hvor han 

eller hun giver en redegørelse for rigets stilling – 

det vil sige, hvilke udfordringer og muligheder re-

geringen ser, og hvad regeringen har tænkt sig at 

gøre. Denne kaldes for statsministerens åbnings-

tale. Folketingsmedlemmerne debatterer herefter 

indholdet i talen. 

 

Når Folketinget behandler et forslag til en ny lov, 

foregår det i folketingssalen på Christiansborg. Her 

diskuterer medlemmerne fra de politiske partier alle 

lovforslag, inden de til sidst stemmer om dem. En 

del af lovarbejdet foregår også i et af de mange ud-

valg, som Folketinget har nedsat. Hvert år vedtager 

Folketinget i gennemsnit cirka 200 lovforslag. Et af 

disse er forslaget til finansloven, som er statens 

samlede budget for det næste år. 

Folketinget bestemmer også, hvem der skal have 

regeringsmagten efter et valg. Ifølge grundloven 

er det formelt kongen eller dronningen, der ud-

nævner regeringen. Men kongen eller dronningen 

må ikke udnævne en regering, der har et flertal i 

Folketinget imod sig. Det følger af det parlamenta-

riske princip. Når en ny regering skal dannes, vil 

der ofte blive afholdt en såkaldt dronningerunde. 

  

I en dronningerunde tager to repræsentanter for 

hvert parti efter tur til dronningen for at give råd 

om, hvem de mener, der skal lede forhandlingerne 

om en ny regering, eller hvem, de mener, skal 

være ny statsminister. På baggrund af de råd, som 

dronningen modtager, kan hun enten udpege den 

person, der har flest mandater bag sig, som for-

handlingsleder eller pege direkte på en person, 

som får til opgave at danne en ny regering med 

sig selv som statsminister. 

 

Det er regeringen og den øvrige offentlige forvalt-

ning, der skal føre lovene ud i livet. En af Folketin-

gets opgaver er derfor at kontrollere, at det sker 

på den måde, Folketinget har ønsket. Kontrollen 

kan for eksempel udføres ved, at det enkelte fol-

ketingsmedlem beder en minister om at svare 

mundtligt eller skriftligt på et spørgsmål. Det er 

den mest almindelige måde at føre kontrol på, og 

der stilles hvert år flere tusinde spørgsmål til mini-

strene. Et eller flere af Folketingets medlemmer 

kan også rejse en forespørgselsdebat. Det giver 

mulighed for en noget længere debat i folketings-

salen. Folketingets stående (faste) udvalg kan 

også kalde en minister i samråd. Ministeren må så 

møde frem i udvalget og besvare spørgsmål om 

konkrete politiske emner.  

 

På disse måder kan Folketinget løbende følge 

med i regeringens arbejde og udtrykke sin støtte 

til eller kritik af regeringen. Hvis et flertal i Folke-

tinget for eksempel er meget utilfreds med en mi-

nister, kan Folketinget tvinge denne minister til at 

gå af ved at udtale sin mistillid til ministeren.
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I praksis vælger en minister dog ofte selv at træde 

tilbage, hvis der udtales alvorlig kritik. Folketingets 

flertal kan også udtale mistillid til hele regeringen. 

Det sker ved, at Folketinget udtaler sin mistillid til 

statsministeren. Det kaldes et mistillidsvotum.  

 

Regeringen må herefter gå af, eller statsministeren 

må udskrive nyvalg. Under forespørgselsdebatter 

fremsætter oppositionen ofte forslag, der kritiserer 

regeringens politik. Der vedtages dog sjældent for-

slag, der har karakter af et mistillidsvotum til rege-

ringen. Men muligheden for at gøre det spiller en 

betydelig rolle i magtbalancen mellem regeringen 

og oppositionen. Folketingets magt over regerin-

gen og ministrene er kernen i parlamentarismen. 

Regeringen og de enkelte ministre står således 

politisk til ansvar over for Folketinget.  

Hvis en minister mistænkes for at have gjort noget 

ulovligt som led i sit arbejde som minister, kan Fol-

ketinget beslutte at stille ham eller hende for en 

særlig domstol, Rigsretten. Siden Rigsretten blev 

indført med den første grundlov i 1849, har der kun 

været rejst seks rigsretssager. De to seneste blev 

rejst i 1993 i forbindelse med den såkaldte Tamil-

sag og i 2021 om adskillelse af asylsøgende æg-

tefæller og samlevende par. 

  

 
 
 

                                                     
   

 

Christiansborg Slot. 
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Folketingets udvalg 
 

En stor del af Folketingets arbejde foregår i de 

stående (faste) udvalg, der nedsættes af Folke-

tinget. De kaldes ofte for Folketingets værkste-

der. I folketingssalen trækkes de store linjer op, 

men det er i udvalgene, at politikken bliver drøf-

tet mere grundigt og detaljeret. 

 
Udvalgene skal behandle lovforslag, der bliver 

fremsat. Når et lovforslag har været til første-

behandling i folketingssalen, sendes det nor-

malt til nærmere behandling i et udvalg. Her 

kan borgere eller foreninger efter aftale med 

udvalget komme på besøg og fremlægge de-

res synspunkter. Og alle har mulighed for at 

fremføre deres synspunkter ved at skrive til 

udvalget. Når udvalget er færdig med at be-

handle et lovforslag, skrives der en rapport 

(betænkning). Den indeholder blandt andet de 

enkelte partiers holdning til lovforslaget. De 

stående udvalg fører også kontrol med den 

enkelte minister. En minister kan som nævnt 

kaldes i samråd, og udvalgets medlemmer kan 

stille spørgsmål til ministeren. 

 

Det enkelte stående udvalg beskæftiger sig ty-

pisk med de politiske sager, der hører til et be-

stemt ministeriums fagområde. Folketinget 

har for eksempel et skatteudvalg, et finansud-

valg og et beskæftigelsesudvalg, fordi der fin-

des et skatte-, et finans- og et beskæftigelses-

ministerium. Folketinget har også andre stå-

ende udvalg, for eksempel et europaudvalg, 

der behandler sager, der vedrører samarbej-

det i EU. 

Antallet af udvalg varierer. Der er normalt mellem 

20 og 25 stående udvalg. Folketingets udvalg be-

står kun af medlemmer af Folketinget. Typisk har 

et udvalg 29 medlemmer, herunder en formand 

og en næstformand. Udvalgene er sammensat, 

så det enkelte parti har et antal udvalgsmedlem-

mer, der nogenlunde svarer til partiets størrelse i 

Folketinget. Tanken er, at et flertal i et udvalg skal 

afspejle et flertal i Folketinget.  

 

Ifølge grundloven skal der være et udenrigspoli-

tisk nævn. Regeringen har pligt til at rådføre sig 

med Det Udenrigspolitiske Nævn, før den træffer 

beslutning af større udenrigspolitisk rækkevidde. 

Det giver mulighed for en bred politisk debat og 

en bred politisk opbakning til de store udenrigs-

politiske beslutninger som for eksempel, hvorvidt 

Danmark skal anvende militær magt mod en an-

den stat eller indgå en vigtig aftale med andre 

lande.
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Regeringen 
 
Regeringen har den udøvende magt. Den admi-

nistrerer og fører lovgivningen ud i livet. Men re-

geringen udarbejder også langt de fleste lov-

forslag. Regeringen har på den måde normalt 

den afgørende indflydelse på den politiske dags-

orden, det vil sige, hvilke aktuelle politiske te-

maer der bliver debatteret. 

 

Regeringen ledes af statsministeren og består af 

ministre fra ét eller flere partier. De partier i Fol-

ketinget, som sammen har regeringsmagten, 

kaldes regeringspartierne. Hvis regeringsparti-

erne tilsammen har flertallet i Folketinget, taler 

man om en flertalsregering. Regeringen kaldes 

en mindretalsregering, hvis den består af partier, 

som tilsammen ikke har et sådant flertal og der-

for har brug for stemmer fra andre af Folketin-

gets partier, når den skal skabe et flertal bag sine 

forslag. De partier uden for regeringen, der støt-

ter en mindretalsregering, kaldes støttepartier. 

Folketingsmedlemmer og partier uden for rege-

ringen, som er modstandere af regeringen, kal-

des for oppositionen. 

 

Siden 2. Verdenskrig har langt de fleste regerin-

ger været mindretalsregeringer. Og siden det nu-

værende valgsystem i sin grundstruktur blev til i 

1920, har der ikke været noget enkelt parti, der 

har haft flertallet i Folketinget. Det har skabt en 

tradition for, at partierne prøver at blive enige 

med hinanden om, hvordan politiske spørgsmål 

skal løses. Politikere og partier med meget for-

skellige holdninger og interesser er ofte nødt til 

at tale sig frem til et kompromis, der kan samle 

det nødvendige flertal i Folketinget – og Folketin-

get vedtager de fleste love med et bredt flertal, 

det vil sige, at langt de fleste af dets medlemmer 

typisk stemmer for. Denne tradition for bred enig-

hed og samarbejde har man kaldt det samarbej-

dende folkestyre. Det er et vigtigt kendetegn ved 

den politiske kultur i Danmark. 

Den politiker, der efter et folketingsvalg har mu-

lighed for at danne regering, udpeges til statsmi-

nister. Statsministeren er den øverste politiske 

leder i landet. Det er normalt lederen af det stør-

ste af de politiske partier, som indgår i regerin-

gen, der udpeges til statsminister, men det be-

høver det ikke at være. En leder af et mindre 

parti kan også blive statsminister. For eksempel 

var Hilmar Baunsgaard fra Det Radikale Venstre 

statsminister fra 1968 til 1971. Hans parti var det 

mindste parti i regeringen, der desuden bestod 

af Venstre og Det Konservative Folkeparti. Det 

afgørende er, at vedkommende ikke har et flertal 

imod sig i Folketinget. Statsministeren udnæv-

ner de øvrige ministre, som får ledelsen og det 

øverste ansvar for hvert sit område. Det er såle-

des i princippet den enkelte minister, der fast-

lægger regeringens politik på sit arbejdsområde. 

I praksis sker det dog i tæt samarbejde med den 

øvrige regering, blandt andet ved regeringsmø-

der. 

 

 

 
 

 

 

Finansministeriet. 
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Enhver minister har et ministerium med mange 

embedsmænd, som hjælper ministeren i hans el-

ler hendes arbejde. Dette gælder for eksempel, 

når der skal laves et lovforslag. Embedsmæn-

dene i et ministerium bliver ansat på grundlag af 

deres faglige kvalifikationer. I Danmark er der ikke 

tradition for at udnævne embedsmænd ud fra, 

hvilket parti de støtter. Det er for eksempel tilfæl-

det i USA. De danske embedsmænd er neutrale, 

og de beholder deres arbejde, selv om der kom-

mer en ny regering. 

 

Antallet af ministre ligger ikke fast, men besluttes 

af statsministeren. Normalt er der mellem 15 og 

25. Det kan ske, at en minister leder flere ministe-

rier på én gang. Det kræver ingen formelle kvalifi-

kationer at blive minister. De fleste har dog stor 

politisk erfaring. En minister behøver ikke at være 

medlem af Folketinget. Eksempler i nyere tid på 

ministre, som er blevet udnævnt uden at være 

medlemmer af Folketinget, er Tommy Ahlers 

(Venstre), som var iværksætter i det private er-

hvervsliv og blev udnævnt til uddannelses- og 

forskningsminister i 2018, Jeppe Kofod (Socialde-

mokratiet), som var medlem af Europaparlamen-

tet og blev udnævnt til udenrigsminister i 2019 og 

Joy Mogensen (Socialdemokratiet), som var borg-

mester i Roskilde Kommune og blev udnævnt til 

kulturminister og kirkeminister også i 2019.  Hvis 

en minister ikke er medlem af Folketinget, kan han 

eller hun ikke deltage i Folketingets afstemninger. 

En minister har dog altid adgang til at deltage i 

Folketingets møder.  

Folketinget vælges for en periode på højst fire år 

ad gangen. Statsministeren kan når som helst ud-

skrive nyvalg i løbet af en valgperiode. Det kaldes 

for opløsningsretten og er statsministerens våben 

over for Folketinget. For hvis der udskrives valg, 

skal vælgerne på ny afgøre, hvem der skal vælges 

ind.  

 

Nyvalg bliver ofte udskrevet på et tidspunkt, hvor 

der er god opbakning til regeringens politik i be-

folkningen, og regeringen dermed har gode mulig-

heder for genvalg. Men det kan også ske, hvis en 

regering i Folketinget bliver nedstemt i et vigtigt 

politisk spørgsmål. Det overlades så til vælgerne 

at tage stilling til, om de ønsker at støtte regerin-

gens eller oppositionens politik på det pågæl-

dende felt. Efter nyvalg kan statsministeren fort-

sætte, hvis han eller hun stadig ikke har et flertal 

imod sig i Folketinget. Der er ingen grænser for, 

hvor mange valgperioder en statsminister må 

være ved magten. 
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Domstolene 
 

Domstolene har den dømmende magt. Det er 

slået fast i grundloven. De danske domstole er 

uafhængige. Det betyder, at Folketinget og rege-

ringen ikke konkret kan bestemme, hvordan 

domstolene skal dømme i en retssag. Dommere 

udnævnes efter indstilling fra et uafhængigt 

Dommerudnævnelsesråd. For at kunne blive ud-

nævnt til højesteretsdommer skal man også først 

være vurderet egnet af Højesteret. Og dommere 

kan som klar hovedregel ikke afsættes admini-

strativt. I grundloven står der, at dommerne i de-

res kald alene har at rette sig efter loven. Dom-

stolene skal fungere som upartiske konfliktlø-

sere, som alle kan have tillid til. En dommer skal 

fremstå neutral, når han eller hun befinder sig i 

retten. En dommer må derfor ikke bære symbo-

ler, der tilkendegiver en religiøs eller politisk 

overbevisning. Dette skal understøtte den almin-

delige tillid til domstolene. 

 

Domstolene kan også føre kontrol med Folketin-

gets love. Folketinget må nemlig ikke handle i 

strid med grundloven. Det betyder, at domsto-

lene kan tage stilling til, om en lov strider imod 

grundloven. I så fald kan domstolene under-

kende loven, selv om den er vedtaget af et flertal 

i Folketinget. De danske domstole har dog hidtil 

været meget forsigtige med at underkende love. 

I en del andre lande er det mere almindeligt, at 

domstolene foretager en mere indgående kon-

trol af, om lovene overholder landets forfatning.  

 

Domstolene fører kontrol med regeringen og 

den offentlige forvaltning. Domstolene kan såle-

des tage stilling til, om eksempelvis et ministe-

rium eller en kommune har truffet en ulovlig af-

gørelse i en sag. I dag har borgerne dog også 

mange andre muligheder, hvis de ønsker at 

klage over den offentlige forvaltning. Der er for 

eksempel etableret flere nævn, der supplerer 

domstolene og har til opgave at afgøre klagesa-

ger. Der er også adgang til at klage til folketin-

gets ombudsmand, der kan udtale kritik af myn-

dighedernes afgørelser eller sagsbehandling.    

Endelig er det domstolenes opgave at løse ret-

lige konflikter mellem borgerne og at dømme i 

straffesager, hvor en borger anklages for at have 

begået noget strafbart. 

 

Den øverste domstol i Danmark er Højesteret. 

Den har eksisteret siden 1661. Højesteret be-

handler først og fremmest sager, der tidligere er 

blevet behandlet i én af de to landsretter. Man 

siger derfor, at Højesteret er en appelret. Det be-

tyder, at man ikke kan anlægge sager direkte 

ved Højesteret. Højesterets domme er endelige 

og kan ikke appelleres. Sager starter som ho-

vedregel i byretten. En sag kan normalt appelle-

res én gang. Man siger, at man har ret til at få 

sin sag prøvet i to instanser (to-instansprincip-

pet). Starter sagen i byretten, kan den som ho-

vedregel appelleres til landsretten. En sag, der 

er appelleret fra byretten til landsretten, kan ap-

pelleres til Højesteret med en særlig tilladelse. 

Man siger, at byretten er den første retsinstans i 

Danmark, landsretten den anden, og Højesteret 

den tredje og sidste retsinstans. Der er én høje-

steret, to landsretter og 24 byretter. Herudover 

findes der Sø- og Handelsretten i København, 

der især behandler sager, hvor kendskab til er-

hvervsforhold er af betydning.  

 

Grønland og Færøerne har deres egne dom-

stole. Færøerne har Retten på Færøerne. Grøn-

land har fire kredsretter samt Retten i Grønland 

og Grønlands Landsret. Domstolene på Grøn-

land og Færøerne er integreret med det danske 

retssystem, og deres afgørelser kan i sidste 

ende ankes til Højesteret ligesom danske 

domme.  

 
 

                   Københavns Byret. 
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Folketingsvalg 

De frie valg er noget af det vigtigste i et demokrati. 

Ved folketingsvalg har den enkelte vælger indfly-

delse på, hvilke politikere og hvilke politiske partier 

der skal sidde i Folketinget. Her kan vælgerne altså 

give udtryk for deres holdninger til den hidtidige po-

litik og til den politik, de ønsker fremover. Den en-

kelte vælger har ikke pligt til at stemme ved et folke-

tingsvalg. Men i Danmark er der stor interesse for 

valgene. Normalt stemmer cirka 85 procent af væl-

gerne ved folketingsvalg. Og sådan har det været 

lige siden 1953. 

 

Der skal afholdes folketingsvalg mindst hvert fjerde 

år. Det står i grundloven. Folketingets medlemmer 

vælges således for højst fire år ad gangen, men 

der er ingen øvre grænse for, hvor mange gange 

et medlem kan stille op til Folketinget og blive valgt. 

Det er statsministeren, der har ansvar for, at der 

udskrives nyvalg, inden valgperioden udløber. Det 

kan være efter de fire år eller tidligere, hvis stats-

ministeren ønsker det. 

 

Folketingsvalg afholdes som almindelige, direkte 

og hemmelige valg. 

 
– Almindelige betyder, at alle personer med 

dansk indfødsret har valgret og dermed ret til at 

stemme ved valget. De skal dog være fyldt 18 

år (myndighedsalderen) og have fast bopæl i ri-

get, det vil sige i Danmark, i Grønland eller på 

Færøerne. 

 

– Direkte betyder, at der stemmes direkte på de 

opstillede kandidater eller partier. 

 
 

– Hemmelige vil sige, at man som vælger frit kan 

afgive sin stemme, uden at andre kan se, hvem 

man stemmer på. 

 

 

 

 
En person, der har valgret til Folketinget, opfylder 

normalt også betingelserne for at kunne blive 

valgt til Folketinget. Man siger, at vedkommende 

er valgbar. For at være valgbar skal man således 

blandt andet have dansk indfødsret, være fyldt 18 

år, have fast bopæl i riget (Danmark, Færøerne 

eller Grønland). Men man må ikke være straffet 

for noget, som i folks øjne gør én uværdig til at 

sidde i Folketinget. Det er Folketinget, der be-

stemmer, om et dømt medlem skal anses som 

uværdigt.  

 

Valgsystemet 

Hvis man ønsker at stille op til et folketingsvalg, 

kan det ske på to måder. Man kan stille op som 

kandidat for et parti, der har ret til at deltage i val-

get, et såkaldt opstillingsberettiget parti, som så 

skal godkende én. Det er langt det mest alminde-

lige. For at et parti kan blive opstillingsberettiget, 

skal det have indsamlet et vist antal underskrifter, 

som skal godkendes af indenrigsministeren. Nor-

malt er der tale om cirka 20.000 underskrifter. 

Men man kan også stille op som kandidat og blive 

valgt til Folketinget uden for partierne. Så skal 

mindst 150 vælgere i ens opstillingskreds skrive 

under på, at de anbefaler én, før man kan stille op.  

 

Alle stemmeberettigede, der bor i Danmark, mod-

tager automatisk et valgkort. Og på valgdagen 

kan borgeren stemme på to forskellige måder. 

Man kan stemme på en bestemt politiker (kandi-

dat). Det kaldes en personlig stemme. Man kan 

også stemme på et politisk parti. Det kaldes en 

partistemme. Man skal kun sætte ét kryds på 

stemmesedlen. Der kan altså ikke stemmes på 

flere partier eller på flere kandidater. Når stem-

merne er talt op, fordeles mandaterne (pladserne) 

i Folketinget.
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Stemmeboks i valglokale.  

 

 

Herefter forhandler de valgte partier og medlemmer 

om, hvem der skal danne regering. Alle vælgere 

kan også brevstemme forud for valget i stedet for 

at møde op på valgstedet og stemme på selve valg-

dagen. Det foregår ofte ved, at man møder op på 

Borgerservice i sin kommune og afgiver sin 

stemme i en brevkonvolut. Men brevstemmer kan 

også ofte afgives på for eksempel sygehuse og ple-

jehjem, hvor mange vælgere har svært ved at be-

væge sig til valglokalerne på grund af sygdom eller 

alderdom.    

 

Det danske valgsystem er sådan indrettet, at Fol-

ketingets sammensætning så vidt muligt kommer til 

at afspejle, hvem vælgerne har stemt på.  

 

Mandaterne fordeles efter forholdstalsmetoden. 

Det betyder, at et politisk parti så vidt muligt får den 

samme andel af pladserne i Folketinget som parti-

ets andel af de afgivne gyldige stemmer. Har et 

parti for eksempel fået 10 procent af stemmerne, 

skal det rundt regnet have 10 procent af manda-

terne. 

Det danske valgsystem giver også små partier gode 

muligheder for at komme i Folketinget. Dertil kræves 

normalt, at de får mindst 2 procent af de afgivne gyl-

dige stemmer. Denne såkaldte spærregrænse er for-

holdsvis lav. I Sverige og Norge er den for eksempel 

4 procent og i Tyskland 5 procent. I praksis betyder 

det, at mange små partier gennem tiderne har været 

repræsenteret i Folketinget, som i sammenligning 

med parlamenterne i de ovennævnte nabolande 

også typisk har flere partier. Siden 1973 har der ty-

pisk været mellem 8 og 10 partier, som er blevet valgt 

til Folketinget ved hvert valg.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                                                                       

Debat mellem partilederne, 2021. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau 
Scanpix. 
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2.3. HVORDAN ARBEJDER 
DEMOKRATIET? 

 

Det danske demokrati kommer tydeligt til udtryk, 

når Folketinget drøfter og behandler et lovforslag. 

Det er her, partierne viser deres forskellige politiske 

synspunkter og interesser. Og det er her, man hø-

rer forskellige holdninger til, hvordan det danske 

samfund bør indrettes. Folketingets debat om love-

nes indhold er derfor meget central i folkestyret. 

 

I lovgivningen kan Folketinget fastsætte rammerne 

for det danske samfund og for borgernes daglig-

dag. Både regeringen og det enkelte folketings-

medlem kan fremsætte lovforslag, det vil sige fore-

slå en ny lov eller foreslå at ændre en gældende 

lov. I praksis fremsætter regeringen dog langt de 

fleste forslag til love. Det er nemlig ofte et stort ar-

bejde at udarbejde lovforslag. Og den nødvendige 

viden og arbejdskraft findes især hos embedsmæn-

dene i regeringens ministerier. Et eller flere med-

lemmer af Folketinget kan dog også fremsætte et 

forslag til en folketingsbeslutning, der pålægger re-

geringen at udarbejde et lovforslag. En folketings-

beslutning skal ligesom love vedtages af et flertal i 

Folketinget. 

 
Ideen til en ny lov eller en ændring af en eksiste-

rende lov kan komme mange forskellige steder fra. 

Ideen kan for eksempel stamme fra en borger, en 

forening, en interesseorganisation eller en kom-

mune. 

 

 

De gør måske opmærksom på forhold, som de øn-

sker ændret. Og det kan nogle gange få en minister 

eller et folketingsmedlem til at tage sagen op. Andre 

gange er det en sag i medierne, der sætter den po-

litiske dagsorden. Det kan for eksempel være en tv-

udsendelse, der får en politiker til at foreslå en ny 

lov eller en lovændring. De fleste initiativer kommer 

dog fra regeringen selv, når den skal føre sin politik 

ud i livet. 

 

En del af den lovgivning, der gælder i Danmark, ud-

springer også af forskellige former for internationalt 

samarbejde. Her spiller især nye regler i EU en stor 

rolle. 

 

Et lovforslag skal gennemgå tre behandlinger i Fol-

ketinget, før det kan blive endeligt vedtaget. Formå-

let er blandt andet at sikre, at lovforslagene bliver 

grundigt behandlet. Den tredje behandling af lov-

forslaget slutter med en afstemning. Hvis der er fler-

tal for lovforslaget, er det vedtaget. Hvis der er et 

flertal imod, bliver det forkastet. 

 

Afstemningerne er kun gyldige, hvis over halvdelen 

af folketingsmedlemmerne deltager, det vil sige 

mindst 90 medlemmer. Når Folketinget har vedta-

get et lovforslag, skal både dronningen og en mini-

ster skrive det under. Herefter bliver loven offentlig-

gjort og kan træde i kraft. 

  
Møde i Folketingssalen. Foto: Statsministeriet. 
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2.4. DIREKTE DEMOKRATI: FOLKEAF- 
STEMNINGER OG BORGERFORSLAG 

 

Det grundlæggende princip i det danske demokrati 

er, at de valgte politikere er befolkningens repræ-

sentanter i Folketinget og i de øvrige politiske for-

samlinger. Det vil sige, at politikerne træffer de po-

litiske beslutninger på vegne af befolkningen. Poli-

tikerne må til gengæld stå til ansvar over for væl-

gerne på valgdagen. 

 

Dette repræsentative demokrati bliver nogle gange 

suppleret af et direkte demokrati i form af folkeaf-

stemninger. Her deltager befolkningen direkte i den 

demokratiske beslutningsproces. De kan altså selv 

tage stilling til, om de er for eller imod et bestemt 

lovforslag. 

 

Grundloven fastsætter, at nogle spørgsmål skal af-

gøres ved en folkeafstemning. Det gælder blandt 

andet, hvis grundloven eller valgretsalderen skal 

ændres. Et mindretal af Folketingets medlemmer 

på mindst en tredjedel, det vil sige 60 medlemmer, 

kan også kræve, at et vedtaget lovforslag bliver fo-

relagt folketingsvælgerne til godkendelse eller for-

kastelse. Der findes desuden regler om folkeaf-

stemning, når Danmark afgiver selvbestemmelses-

ret (suverænitet) ved at deltage i et internationalt 

samarbejde. Hvis ikke mindst 150 af Folketingets 

179 medlemmer (men dog et simpelt flertal på 90 

medlemmer) har sagt ja til Danmarks deltagelse i 

det internationale samarbejde, afholdes der folke-

afstemning om, hvorvidt Danmark skal deltage i det 

internationale samarbejde. Denne bestemmelse 

har fået særlig betydning i forbindelse med Dan-

marks medlemskab af EU. 

Siden grundloven sidst blev ændret i 1953, har 

der været gennemført 14 folkeafstemninger. Om-

kring halvdelen af dem har handlet om Danmarks 

forhold til EU. I 2000 stemte et flertal imod, at den 

fælles europæiske mønt, euroen, blev indført i 

Danmark i stedet for den danske krone. Der var 

flertal i Folketinget for at indføre euroen, men 

vælgerne sagde altså nej. I 2009 stemte et flertal 

for ligestilling mellem kønnene i arvefølgen i kon-

gehuset, så mænd og kvinder har lige arveret til 

tronen. Ved den seneste afstemning i 2015 

stemte danskerne nej til at ændre det danske EU-

forbehold vedrørende retlige spørgsmål.  

 

Borgerne har siden 2018 også haft mulighed for 

indflydelse ved at stille såkaldte borgerforslag. 

Dette giver borgere, der har valgret til Folketinget, 

mulighed for at stille et forslag offentligt på hjem-

mesiden www.borgerforslag.dk. Det kræver 

mindst 4 borgere at kunne stille et borgerforslag. 

Andre borgere med valgret til Folketinget har her-

efter mulighed for at støtte borgerforslaget. Får et 

borgerforslag 50.000 støtter inden 180 dage, 

overvejer Folketinget, om forslaget skal fremsæt-

tes i Folketinget. Borgerne har ikke krav på, at et 

borgerforslag fremsættes i Folketinget. Det skyl-

des, at grundloven siger, at kun medlemmer af 

Folketinget og ministre kan fremsætte forslag i 

Folketinget. Borgerforslaget om sorgorlov for for-

ældre, der har mistet et barn under 18 år, er et 

eksempel på et borgerforslag, der blev vedtaget i 

Folketinget i 2020. 
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2.5. DET LOKALE SELVSTYRE I 
KOMMUNER OG REGIONER 

 

Det lokale selvstyre er en hjørnesten i det danske 

folkestyre. Det har dybe rødder tilbage i historien, 

at lokalsamfundene løser mange af samfundets 

fælles opgaver. Danmark er blandt de lande i Eu-

ropa, som har lagt flest opgaver hos det lokale og 

regionale styre i kommuner og regioner. Især 

danske kommuners opgaver er vokset stærkt i 

takt med, at velfærdssamfundet har udviklet sig. 

Kommunerne og regionerne løser i dag en bred 

vifte af den offentlige sektors opgaver. På den 

måde er de et vigtigt fundament for velfærdssam-

fundet. 

 
Det lokale selvstyre er et nærdemokrati. Det giver 

den enkelte borger mulighed for at påvirke de for-

hold, der er tæt på borgernes hverdag. Det kan 

være i kommunen eller i regionen. Det sker blandt 

andet gennem kommunale og regionale valg. Ved 

siden af det nationale demokrati i Folketinget er der 

altså også et lokalt og regionalt demokrati i landets 

kommuner og regioner. 

 

Kommunernes ret til selvstændigt at styre deres 

anliggender står i grundloven. Men der står ikke 

meget andet om kommunerne, heller ikke hvilke 

opgaver de skal løse. Det er Folketinget, der fast-

sætter rammerne for det lokale selvstyre og be-

stemmer kommunernes opgaver. Staten fører til-

syn med, hvordan kommunerne løser deres opga-

ver. 

 

Tanken bag det lokale selvstyre er, at de offentlige 

opgaver, der berører de enkelte borgeres daglig-

dag, skal løses så tæt på borgerne som muligt. Det 

kaldes ofte nærhedsprincippet. Der er også tradi-

tion for, at kommunerne så vidt muligt selv skal 

kunne beslutte, hvordan de vil løse og finansiere 

de lokale opgaver. Ofte får kommunerne mulighed 

for at løse offentlige opgaver på den måde, der 

passer bedst til de lokale behov og ønsker. Kom-

munerne har også ret til at udskrive skat. Dermed 

er de selv med til at skaffe de fleste af pengene til 

at løse deres opgaver.  

 

Der er dog stor forskel på den befolkning, der bor i 

de enkelte kommuner. 

Nogle kommuner har mange flere borgere med 

høje indtægter end andre og dermed et bedre skat-

tegrundlag. Og andre kommuner har flere borgere 

på overførselsindkomst (for eksempel kontant-

hjælp, arbejdsløshedsdagpenge eller førtidspen-

sion) og dermed højere udgifter. For at sikre at der 

er råd til et ensartet velfærdssamfund i hele Dan-

mark, er der derfor en række kommunale udlig-

ningsordninger og statslige tilskud, der flytter 

mange penge mellem kommunerne.  

 

Derudover er det Folketinget og regeringen, der 

fastsætter vilkårene for kommunernes arbejde. Og 

forholdet mellem stat og kommuner er nogle gange 

præget af konflikter. Folketinget og regeringen er in-

teresseret i, at kommunerne følger den nationale 

politik, og at alle kommuner i landet giver borgerne 

nogenlunde de samme tilbud og vilkår. Modsat sy-

nes nogle kommuner nu og da, at staten blander sig 

for meget i det lokale selvstyre. De mener, at kom-

munerne fratages muligheden for selv at be-

stemme, hvordan de vil løse opgaverne.  

 

Det danske kommunestyre udvikler sig hele tiden. 

1. januar 2007 trådte en større strukturreform i kraft. 

Fra den dag blev 271 kommuner slået sammen til 

98, og de tidligere 14 amter blev erstattet af 5 regi-

oner. Der er også lavet om på fordelingen af opga-

ver mellem staten, kommunerne og regionerne. I 

modsætning til de gamle amter har regionerne ikke 

mulighed for selv at udskrive skat, men modtager 

derimod penge til at afholde sine udgifter fra staten 

og kommunerne. 

 

Danmark består af 98 kommuner og er inddelt i 

fem regioner: 

 
 Region Hovedstaden med 29 kommuner 

 

 Region Sjælland med 17 kommuner 
 

 Region Syddanmark med 22 kommuner 
 

 Region Midtjylland med 19  kommuner 
 

 Region Nordjylland med 11 kommuner. 
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                                  Kort over Danmarks kommuner og regioner. 
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Kommunalbestyrelser og regionsråd 
 

De danske kommuner ledes af folkevalgte kom-

munalbestyrelser, som ofte kaldes byråd. Kommu-

nalbestyrelsens formand kaldes borgmester og 

vælges af kommunalbestyrelsen lige efter kommu-

nalvalget. På samme måde ledes hver region af et 

regionsråd, der selv vælger en formand. Medlem-

mer af såvel kommunalbestyrelser som regionsråd 

vælges for fire år ad gangen. Valget holdes over 

hele landet hvert fjerde år i november, og kommu-

nerne og regionerne kan ikke vælge at holde valg 

på andre tidspunkter. 

 
Enhver myndig borger har ret til at deltage i kom-

munal- og regionalvalg. Man skal blot være fyldt 

18 år og have fast bopæl i kommunen eller regio-

nen. Man behøver altså ikke at have dansk ind-

fødsret for at deltage i kommunal- og regionalvalg. 

Det er nok, at man enten er statsborger i et andet 

EU-land, Island eller Norge eller uden afbrydelse 

har boet fast i Danmark i de sidste fire år forud for 

valgdagen. Alle borgere, der har valgret til kommu-

nalvalg og regionalvalg, kan som hovedregel også 

stille op som kandidater til disse valg. 

 

De fleste landsdækkende politiske partier stiller 

også op til de lokale valg i kommuner og regio-

ner, men andre partier og grupper kan også stille 

op. Lokale spørgsmål får tit lokale borgergrupper 

til at stille op på deres egne kandidatlister, så-

kaldte lokallister. Lokallisterne kæmper ofte for 

helt bestemte lokalpolitiske mål. 

 

 

De kommunale og 
regionale organisationer 

 
Landets regioner og kommuner har mange ens 

opgaver og interesser. Derfor arbejder de tæt 

sammen gennem Danske Regioner og KL (Kom-

munernes Landsforening). De to organisationers 

overordnede målsætninger er at styrke det lokale 

selvstyre i regionerne og kommunerne. For ek-

sempel repræsenterer KL kommunerne i for-

handlinger med regeringen om kommunernes 

økonomi og om lovforslag.  

 

 

 

 
 

 
Stemmeseddel. 
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2.6. DEMOKRATIETS DELTAGERE 
 
 

Der er mange deltagere i et demokrati. Vælgerne 

er grundlaget for folkestyret. Det er dem, der forsy-

ner politikerne med magt. I det daglige politiske liv 

spiller politikerne og partierne en central rolle, når 

der skal vedtages ny lovgivning. Men der er mange 

andre, der prøver at få indflydelse på de demokra-

tiske beslutninger. Interesseorganisationer og for-

eninger forsøger at påvirke det politiske liv. Medi-

erne betyder også meget for, hvilke spørgsmål der 

kommer på den politiske dagsorden. Derudover 

spiller det private erhvervsliv og den offentlige sek-

tor også en rolle. Nogle af demokratiets mange del-

tagere bliver beskrevet i det følgende. 

 

Vælgerne 

Det er demokratiets grundsætning, at al magt udgår 

fra folket, det vil sige vælgerne. Og der er hård 

kamp om vælgernes gunst. Stadig færre vælgere 

stemmer på det samme parti hele livet. 

 

For 60 år siden stemte de fleste vælgere på et parti, 

der svarede til deres arbejde og klasse i samfundet, 

og som varetog særligt deres økonomiske interes-

ser. Arbejderne stemte typisk på Socialdemokra-

tiet, bønderne stemte på Venstre, og borgerskabet 

stemte typisk på Det Konservative Folkeparti. Væl-

gerne var tro mod deres parti og mod partiets ideo-

logi. De stemte på samme parti hver eneste gang, 

næsten uanset hvordan partiet handlede i det poli-

tiske system. Sådan er det ikke nødvendigvis mere. 

Vælgerne stemmer i højere grad også ud fra deres 

holdninger til spørgsmål, der ikke nødvendigvis har 

med deres egne økonomiske interesser at gøre. 

 
 

 

Det kan være holdninger til emner, der er politisk 

aktuelle, eller som den enkelte vælger er særligt 

interesseret i. Det er måske sundhed, indvan-

dring, klima, hvor hårdt kriminalitet skal straffes 

eller noget helt femte. 

            De politiske partier  

De politiske partier er nok de vigtigste deltagere i 

det danske demokrati. Ved valgene foregår den 

politiske kamp mellem partierne. Netop i valget 

mellem forskellige politiske partier kan vælgerne 

give udtryk for deres politiske synspunkter. 

 

Partierne fungerer på den måde som talerør for 

befolkningens forskellige politiske holdninger, 

men de har også stor indflydelse på vælgernes 

holdninger. Også i det daglige politiske arbejde 

spiller partierne en afgørende rolle. Det gælder 

for eksempel, når det skal afgøres, om der er fler-

tal for et lovforslag eller lignende. 
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Oversigt over partier i Folketinget, som blev 

valgt ved Folketingsvalget 2019 (angivet efter 

stemmeandel):  

 

Danmark 

• Socialdemokratiet (A) 

 

• Venstre (V) 

 

• Dansk Folkeparti (O) 

 

• Radikale Venstre (B) 

 

• Socialistisk Folkeparti (F) 

 

• Enhedslisten (Ø) 

 

• Det Konservative Folkeparti (C) 

 

• Alternativet (Å) 

 

• Nye Borgerlige (D) 

 

• Liberal Alliance (I) 

 

 

 

 

Grønland 

• Inuit Ataqatigiit (IA) 

 

• Siumut (SIU) 

 

Færøerne 

• Sambandsflokkurin (SP) 

 

• Javnaðarflokkurin (JF)  

  

       

Grafik: Folketinget. 
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Politiske partier er slet ikke nævnt i grundloven. 

Da Danmark fik sin første grundlov i 1849, fand-

tes der ikke politiske partier, som de kendes i 

dag. Et medlem af Rigsdagen skulle tjene hele 

folket og ikke være bundet af særinteresser. Men 

efterhånden som folkestyret udviklede sig i an-

den halvdel af 1800-tallet og begyndelsen af 

1900-tallet, opstod der politiske interessegrup-

per og partier.  

 

Man kan som borger være medlem af et af de 

politiske partier. Omkring 1950 var cirka 650.000 

personer medlem af et politisk parti. Det svarede 

til næsten hver fjerde med stemmeret til Folke-

tingsvalg. Siden er tallet faldet betydeligt. I 2019 

var tallet under 135.000, svarende til mindre end 

hver 30. med stemmeret til Folketingsvalg. Det 

er partiernes medlemmer, der afgør, hvem et 

parti skal opstille som kandidater og dermed, 

hvilke kandidater resten af befolkningen kan 

stemme på ved et valg. Selv om de politiske par-

tier har færre medlemmer, er de fortsat meget 

vigtige deltagere i det demokratiske liv, og de har 

også meget stor indflydelse på vælgernes hold-

ninger.  

 

Folketingsmedlemmerne 

Et folketingsmedlem er kun bundet af sin person-

lige overbevisning og ikke af nogen forskrift fra 

vælgerne eller deres partier. Sådan står der i den 

danske grundlov. Det vil sige, at medlemmet i 

princippet kun repræsenterer sig selv. Han eller 

hun kan derfor stemme imod sit partis officielle 

politik, for eksempel hvis den strider imod ved-

kommendes personlige holdninger. Som regel 

følger de enkelte politikere dog deres partis poli-

tiske linje. I nogle sager beslutter et parti i Folke-

tinget, at dets medlemmer stilles frit. I de tilfælde 

fastlægger partiet ikke en fælles holdning. Oftest 

sker det i sager, der handler om moral og etik. 

Det kan for eksempel være i diskussioner om 

abort og kunstig befrugtning eller om homosek-

suelles rettigheder.  

 

Et medlem af Folketinget kan også vælge at 

træde ud af sit parti, hvis han eller hun ikke læn-

gere føler sig enig med sit partis holdninger. Den 

pågældende kan i så fald blive enten løsgænger 

eller medlem af et andet parti. Men han eller hun 

bevarer sit medlemskab af Folketinget indtil næ-

ste folketingsvalg og kan fortsat deltage i afstem-

ninger. 

 

                                                                                                            

Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen 2019, Socialdemokratiet.  

Foto: Folketinget. 
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Interesseorganisationer og 
foreninger 

I Danmark er der tradition for, at politikerne ind-

drager foreninger og interesseorganisationer i 

de politiske beslutninger. De relevante organisa-

tioner bliver hørt og prøver at tilkendegive deres 

synspunkter over for ministerierne – for eksem-

pel ved at skrive eller komme til møder – når der 

arbejdes med ny lovgivning, der berører deres 

interesser og medlemmer. De kan også efter af-

tale møde op i Folketingets forskellige udvalg. In-

teresseorganisationer søger på den måde at 

opnå indflydelse og at påvirke den politiske 

dagsorden. Men de bidrager også ofte med nyt-

tig viden til den politiske proces. Interesseorga-

nisationer indgår ofte i udvalg og arbejdsgrupper 

nedsat af regeringen. 

  

Interesseorganisationer opstod samtidig med de 

politiske partier i slutningen af 1800-tallet. spiller 

fortsat en aktiv rolle i det politiske liv. 

 
 

 
I begyndelsen var det arbejdsgiverforeninger, fag-

foreninger og landboforeninger. Mens partierne 

tog sig af den politiske kamp, fokuserede interes-

seorganisationerne mere snævert på medlemmer-

nes interesser, herunder deres økonomiske for-

hold og arbejdsforhold. I denne periode og langt 

op i 1900-tallet var der tætte bånd mellem partier 

og interesseorganisationer. Socialdemokratiet 

samarbejdede fast med Landsorganisationen i 

Danmark (LO) – den største hovedorganisation for 

fagforeninger i Danmark, som nu er del af Fagbe-

vægelsens Hovedorganisation (FH) – Det Konser-

vative Folkeparti med Dansk Arbejdsgiverforening 

og Venstre med Landbrugsrådet (nu del af Land-

brug og Fødevarer). Gennem de seneste cirka 25 

år er de tætte bånd mellem partier og organisatio-

ner blevet løsere. Men interesseorganisationerne. 

 

I dag dækker interesseorganisationer og forenin-

ger næsten alle områder af det politiske liv. De 

gamle organisationer er suppleret af en række nye 

inden for områder som for eksempel klima, sund-

hed og uddannelse. 
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Medierne og den offentlige debat 

Medierne spiller på flere måder en vigtig rolle for 

demokratiet i Danmark. På den ene side er radio, 

tv, aviser, blade og sociale medier med videre med 

til at bringe den politiske debat ud til en bredere 

kreds af borgere. På den anden side fungerer me-

dierne også som kanaler, hvor borgerne kan bi-

drage til debatten med deres meninger. Endelig 

kan medierne også selv påvirke den politiske 

dagsorden. På alle tre måder fungerer de som et 

bindeled mellem politikere og vælgere. 

 
De danske medier er uafhængige af regeringen. 

Derfor kan de frit debattere og forholde sig kritisk 

til den politiske dagsorden. Dét er uundværligt for 

folkestyret. Tidligere fungerede en række danske 

aviser som talerør for de politiske partier. De var 

med andre ord partipolitisk styret. Selv i mange 

mindre byer udkom fire aviser, der repræsente-

rede de fire gamle partier: Socialdemokratiet, Ven-

stre, Det Radikale Venstre og Det Konservative 

Folkeparti. Aviserne gengav trofast partiets syns-

punkter, og læserne var ofte medlemmer af partiet. 

I løbet af 1960’erne ændrede aviserne karakter og 

frigjorde sig fra de politiske partier. 

 

Siden 1980’erne har aviserne endnu tydeligere påta-

get sig opgaven som ”samfundets vagthund”. Det vil 

sige, at de på borgernes vegne holder øje med alle 

former for magthavere. På de fleste medier opfattes 

en historie, der er kritisk over for magten, som en god 

nyhedshistorie. Derfor taler man også om medierne 

som ”den fjerde statsmagt”. 

 

TV2 er en af Danmarks nyheds- og tv-kanaler. 

 

Danmarks nationale public service-kanal, som formidler nyheder, 
kultur, underholdning og oplysning. 
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2.7. DEMOKRATI I HVERDAGEN – 
MEDBORGERSKAB 

 
Demokratiet er bredt ud til mange dele af det danske 

samfund. Der er for eksempel tradition for, at bor-

gerne kan være med til at fastlægge rammerne for 

deres hverdag. Eksempelvis i den lokale skole, hvor 

forældre og elever kan diskutere skolens forhold i 

skolebestyrelsen eller i klasse- og elevråd. Dette de-

mokrati i hverdagen finder man også i bestyrelser i 

bolig- og andelsforeninger. Der er også en lang tra-

dition for, at medarbejderne har indsigt i og indfly-

delse på forholdene på deres arbejdsplads. I alle 

disse sammenhænge arbejder man efter demokra-

tiske principper. 

 
Danmark er også kendetegnet ved et rigt forenings- 

og organisationsliv. Der findes ikke mange andre 

lande, hvor folk er medlem af så mange foreninger 

og organisationer. Omkring 90 procent af den dan-

ske befolkning er medlem af mindst én forening, og 

omkring 35 procent har udført frivilligt arbejde gen-

nem en forening. I gennemsnit er hver enkelt dan-

sker medlem af 3-4 foreninger eller organisationer. 

Det kan være organisationer på arbejdsmarkedet 

eller fritidsorganisationer, hvor medlemmerne sam-

ler sig om en fælles hobby eller interesse. Andre er 

medlem af organisationer, der vil fremme bestemte 

formål, for eksempel at beskytte miljøet. 

For mange borgere virker foreningslivet og hver-

dagsdemokratiet også som en træning i demo-

krati. Her drøfter man sager med hinanden, ind-

henter viden, afprøver argumenter, indgår kom-

promiser og stemmer om forslag. Deltagerne bli-

ver på den måde vant til at prøve at finde rimelige 

løsninger på de problemer, de er samlet om. Livet 

i foreningerne og demokratiet i hverdagen giver 

med andre ord borgerne et praktisk kendskab til 

demokratiske værdier og principper.  

 

Den mest udbredte demokratiske aktivitet er at 

stemme, når der er valg. Man har ikke pligt til at 

stemme, men det gør langt de fleste alligevel – og 

valgdeltagelsen, det vil sige hvor mange med 

stemmeret, der stemmer, er ret høj sammenliget 

med de fleste andre lande. Den er særligt høj, når 

der er valg til Folketinget (cirka 85 procent). Den 

er lidt lavere, når der stemmes til kommunale og 

regionale valg (cirka 70 procent) og lidt lavere 

endnu til Europa-Parlamentet (cirka 55 procent).

 

 

 Demonstration på Rådhuspladsen for bedre uddannelser. 
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Den generelt høje stemmeprocent i Danmark 

kan have flere forklaringer. En af dem er, at dan-

skerne som børn og unge opdrages til demokra-

tiet. De lærer tidligt demokratiske værdier at 

kende. Det sker blandt andet i folkeskolen og på 

ungdomsuddannelserne. En anden forklaring er, 

at den stærke tradition for at være med i forenin-

ger styrker borgernes demokratiske værdier. En-

delig kan det også betyde noget, at demokratiet 

i Danmark fra begyndelsen har været et folkeligt 

projekt. Demokratiet blev båret frem af ikke 

mindst bønderne og arbejderne. De blev tidligt 

organiseret i de store bevægelser, der blev til 

partierne Venstre og Socialdemokratiet. Det har 

skabt en tradition for demokratisk deltagelse, 

som stadig præger Danmark. Danskerne er i dag 

generelt meget tilfredse med deres demokrati. 

De har tillid til demokratiets institutioner, stat, re-

gion og kommune. Men ikke nødvendigvis til de 

valgte politiske ledere – tilliden til politikerne går 

op og ned. 

 

Befolkningens politiske deltagelse er høj sam-

menlignet med mange andre lande. Men set over 

længere tid har deltagelsen ændret karakter. 

Færre er i dag medlem af et politisk parti. Og de 

såkaldte græsrodsbevægelser spiller i dag en 

mindre rolle, end de gjorde i 1970’erne og 

1980’erne. I stedet er der skabt nye måder at ud-

trykke politiske holdninger på. Det kan være ved 

at skrive under på en politisk erklæring (under-

skriftsindsamling), ved at give penge til en politisk 

eller humanitær sag eller ved at tage politiske el-

ler etiske hensyn som forbruger. Mange deltager 

også i politiske diskussioner på sociale medier på 

internettet. 
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3. DET DANSKE RETSSAMFUND 

 

 
3.1. RETTIGHEDER I GRUNDLOVEN 

 

I et demokrati som det danske er der grænser for 

statens magt over for den enkelte borger. Borgerne 

har en række grundlæggende rettigheder, som sta-

ten må respektere, og som beskytter dem mod 

statsmagtens overgreb. Grundloven beskytter såle-

des en række friheds- og menneskerettigheder, 

som statsmagten, herunder også Folketinget, må 

respektere. Grundloven indeholder blandt andet en 

beskyttelse af ytringsfriheden (retten til frit at give 

udtryk for sine holdninger og meddele sine tanker 

frit til andre), forsamlingsfriheden (retten til frit at 

samles og i fællesskab give udtryk for holdninger) 

og foreningsfriheden (retten til at danne foreninger 

og til at være medlem af foreninger). 

 
Både ytringsfriheden, forsamlingsfriheden og for-

eningsfriheden er afgørende forudsætninger for et 

demokrati. De kaldes de politiske frihedsrettigheder. 

Hvis folkestyret skal kunne fungere, skal der være 

en fri og åben debat. Folk skal have ret til at kritisere, 

udfordre og stille kritiske spørgsmål til magthaverne. 

Alle skal også have ret til at mødes med andre og til 

at være medlem af en politisk forening. Borgerne 

skal i fællesskab frit kunne udvikle og markere fæl-

les holdninger, uanset om de går imod flertallets 

synspunkter. I Danmark er disse grundlæggende fri-

hedsrettigheder som nævnt beskyttet i grundloven. 

Det betyder, at borgerne har ret til at ytre sig, danne 

foreninger og holde møder, uden at staten på for-

hånd skal godkende dette. Den danske grundlov 

forbyder censur. Det betyder, at regeringen ikke kan 

kræve, at for eksempel bøger og aviser skal god-

kendes, før de udgives. 

 
Enhver frihed udøves under ansvar. Der er således 

sat visse grænser for de politiske frihedsrettigheder.  

Hvis man for eksempel overskrider lovens grænser 

for ytringsfriheden, kan man afhængigt af omstæn-

dighederne blive straffet og dømt til at betale erstat-

ning.  

Det gælder blandt andet, hvis man omtaler andre 

borgere på en måde, der krænker deres ære (inju-

rier). Det gælder også, hvis pressen overskrider 

grænserne for ytringsfrihed, for eksempel ved at 

skrive noget krænkende (injurierende) om en per-

son. En forening kan også dømmes ulovlig og kræ-

ves opløst, hvis den virker ved eller søger at opnå 

sit mål ved vold eller ved anden ulovlighed. Men 

grænserne er vide. Og det hører med til demokra-

tiet, at kun domstolene kan afgøre, om grænserne 

for ytringsfrihed og andre grundlovssikrede rettighe-

der er overtrådt. 

 
Grundloven begrænser også statens mulighed for 

at gribe ind i den enkelte borgers privatliv. Grundlo-

ven beskytter den personlige frihed, boligens 

ukrænkelighed og ejendomsretten. 

 

Grundloven har også nogle bestemmelser, der sik-

rer borgerne ret til visse ydelser fra det offentlige. 

Børn har ret til gratis undervisning i folkeskolen. Og 

borgerne har ret til en vis offentlig hjælp, hvis de op-

fylder bestemte forpligtelser i loven. Grundloven in-

deholder også enkelte regler, der forbyder diskrimi-

nation. Der står i grundloven, at der ikke på grund-

lag af tro og afstamning kan gøres forskel på bor-

gernes rettigheder eller forpligtelser til at opfylde al-

mindelige borgerpligter.  

 

Når rettigheder fremgår af grundloven, må Folketin-

get og regeringen ikke lovgive i strid med disse ret-

tigheder. Det er i sidste instans op til de uafhængige 

domstole at vurdere, om det sker.
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Borgernes grundlæggende rettigheder er ikke kun 

beskyttet af grundloven, men også af regler, som 

Folketinget har vedtaget, og af internationale kon-

ventioner, som Danmark har tilsluttet sig.  

 

I 1992 blev Den Europæiske Menneskerettig-

hedskonvention gjort til en del af den danske lov-

givning. Menneskerettighedskonventionen sup-

plerer og udbygger de friheds- og menneskeret-

tigheder, der følger af grundloven. 

 

Domstolene kan tage stilling til, om danske myn-

digheder overholder konventionens krav. Danmark 

kan blive dømt ved Den Europæiske Menneskeret-

tighedsdomstol, hvis landets love og afgørelser 

strider mod konventionens krav. 

 

I 1994 blev Danmark dømt ved Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol i en sag, hvor en jour-

nalist var blevet idømt straf for at viderebringe raci-

stiske ytringer, fordi han havde lavet et tv-indslag, 

hvor han interviewede personer, der fremkom med 

racistiske ytringer. Menneskerettighedsdomstolen 

fastslog, at den danske dom var i strid med ved-

kommendes ytringsfrihed som journalist. 
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3.2. DEN OFFENTLIGE FORVALTNING 
 

Den offentlige forvaltning – de statslige myndighe-

der, regionerne og kommunerne – har til opgave at 

føre landets love ud i livet. Den offentlige forvaltning 

skal blandt andet stille velfærdssamfundets tilbud til 

rådighed for borgerne. Det er også den offentlige 

forvaltning, der opkræver skatter og afgifter. 

 

Den offentlige forvaltning skal overholde landets 

love, når den udfører sine opgaver. Det gælder både 

myndigheder i stat, regioner og kommuner. Den of-

fentlige forvaltning kan ikke handle på egen hånd. 

Man siger, at forvaltningens handlinger skal have 

hjemmel i en lov. Og forvaltningen må ikke handle i 

strid med lovene. Ifølge grundloven er det de uaf-

hængige domstole, der kontrollerer den offentlige 

forvaltning. Samtidig skal staten føre tilsyn med 

kommunerne. Borgerne kan også klage til et nævn, 

hvis de for eksempel mener, at deres kommune ikke 

har overholdt lovens regler. I den danske grundlov 

er det desuden bestemt, at forvaltningen kontrolle-

res af Folketingets Ombudsmand.  

Ombudsmanden bedømmer, om der er sket fejl el-

ler forsømmelser i de offentlige myndigheders ar-

bejde. Ombudsmanden skal være med til at sikre, 

at de offentlige myndigheder ikke foretager sig no-

get ulovligt, og at de behandler borgerne i over-

ensstemmelse med den gældende lovgivning og 

giver dem de rettigheder, som de har krav på. 

 

Ombudsmanden vælges af Folketinget, men er 

uafhængig i sit arbejde. Hverken Folketinget, re-

geringen eller de offentlige myndigheder kan 

blande sig i ombudsmandens arbejde. Folketin-

gets ombudsmand kan ikke tilsidesætte en offent-

lig myndigheds afgørelse. Men ombudsmanden 

kan kritisere og opfordre myndighederne, og om-

budsmandens skriftlige udtalelser har derfor alli-

gevel stor betydning for forvaltningens adfærd. 

 
 

 
 
Københavns Rådhus. 
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3.3. OFFENTLIGHED 
 

Åbenhed (offentlighed) fremhæves ofte som en 

af demokratiets vigtigste forudsætninger. Den 

enkelte borger skal kunne få oplysninger om sta-

ten og dens handlinger. Både den lovgivende, 

den dømmende og den udøvende magt er såle-

des underlagt regler om offentlighed: 

 
Folketinget: Møderne er offentlige, så enhver 

kan komme og overvære møderne i folketings-

salen. Det står direkte i grundloven. Optagelser 

fra møderne kan også ses på Folketingets hjem-

meside. 

 

Domstolene: Borgerne har lov til at overvære 

alle retssager. Og medierne skal frit kunne op-

lyse befolkningen om, hvad der sker i retssa-

gerne. Domstolene kan dog beslutte, at en rets-

sag skal holdes for lukkede døre. Så har hverken 

borgere eller journalister adgang til retslokalet. 

Det kan for eksempel være af hensyn til at få sa-

gen opklaret eller til vidnernes sikkerhed.  

 

Den offentlige forvaltning: Borgerne har ret til at 

få indsigt i den offentlige forvaltnings arbejde. Det 

følger af forvaltningsloven, at en part i en sag har 

ret til aktindsigt i sagens dokumenter. Og enhver 

borger har normalt ret til at få kendskab til de op-

lysninger, som den offentlige forvaltning ligger 

inde med om vedkommende. Offentlighedsloven 

bestemmer, at enhver under visse betingelser har 

ret til at se de dokumenter, en myndighed ligger 

inde med. Dette gælder, uanset om dokumenterne 

vedrører en selv. Men der er nogle betingelser og 

grænser for denne ret, som efter en afvejning kan 

føre til, at andre hensyn vægter højere end retten 

til aktindsigt i den konkrete sag. Eksempelvis om-

fatter retten til aktindsigt normalt ikke private op-

lysninger. I forvaltningsloven er fastsat betingelser 

og grænser for parters aktindsigt. 

 
 
 

 

 

Retten i Frederiksberg. 
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3.4. BORGERNES PLIGTER 
 

VÆRNEPLIGT: 

Værnepligten er en almindelig samfundspligt. 

Grundloven bestemmer, at enhver dansk mand har 

pligt til personligt at tage del i landets forsvar. Det 

betyder, at alle mænd over 18 år er forpligtede til i 

en periode at aftjene værnepligt, hvis de er egnede. 

I praksis er der ikke behov for, at alle unge mænd i 

en årgang aftjener deres værnepligt. Hvis ikke der 

er frivillige nok, bliver det ved lodtrækning afgjort, 

om man skal aftjene værnepligt. Hvis man udebliver 

fra den tjeneste, man bliver pålagt, kan man straffes 

med fængsel. Hvis udfaldet af lodtrækningen bliver, 

at man ikke skal aftjene værnepligt, siges man at 

have trukket frinummer. 

 
Mens mænd har værnepligt, kan kvinder aftjene 

værnepligt på værnepligtslignende vilkår. Det be-

tyder, at kvinder kan bidrage til landets forsvar, 

hvis de ønsker det. Men de har ikke pligt til det. 

 

Værnepligten varer mellem 4 og 12 måneder. Det 

afhænger af, hvilken tjeneste man indkaldes til. 

Hovedparten af de værnepligtige gør tjeneste i fire 

måneder. Hvis man af samvittighedsgrunde ikke 

ønsker at aftjene sin værnepligt i forsvaret eller 

redningsberedskabet, kan man blive militærnæg-

ter. 

 
En militærnægter kan aftjene sin værnepligt ved at 

udføre andet arbejde til gavn for samfundet. Det 

kan for eksempel være i institutioner for børn, 

unge og ældre eller i kulturelle institutioner som for 

eksempel museer og teatre. Hvis en militærnægter 

afviser at udføre det anviste arbejde, kan han 

straffes med fængsel. 

  

 

Forsvaret. 
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BORGERLIGT OMBUD: 

En anden pligt i det danske samfund er det borger-

lige ombud – eller blot et ombud. Et ombud er en 

opgave (et hverv), som samfundet kan pålægge 

en borger. Enhver, der er udpeget til et sådant 

hverv, skal tage imod det. Det kan eksempelvis 

være at sidde i en kommunalbestyrelse, hvis bor-

geren bliver valgt, eller at fungere som lægdom-

mer (domsmand eller nævning) ved en domstol. 

Lægdommere er almindelige mennesker, der er 

med til at dømme i en straffesag. De skal dels vur-

dere, om den anklagede person er skyldig, dels 

være med til at bestemme, hvad straffen skal være 

(strafudmålingen). 

 
STRAF: 

Hvis en borger ikke overholder loven, kan han eller 

hun ofte straffes. Det kræver dog, at det direkte 

fremgår af en lov, at forbrydelsen kan straffes. De 

alvorligste forbrydelser er indeholdt i straffeloven. 

Den har blandt andet bestemmelser om forbrydel-

ser mod kønssædeligheden (seksualforbrydelser), 

forbrydelser mod liv og legeme (vold og drab) og 

berigelsesforbrydelser (tyveri med videre). 

I Danmark er den kriminelle lavalder 15 år. Det be-

tyder, at børn og unge under 15 år ikke kan straf-

fes for en forbrydelse. Det skyldes, at de vurderes 

som umodne og ude af stand til at vurdere konse-

kvenserne af deres handlinger. Børn i alderen 10 

til 14 år, der begår forbrydelser, kan i stedet for 

straf eksempelvis pålægges at udføre samfunds-

nyttigt arbejde eller at rydde op efter hærværk eller 

at være i hjemmet i et bestemt tidsrum. Barnet kan 

også blive anbragt på en (lukket) institution. Sager 

om børn i alderen 10 til 14 år behandles ved et 

særligt Ungdomskriminalitetsnævn.  

 

De almindelige straffe er bøde og fængsel. Udlæn-

dinge kan også blive dømt til udvisning af Dan-

mark, hvis de begår forbrydelser. Ved meget grove 

forbrydelser, som eksempelvis terrorisme, kan 

danske statsborgere ved dom blive frataget deres 

danske statsborgerskab. Et statsborgerskab kan 

dog ikke blive frataget en person, hvis vedkom-

mende bliver statsløs. 

 
Der kan i Danmark ikke idømmes dødsstraf. 

 

                                                      

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

 

Dansk fængselsbetjent. 
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STRAFFESAGER: 

Det er ikke domstolene selv, men kun ankla-

gemyndigheden, der kan rejse en straffesag. 

Det fremgår af retsplejeloven. Visse mindre 

alvorlige straffesager kan dog i vidt omfang 

rejses af private. Det gælder for eksempel sa-

ger om freds- og ærekrænkelser. Anklage-

myndigheden er den offentlige myndighed, 

der på samfundets vegne afgør, om en straf-

fesag overhovedet skal indbringes for dom-

stolene. Derefter afgør domstolene, om bor-

geren er skyldig og skal straffes. En lang 

række mindre sager kan afgøres uden dom-

stolenes medvirken ved, at lovovertræderen 

bliver bedt om at betale en bøde. Dette er ek-

sempelvis tilfældet ved mange overtrædelser 

af færdselsloven. Bliver bøden ikke betalt, bli-

ver sagen indbragt for domstolene. Anklage-

myndighedens øverste myndighed er Justits-

ministeriet, som ledes af justitsministeren. 

Den egentlige leder af anklagemyndigheden 

er Rigsadvokaten, som under sig har nogle 

statsadvokater og politidirektører. Politiet er 

en del af den statslige forvaltning. Det bety-

der, at staten har det overordnede ansvar for 

politiet. Anklagemyndigheden skal overbevise 

dommerne om, at den anklagede er skyldig. 

Enhver rimelig tvivl skal komme den ankla-

gede til gode. Politiet skal gennem efterforsk-

ning skaffe de nødvendige. Hvis man vil an-

melde en forbry-delse, skal det ske til politiet. 

Man har dog normalt ikke pligt til at anmelde 

en forbrydelse til politiet. Både politi og ankla-

gemyndighed har pligt til at være objektive og 

sikre, at det er de rette personer, der bliver 

straffet, og at uskyldige ikke bliver retsforfulgt. 

Det er politiet, der efterforsker strafbare for-

hold, men domstolene kontrollerer lovlighe-

den af den efterforskning, politiet foretager. 

Retsplejeloven har regler for, hvilke indgreb 

politiet kan foretage over for en borger, når de 

efterforsker en sag. 

 

Dette kan eksempelvis være ransagning af en 

borgers ejendom. Politifolk må ikke anvende 

tvang under afhøring. De kan derfor ikke tvinge 

en person til at afgive forklaring. Enhver er dog 

forpligtet til at opgive navn, adresse og fødsels-

dato til politiet. Vil en borger klage over politiets 

adfærd, kan der klages til Den Uafhængige Poli-

tiklagemyndighed. Politiet kan under visse betin-

gelser anholde en person, der med rimelig grund 

mistænkes for et strafbart forhold. Hvis en borger 

bliver anholdt, skal han eller hun stilles for en 

dommer inden for 24 timer. Det er op til domme-

ren at afgøre, om borgeren skal løslades eller 

varetægtsfængsles, mens politiet og anklage-

myndigheden efterforsker sagen. Dommeren 

kan også vælge at opretholde anholdelsen i tre 

gange 24 timer. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Danske politibetjente. 
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KAPITEL 3 
 

DEN DANSKE ØKONOMI 
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1.   INDLEDNING 
 

 
 

 

 

 
Ethvert samfund har kun begrænsede ressour-

cer (penge) – det gælder også rige lande som 

Danmark. Selve ordet ”økonomi” kommer fra 

græsk og betyder ”husholdning”, det vil sige, 

hvordan man styrer indtægter og udgifter. Derfor 

er økonomi også politik. For et af de spørgsmål, 

som er vigtigst for både befolkningen og politi-

kerne, er, hvordan ressourcerne fordeles, og 

hvordan vi får økonomien til at vokse.  

 

Den danske økonomi betegnes ofte som en 

blandingsøkonomi. Det vil sige, at den fungerer 

inden for rammerne af en privat markedsøko-

nomi, men at det offentlige også spiller en stor 

rolle i økonomien. Således produceres, købes 

og sælges nogle varer og tjenesteydelser på det 

private marked (for eksempel mad, møbler eller 

taxakørsel), mens andre, typisk tjenesteydelser, 

(for eksempel undervisning, sygehusbehandling 

eller børnepasning) tilbydes af det offentlige og 

betales af skatter og afgifter. Desuden flytter den 

offentlige sektor via for eksempel overførsels-

indkomster også mange penge mellem bor-

gerne. 

Den private og den offentlige sektor er afhængige 

af hinanden. Det private erhvervsliv tjener penge 

og sikrer arbejdspladser, således at der bliver be-

talt skat, der blandt andet finansierer den offentlige 

velfærd. Omvendt sikrer for eksempel det offentlige 

uddannelsessystem kvalificeret arbejdskraft til er-

hvervslivet, mens det offentlige sundhedsvæsen 

sikrer, at virksomhedernes medarbejdere hurtigere 

bliver raske og kan vende tilbage efter sygdom, og 

daginstitutionerne sikrer, at børn kan blive passet, 

så deres forældre kan gå på arbejde.  

 

Dette kapitel beskriver nogle overordnede kende-

tegn i den danske økonomi inden for følgende om-

råder:  

 

• Velfærdsstaten. 

• Erhvervslivet. 

• Arbejdsmarkedet. 
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2. VELFÆRDSSAMFUNDET 
 

 
Det danske velfærdssamfund bygger på et princip 

om, at den enkelte borger har både rettigheder og 

pligter. Borgere, der opfylder visse betingelser, har    

ret til velfærdssamfundets ydelser. Men den en-

kelte borger har også pligt til at bidrage til fælles-

skabet. Dels ved at betale skat, dels ved at ar-

bejde, hvis man kan. Står man uden for arbejds-

markedet og modtager hjælp, har man også pligt 

til selv at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage 

på arbejdsmarkedet.  

 

Den danske model for velfærdssamfundet har 

mange træk til fælles med de andre nordiske lan-

des. Ofte taler man om den nordiske model. Der er 

også mange lighedspunkter med andre rige lande, 

men der er dog nogle forhold, hvor den danske – 

og nordiske – velfærdsmodel skiller sig ud:  

 

 Staten har et stort ansvar for borgernes 

velfærd fra vugge til grav. Der er børne-

pasning for alle børn. Børn og unge har ad-

gang til gratis uddannelse. Alle er sikret 

behandling ved sygdom. Der er hjælp eller 

pasning til ældre og andre, der ikke kan 

klare sig selv. Og der er økonomisk støtte 

til dem, der ikke kan arbejde og forsørge 

sig selv. 

 

 De fleste velfærdsydelser finansieres af 

hele befolkningen i fællesskab via skatter 

og afgifter. I mange andre lande finansieres 

velfærdsydelserne mest ved sociale bi-

drag, der betales af lønmodtagere og ar-

bejdsgivere. I Danmark er retten til ydelser 

normalt ikke afhængig af, at man har været 

i arbejde og har betalt til dem i form af so-

ciale bidrag. 

 

 Velfærden stilles til rådighed for alle bor-

gere, når de opfylder betingelserne for at 

modtage den. 

 

 

 

 

Der er lagt stor vægt på serviceopgaver, der af-

laster familien. Det gælder specielt børnepas-

ning (vuggestuer, børnehaver, skolefritidsordnin-

ger) og ældrepleje (hjemmehjælp, plejehjem 

med videre). Mange lande i Europa har ladet sig 

inspirere af Danmark og de andre nordiske lande 

og er gået i samme retning. 

 

Denne måde at indrette velfærdssamfundet på 

gør det muligt for både mænd og kvinder at del-

tage aktivt på arbejdsmarkedet, også selv om de 

har børn. I danske børnefamilier arbejder både 

faderen og moderen typisk på fuld tid eller næ-

sten fuld tid. Også her er de europæiske lande 

gået i samme retning som de nordiske.  
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2.1. DEN DANSKE VELFÆRDS-
MODELS UDVIKLING 
 
I alle samfund er det de voksne, der kan arbejde, 

som tager sig af de ældre, af børnene og af dem, 

der af den ene eller anden grund ikke kan klare 

sig selv. Historisk har dette ofte været organise-

ret inden for den enkelte familie eller i lokale fæl-

lesskaber.  

 

I Danmark er en stadig større del af disse opga-

ver gradvist blevet overtaget af velfærdsstaten. 

Det er sket ved, at der efterhånden er blevet 

skabt et system, hvor alle samfundets borgere 

har ret til at få økonomisk og praktisk hjælp ud 

fra ensartede kriterier. 

 

De første skridt til det velfærdssamfund, man 

kender i dag, blev taget i 1890’erne. Det skete i 

en tid med store økonomiske og sociale foran-

dringer. Landbruget blev lagt om, industrien vok-

sede frem, og byerne voksede. Med ændrin-

gerne af det gamle landbrugs- og håndværker-

samfund forsvandt en række private, sociale 

ordninger. I stedet begyndte staten i stigende 

omfang at tage sig af de borgere, der havde be-

hov for hjælp. Der kom flere og efterhånden 

mere faste regler for, hvem der kunne tildeles 

sociale ydelser ved sygdom, ulykke, arbejdsløs-

hed og alderdom. Der var også flere og flere, 

som fik adgang til ydelserne.  

 

I 1933 blev der som led i det såkaldte Kansler-

gadeforlig gennemført en større socialreform. 

Med reformen blev 55 socialpolitiske love samlet 

i fire ”folkeforsikringslove”, og der blev gennem-

ført en højere grad af rettighedsprincip, det vil 

sige klarere regler for, hvornår og hvor meget 

den enkelte borger kunne få i hjælp. Indtil da var 

det i høj grad op til den enkelte kommune at vur-

dere, om en borger havde ret til hjælp, og hvor 

meget der kunne gives. Endvidere afskaffede re-

formen også de fleste såkaldte deklasseringsbe-

stemmelser i sociallovgivningen, det vil sige, at 

den gjorde til hovedprincip, at man ikke kunne 

tabe sin stemmeret eller andre af sine borgerret-

tigheder, fordi man modtog hjælp fra det offent-

lige.  

De vigtigste spor frem mod det nuværende vel-

færdssamfund blev lagt i 1950’erne og 

1960’erne. Her blev flere af de grundlæggende 

principper for velfærdssamfundet etableret. Det 

sociale sikkerhedsnet blev udbygget, blandt an-

det med folkepensionslovene i 1956 og i 1964, 

der indførte folkepension til alle ældre, ikke kun 

de svageste ældre. Og serviceydelserne vok-

sede frem. Tidligere havde staten især givet kon-

tante ydelser, det vil sige økonomisk hjælp til de 

borgere, der havde mistet deres indkomst på 

grund af arbejdsløshed, sygdom og ulykke eller 

alderdom. Men i denne periode begyndte vel-

færdssamfundet også at omfatte en række ser-

viceydelser, som varetog opgaver, som familien 

tidligere havde været alene om at tage sig af. Det 

gjaldt ikke mindst børnepasning og hjemme-

hjælp til ældre. Princippet om hjælp til den nød-

stedte borger blev i højere og højere grad sup-

pleret af et princip om, at hele befolkningen, rig 

såvel som fattig, kan nyde godt af de forskellige 

ydelser.  

 

Det var dog især fra midten af 1960’erne til slut-

ningen af 1970’erne, den store udbygning af ser-

viceydelserne fandt sted. Det skete samtidig 

med, at næsten alle kvinder – også dem som var 

gift – kom ud på arbejdsmarkedet, så den hjem-

megående husmor næsten forsvandt. Fra 1980 

til omkring år 2000 fortsatte denne udvikling 

med, at flertallet af de gifte kvinder gik fra deltid 

til fuld tid eller næsten fuld tid. Det var navnlig det 

offentliges overtagelse af børnepasning og æld-

repleje med videre, der gjorde dette muligt. Så 

godt som alle børn mellem 1 og 6 år får børne-

pasning, mens de fleste 7 til 10-årige bliver pas-

set i en fritidsordning efter skole. I samme peri-

ode blev barsels- og forældreorloven forlænget i 

flere omgange fra ganske få uger i 1970’erne til 

de 52 uger med fulde dagpenge, der har været 

gældende siden 2002.  

 

Velfærdsstaten afhænger af den økonomiske 

udvikling i samfundet. I perioden 1957-73 var der   

kraftig økonomisk vækst. Væksten i den offent-

lige sektor fortsatte også i højt tempo op gennem 

1970’erne, trods langvarig økonomisk krise.  
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Og det stod mere og mere klart, at økonomien 

havde svært ved at bære udviklingen i de offent-

lige udgifter. Derfor blev der bremset op i 

1980’erne, og siden da er væksten i de offentlige 

udgifter fortsat i et mere begrænset tempo, så 

den omtrent har fulgt den generelle vækst i øko-

nomien. En af de største langsigtede udfordrin-

ger for velfærdsstaten i Danmark og andre euro-

pæiske lande er, at der bliver færre til at betale 

for den velfærd, som flere skal nyde godt af. En 

væsentlig del af løsningen har derfor været at 

udvide den erhvervsaktive alder, det vil sige den 

alder, hvor man som hovedregel er på arbejds-

markedet.  

 

Således besluttede Folketinget i 2006, at pensi-

onsalderen skulle hæves i takt med, at dan-

skerne lever længere. Pensionsalderen var 65 år 

til og med 2018, men hæves gradvist, først til 67 

år i 2022, derefter til 68 år fra 2030 og 69 år fra 

2035. Desuden blev det i 2011 vedtaget at af-

korte efterlønnen. Efterlønnen var indført i 1979 

som en ret for personer over 60 år til at trække 

sig tilbage fra arbejdsmarkedet inden pensions-

alderen.  

 

Efterlønsalderen blev gradvist hævet fra 60 til 62 

år fra 2014-2017, derefter afkortes perioden 

gradvist til 3 år, så man fra 2023 kan gå på efter-

løn, fra man er 64 til 67 år. For de fleste bliver 

ydelsen samtidig mindre, fordi ydelsen i højere 

grad nedsættes i forhold til, hvor meget pensi-

onsopsparing, modtageren har. Man har også 

forsøgt at få flere i arbejde ved at afkorte den så-

kaldte dagpengeperiode, det vil sige den peri-

ode, hvor man kan modtage understøttelse som 

arbejdsløs fra en arbejdsløshedskasse (A-

kasse). 

 I 1993 blev der sat en grænse på 7 år, som lø-

bende er blevet reduceret, og den har siden 2010 

ligget på 2 år. Desuden stilles der større krav om 

at tage andet arbejde, end det man er uddannet til. 

Endvidere har man sænket indkomstskatten for 

folk, der er i arbejde, herunder også med et såkaldt 

beskæftigelsesfradrag – det vil sige et beløb, man 

ikke skal betale skat af, hvis man er i arbejde eller 

har overskud i sin virksomhed. Det øger fordelen 

ved at være i arbejde, selv i job med en lav løn.  

 

Endelig har der været gennemført en række initia-

tiver for at få flere i arbejde blandt de grupper, der 

har haft svært ved at finde arbejde.  

 

Det er blevet sværere for dem, der har en varig og 

væsentlig nedsat evne til at arbejde, at få førtids-

pension. I stedet har man givet dem mulighed for 

at arbejde i et såkaldt fleksjob, så de tjener en del 

selv og får en offentlig ydelse for resten.  

 

Beskæftigelsen for personer med ikke-vestlig ind-

vandrerbaggrund er også samlet set steget siden 

1995 – dog med store udsving i perioden. For ek-

sempel faldt den i en årrække efter finanskrisen i 

2008 for så at stige igen fra 2015-16. Men fortsat 

står mange i denne gruppe uden for arbejdsmar-

kedet. I 2019 var 60 procent af indvandrere med 

ikke-vestlig baggrund mellem 25 og 64 år i arbejde 

mod 81 pct. af personer med dansk oprindelse i 

samme aldersgruppe.  

 

Høj beskæftigelse i Danmark bidrager til et højt 

velstandsniveau, og til at Danmark kan finansiere 

en udbygget offentlig sekt
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2.2. LIGHED OG OMFORDELING 

 

Det danske velfærdssamfund er kendetegnet ved 

en betydelig økonomisk omfordeling. Denne om-

fordeling sker både gennem skattesystemet, fordi 

dem der tjener mest, betaler mest i skat, og fordi 

velfærdsstatens ydelser gives til alle og ikke 

mindst til dem, der ikke er i arbejde. Uligheden 

faldt betydeligt i perioden 1945-80. Det skyldtes 

især den hurtige udbygning af velfærdssamfundet, 

store lønstigninger og lange perioder med lav le-

dighed. Selv om uligheden er blevet større siden 

1980’erne, har Danmark i 2021 fortsat en forholds-

vis stor grad af økonomisk lighed i forhold til andre 

lande.  

 

Det danske velfærdssamfund finansieres gennem 

skatter på for eksempel indkomst og gennem 

blandt andet moms og afgifter på varer og tjene-

steydelser. Det er både staten og kommunerne, 

der har ret til at udskrive indkomstskat. Indkomst-

skatten blev indført som permanent skat i 1903, 

dog med en markant lavere skatteprocent end i 

dag. Indkomstskatten betyder, at næsten alle ind-

komster er skattepligtige, uanset hvor de kommer 

fra.  

 

Næsten alle skatter omfordeler fra rig til fattig. Men 

indkomstskat er en af de skatter, der omfordeler 

mest.  Det skyldes især, at den procent, der skal 

betales i skat, stiger for høje indkomster (progres-

siv beskatning). Dermed betaler personer med 

høje indkomster ikke bare et højere beløb i skat 

end personer med lavere indkomster, men også 

en større andel af deres løn. Indkomstskatter ud-

gør en stor del af skatterne i Danmark.    

.  

 
 



DEN DANSKE ØKONOMI 87 

 

 

De omfordeler også mere end afgifter på forbrug 

(for eksempel moms), fordi personer med lavere 

indkomster typisk bruger en større andel af deres 

løn, som de dermed betaler moms af (mens velstil-

lede typisk sparer mere op). Princippet om pro-

gressiv beskatning gælder dog ikke helt så meget 

som tidligere. Skiftende regeringer har siden 

1980’erne forsøgt at få befolkningen til at arbejde 

mere ved at sænke den såkaldte ”marginalskat” el-

ler ”skatten af den sidst tjente krone”. Men der er 

stadig en ”topskat” – 15 procent ekstra – for de høje 

indkomster.  

 

Omvendt er der i samme periode skåret ned på så-

kaldte skattefradrag, som de velstillede typisk be-

nytter mest. Omvendt er der i samme periode skå-

ret ned på såkaldte skattefradrag, som de velstil-

lede typisk benytter mest. Et skattefradrag er et be-

løb, som man af sin ellers skattepligtige indkomst 

ikke skal betale skat af, for eksempel udgifter til 

renter til penge man har lånt (rentefradrag) eller 

udgifter til transport til og fra ens arbejdsplads (kør-

selsfradrag
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2.3. VELFÆRDSSAMFUNDETS 
OPGAVER OG AKTØRER 

 

Velfærdssamfundet stiller en lang række ydelser 

til rådighed for borgerne. Det er almindeligt at tale 

om, at den offentlige sektor udfører to forskellige 

slags velfærdsopgaver. 

 
For det første hjælper den offentlige sektor de bor-

gere, der har vanskeligt ved at klare sig selv og 

derfor har brug for økonomisk hjælp. Cirka en 

tredjedel af de samlede offentlige udgifter går til 

kontante ydelser (overførselsindkomster). De gi-

ves typisk til personer uden arbejde og omfatter 

blandt andet folkepension, førtidspension, statens 

uddannelsesstøtte (SU), barselsdagpenge, 

børne- og ungeydelse, dagpenge ved arbejdsløs-

hed og sygdom, kontanthjælp og selvforsørgel-

ses- og hjemrejseydelse. Men for eksempel bør-

nefamilier får også kontante ydelser (børne- og 

ungeydelsen), der er begrundet med, at de har 

større udgifter end familier uden børn eller unge i 

hjemmet.  

 

For det andet leverer den offentlige sektor en 

række offentlige serviceydelser til alle borgere, der 

har brug for dem. Det drejer sig for eksempel om 

vuggestuer og børnehaver, sygehuse, ældrepleje 

og mange former for uddannelse.  

 

Folketinget og regeringen fastlægger via lovgiv-

ning rammerne for det danske velfærdssamfund. 

Men det er navnlig de 98 kommuner, der fylder lo-

vens rammer ud. 

Det er dem, der i praksis leverer de fleste vel-

færdsydelser til borgerne. Hertil kommer de 5 re-

gioner, som har ansvaret for at drive størstedelen 

af sundhedsvæsenet.  

 

Kommunerne fungerer som borgernes hovedind-

gang til den offentlige sektor. Kommunerne har al-

lerflest af de opgaver, der er tæt på den enkelte 

borger. Det gælder blandt andet:  

 

 Børnepasning i vuggestuer og  

     børnehaver med videre. 

 Folkeskoler. 

 Ældrepleje. 

 Biblioteker og flere andre kulturopgaver. 

 Jobcentre og indsatsen for at få ledige  

     i beskæftigelse. 

 Integration af flygtninge og indvandrere. 

 Tildeling af en lang række sociale ydelser. 

 Affaldsindsamling og flere andre  

     miljøopgaver. 

         

Staten løser en række overordnede opgaver som 

for eksempel politi, retsvæsen og forsvar samt op-

gaver som for eksempel ungdomsuddannelser 

(gymnasier med videre), de videregående uddan-

nelser og forskning. Staten overtog i forbindelse 

med strukturreformen i 2007 endvidere al skatte-

opkrævning fra kommunerne. 

            

 

    

                   

Offentligt bibliotek. 
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I Danmark er velfærdssamfundet således som ud-

gangspunkt en offentlig opgave, der udføres af sta-

ten, regionerne og kommunerne. Men der indgår 

også andre. Gennem de seneste årtier er det blevet 

mere almindeligt at lade private virksomheder ud-

føre nogle af velfærdsopgaverne – dog sådan, at 

det stadig er det offentlige, der betaler – såkaldt ud-

licitering. Inden for ældreplejen kan den enkelte for 

eksempel frit vælge, om man ønsker at få leveret 

hjemmehjælp fra kommunen eller fra en privat leve-

randør. 

 

Der er også en stærk dansk tradition for at inddrage 

frivillige i at løse velfærdsopgaver. Som det ligger i 

navnet, yder de en indsats uden at få betaling for 

det. Foreninger og frivilligt arbejde er langt mere ud-

bredt i de nordiske lande end i næsten alle andre 

lande. Der findes mange frivillige organisationer. De 

driver blandt andet krisecentre, besøgsordninger for 

ældre, kontakt- og væresteder med videre. Det er 

normalt grundtanken, at det frivillige arbejde skal 

være et supplement til den offentlige service, ikke 

en erstatning. Således er det stadig ret sjældent, at 

frivillige organisationer står for den grundlæggende 

service.  

 

Frivillige organisationer spiller også en meget stor 

rolle inden for kultur- og fritidslivet. Det gælder ikke 

mindst inden for sport, hvor tusindvis af frivillige fun-

gerer som trænere, for eksempel for børn, der spil-

ler fodbold, håndbold eller andet. 

 

Danmark har også en tradition for såkaldte friskoler, 

der går helt tilbage til midten af 1800-tallet. Frisko-

lerne ejes af sig selv – og ikke af kommunen – og 

kaldes derfor også ofte for privatskoler. De får et til-

skud fra kommunen, der svarer til en høj andel af 

den normale udgift til en kommunal folkeskole. En 

mindre del betales af forældrene. Friskoler findes 

over hele landet, og nogle er meget gamle. I Dan-

mark drives de fleste dog ud fra en bestemt pæda-

gogisk ide eller ønsket om at have en lokal skole. 

De fleste børn går stadigvæk i kommunale folkesko-

ler, men de senere år er der sket en stor stigning i 

andelen af børn, som går i friskoler eller private sko-

ler. 

Inddragelse af forældre er også centralt i danske 

skoler, børnehaver og vuggestuer med videre. For 

eksempel er der bestyrelser, der er valgt af foræl-

drene. Der er masser af forældremøder og -aktivi-

teter, hvor det forventes, at alle forældre er med. 

Og i stort set alle klasser vælges der såkaldte kon-

taktforældre til at arrangere møder og sammen-

komster – og til at fungere som kontakt til skolebe-

styrelsen. Det går som regel på skift, så de fleste 

forældre er med i en periode. 

 

Sidst, men ikke mindst, suppleres de offentlige vel-

færdsydelser af aftaler (overenskomster) mellem 

arbejdsmarkedets parter – fagforeninger og ar-

bejdsgiverorganisationer. Det gælder for eksempel 

på pensionsområdet, hvor næsten alle i dag har en 

såkaldt arbejdsmarkedspension, som de betaler 

ind til med en vis procentdel af lønnen – typisk 12-

17 procent. Arbejdsmarkedspensionen bygger 

oven på folkepensionen. Og hvor folkepensionen 

skal sikre alle borgeres – navnlig de svagestes – 

basale behov i alderdommen, er arbejdsmarkeds-

pensionerne afhængige af den enkeltes indkomst 

som erhvervsaktiv. For mange med mellemind-

komster eller højere indkomster er den arbejds-

markedspension, de får udbetalt, mindst lige så 

stor som folkepensionen. Ud over pension giver 

disse pensionsordninger typisk også støtte ved kri-

tisk sygdom og sikring ved sygdom og død.  

 

Selv om det ikke er alle lønmodtagere, der er dæk-

ket af en overenskomst, er det blevet normen for 

de allerfleste job, at de har en pensionsordning. 

Endelig er der også et stort privat marked, hvor den 

enkelte kan spare op til sin pension i en bank eller 

et forsikringsselskab. 
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3. ERHVERVSLIV 

 
3.1. FRA LANDBRUGSSAMFUND TIL          
VIDENS- OG SERVICESAMFUND 
 
Ligesom de fleste andre velhavende lande har 

Danmark gradvist udviklet sig fra et landbrugs-

samfund til et industrisamfund og derefter i de sid-

ste 50 år til et såkaldt videns- og servicesamfund. 

Det vil sige, at vi er gået fra en økonomi, der pri-

mært bygger på produktion af varer til i højere grad 

at være afhængige af højtuddannet arbejdskraft 

med fokus på at udnytte viden og få nye ideer samt 

på produktion af tjenesteydelser som for eksempel 

banksektoren, it-support, forskning eller uddan-

nelse.  

 

Indtil slutningen af 1800-tallet arbejdede hoved-

parten af befolkningen inden for landbruget. Men 

fra 1870’erne voksede industri og håndværk hur-

tigt, befolkningen flyttede fra land til by, og byerne 

voksede. Landbrugserhvervet forblev dog vigtigt, 

navnlig fordi landbrugsvarer udgjorde størstede-

len af Danmarks eksport. Der blev satset på ani-

malsk produktion (for eksempel kød, smør, ost) af 

høj kvalitet i regi af de mange andelsforeningers 

mejerier og slagterier. Helt frem til slutningen af 

1950’erne udgjorde landbrugsvarer mere end 

halvdelen af Danmarks eksport.  

 

Landbrugsproduktionen er fortsat stor, men der er 

siden 1950’erne sket en voldsom effektivisering, 

og det er kun cirka 2 procent af arbejdsstyrken, der 

arbejder i selve landbruget.   

 

 Men det er stadig et vigtigt eksporterhverv i dag. 

Man taler ofte om en ”fødevareklynge”, fordi der 

er færre beskæftiget i selve landbruget og flere 

beskæftiget med forarbejdning, transport, salg, 

markedsføring, produktudvikling og så videre.  

 

Landbruget er også på andre måder under om-

stilling. Landbruget har været kritiseret for at 

være for effektivt på en uheldig måde, blandt an-

det for at bruge for megen gift på markerne. Det 

har medvirket til, at Danmark i dag er det land, 

der har den største andel af landbruget (11,7 

procent i 2020) drevet som økologisk landbrug. 

Økologisk landbrug drives blandt andet uden 

brug af kemiske sprøjtemidler og kunstgødning, 

ligesom dyrene har bedre plads i staldene og 

bedre mulighed for at komme ud i det fri.  

 

Den første store bølge af industrialisering i Dan-

mark skete i slutningen af 1800-tallet og begyn-

delsen af 1900-tallet. Fremgangen fortsatte lø-

bende men i et noget langsommere tempo indtil 

den anden store industrialiseringsbølge, der var 

fra slutningen af 1950’erne til omkring 1970. Fra 

begyndelsen af 1970’erne faldt andelen af be-

skæftigede inden for industrien, ligesom det tid-

ligere var sket inden for landbruget. I stedet vok-

sede servicesektoren. I dag er næsten fire ud af 

fem beskæftigede således ansat inden for privat 

eller offentlig servicevirksomhed (for eksempel 

inden for turisme eller uddannelse). Omkring en 

tredjedel af lønmodtagerne i Danmark arbejder i 

den offentlige sektor.
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Produktionen af landbrugs- og industrivarer er dog 

steget, selv om antallet af ansatte er faldet. Det 

skyldes især mekaniseringen af produktionen og 

den hurtige teknologiske udvikling i disse sektorer. 

Danmark har tidligere været kendetegnet ved, at 

de fleste virksomheder var små eller mellemstore. 

Det gælder for så vidt stadigvæk, men der er kom-

met flere virksomheder, der fylder godt op på ver-

densmarkedet inden for de brancher, hvor Dan-

mark står særlig stærkt. Det gælder for eksempel 

fødevarer, hvor mejerier og slagterier er samlet til 

internationale giganter: Danish Crown var i 2019 

verdens næststørste svineslagteri, og Arla var 

blandt de ti største mejerier. Carlsberg var i 2019 

verdens fjerdestørste bryggeri.  

 

Desuden er LEGO en af verdens største legetøjs-

koncerner. LEGO blev grundlagt i 1932 og er en 

forkortelse af ’Leg godt’. LEGO er bedst kendt for 

at fremstille legoklodser i plastik, men driver også 

flere forlystelsesparker (Legoland) verden over i 

for eksempel Storbritannien, USA, Malaysia og Ja-

pan. Det første Legoland åbnede i 1968 i den jyske 

by Billund, hvor LEGO også har sit hovedsæde.  

 

Danmark har også altid været en søfartsnation og 

havde (i 2019) verdens femte største handels-

flåde, og verdens største container-rederi i 2020 

(Mærsk). Danmark har også en usædvanlig stor 

medicinalindustri. Der er ganske mange medici-

nalvirksomheder, der har en stor andel af verdens-

markedet, med Novo Nordisk som den største. 

Danmark er også blandt verdens førende produ-

center af høreapparater – med tre af verdens seks 

største firmaer, hvoraf de to dog nu er fusioneret. 

Hertil kommer blandt andet den grønne sektor, der 

går lidt på tværs af de traditionelle brancheopde-

linger. Danske Vestas var i 2019 verdens største 

vindmølleproducent. Danmark står også meget 

stærkt, når det gælder energibesparelser – det kan 

for eksempel være isolation eller ekstra energief-

fektive produkter.  

 
 
 
 
 

3.2. DANMARKS SAMHANDEL MED  
UDLANDET 
 
Danmark har en meget åben økonomi, hvor handel 

med udlandet spiller en meget stor rolle. Eksporten 

udgør cirka halvdelen af landets samlede produktion. 

Det skyldes naturligvis også, at Danmark er et lille 

land, og handel med nabolande derfor fylder meget. 

Tyskland og Sverige er de to lande, som Danmark 

handler allermest med. Også Norge, Storbritannien, 

Holland og USA er lande, Danmark handler meget 

med, men Kina og andre lande i Asien fylder også 

mere og mere.  

 

Danske regeringer har i moderne tid næsten altid væ-

ret tilhænger af mest mulig fri handel mellem landene. 

Siden 1990’erne har Danmark også klaret sig bedre i 

den internationale konkurrence, og i samme periode 

har den danske eksport (salg til udlandet) stort set alle 

år været højere end importen (køb i udlandet). Dan-

mark er medlem af en række internationale organisa-

tioner, der ligesom EU også arbejder for mere fri han-

del. Det gælder for eksempel OECD (Organisationen 

for økonomisk samarbejde og udvikling) og WTO 

(Verdenshandelsorganisationen).  

 

Den økonomiske globalisering har medført store for-

andringer på det danske arbejdsmarked. Mange virk-

somheder har flyttet dele af deres produktion til steder 

i verden, hvor lønnen er lavere. Ikke kun til Kina, men 

også til for eksempel Østeuropa eller andre europæi-

ske lande. Indtil nu har virksomhederne dog typisk be-

holdt nogle vigtige funktioner i Danmark, eksempelvis 

udviklingen af nye produkter, salg og ledelse. Og til 

gengæld er der også opstået nye store markeder for 

danske produkter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Novo Nordisk. 
 

 

                              

                     Novo Nordisk. 
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4. ARBEJDSMARKED 
 
 

 

 
 

De fleste i den erhvervsaktive alder deltager på 

det danske arbejdsmarked. Det gælder både 

mænd og kvinder. I 2019 var 77,0 procent af 

mændene og 73,2 procent af kvinderne (16-64-

årige) i beskæftigelse.    

 

Desuden er det danske arbejdsmarked kende-

tegnet ved, at arbejdskraften generelt er godt 

uddannet. Det har i mange år været målet, at så 

godt som alle skulle have en uddannelse efter 

folkeskolen, hvilket dog ikke er lykkedes i helt 

det omfang, man havde håbet. Til gengæld er 

Danmark et af de lande i verden, der har den 

stærkeste tradition for efter- og videreuddan-

nelse, det vil sige løbende uddannelse i løbet af 

arbejdslivet. Uddannelse er også mere og mere 

nødvendig, for mange af de jobs, der ikke kræ-

ver uddannelse, er overtaget af maskiner eller 

robotter, flyttet til udlandet eller ganske enkelt 

sparet væk.   

 

Man taler ofte om en særlig dansk arbejdsmar-

kedsmodel, som har rødder mere end 100 år til-

bage i tiden. Under den tidlige industrialisering i 

slutningen af 1800-tallet opstod der gradvist en 

større arbejderklasse i byerne. Arbejderne fandt 

sammen i Landsorganisationen i Danmark (LO, 

der nu indgår i FH), der havde til formål at 

kæmpe for bedre arbejdsforhold med videre. 

Som svar herpå slog arbejdsgiverne sig sam-

men i Dansk Arbejdsgiverforening, som i dag 

hedder DA.  

 

Flere af de principper, der ligger til grund for det 

danske arbejdsmarked, stammer fra Septem-

berforliget, som arbejdsmarkedets parter indgik 

i 1899. Forliget kaldes derfor også for ”Arbejds-

markedets Grundlov” og indebærer blandt an-

det, at fagforeninger og arbejdsgiverorganisatio-

ner anerkender hinanden som berettigede til at 

forhandle på deres medlemmers vegne. 

 

De kan altså indgå aftaler, der dækker flere 

grupper af arbejdsgivere og lønmodtagere. En 

sådan aftale kaldes en overenskomst, og den 

fastlægger typisk løn- og arbejdsvilkår. Sep-

tember-forliget slår også fast, at det er arbejds-

giveren, der leder og fordeler arbejdet, og som 

kan ansætte og afskedige medarbejdere. En-

delig indebar forliget en såkaldt fredspligt. Det 

betyder, at strejke og lockout ikke er tilladt, når 

der er indgået en overenskomst. 

 
Overordnet set bygger den danske arbejds-

markedsmodel på disse fem centrale elemen-

ter: 

 

 Hovedparten af arbejdsstyrken er or-

ganiseret i fagforeninger. 

 

 Arbejdsmarkedets parter aftaler selv 

løn og arbejdsvilkår på arbejdsmarke-

det (selvregulering). 

 

 En meget stor del af arbejdsmarkedet 

er dækket af kollektive overenskom-

ster. 

 

 Der foregår et såkaldt trepartssamar-

bejde mellem lønmodtagere, arbejds-

givere og staten om forholdene på ar-

bejdsmarkedet. 

 

 Der er fleksibilitet og sikkerhed (flexi-

curity). 
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4.1. HØJ ORGANISATIONSGRAD 
 

På det danske arbejdsmarked er det store flertal 

af lønmodtagerne fagligt organiseret, selvom an-

delen dog er faldet de seneste årtier. Omkring to 

ud af tre af lønmodtagerne er (i 2018) medlem af 

en fagforening. Det er kun Danmark, Sverige og 

Finland, der har så høj en organisering. Fagfor-

eningen arbejder for at sikre medlemmerne de 

bedst mulige vilkår på arbejdspladserne. Der er 

fagforeninger både for privatansatte og for offent-

ligt ansatte.  

 

Både fagforeningerne og arbejdsgivernes organi-

sationer er samlet i landsdækkende forbund og 

hovedorganisationer. De to største hovedorgani-

sationer for lønmodtagerne, LO (Landsorganisati-

onen) og FTF (indtil 2006 stod det for ”Funktionæ-

rernes og Tjenestemændenes Fællesråd”) blev i 

2019 slået sammen til FH (Fagbevægelsens Ho-

vedorganisation).  

 

FH er en paraplyorganisation for i alt 64 faglige for-

bund og organiserer cirka 1,3 mio. medlemmer. 

DA er arbejdsgivernes hovedorganisation og orga-

niserer 12 arbejdsgiverorganisationer med cirka 

24.000 virksomheder inden for blandt andet indu-

stri, handel, transport, service og byggeri.  Dansk 

Industri er med sine 18.000 medlemsvirksomhe-

der Danmarks klart største arbejdsgiver- og er-

hvervsorganisation og DA’s største medlemsorga-

nisation.  

 

Der er foreningsfrihed i Danmark. Det betyder 

blandt andet, at den enkelte lønmodtager selv må 

beslutte, om han eller hun ønsker at være medlem 

af en fagforening og i givet fald hvilken.Det bety-

der også, at det er forbudt for en arbejdsgiver at 

afskedige en medarbejder, fordi vedkommende er 

medlem af en fagforening, ligesom det er forbudt 

at afskedige en medarbejder, fordi denne ikke er 

medlem af en fagforening. I forbindelse med ny-

ansættelse må der heller ikke stilles krav om, at 

en medarbejder skal være medlem af en bestemt 

fagforening.  

 

4.2. SELVREGULERING OG  
KOLLEKTIVE OVERENSKOMSTER 

Staten blander sig således ikke i løn og arbejdsvil-

kår, så længe parterne selv er i stand til at indgå 

aftaler på disse områder. Aftalerne omfatter også 

emner, som i de fleste andre lande ville blive af-

gjort ved love vedtaget af folketinget og regerin-

gen. Det kan være arbejdstid, overtidsbetaling, 

opsigelsesvarsler eller mindsteløn. Således har 

Danmark ingen lovbestemt mindsteløn, men afta-

lerne mellem fagforeninger og arbejdsgiverorgani-

sationerne har reelt samme virkning. Et andet ek-

sempel er lønmodtagernes pension, hvor arbejds-

markedets parter har aftalt en arbejdsmarkeds-

pension oven i den folkepension, staten betaler. I 

de seneste år har man også aftalt, at der betales 

fuld løn inklusiv pension i en større del af den pe-

riode, hvor man har forældreorlov

 

  

Vejarbejdere. 
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Det er også arbejdsmarkedets parter, der selv sø-

ger at løse de konflikter, der måtte opstå. Grund-

tanken er, at arbejdsmarkedets parter hurtigere 

og bedre kan tilpasse aftalerne til den enkelte 

branche eller den enkelte virksomhed. Og når par-

terne selv har været med til at indgå en aftale, så 

accepterer de også dens vilkår. Næsten 80 pro-

cent af det danske arbejdsmarked er dækket af 

kollektive overenskomster. En kollektiv overens-

komst er en aftale mellem en fagforening og en 

arbejdsgiver eller arbejdsgiverorganisation om 

løn- og arbejdsvilkår inden for et bestemt område, 

som parterne selv afgrænser i aftalen. En arbejds-

giver, som har indgået en overenskomst, er for-

pligtet til at give alle de ansatte de løn- og arbejds-

vilkår, som fremgår af overenskomsten. Det gæl-

der for eksempel aftaler om løn, pension, arbejds-

tid, ferie og opsigelse.  

 

Hvis ikke parterne bliver enige om en ny overens-

komst, når en eksisterende overenskomst udlø-

ber, bliver der storkonflikt på arbejdsmarkedet. 

Det vil sige, at lønmodtagerne strejker, eller ar-

bejdsgiver kan lockoute deres ansatte (sende 

dem hjem fra arbejde uden løn). Det sker relativt 

sjældent, men er dog sket flere gange. Sidst, der 

var en storkonflikt på det private arbejdsmarked, 

var i 1998. Den indebar for eksempel, at mange 

busser ikke kørte, og at butikkerne ikke fik kørt va-

rer ud. Regeringen og Folketinget har så typisk, 

som de også gjorde det i 1998, forholdsvis hurtigt 

lavet en lov om en overenskomst, så lønmodta-

gerne vender tilbage på arbejde, og situationen 

bliver normal igen.    

 

4.3. TREPARTSSAMARBEJDE OG 
FLEXICURITY  

Staten samarbejder også typisk løbende 

med arbejdsmarkedets parter om at ud-

forme den del af arbejdsmarkedspolitik-

ken, der fastsættes gennem lovgivning.  

Det gælder for eksempel regler om arbejdsmiljø, ar-

bejdsformidling, arbejdsmarkedsuddannelser og 

arbejdsløshedsforsikring. Dette samarbejde kaldes 

for trepartssamarbejde, fordi det således består af 

tre parter: staten, arbejdsgiverne og lønmodta-

gerne.  Samarbejdet skal sikre et arbejdsmarked, 

der både er fleksibelt for arbejdsgiverne og trygt for 

lønmodtagerne. 

 

Fleksibiliteten består i, at det er relativt nemt for ar-

bejdsgiverne at afskedige medarbejdere, når øko-

nomien er dårlig, samt at ansætte medarbejdere, 

når det går godt. Trygheden består i, at lønmodta-

gerne har en økonomisk sikkerhed, hvis de mister 

deres job. Dermed er det også mindre risikabelt at 

skifte job. Lønmodtagerne er også sikret hjælp til at 

komme tilbage på arbejdsmarkedet, for eksempel 

gennem uddannelse, praktikforløb eller anden akti-

vering. Denne kombination af fleksibilitet og sikker-

hed (som på engelsk hedder security) omtales ofte 

som den danske flexicurity-model. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
                  
   

LO’s hovedkvarter. 
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1. INDLEDNING 
 

 
 

Omfanget af det internationale samarbejde er 

vokset siden afslutningen på 2. Verdenskrig. 

Ikke mindst ud fra et stærkt ønske om at undgå 

nye krige. Fremtidige konflikter mellem landene 

skulle forebygges. Der skulle i stedet samarbej-

des og findes fredelige løsninger. Danmark del-

tager i vidt omfang i dette samarbejde. Der har 

været – og er fortsat – enighed blandt de fleste 

af Folketingets partier om, at deltagelsen over-

vejende fremmer danske politiske og økonomi-

ske interesser samt beskytter landets sikkerhed. 

Det har givet Danmark indflydelse på forhold, der 

rækker ud over landets grænser. Men beslutnin-

gerne i disse internationale organisationer er 

samtidig med til at fastlægge rammerne for det 

danske samfund. Det internationale og især det 

europæiske samarbejde har på denne måde stor 

betydning for Danmark.  

 

 

På europæisk plan drejer det sig især om EU. 

Samarbejdet i EU er nemlig særligt omfattende og 

spiller en stor rolle for Danmark. Desuden er Dan-

mark blandt andet medlem af FN, NATO og Euro-

parådet. Danmark samarbejder også med de øv-

rige nordiske lande: Sverige, Norge, Finland og 

Island. Det foregår blandt andet i Nordisk Råd og 

Nordisk Ministerråd.  
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2. DANMARK I   EUROPA 
 

 
 

 

2.1. DEN EUROPÆISKE UNION 

De første skridt i Den Europæiske Unions hi-

storie var Det Europæiske Kul- og Stålfælles-

skab, som blev oprettet i 1952 af seks europæ-

iske lande. Ud over ønsket om at understøtte 

fred og samarbejde mellem landene var et for-

mål også at genrejse Europa økonomisk og so-

cialt efter krigens ødelæggelser. Samtidig var 

det politiske verdenskort ændret. Europa var 

ikke længere verdens magtcentrum, og derfor 

skulle de enkelte lande styrkes ved at samar-

bejde mere. 

Nogle få år senere besluttede de seks lande 

at gå et skridt videre. Kul- og Stålfællesskabet 

blev i 1958 udvidet med Det Europæiske Øko-

nomiske Fællesskab og Det Europæiske 

Atomenergifællesskab. Disse tre fællesska-

ber blev senere til De Europæiske Fællesska-

ber (EF). Samarbejdet blev nu et bredere øko-

nomisk samarbejde. Det fik især som formål 

at afskaffe hindringer for indbyrdes handel 

mellem landene og dermed etablere et mere 

fælles marked. 

 

I 1993 trådte EU’s indre marked i kraft. Det 

gør, at varer, tjenesteydelser, personer og ka-

pital kan bevæge sig frit mellem medlemslan-

dene. Samme år skiftede EF navn til EU, Den 

Europæiske Union. Navneforandringen af-

spejler, at samarbejdet, som hidtil havde væ-

ret et samarbejde om økonomiske spørgsmål 

som handel, landbrug og fiskeri, blev udvidet 

med en bredere vifte af politiske samarbejds-

områder.  

 

I dag består EU af 27 medlemslande, som er 

oplistet nedenfor efter det år, de indtrådte i 

samarbejdet.  

 

Stiftende medlemmer (1958): Frankrig, Tyskland, 

Italien, Belgien, Holland og Luxembourg.  

1973: Danmark og Irland  
1981: Grækenland  

1986: Spanien og Portugal  

1995: Østrig, Finland og Sverige  

2004: Cypern, Tjekkiet, Estland, Letland, Litauen, 

Ungarn, Malta, Polen, Slovakiet og Slovenien  

2007: Bulgarien og Rumænien 

2013: Kroatien  

 

Desuden indtrådte Storbritannien i EU sammen 

med Danmark og Irland i 1973, men forlod samar-

bejdet igen i 2020.  

 

EU’s formål er at løse fælles europæiske proble-

mer. Unionen skal styrke samarbejdet på områ-

der, der bedst klares af EU’s medlemslande i fæl-

lesskab. EU’s generelle målsætninger er at 

fremme økonomisk og social udvikling, at styrke 

Europas rolle i verden, at styrke beskyttelse af de 

europæiske borgeres rettigheder og interesser og 

at sikre frihed, sikkerhed og retfærdighed.  

 

EU-landene samarbejder i dag på næsten alle 

samfundsområder. For eksempel er der etableret 

en økonomisk og monetær union (ØMU’en). Her-

under har 19 medlemslande en fælles valuta (eu-

roen). EU-samarbejdet omfatter også en fælles 

udenrigs- og sikkerhedspolitik. Desuden er der et 

politisamarbejde, samarbejde om asyl- og flygt-

ningepolitik samt det såkaldte Schengen-samar-

bejde, hvis formål er at skabe et fælles område 

uden indre grænser, men med en fælles ydre 

grænse. 

 

 

 

 
Europa-Parlamentet. 
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Det betyder, at landene i udgangspunktet har fjer-

net personkontrollen ved grænserne inden for 

Schengenområdet og lavet fælles visumregler for 

borgere fra en række lande uden for EU. EU sam-

arbejder også om miljøbeskyttelse, sociale for-

hold, beskæftigelse, arbejdsmarked, uddannelse, 

regional udvikling og udenrigspolitiske spørgsmål. 

Men der er stor forskel på, hvor omfattende sam-

arbejdet er på de enkelte områder. På nogle om-

råder udarbejdes der fælles europæisk lovgivning. 

På andre områder nøjes EU med at understøtte 

medlemslandenes nationale politikker.  

 
I EU-samarbejdet har medlemslandene givet EU 

noget af den magt, som før lå hos de nationale 

parlamenter og myndigheder. Samarbejdet i EU 

betyder, at der på nogle retsområder kan vedtages 

EU-lovgivning, der gælder direkte for borgerne i 

det enkelte medlemsland. EU-reglerne har altså 

samme virkning som landets egen lovgivning. I 

dag træffes mange beslutninger i EU desuden ved 

såkaldte flertalsafgørelser. Det betyder, at et for-

slag kan vedtages, uden at samtlige medlems-

lande er enige. Et land kan med andre ord blive 

stemt ned, men alligevel være bundet af beslutnin-

gen. Desuden er der dannet en række institutio-

ner, som fungerer uafhængigt af medlemslan-

dene. Det drejer sig især om Europa-Kommissio-

nen, Europa-Parlamentet og EU-Domstolen. 

Et eksempel på en vedtaget EU-lov er databeskyt-

telsesforordningen, der oftest omtales som GDPR 

(General Data Protection Regulation). Denne lov 

trådte i kraft i 2018 og stiller krav til, hvordan per-

sonoplysninger i EU-landene behandles. Dette har 

haft stor betydning for danske virksomheder og or-

ganisationer, da der er kommet nye krav til, hvordan 

og hvor længe de må opbevare data om medlem-

mer og kunder samt krav om samtykke ved indtast-

ning af oplysninger om privatpersoner. En del virk-

somheder, både offentlige og private, ansætter 

medarbejdere til at sikre, at virksomhedens GDPR-

procedurer følges. 

 

EU-samarbejdet kan også omfatte forhold, som ikke 

er omfattet af Maastricht-traktaten. Det kan ske ved, 

at landene i fællesskab formulerer målsætninger for 

bestemte politikområder og så rapporterer om, hvad 

man har gjort. Det kaldes også den åbne koordina-

tionsmetode. Dette samarbejde er dog ikke bin-

dende for medlemslandene. Ud over dette bruges 

også anbefalinger, retningslinjer med videre, som 

ikke er bindende. 

                                                                                                                                                                                                

 
  
EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen. Foto: Frederick Florin/Ritzau Scanpix. 
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DANMARK OG EU  

På bestemte områder har EU fået adgang til at 

vedtage lovgivning, som Folketinget ellers skulle 

vedtage. EU har for eksempel adgang til at ved-

tage regler, som fjerner handelshindringer mel-

lem medlemslandene. Danmark har altså med 

sit medlemskab af EU afgivet noget af sin selv-

bestemmelsesret. Det giver den danske grund-

lov mulighed for. Der stilles dog ganske strenge 

krav til at træffe sådan en beslutning. Hvis ikke 

mindst 5/6 (det vil sige mindst 150) af Folketin-

gets 179 medlemmer (men dog et simpelt flertal 

på 90 medlemmer) har sagt ja til Danmarks del-

tagelse i det internationale samarbejde, afholdes 

der folkeafstemning om, hvorvidt Danmark skal 

deltage i det internationale samarbejde. 

 

Befolkningen har ofte været splittet i holdningen 

til EU, særligt i forbindelse med afholdelse af fol-

keafstemninger. Siden danskerne sagde ja til 

medlemskab af EF i 1972, har der været afholdt 

syv folkeafstemninger om ændringer i samarbej-

det. Fire gange har et flertal af vælgerne stemt 

ja. Tre gange har et flertal stemt nej.  

 

DANMARKS EU-FORBEHOLD 

Et afgørende valg, hvor den danske befolkning 

stemte nej, var ved folkeafstemningen om Maa-

stricht-traktaten i 1992. Danmark fik herefter en 

særaftale med de andre EU-lande. Særaftalen er 

kendt som Edinburgh-aftalen. Den indebærer, at 

der er dele af EU-samarbejdet, som Danmark 

ikke deltager i. Aftalen kaldes også ”de fire for-

behold”. Aftalen blev sendt ud til en folkeafstem-

ning året efter i 1993. Denne gang stemte et fler-

tal af danskerne ja. Forbeholdene vedrører uni-

onsborgerskabet, den fælles valuta (euroen), 

forsvarsområdet og dele af samarbejdet om en 

fælles rets- og udlændingepolitik (retsforbehol-

det).  

 

 

 

Retsforbeholdet indebærer, at Danmark ikke del-

tager i samarbejdet på en række retlige områder, 

eksempelvis den fælles udlændinge- og asylpolitik 

samt politiarbejde om grænseoverskridende krimi-

nalitet. I 2015 var der folkeafstemning om, hvorvidt 

retsforbeholdet skulle omdannes til en tilvalgsord-

ning. Tilvalgsordningen ville give Danmark mulig-

hed for selv at bestemme, hvilke dele af det retlige 

EU-samarbejde, Danmark vil deltage i, men sam-

tidig muligheden for at vælge at stå uden for andre 

områder. Ved folkeafstemningen i 2015 stemte 

danskerne nej til en omdannelse af retsforbehol-

det. Danmark deltager herefter ikke i samarbejdet 

med de andre EU-lande på de fleste retlige områ-

der, heriblandt de områder, der er nævnt ovenfor. 

 

Forbeholdet over for den fælles valuta betyder, at 

Danmark ikke er forpligtet til at indføre euroen. I 

2000 var der en folkeafstemning, hvor befolknin-

gen skulle tage stilling til, hvorvidt de ønskede at 

ophæve forbeholdet og derved indføre euroen i 

Danmark. 53,2 procent af danskerne stemte nej til 

dette forslag, og 46,8 procent stemte ja. Til trods 

for, at Danmark har et euroforbehold, så deltager 

Danmark stadig i dele af eurosamarbejdet. Ek-

sempelvis følger kursen på den danske krone eu-

roens kurs, og Danmark følger ligeledes rente-

hævninger eller rentesænkninger fra Den Euro-

pæiske Centralbank.  

 

Forbeholdet over for forsvarsområdet betyder, at 

Danmark ikke deltager i dele af EU’s udenrigs- og 

sikkerhedspolitik, som påvirker forsvarsområdet. 

Det indebærer, at Danmark hverken deltager i 

EU’s militære missioner eller finansierer dem.  

Danmark kan dog vælge at deltage alligevel, hvis 

der er tydelige civile elementer i en mission.  
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Danmarks forbehold over for unionsborgerskabet 

blev indført for at garantere, at unionsborgerska-

bet ikke skulle udvikle sig til noget på linje med det 

nationale statsborgerskab eller helt træde i stedet 

for dette. Med Amsterdam-traktatens ikrafttræden 

i 1999 kom dette til at gælde for alle medlems-

lande.

 

EU’s 27 medlemslande. Grafik: EU. 

. 
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EU’S institutioner og Danmarks  
repræsentation i EU 
 
De fire vigtigste EU-institutioner er Det Europæi-

ske Råd (også kaldet Rådet), Europa-Parlamen-

tet, Europa-Kommissionen og EU-Domstolen. 

 

Kort fortalt er det hovedreglen, at Europa-Kommis-

sionen stiller forslag om ny EU-lovgivning. Det er 

så Rådet og Europa-Parlamentet, der i fællesskab 

eller i samarbejde vedtager eller forkaster forsla-

get. Danmark er repræsenteret i EU på forskellig 

vis i disse institutioner.  

 

Lige som de andre medlemslande i EU sender 

Danmark 1 kommissær til Europa-kommissionen. 

Europa-Kommissionen har i dag 27 medlemmer. 

Europa-Kommissionen skal komme med konkrete 

forslag til ny lovgivning. Den skal også tage andre 

initiativer, der kan føre traktaternes og EU-topmø-

dernes overordnede politiske målsætninger ud i li-

vet. Det er primært Europa-Kommissionen, der har 

ret til at foreslå ny lovgivning (initiativretten).  

 

 
Europa-Kommissionen kontrollerer også, om 

medlemslandene retter sig efter EU-lovgivningen. 

Hvis et land ikke gør det, kan Europa-Kommissio-

nen rejse en sag imod det pågældende land ved 

EU-Domstolen.  

 

De enkelte medlemmer af Kommissionen udpeges 

af de enkelte medlemslande for en femårig peri-

ode, og skal være uafhængige. Det vil sige, at de 

kun skal arbejde for EU’s interesser og ikke for det 

pågældende medlemsland. De har ligesom de 

danske ministre ansvar for hver sit særlige om-

råde. For eksempel er der udpeget en kommissær 

for vækst og beskæftigelse, en kommissær for 

konkurrence, en kommissær for landbrug og land-

distrikter, en kommissær for klima og energi, en 

kommissær for miljø og fiskeri med videre.   

 

Siden 2015 har Margrethe Vestager fra Radikale 

Venstre, som tidligere har været økonomi- og in-

denrigsminister i Danmark, været udpeget som 

dansk kommissær. Margrethe Vestager er le-

dende næstformand for kommissionen og kom-

missær for konkurrence.  

 

Europa-Parlamentet er den folkevalgte forsam-

ling i det europæiske samarbejde. Europa-Parla-

mentet fungerer anderledes end for eksempel det 

danske Folketing, men fungerer overordnet set 

som en slags lovgivende myndighed. Europa-

Parlamentet vedtager ny lovgivning på baggrund 

af forslag fra Europa-Kommissionen. Derudover 

skal Europa-Parlamentet blandt andet også ved-

tage EU’s budget. Europa-Parlamentet består af 

705 medlemmer fra de 27 EU-lande. Hvert land 

har et antal pladser, der afspejler landets indbyg-

gertal. Danmark har 14 medlemmer i Europa-Par-

lamentet, mens store lande som Polen og Tysk-

land har et større antal medlemmer. 

 

Der afholdes valg til Europa-Parlamentet hvert 

femte år. Medlemmerne i Europa-Parlamentet er 

grupperet i partier eller grupper ud fra deres poli-

tiske holdninger – og ikke efter, hvilket land de 

kommer fra. De danske medlemmer af Europa-

Parlamentet er derfor fordelt på en konservativ 

gruppe, en socialdemokratisk gruppe, en liberal 

gruppe og andre grupper.  

 

Den danske statsminister mødes med de andre 

regeringsledere i EU til EU-topmøder. Her fast-

lægger lederne de overordnede politiske rammer 

for samarbejdet i EU. De tager også beslutninger 

om andre vigtige politiske spørgsmål. Det kan for 

eksempel være om EU’s udvidelse, EU’s traktater 

eller EU’s politik på den globale scene.  
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Beslutningerne træffes som hovedregel ved enig-

hed. De forskellige lande i EU skiftes også til at 

have et såkaldt formandskab. Dette går på skift 

hver 6. måned, og landet der har formandskabet le-

der forskellige samlinger og møder. Den store ud-

videlse af EU i 2004, hvor 8 østeuropæiske lande 

samt Cypern og Malta kom med i unionen, blev af-

talt i efteråret 2002 under Danmarks formandskab.   

 

Desuden mødes ministre fra forskellige fagområ-

der i EU og diskuterer spørgsmål inden for deres 

område på ministerrådsmøder. Når der for eksem-

pel skal drøftes miljøspørgsmål, er det alle miljømi-

nistrene, der mødes. 

 

Ligesom de andre lande i EU har Danmark har 

også én dommer i Den Europæiske Unions Dom-

stol – i daglig tale ofte kaldet EU-Domstolen. EU-

Domstolens opgave er at sikre, at EU-lovgivningen 

bliver overholdt. Domstolen kan blandt andet af-

gøre konflikter mellem to medlemslande og mellem 

EU og det enkelte medlemsland. EU-Domstolen 

kan også bestemme, hvordan EU-reglerne skal for-

stås. Hvis en national domstol i et medlemsland er 

i tvivl om dét, kan den spørge EU-Domstolen.  

 

Europaudvalget i Folketinget 

Fordi samarbejdet i EU er så vidtgående, begyndte 

man tidligt at diskutere, hvordan Folketinget kunne 

føre kontrol med regeringens forhandlinger i EU. 

 

Det førte til, at man oprettede et særligt udvalg i 

Folketinget. Det kaldes i dag for Europaudvalget. 

Her er medlemmer fra alle Folketingets partier re-

præsenteret. Udvalgets opgave er først og frem-

mest at føre kontrol med den danske EU-politik. 

 I større sager skal regeringen derfor spørge Euro-

paudvalget til råds, før den tager til forhandlinger i 

for eksempel Ministerrådet. Europaudvalget giver 

på den baggrund regeringen et forhandlingsman-

dat. Mandatet fastlægger Danmarks holdning til 

sagen, herunder om regeringen kan stemme for 

eller imod et forslag. Europaudvalget giver på 

denne måde Folketinget en mulighed for at styre, 

hvordan regeringen stemmer på for eksempel Mi-

nisterrådsmøder. 

 

2.2. EUROPARÅDET 

Danmark har været medlem af Europarådet, siden 

det blev oprettet i 1949. Europarådet bestod i 1949 

af 10 vesteuropæiske demokratier. I dag er 47 eu-

ropæiske stater medlem. Europarådet er ikke en 

EU-institution. Det er en selvstændig organisation 

i Europa. Før et land kan blive medlem, skal det 

anerkende sine borgeres personlige og politiske 

frihedsrettigheder. Europarådets formål er at sikre 

et tæt samarbejde mellem sine medlemslande på 

en lang række politiske områder. Målet er også at 

udbygge den fælles europæiske kulturarv og idea-

lerne om demokrati.  

 

Europarådet står blandt andet bag udarbejdelsen 

af Den Europæiske Menneskerettighedskonven-

tion fra 1950. Det har også oprettet en domstol på 

menneskerettighedsområdet – Den Europæiske 

Menneskerettighedsdomstol – som skal sikre, at 

konventionen overholdes. Ved at tiltræde konven-

tionen har Danmark forpligtet sig til at overholde 

de grundlæggende friheds- og menneskerettighe-

der. Det vil blandt andet sige ytrings-, forsamlings- 

og religionsfrihed. I 1992 blev Menneskerettig-

hedskonventionen formelt indbygget i dansk lov. 

Den står dermed på linje med andre love i Dan-

mark, men under grundloven. Danmark har samti-

dig anerkendt, at enkeltpersoner under nærmere 

betingelser kan indbringe en sag mod Danmark for 

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. 
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3.  DANMARKS GLOBALE SAMARBEJDE 
De internationale forbindelser stopper ikke ved Europa. Danmark er 
også medlem af mange organisationer, der beskæftiger sig med større 
regionale eller globale spørgsmål. En af de vigtigste er FN. Danmark 
har også et stort samarbejde om udvikling med en række udviklings-
lande i blandt andet Afrika, Latinamerika og Asien. 

 

 
3.1. FN (DE FORENEDE NATIONER) 
 

FN (De Forenede Nationer) er en verdensom-

spændende organisation, som består af selvstæn-

dige stater. FN blev grundlagt i 1945 kort efter af-

slutningen af 2. Verdenskrig. FN fik fra begyndel-

sen tilslutning fra 51 stater, og i dag er medlems-

tallet 193. Danmark har været medlem af FN siden 

stiftelsen i 1945. 

 

FN’s vigtigste opgaver ligger inden for fred og 

sikkerhed, menneskerettigheder, udviklingsakti-

viteter samt humanitære indsatser. Spørgsmål 

som konflikter, økonomi, fattigdom, sult, syg-

domme og miljø er derfor centrale for FN’s ar-

bejde. Desuden arbejder FN med børns vilkår, 

kvinders rettigheder, kultur og uddannelse. FN’s 

hovedkvarter ligger i New York, men nogle af 

dets underorganisationer har hovedsæde andre 

steder i verden, blandt andet i Geneve, Nairobi 

og Wien. Den øverste leder i FN er FN’s general-

sekretær.    

 

 Sikkerhedsrådet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN holder en årlig Generalforsamling, som finder 

sted i FN’s hovedkvarter i New York. Generalfor-

samlingen har mange formål, herunder at disku-

tere aktuelle sager i FN’s medlemslande, at ved-

tage budgettet for FN og diskutere rapporter fra 

FN’s sikkerhedsråd. Hvert år skifter formanden 

for Generalforsamlingen. I 2015-2016 var det den 

danske Mogens Lykketoft, tidligere finansmini-

ster, udenrigsminister og formand for Socialde-

mokratiet, som var formand. Den vigtigste rolle 

for formanden for Generalforsamlingen er at 

åbne FN’s Generalforsamling og styre debat-

terne. 

 

FN har desuden et såkaldt Sikkerhedsråd. Sikker-

hedsrådets hovedopgave er at behandle konflik-

ter, der kan true den internationale fred og sikker-

hed. Sikkerhedsrådet har fem faste (permanente) 

medlemmer. Det er Rusland, Kina, Storbritannien, 

USA og Frankrig, som var de fem vigtigste lande, 

som var med til at vinde 2. Verdenskrig. 
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Disse fem lande har vetoret. Det vil sige, at hvis blot 

ét af disse lande stemmer imod en beslutning, kan 

den ikke gennemføres. Sikkerhedsrådet har ti øv-

rige medlemslande. De bliver udvalgt af Generalfor-

samlingen for to år ad gangen. Danmark har været 

medlem af Sikkerhedsrådet i perioderne 1953-54, 

1967-1968, 1985-1986 og 2005-2006. 

 

FN-byen i København 

I København ligger den såkaldte FN-by, hvor flere 

end 1.500 personer, med mere end 100 forskellige 

nationaliteter, arbejder. FN-byen huser 11 FN-orga-

nisationer, herunder Verdenssundhedsorganisatio-

nen (WHO), FN’s Flygtningehøjkommissariat 

(UNHCR) og FN’s organisation til at hjælpe børn 

(UNICEF). UNICEF’s Verdenslager i København in-

deholder blandt andet medicinske forsyninger, sko-

leredskaber, produkter til at omdanne beskidt vand 

til drikkevand og meget mere, som bliver sendt ud til 

millioner af børn over hele verden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FN’s 17 verdensmål  

FN’s medlemslande vedtog ved et topmøde i New 

York i september 2015 de nye verdensmål for bæ-

redygtig udvikling, der danner rammen for den glo-

bale udviklingsindsats frem til år 2030. De 17 ver-

densmål gælder for alle verdens lande – og der-

med også Danmark.  

 

De 17 verdensmål er meget ambitiøse og spæn-

der bredt. Ud over fattigdomsbekæmpelse og so-

cial udvikling har verdensmålene også fokus på 

økonomisk og miljømæssig udvikling, ligestilling, 

klima og inkluderer mål for fred og sikkerhed. Med 

verdensmålene har FN’s medlemslande således 

blandt andet forpligtet sig til at afskaffe ekstrem 

fattigdom, sikre uddannelse til alle, bedre sund-

hed, anstændige jobs og bæredygtig vækst i alle 

lande.  

 

FN-flaget. 
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3.1.  INTERNATIONALT SAMARBEJDE 
OM UDVIKLING 

 

Danmark støtter bekæmpelsen af fattigdom i 

mange af verdens fattigste lande. Denne støtte 

kaldes internationalt udviklingssamarbejde. Dan-

mark er et ud af få lande i verden, som opfylder 

FN’s målsætning om, at lande skal give 0,7 pro-

cent af bruttonationalindkomsten (BNI) i udvik-

lingsbistand. I 2018 svarede det til cirka 16 mia. 

kroner. 

 

Størstedelen af den danske udviklingsbistand gi-

ves som direkte bistand til udviklingslandene. 

Danmark giver for eksempel penge direkte til ud-

viklingslandene, til humanitært arbejde og til det 

arbejde, civilsamfundsorganisationer udfører. 

Danmark giver derudover bistand i form af bidrag 

til internationale organisationer såsom EU, FN og 

Verdensbanken.  

I 2017 blev en ny plan for Danmarks internatio-

nale udviklingssamarbejde vedtaget – Verden 

2030. Planen er i høj grad inspireret af de 17 

verdensmål. Der er særligt fokus på mål 5 (lige-

stilling), mål 7 (bæredygtig energi), mål 13 

(klima), mål 16 (fred, retfærdighed, institutioner) 

og mål 17 (partnerskaber). 

 

Siden 1971 har Danida været ansvarlig for den 

danske udviklingspolitik. Danida er et selvstæn-

digt område under Udenrigsministeriet, og på de 

danske ambassader og repræsentationer i ud-

landet sidder både lokale og danske udsendte 

medarbejdere, som håndterer udviklingssamar-

bejdet med det enkelte land. 
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4. DANMARK, NATO OG UDENRIGSPOLITISK 
AKTIVISME 

 
 

Selv om Danmark med sin indtræden i NATO i 

1949 opgav sin traditionelle neutralitet, holdt 

Danmark relativt lav militær profil frem til Den 

Kolde Krigs afslutning omkring 1990. Danmark 

deltog dog i mange af FN’s fredsbevarende mis-

sioner. Opgaven her var typisk dels at hjælpe 

med at sikre, at våbenhviler blev overholdt og 

dels at beskytte civilbefolkningen.  

 

Første gang, danske soldater blev udsendt på en 

af FN’s fredsbevarende missioner, var i 1956 i 

Gaza i grænseområdet mellem Ægypten og Is-

rael. En anden operation, der varede mange år, 

og som mange danske soldater blev udsendt til, 

var på Cypern (1964-1992). Her overvågede 

danske soldater sammen med soldater fra andre 

lande en våbenhvile mellem græske cyprioter og 

tyrkiske cyprioter. Under Korea-krigen (1950-53) 

sendte Danmark hospitalsskibet Jutlandia af-

sted. Skibet behandlede sårede soldater – og i 

øvrigt også civile koreanere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dansk soldat på FN-mission i Gaza.       
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4.1. UDENRIGSPOLITISK AKTIVISME  
EFTER DEN KOLDE KRIG 
 
Efter afslutningen af den Kolde Krig udviklede Dan-

mark lidt efter lidt en såkaldt ”aktivistisk udenrigs-

politik”. Det betød, at Danmark begyndte at deltage 

mere aktivt i internationale konflikter, også i andet 

end fredsbevarende missioner. Dette kom til udtryk 

på forskellig vis.   

 

I 1990 besatte Irak nabolandet Kuwait. På bag-

grund af en FN-beslutning ledte USA en militær 

indsats, der skulle befri Kuwait. Danmark sendte et 

krigsskib af sted som et bidrag til den internationale 

militære styrke. Skibet deltog dog ikke i aktive mili-

tære handlinger, men havde til opgave at hånd-

hæve det internationale samfunds handelsblokade 

over for Irak. 

 

 

 

 

 
 
Danske FN-styrker i Bosnien. 
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I forbindelse med borgerkrigen i Jugoslavien i be-

gyndelsen af 1990’erne blev danske soldater 

sendt ud som en del af FN’s styrker. De skulle 

være med til at skabe fred. I denne konflikt opstod 

dog også et eksempel på en mere aktivistisk til-

gang – den episode, der siden blev kaldt ”Opera-

tion Bøllebank”, hvor danske og svenske fredsbe-

varende styrker i Bosnien i 1994 blev beskudt af 

serbiske styrker, og danskerne svarede igen mili-

tært – med serbiske tab til følge.  

 

Også i Kosovo, som dengang var en provins i 

Serbien, var der borgerkrig i slutningen af 

1990’erne. Her blev det albanske befolkningsfler-

tal udsat for overgreb fra den serbiske regering. 

Efter lange forhandlinger uden resultat greb 

NATO militært ind i 1999. Her deltog danske ja-

gerfly i NATO’s aktioner. En væsentlig grund til 

Danmarks mere aktivistiske udenrigspolitik var, at 

det internationale samfund i 1990’erne blev vidne 

til flere omfattende, blodige overgreb på civilbe-

folkninger. Det gjaldt blandt andet folkedrabene i 

den afrikanske stat Rwanda i 1994 og i Bosnien i 

1995. 

4.2. NYE INDSATSER EFTER  
TERRORANGREBET PÅ USA 
 
NATO eksisterer stadig i dag, og Danmark er sta-

dig medlem. Men siden Den Kolde Krigs afslut-

ning har NATO’s mål gradvist ændret sig. NATO 

er stadig en forsvarsalliance, og målet er stadig at 

skabe fred, sikkerhed og stabilitet i medlemslan-

dene. Men målet er også i stigende grad at 

fremme demokrati, menneskerettigheder og rets-

statsprincipper rundt om i verden. Et vendepunkt 

for NATO og landene i alliancen, herunder Dan-

mark, var terrorangrebet på USA 11. september 

2001. Her slog terrorister omkring 3.000 menne-

sker ihjel ved at kapre passagerfly og flyve dem 

ind i blandt andet ”World Trade Center” i New 

York. Efter dette terrorangreb blev bekæmpelse 

af terrorisme en vigtig opgave for alliancen.  

 

Tidligere var NATO kun klar til at reagere på trus-

ler fra andre nationer. Men efter terrorangrebet 

tog NATO et nyt skridt i sit samarbejde. NATO be-

sluttede at styrke sin evne til at bekæmpe enhver 

trussel mod medlemslandenes befolkninger, terri-

torier og militære styrker. Dette gjaldt også terror-

trusler fra terrorgrupper. Danmark har således si-

den 2001 deltaget i militære missioner rundt om-

kring i verden, der har haft fokus på disse målsæt-

ninger.
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Terrororganisationen Al Qaeda, der stod bag an-

grebet på USA 11. september 2001, havde base 

i Afghanistan. Det gav anledning til, at styrker, le-

det af NATO og med mandat fra FN, invaderede 

landet i oktober 2001. I 2002 besluttede et stort 

flertal i det danske Folketing at sende danske sol-

dater til Afghanistan for at deltage i krigen. De 

danske soldater blev udstationeret sammen med 

engelske tropper i den sydlige Helmand-provins, 

der var en af de mest urolige i landet. I alt 43 dan-

ske soldater mistede livet. De danske soldater er 

siden blevet trukket tilbage fra frontlinjen. Efter 

2014 var de danske udsendte soldaters opgave 

at træne og støtte afghanerne, så de selv kunne 

stå for sikkerheden i landet – og siden er de dan-

ske soldater blevet trukket helt hjem. 

 

I 2003 førte USA og en række andre lande krig 

mod Irak og landets diktator Saddam Hussein. 

Krigen var begrundet med, at Irak ulovligt skulle 

have udviklet masseødelæggelsesvåben. Der 

blev dog aldrig fundet nogen af disse masseøde-

læggelsesvåben. Denne krig var uden klart man-

dat fra FN, og det var heller ikke en NATO-mis-

sion. Krigen blev ført af en alliance af lande anført 

af USA og med tilslutning fra blandt andet Storbri-

tannien og Danmark. Flere NATO-medlemmer, 

blandt andet Tyskland, Frankrig og Norge, øn-

skede ikke at støtte krigen.  

I Danmark var det kun et lille flertal i Folketinget, 

der stemte for Danmarks deltagelse. Flere 

NATO-medlemmer, blandt andet Tyskland, 

Frankrig og Norge, ønskede ikke at støtte krigen. 

I Danmark var det kun et lille flertal i Folketinget, 

der stemte for Danmarks deltagelse. Saddam 

Hussein blev fjernet fra magten i 2003. Herefter 

skiftede fokus til at genopbygge Irak efter krigen, 

at skabe bedre levevilkår for irakerne igennem 

humanitære indsatser og at skabe demokrati. De 

danske soldater deltog i dette arbejde sammen 

med soldater fra andre lande.  

 

I 2011 vedtog et enigt Folketing, at Danmark 

kunne deltage i et militært indgreb i Libyen. Ind-

grebet skulle – i overensstemmelse med mandat 

fra FN – beskytte civilbefolkningen mod overgreb 

fra landets diktator Muammar al-Gadaffi. Dan-

mark leverede fly til aktionen og gennemførte ad-

skillige bombardementer af Gadaffis hær og mi-

litære baser. 

 

Da terrorbevægelsen Islamisk Stat i 2014 erob-

rede store dele af Irak og Syrien, ledte USA en 

militær mission, der skulle bekæmpe terrorbe-

vægelsen. Her deltog Danmark også med både 

fly og soldater, der skulle træne irakiske soldater. 

 
 

 

  
 
Danske tropper i Afghanistan. 
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4.3. RIGSFÆLLESSKABET,  
GRØNLAND OG ARKTIS I DANSK 
UDENRIGSPOLITIK 
 

En del af det danske Rigsfællesskab, som havde   

en særlig betydning under den Kolde Krig, var 

Grønland. Grønland ligger tæt på både USA og 

Sovjetunionen, og man skulle i de fleste tilfælde 

flyve hen over Grønland for at tage den korteste 

rute mellem USA, Europa og Sovjetunionen. Det 

gav Grønland en strategisk betydning i forhold til 

forsvarssamarbejdet, og i 1951 underskrev Dan-

mark og USA en aftale om USA’s militære aktivi-

teter i Grønland. Samme år gik amerikanerne i 

gang med at anlægge en stor luftbase ved Thule 

i det nordlige Grønland. På basen byggede USA 

også en radarstation, der kunne overvåge luft-

rummet over Grønland og farvandene omkring 

Grønland. Thulebasen var central for luftforsva-

ret af USA og NATO, og den bruges den dag i 

dag stadig af USA. 

 

Efter den Kolde Krigs afslutning og Sovjetunio-

nens opløsning omkring 1990 fik Grønland min-

dre betydning for USA’s sikkerhedspolitik. Men 

det varmere klima og afsmeltningen af isen i og 

omkring Grønland har for alvor igen givet landet 

strategisk betydning de seneste år.  

 

Det bliver i stigende grad muligt at udvinde natur-

ressourcer som olie, gas og mineraler i Grønland, 

der hidtil har været indefrosset på grund af det 

kolde klima. Og hvis havet omkring Arktis i fremti-

den bliver forholdsvis isfrit store dele af året, åbner 

det for, at der kan etableres nye, kortere skibsruter 

mellem verdens kontinenter. 

 

Det arktiske område er derfor stadig i fokus for 

dansk sikkerhedspolitik. I Ilulissat-erklæringen fra 

2008 har de arktiske stater – blandt andet det dan-

ske Rigsfællesskab, USA og Rusland – erklæret 

sig enige om at samarbejde om en fredelig udvik-

ling i Arktis.  

 

De internationale stormagter USA, Rusland og 

Kina er dog alle interesserede i Arktis på forskellig 

vis. Det gør, at Arktis er præget af et anspændt 

forhold mellem disse lande. Det handler både om, 

at landene har interesse i at beskytte eget land 

mod angreb fra andre, og om at landene har sti-

gende økonomiske interesser i for eksempel mine-

drift og transport af varer med skib. Det kan udfor-

dre Rigsfællesskabets mål om, at Arktis skal være 

et fredeligt område.  

 

 Statsminister Mette Frederiksen og USA’s 
tidligere præsident Donald Trump.  
Foto: Statsministeriet.  
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1. INDLEDNING 

 
 
 

 

I Danmark hører kultur og hverdagsliv sam-

men. Byerne, landskabet, skolerne, teknolo-

gien, videnskaben, kunsten og de måder, dan-

skere møder hinanden på, er blevet til igen-

nem en lang kulturhistorie. Dansk kultur har 

rødder tilbage til den tid, da de første menne-

sker slog sig ned her. Man kan stadig gøre 

fund af smykker og brugsgenstande fra de 

ældste tider og fornemme det liv, der engang 

blev levet i Danmark.  

 

I landskabet ser vi spor af de ældste tiders 

gravhøje og store fæstningsanlæg. Kongernes 

og adelens kultur springer også i øjnene med 

slotte og herregårde overalt i Danmark. De 

brede befolkningslags liv og hverdag har gen-

nem mange århundrede også præget landets 

kultur. Deres arbejde har formet landskabet og 

kulturen og omgangsformerne på arbejdsplad-

ser i Danmark.  

 

I nyere tid, da velfærdsstaten blev udviklet – 

særligt i anden halvdel af 1900-tallet – blev det 

anset for vigtigt at styrke kulturlivet, videnska-

ben og kunsten. Et aktivt kulturliv blev betrag-

tet som forudsætningen for det enkelte men-

neskes trivsel og velbefindende. Kunst og kul-

tur blev set som demokratiets grundlag, og 

kunsten måtte gerne provokere og stille 

spørgsmål ved vedtagne sandheder. Selv om 

det ikke er alle, der ofte går i teateret eller læ-

ser mange bøger, skaber kunst og kultur et 

samfundsliv, der gavner hele befolkningen. 

Velfærdsstaten har derfor fremmet kulturlivet 

og dermed også været med til at gøre Dan-

mark internationalt kendt inden for flere kunst-

arter.  

 

 

 

 

 

I dette kapitel gives et overblik over dansk kultur-

liv.  

 

Det er ikke alle vigtige kunstnere, der bliver 

nævnt, men kapitlet gennemgår forskellige 

aspekter af historien om kulturlivet i Danmark in-

den for følgende områder: 

 

 

 

• Litteratur.  

• Billedkunst og skulptur. 

• Musik. 

• Arkitektur og design. 

• Scenekunst. 

• Film. 
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2. LITTERATUR  
 

Den ældste litteratur i Danmark er skrevet på old-

nordisk med runer, vikingetidens bogstaver. Ordet 

”runer” betyder ”hemmeligheder”, og runerne blev 

ofte tillagt magisk kraft. Den mest kendte danske 

runeindskrift findes på Harald Blåtands Jellingsten 

fra anden halvdel af 900-tallet. Her fortæller kong 

Harald, at han vandt sig hele Danmark og Norge og 

gjorde danerne kristne. Runeskriften blev udbredt 

overalt i Norden, hvor den visse steder har været 

anvendt længe efter, at de latinske bogstaver blev 

indført. 

 

En stor del af middelalderens litteratur blev skrevet 

på latin. Det gælder også Saxos (cirka 1160-1208) 

danmarkshistorie, Gesta Danorum (Danernes be-

drifter), fra begyndelsen af 1200-tallet. Værket 

skulle vise, at Danmark var et land i sin egen ret, 

uafhængigt af tyskerne, og at Danmarks davæ-

rende konge Valdemar den Store (1131-82) var lan-

dets retmæssige hersker. Saxo fortæller med både 

drama, fantasi og humor om dansk historie. 

 

Et andet vigtigt værk fra den tidlige litteraturhistorie 

er Christian den 4.s datter Leonora Christinas 

(1621-98) skildring af sit fængselsophold, Jammers 

Minde (1673-74, udgivet i 1869). Her beskriver hun 

sin lange indespærring og anklagerne mod hende 

for landsforræderi. Hun fortæller om, hvordan hun             

kæmper med at finde en mening med livet, og hvor-

dan hun holder øje med alt, hvad der foregår om-

kring hende. 

 

1700-tallets og oplysningstidens mest fremtræ-

dende dansk-norske forfatter var Ludvig Holberg 

(1684-1754). Holberg ville fremme oplysningstidens 

idealer om, at befolkningen gennem oplysning, to-

lerance og kritisk tænkning kunne blive friere og 

bedre mennesker. 

 

 

Han skrev blandt andet satiriske teaterstykker – ko-

medier – en af de mest berømte er Jeppe på Bjer-

get (1722), hvor den alkoholiserede bonde Jeppe 

bliver bildt ind, at han er herremand. Jeppe vækker 

tilskuernes medfølelse, når han spørger sig selv 

om, hvorfor han drikker, og fortæller om, hvordan 

han får tæsk af sin kone. Men man ser også kritisk 

på Jeppe, da han som herremand er lige så meget 

en tyran som dem, der plejer at have magten.  

 

Dansk litteratur fra 1800 til i dag tæller flere ver-

denskendte forfattere. Den mest berømte er H.C. 

Andersen (1805-75), der blev født i Odense. Han 

blev især kendt for sine eventyr, som har glædet 

både børn og voksne i Danmark og resten af ver-

den gennem næsten to århundreder. Eventyrerne 

er oversat til over 125 sprog. ”Den lille havfrue”, 

”Den grimme ælling”, ”Kejserens nye klæder”, ”Den 

lille pige med svovlstikkerne” og ”Grantræet” er 

blandt de mest læste. Andersens eventyr har også 

inspireret Disneys tegnefilm, blandt andet til filmen 

Den lille havfrue (1989). 

 
 
 
 
                             

 

H.C Andersen (1805-75). 
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Hans eventyr er skrevet til flere aldersgrupper på 

samme tid. På den ene side rummer de børnefor-

tællingers fantasi og overnaturlige verden, på den 

anden side handler de om emner, som er vigtige 

for voksne: fordomme, fattigdom, snobberi og dob-

beltmoral. 

 

Adam Oehlenschläger (1779-1850) var en af nati-

onalromantikkens kendteste digtere. Nationalro-

mantikken ville fremme alt, hvad der er særligt 

dansk i kultur, natur og historie. Oehlenschläger 

skrev Danmarks ene nationalsang ”Der er et yndigt 

land” (1835). Et andet af hans mest kendte værker 

er digtet ”Guldhornene” fra 1802, som handler om 

fundet af to smukke guldhorn fra oldtiden, som si-

den blev stjålet og smeltet om.  

 

Steen Steensen Blicher (1782-1848) var en af de 

første danske forfattere, som skrev om menne-

skers liv i det dengang fjerne og ukendte Jylland, 

langt væk fra hovedstaden og byen. Han fortalte 

om bønders, præsters, embedsmænds, omvan-

drende handelsfolks og fattiges tanker, håb og 

værdier. Han er blandt andet kendt for Brudstykker 

af en Landsbydegns Dagbog (1824), hvor hoved-

personen, en fattig ung mand, fortæller om sit be-

skedne liv, sine drømme og sin ulykkelige forel-

skelse i en pige fra adelen, som han ikke kan få.  

 

Det såkaldte ”moderne gennembrud” i slutningen 

af 1800-tallet ville gøre op med nationalromantik-

ken og samfundets traditioner. Forfatterne for-

søgte at udfordre holdninger til for eksempel reli-

gion, kultur, familieliv og kønsroller, som hidtil var 

taget for givet. Blandt tidens vigtigste nye værker 

er Herman Bangs (1857-1912) Ved Vejen (1886). 

Værkerne beskriver erfaringer omkring køn og 

samfund, som datiden helst ville glemme og undgå 

at tale om. Et andet hovedværk fra denne periode 

er Henrik Pontoppidans (1857-1943) Lykke-Per 

(1898-1904) Pontoppidans store roman handler 

om Per, som er vokset op på landet i en præstefa-

milie med traditionelle værdier. 

Han tager til København og oplever det moderne 

samfunds muligheder med blandt andet industri 

og videnskab, men også en ny rodløs tilværelse. 

Per har store drømme og planer for en moderni-

sering af Danmark. Pontoppidan modtog Nobel-

prisen i litteratur i 1917. 

 

Martin Andersen Nexø (1869-1954) skrev især 

bøger om fattige mennesker og deres kamp for 

bedre arbejdsforhold og levevilkår. Særlig kendt 

er romanen Pelle Erobreren (1906-10), som se-

nere blev filmatiseret og instrueret af Bille August 

(født 1948) og vandt to Oscars i 1989 (for bedste 

udenlandske film og bedste mandlige hoved-

rolle). 

 

I 1900-tallets danske litteraturhistorie er Johan-

nes V. Jensen (1873-1950) og Karen Blixen 

(1885-1962) nogle af de mest værdsatte forfat-

tere. Johannes V. Jensens bedst kendte roman 

er Kongens Fald fra 1901, en historisk roman om 

1500-tallets Danmark. Den fortæller om kong 

Christian den 2.s (1513-23) forgæves kamp for 

at beholde magten som konge. Den handler om 

brutalitet, ambitioner og begyndelsen på Dan-

marks gradvise nedgang til en småstat frem mod 

1800-tallet. I 1944 fik Johannes V. Jensen No-

belprisen i litteratur.  
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Karen Blixens bedst kendte værk er Den Afri-

kanske Farm fra 1937. Den handler om hendes 

oplevelser i Kenya i de første årtier af 1900-

tallet, som dengang var en britisk koloni. Blixen 

fortæller her om livet på sin kaffefarm. Hun er 

på den ene side præget af de europæiske ko-

loniherrers tankegang, men hun er på den an-

den side kritisk over for koloniherrerne og de-

res behandling af den afrikanske befolkning, 

og hun prøver at indrette livet på sin farm på 

en anden måde. Hendes værk udtrykker hen-

des kærlighed til og respekt for Afrikas folk, kul-

tur og natur. Hun fortæller endvidere om den 

tragiske kærlighedshistorie, hun selv oplever 

med en engelsk mand. Karen Blixen udgav på 

både dansk og engelsk en række fortællinger 

om menneskelige lidenskaber, længsler og 

livsdramaer, som har gjort hende kendt i hele 

verden. 

 

Karen Blixen blev efter 2. Verdenskrig centrum 

for en kreds af forfattere, der følte, at krigen 

havde tilintetgjort de velkendte politiske og re-

ligiøse værdier. De søgte digtning og kunst 

som et sted for en ny begyndelse. Blandt de 

mest kendte er Martin A. Hansen (1909-55), 

hvis tro på kristendommen, Blixen dog bestemt 

ikke delte. Martin A. Hansens hovedværk er 

Løgneren (1950), en roman om en mands sø-

gen efter livets mening i en forandringstid, som 

har forandret alle livsvilkår. 

 

Tove Ditlevsen (1917-1976) voksede op i en 

fattig arbejderfamilie på Vesterbro i Køben-

havn, og hun drømte allerede som barn om at 

blive digter, selv om hendes far sagde, at det 

kunne piger ikke blive. Hun skrev både digte, 

romaner og noveller om at være barn, kvinde 

og fattig i datidens samfund, og blandt hendes 

hovedværker er Barndommens Gade (1943). 

Tove Ditlevsen er i de seneste år, længe efter 

sin død, også blevet populær i udlandet – især 

i USA, Storbritannien og Tyskland, hvor hen-

des erindringsserie, Barndom, Ungdom og Gift 

(1967-1971) er udgivet i nye oversættelser.  

 

Sangerinden Anne Linnet (født 1953) udgav i 

1977 albummet Kvindesind og i 1986 album-

met Barndommens gade, som begge har ud-

gangspunkt i Tove Ditlevsens tekster og digte. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                       

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
 
                                   

                                  

Karen Blixen (1885-1962). 

         

 Tove Ditlevsen (1917-76). 
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Blandt forfatterne i det 20. århundrede var Klaus 

Rifbjerg (1931-2015) en af de mest produktive. 

Mest kendt er romanen Den kroniske uskyld 

(1958), der fortæller om samfundets ungdom og 

skoleliv. Romanens kontante og morsomme kritik 

af skolen og de voksnes snæversyn har gjort den 

populær hos generationer af unge læsere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

Midten af 1960’erne blev kendetegnet af en udvik-

ling i dansk litteratur, som gik i mange retninger 

med forfattere som Suzanne Brøgger (født 1944) 

og Dan Turèll (1946-93). Mens Suzanne Brøgger 

i høj grad skrev romaner om kvindefrigørelse, var 

en række andre forfattere inspireret af rockmusik, 

ungdomsoprør og populærkultur. Et af deres for-

billeder var Inger Christensen (1935-2009). Hen-

des digt ”Sommerfugledalen” (1991) anses som et 

af de store værker i nyere litteratur. Inger Christen-

sens værker er oversat til mange sprog, og hun 

blev nævnt som en stærk kandidat til Nobelprisen 

i litteratur.   

 

De seneste år er der flere forfattere, som er blevet 

kendte for deres digte. Naja Marie Aidt (født 1963) 

startede også sit forfatterskab som digter, men har 

siden desuden skrevet romaner og noveller.  

 

 

Hendes mest kendte værk er Har døden taget noget 

fra dig, så giv det tilbage. Carls bog (2017) om sor-

gen over hendes unge søns tragiske død.  

 

Michael Strunge (1958-86) fik i 1980’erne mange 

unge læsere for sine digte om drømme, depression, 

kærlighed, oprør og storbyliv. Hans hovedværk er 

Verdenssøn (1985). En af Michael Strunges læsere 

var Yahya Hassan (1995-2020), der debuterede 

med digtsamlingen Yahya Hassan (2013). Samlin-

gen blev solgt i et rekordoplag på langt over 100.000 

eksemplarer og er den bedst sælgende digtsamling 

i Danmark nogensinde. Hassans digte om opvækst 

og ungdomsliv som indvandrer i et ghettokvarter 

skabte voldsom debat, fordi de pegede på alvorlige 

samfundsproblemer og på sammenstød mellem 

danske normer og normerne i socialt belastede ind-

vandrermiljøer.  

 

 

 

 

 Klaus Rifbjerg (1931-2015). 

 

                              

Yahya Hassan (1995-2020).  

Foto: Kim Haugaard/Ritzau Scanpix. 
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3.   BILLEDEKUNST OG SKULPTUR 
 
 

De ældste eksempler på billedkunst og udsmyk-

ning af genstande i Danmark går langt tilbage i 

tiden. Den vigtigste skat fra de ældste tider er 

den såkaldte Solvogn – en figur, der forestiller 

solen, der bliver trukket af en hest. Solvognen 

stammer fra den ældre bronzealder, cirka 1350 

før Kristus. I den tids religion blev solen tilbedt, 

og Solvognen viser, hvordan solen om dagen 

blev trukket hen over himlen af en af sine hjæl-

pere, en hest. En slange, en fisk og to skibe førte 

solen igennem resten af døgnets timer. Solvog-

nen er fremstillet af guld og bronze. 

 

Et stort guldfund var guldhornene fra Gallehus i 

Sønderjylland, udsmykket med mange figurer og 

med runer. Guldhornene stammer fra omkring 

400 efter Kristus. De blev stjålet og omsmeltet i 

1800-tallet. De er genskabt på grundlag af teg-

ninger, men detaljer i udsmykningen er usikre.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

      

Med kristendommens indførelse i Danmark fra 

900-tallet kommer kirkekunsten til Danmark og 

blander sig med vikingetidens udsmykninger med 

menneske- og dyrefigurer. Det kan blandt andet 

ses på Harald Blåtands Jellingsten fra anden halv-

del af 900-tallet, hvor Jesus fremstilles som en 

stærk og sejrende kriger.  

 

Middelalderens (cirka 1050-1500) mange nybyg-

gede kirker blev udstyret med kalkmalerier, der 

fungerede som en slags tegneserier. Malerierne 

skulle bidrage til, at det store flertal af befolknin-

gen, der ikke kunne læse Bibelen og ikke forstod 

latin, som var kirkens sprog frem til reformationen, 

også kunne opfatte kristendommens budskaber. 

 

Efter reformationen i 1536 var det især kongen og 

adelen, der brugte kunsten til at vise deres rigdom 

og betydning. De mange imponerende kunstvær-

ker på Kronborg i Helsingør demonstrerer kongens 

magt, herunder 40 vævede tapeter, der viser dan-

ske konger. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

Kalkmalerier i Birkerød Kirke nord for København. 



DANSK KULTURLIV 118 

 

 

Christian den 4. havde særlig stor interesse for 

kunst og kultur og fik flere kendte udenlandske 

malere til at komme til Danmark for at male kon-

gen og hans familie samt udsmykke kongens 

mange slotte. 

 

Med enevældens indførelse i 1660-61 blev mag-

ten centraliseret om kongen, og for at kunne ud-

danne danske kunstnere, der kunne måle sig 

med udlandets, grundlagde Frederik den 5. 

(1746-66) Det Kongelige Danske Kunstakademi 

på Charlottenborg på Kongens Nytorv i Køben-

havn, hvor det stadig har sit hjemsted.  

 

Et værk fra denne periode, der anses for at være 

et højdepunkt i dansk kunsthistorie, er den fran-

ske Jacques-François-Joseph Salys (1717-76) 

rytterstatue af Frederik den 5. (1746-66) fra 

1771, der står midt på Amalienborg Slotsplads 

og regnes for at være en af Europas smukkeste 

rytterstatuer. Statuen kostede i øvrigt mere at 

opføre end Amalienborgs fire palæer tilsammen.  

 

Første halvdel af 1800-tallet har fået betegnel-

sen Guldalderen, fordi dansk kultur og videnskab 

blomstrede med flere internationalt kendte 

navne: for eksempel forfatteren H.C. Andersen 

(1805-75), filosoffen Søren Kierkegaard (1813-

55), fysikeren H.C. Ørsted (1777-1851), digteren 

Adam Oehlenschläger (1779-1850) og N.F.S. 

Grundtvig (1783-1872).     

 

En berømt kunstner fra Guldalderen er Bertel 

Thorvaldsen (1770-1844), som er Danmarkshi-

storiens bedst kendte billedhugger. I 1797 rejste 

han til Italien og levede flere år i Rom. Her skabte 

han, inspireret af kunsten fra Romerriget, en 

række skulpturer, blandt andet gravmonumentet 

over pave Pius 7. I 1838 vendte Thorvaldsen til-

bage til Danmark. Hans skulpturer fik deres eget 

museum, Thorvaldsens Museum, der ligger i Kø-

benhavn. Museet åbnede 1848 og var den første 

museumsbygning i Danmark, som befolkningen 

havde adgang til. Her udstilles Thorvaldsens 

skulpturer samt hans egen samling af malerier 

og kunstgenstande fra den antikke oldtid for 

cirka 2.000 år siden.  

Inden for malerkunsten er C.W. Eckersberg (1783-

1853) en af de vigtigste kunstnere fra Guldalderen. 

Eckersberg var blandt andet med Thorvaldsen på 

studieophold i Rom. Han arbejdede med motiver 

fra landskabet og folkelivet omkring Rom.  

 

I tiden herefter har kunstmalere som Vilhelm Ham-

mershøi (1864-1916) præget dansk billedkunst. 

Vilhelm Hammershøi er ikke mindst blevet værd-

sat af sin eftertid for sin evne til at male lys og 

skygge i en boligs rum. Hans maleri, ”Interiør fra 

Strandgade 30”, er malet i år 1900 og forestiller 

malerens kone Ida, der står og læser i ægteparrets 

hjem på Christianshavn i København. Maleriet 

blev i 2019 solgt på en auktion for 31,5 millioner 

kroner og blev dermed det dyrest solgte danske 

maleri nogensinde.  

 

En anden betydelig kunstner fra samme periode er 

Anna Ancher (1859-1935), der hører til kredsen af 

de såkaldte Skagensmalere. Mod slutningen af 

1800-tallet slog en række malere sig ned i Skagen, 

som er Danmarks nordligste by, og malede både 

den lokale befolknings hverdagsliv og malernes 

egne tilværelser. Lyset fra de to have, Skagerrak 

og Kattegat, der omgiver Skagen, kom til at spille 

en særlig rolle i deres billeder. Andre fremtræ-

dende repræsentanter for Skagensmalerne er 

P.S. Krøyer (1851-1909) og Anna Anchers mand 

Michael Ancher (1849-1927).  

 

 

 

                
Solskin i den blå stue, Anna Ancher (1891). Foto: 

Ritzau/Scanpix.  
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I nyere tid hører Asger Jorn (1914-73) til de 

verdensberømte danske billedkunstnere. Han 

var med til at stifte den internationale kunstner-

gruppe Cobra, der fik sit navn fra kunstnernes 

hjembyer København (Copenhagen), Bru-

xelles og Amsterdam, og som eksisterede fra 

1948 til 1951. Hans hovedværk er det store 

maleri ”Stalingrad”, der er navngivet efter den 

by, hvor et af 2. Verdenskrigs blodigste slag 

fandt sted i 1942-43, og hvor Sovjetunionen 

besejrede Tyskland. Slaget regnes som kri-

gens vendepunkt, som begyndelsen til det en-

delige tyske nederlag i 1945. Jorn arbejdede 

på billedet fra 1957-72. Den dominerende 

farve er hvid-grå som sneen ved byen og med 

røde stænk overalt, som symboliserer blod.  

 

Tre af de vigtigste billedkunstnere inden for de 

seneste årtier er Per Kirkeby (1938-2018), 

Bjørn Nørgaard (født 1947) og Lene Adler Pe-

tersen (født 1944). Kirkeby er internationalt an-

erkendt for sine store abstrakte malerier, der 

forholder sig til en naturverden, og hans bille-

der har været udstillet over alt i verden. Lene 

Adler Petersen har arbejdet med både film, ak-

tioner, grafik, maleri og skulptur. I 1969 skabte 

hun og hendes mand Bjørn Nørgaard aktionen 

”Den kvindelige Kristus”, hvor hun vandrede nø-

gen gennem Børsen i København med et kors i 

hånden. Aktionen blev et ikon for en ny eksperi-

menterende og kritisk kunst vendt mod kapitali-

stiske og mandsdominerende normer.  

 

Bjørn Nørgaards hovedværk er 17 store gobeli-

ner (vægtæpper), som udsmykker riddersalen 

på Christiansborg og fortæller danmarkshistori-

ens gang tilbage fra vikingetiden og frem til vores 

tid. Gobelinerne var en fødselsdagsgave fra en 

række erhvervsorganisationer, virksomheder 

med mere til Dronningens 50-års fødselsdag i 

1990. De tog 10 år at lave og blev indviet på 

Dronningens 60-års fødselsdag i år 2000.  

 

En anden kunstner, der har gjort sig bemærket 

de seneste årtier, er dansk-islandske Olafur Eli-

asson (født 1967). Et af hans mest kendte vær-

ker er Your rainbow panorama (Din regnbueud-

sigt) (2011) oven på kunstmuseet ARoS i Aar-

hus, som er en 150 meter lang cirkelformet 

gangbro i glas, hvor man kan se ud over Aarhus 

i alle regnbuens farver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

                

Your Rainbow Panorama, Olafur Eliasson 2011, ARoS Aarhus Kunstmuseum.  



DANSK KULTURLIV 120 

 

 

         

 

4.   MUSIK 
 

 
De mange store horn, der er bevaret fra bronze-

alderen (1700-500 før Kristus), tyder på, at musik 

har været kendt i Danmark i flere tusinde år. Man 

ved dog ikke med sikkerhed, hvad de smukke så-

kaldte ”lurer” har været brugt til. De er fundet par-

vis, og eftertiden har forsøgt at spille på dem, men 

hvordan det skal gøres, vides ikke med sikkerhed. 

I det hele taget er oplysningerne om musikken før 

kristendommens indførelse i 900-tallet meget 

sparsomme.  

 

Med kristendommen kom den katolske kirkemu-

sik til Danmark, og efter reformationen i 1536 blev 

salmesangen, hvor menigheden skulle synge 

med, en vigtig del af gudstjenesten. Reformatio-

nen er derfor også blevet kaldt den syngende re-

volution, og riget blev samlet om salmebøger, 

som var autoriseret af kongen, og som alle skulle 

bruge – den første udkom i 1569.  

 

I slutningen af 1700-tallet og begyndelsen af 

1800-tallet indvandrede flere tyske musikere og 

komponister til Danmark og fornyede musikken. 

Syngespillet (skuespil med indslag af sang) og 

romancen blev centrale genrer i denne periode. 

C.E.F. Weyse (1774-1842) skabte den danske 

romance, der er en poetisk ofte fortællende 

sang med rødder i folkevisen, og han skrev me-

lodier til digteren B.S. Ingemanns (1789-1862) 

populære Morgen- og Aftensange (1837-38). 

Friedrich Kuhlau (1786-1832) skrev musik til det 

nationalromantiske festspil Elverhøi (1828), 

hvor digteren Johannes Ewalds (1743-81) 

”Kong Christian stod ved højen mast” (1778/79), 

den ene af Danmarks to nationalsange og Dan-

marks kongesang, indgår. Danmark har som et 

af de eneste lande i verden to nationalsange. 

Den anden nationalsang er ’Der er et yndigt 

land’, som Adam Oehlenschläger skrev teksten 

til i 1819, hvortil Hans Ernst Krøyer (1798-1879) 

komponerede musikken i 1835.  

 

En af Højskolesangbogens mest kendte kompo-

nister er Carl Nielsen (1865-1931), der havde 

rod i et folkeligt musikliv på Fyn. 

Han blev med sine operaer, symfonier, kammermu-

sik og sange den mest fremtrædende danske kom-

ponist nogensinde 

 

Hans musik tog afsæt i 1800-tallets romantiske stil, 

men han fik forenet det folkelige og det moderne, og 

han arbejdede både med enkel og meget komplice-

ret musik. Den berømte amerikanske komponist og 

dirigent, Leonard Bernstein, blev i 1960’erne meget 

begejstret for Carl Nielsen og gav hans symfonier en 

fremtrædende plads hos New York Filharmonikerne. 

Orkesteret har senere indspillet alle Carl Nielsens 

symfonier og tre solokoncerter.  

 

Dansk jazzmusik har talt fremragende musikere, ka-

pelmestre og komponister fra Leo Mathisen (1906-

69) til Palle Mikkelborg (født 1941) og den dansk-

amerikanske Marilyn Mazur (født 1955). I 1960’erne 

var København hjemsted for en række amerikanske 

jazzmusikere: eksempelvis Stan Getz, Ben Webster 

og Dexter Gordon, der søgte et kunstnerisk fristed i 

Danmark i en periode, hvor USA var præget af uro-

ligheder og raceforfølgelse.   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                   
 

  

Komponisten, Carl Nielsen. 
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I det 20. og 21. århundrede har rock- og popmu-

sikken haft et meget stort publikum. Mange for-

skellige strømninger gør sig gældende, og kom-

ponisten Bent Fabricius Bjerre (1924-2020) blev 

kendt for at skrive stribevis af melodier til film og 

tv-serier som eksempelvis Matador. Blandt de 

vigtigste bands og musikere er Steppeulvene, 

Gasolin, Anne Linnet og TV2. De har alle udgivet 

sange, der i dag opfattes som klassikere inden 

for pop og rock. Steppeulvene udgav 1967 det 

første dansksprogede rockalbum, Hip, mens Ga-

solin med forsangeren Kim Larsen (1945-2018) 

kombinerede pop og rock og bidrog til den dan-

ske sangskat med sange som ”Kvinde min” 

(1975) og ”Hva’ gør vi nu, lille du?” (1976). Kim 

Larsen fik en lang karriere som sanger og sang-

skriver, og mange af hans sange bliver brugt ved 

familiefester, fordi han kan udtrykke følelser, hu-

mor og solidaritet på en enkel og underfundig 

måde. 

 

Anne Linnets sang ”Smuk og dejlig” (1976) 

handler om lesbisk kærlighed, og bandet TV2 fra 

Aarhus, der selvironisk kaldte sig selv ”Dan-

marks kedeligste orkester”, synger om blandt an-

det hverdagen, kærligheden og om vigtigheden 

af at turde leve livet og gribe dets muligheder. 

Blandt TV2’s mest kendte numre er ”Nærmest 

lykkelig”. I 1990’erne havde den dansk- norske 

musikgruppe Aqua stor succes med deres dan-

sepop, hvor særligt nummeret ”Barbie Girl” var 

et globalt hit. Aqua udgav to albums i deres stor-

hedstid, og med omkring 28 mio. solgte cd’er er 

det en af de mest sælgende danske musikgrup-

per nogensinde I de senere år har særligt grup-

pen Lukas Graham med forsangeren Lukas 

Forchhammer i spidsen haft stor succes i både 

Danmark og internationalt. Gruppen udgav sit 

første album i 2012, og nummeret ”7 Years” er 

et af de mest indtjenende danske numre i 

2010’erne.  

Danmark har vundet Eurovision Song Con-test 

(Det Europæiske Melodi Grand Prix) tre gange. 

Første gang var i 1963 med ”Dansevise”, som 

blev fremført af Grethe Ingmann (1938-90) og 

Jørgen Ingmann (1925-2015). Anden gang i år 

2000 med ”Smuk som et stjerneskud/Fly on the 

Wings of Love”, skrevet og fremført af duoen 

Brødrene Olsen, der består af Jørgen Olsen 

(født 1950) og Niels Olsen (født 1954). Tredje 

gang var 2013 med ”Only Teardrops ”, som blev 

sunget af Emmelie de Forest (født 1993). 

 

 

  

 

 
 

 

           

 Gasolin, dansk rockgruppe i 1970’erne. 

 Emmelie de Forest, vinder af Det Europæiske Melodi 
Grand Prix 2013. Foto: Keld Navntoft/Ritzau Scanpix. 
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5. ARKITEKTUR OG DESIGN 

Arkitektur og design afspejler altid et samfunds 

muligheder, holdninger og værdier, og er med til at 

gøre et land genkendeligt. I Danmark er der tradi-

tion for at lægge vægt på hensyn til praktiske funk-

tioner og på enkelhed. Det ser man allerede i de 

mange landsbykirker og bindingsværksgårde, som 

gennem flere århundreder frem til midten af 1800-

tallet blev opført på bakketoppe og i landskabet 

rundt om i landet. Det er også kendetegnende for 

de mere eksklusive ejendomme, som efter inspira-

tion fra græsk og romersk arkitektur blev opført i 

perioden cirka 1760-1860 og især kom til at præge 

bybilledet i København. Et eksempel er Køben-

havns domkirke, Vor Frue Kirke, som er tegnet af 

C.F. Hansen (1756-1845), og som blev opført i 

årene 1811-29. Dele af domkirken har form som et 

romersk tempel, mens indgangen er formet som 

en græsk tempelfront. 

 

 

 

I dag forbindes dansk arkitektur og design især 

med funktionalisme, som er en måde at formgive 

på, hvor man især lægger vægt på praktiske 

funktioner, og at det er relativt billigt. Funktiona-

lismen opstod i 1920’erne, hvor den først og 

fremmest var med til at forbedre byernes dårlige 

boligstandard. I de efterfølgende mange årtier 

kom funktionalismen til at præge opbygningen 

og udformningen af den danske velfærdsstat, for 

eksempel mange danskeres boliger. 

 

Én af funktionalismens idéer var, at hvis man 

fjernede ornamenter (udsmykninger) fra for ek-

sempel huse og møbler og gjorde dem mere ens 

og enkle i udtrykket, så reducerede man også 

deres tilhørsforhold til bestemte klasser i sam-

fundet. 

 

                                                              
 
 Vor Frue Kirke som er Københavns Domkirke. 
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På den måde er funktionalismen blevet et udtryk for 

den brede danske middelklasse og dens moderne 

livsstil.  

 

Et eksempel på funktionalisme er Aarhus Universi-

tet, der er tegnet af arkitekterne Kay Fisker (1893-

1965), C.F. Møller (1898-1988) og Povl Stegmann 

(1888-1944), og som blev opført i 1931-33. Ideen 

bag universitetet var at skabe en form for akade-

misk landsby præget af åbenhed og harmoni, samt 

at integrere universitetets mange formål i en hel-

hed. I Universitetsparken, der er anlagt af havearki-

tekten C. Th. Sørensen (1893-1979), ligger således 

de bygninger, der huser de enkelte institutter som 

for eksempel jura, historie, musik og statskundskab. 

Men parken rummer også kollegier, en sø og vand-

løb.  

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 
Aarhus Universitet og universitetsparken. 
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Andre eksempler på funktionalisme er Poul Hen-

ningsens lamper og Børge Mogensens møbler. 

Poul Henningsen (1894-1967), også kaldet PH, 

var både samfundsdebattør, revyforfatter, filmpro-

ducent og arkitekt, men blev mest kendt for sit lam-

pedesign, som gjorde det elektriske lys blændfrit. 

Lampen består af tre skærme, hvis størrelser, ma-

terialer og farver kan kombineres i talrige variatio-

ner, sådan at lampen skaber en både behagelig 

og praktisk belysning til forskellige formål og pri-

ser. I 1940’erne udviklede Børge Mogensen 

(1914-72) et møbelprogram for supermarkedskæ-

den FDB (nuværende Coop), der var tilsvarende 

fleksibelt og ligeledes kom til at præge såvel dan-

ske hjem som rådhuse, skoler og sygehuse med 

et enkelt udtryk.  

 

Denne populære danske funktionalisme var 

mandsdomineret, men i mange tilfælde samarbej-

dede dens arkitekter og designere med kvindelige 

kunsthåndværkere såsom tekstilvæveren Lis Ahl-

mann (1894-1979). Tilsammen skabte de en mo-

derne æstetik baseret på klare geometriske grund-

former og gentagelsesmønstre, afdæmpede far-

ver og organiske materialer som træ, uld og ler. 

Perioden omtales ofte som ”guldalderen” i dansk 

arkitektur og design, og i de seneste årtier er arven 

her fra løftet og fornyet af blandt andet Cecilie 

Manz (født 1972), som blandt andet har designet 

en række ikoniske og samtidigt brugervenlige høj-

talere for den danske virksomhed Bang & Olufsen. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arne Jacobsen (1902-71) har også sat stort præg 

på både arkitektur og design. Han var inspireret af 

flere forskellige stilarter. Eksempler på hans arki-

tektur er Danmarks Nationalbank i København og 

Aarhus Rådhus. Eksempler på hans design er sto-

lene 7’eren og Ægget.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    PH Lampe tegnet af Poul Henningsen. 
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Dansk arkitektur og design er i dag præget af 

større mangfoldighed og globalt udsyn. Arki-

tekten Jørn Utzon (1918-2008) var en fore-

gangsmand for denne udvikling, da han i 

slutningen af 1950’erne tegnede det ikoniske 

operahus i Australiens største by Sydney. 

Bygningen er udformet som store opretstå-

ende skaller beklædt med et mønster af 

hvide klinker, og den kan fra forskellige vink-

ler minde om for eksempel en katedral, sejl 

på et skib eller havets bølger.  

Hermed blev vejen banet for en mere ekspe-

rimenterende, ekspressiv og legende bygge-

stil, som har mødt stor international anerken-

delse. Aktuelt videreføres den blandt andet 

af arkitekten Bjarke Ingels (født 1974) og 

hans tegnestue BIG i prestigebyggerier både 

i Danmark og udlandet. Det gælder for ek-

sempel Amager Bakke, også kaldet Copen-

hill, der blev indviet i 2019. Den fungerer 

både som energieffektiv affaldsforbrænding 

og rekreativ oase med skibakke, vandrerute 

og klatrevæg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

 Operahuset i Sydney. 
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6. SCENEKUNST 
 

Scenekunsten omfatter en række forskellige 

genrer: skuespil, ballet, opera, musical og revy. 

Fælles for scenekunstens forskellige genrer er, 

at de opføres her og nu foran et publikum. Og 

som det er tilfældet med andre kunstarter, er 

også den danske scenekunst inspireret af udlan-

det.  

 

I tiden før kristendommens indførelse har man 

brugt ritualer med dramatisk optræden, fremført 

for et publikum. Med kristendommen kommer 

den katolske kirkes skuespil til Danmark, og spil 

bliver opført i forbindelse med højtider. Det gæl-

der eksempelvis Ludus de Sancto Kanuto Duce 

(Hellig hertug Knud), der handler om Knud 

Lavard, der blev myrdet af sin farbror. Knud 

Lavard (cirka 1096-1131) blev helgenkåret i 

Ringsted i 1170, og her er spillet om ham også 

blevet opført.   

 

Kongerne indbød i 1500- og 1600-tallet uden-

landske trupper til at optræde i Danmark. Frede-

rik den 2.s (1559-88) hof, hvor man var meget 

interesseret i al slags kunst, ansatte i 1586 en 

engelsk trup. Komikeren William Kempe (cirka 

1560-1603), der siden spillede hos William 

Shakespeare, var en af truppens medlemmer. I 

1700-tallet blev dansk-norske Ludvig Holberg 

(1684-1754) opfordret til at skrive komedier til te-

ateret, og han blev så grebet af arbejdet, at han 

på få år forfattede 25 komedier, hvor der bliver 

gjort grin med borgere, bønder og adelsfolk. Ofte 

er det en klog tjenestepige, der udtænker en in-

trige mod komediens ufornuftige personer.  

 

En af de mest opførte komedier er Erasmus 

Montanus (1723), hvor studenten Rasmus rejser 

fra København hjem til sine gamle forældre og 

sin ventende forlovede og praler af sin latinske 

lærdom. Holberg var den første, der skrev kome-

dier på dansk, og komedierne spilles stadig ofte 

på danske scener.  

 

 

 

I begyndelsen af 1800-tallet fornys scenekun-

sten. Romantikkens digtere brugte dramatikken 

til at udtrykke store lidenskaber og følelser, og 

de fandt motiver i historien, i folkeeventyr og fol-

keviser. Eksotisk og eventyrligt stof var også vig-

tigt, og den ledende nationalromantiske digter 

Adam Oehlenschläger lod sig inspirere af de ara-

biske fortællinger i 1001 Nats Eventyr, da han i 

1805 skrev eventyrspillet Aladdin eller Den For-

underlige Lampe om den unge dreng Aladdin, 

der får fat i en gammel lampe, der viser sig at 

kunne opfylde alle hans ønsker. Stykket foregår 

i mellemøstlige omgivelser, men er også en be-

skrivelse af personer og typer i datidens Køben-

havn.  

 

Det var eftertragtet blandt forfattere at skrive for 

teateret. Dramatikken blev anset for at være den 

fornemste kunstart, og Det Kongelige Teater 

blev en vigtig kulturinstitution. Johan Ludvig Hei-

berg (1791-1860) var sammen med sin hustru 

Johanne Luise Heiberg (1812-90) fremtrædende 

her. Han blev direktør og forfatter for scenen, 

mens hun var en beundret skuespillerinde. De 

gjorde sig ikke mindst bemærket inden for den 

fransk inspirerede genre vaudeville, hvor drama-

tik og musik forenes i lystspil, ofte om kærlig-

hedsforviklinger blandt borgerskabets unge.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det Kongelige Teater, København. 
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På Oehlenschläger og Heibergs tid blev ballet-

ten en førende del af scenekunsten. Koreogra-

fen August Bournonvilles (1805-79) udgave af 

en italiensk ballet, Sylfiden, blev opført første 

gang på Det Kongelige Teater i 1836. Hans ko-

reografi er den eneste, som har overlevet, og 

dermed er Sylfiden en af verdens ældste over-

leverede balletter. Sylfiden har en romantisk 

handling om en ung skotsk mand, James, der 

på sin bryllupsdag løber bort med en sylfide, 

det vil sige en usynlig kvinde af luft. Bournon-

ville har internationalt haft enorm betydning for 

balletten som kunstart, og hans tradition blev 

videreført og fornyet i det 20. århundrede.  

 

Flemming Flindt (1936-2009) har også været 

med til at give dansk ballet stor anseelse i ud-

landet. Sammen med rockmusikerne i Savage 

Rose skabte han for eksempel balletten Dø-

dens triumf (1971) bygget på et skuespil af den 

fransk-rumænske skuespilforfatter Eugène Io-

nesco. Balletten begejstrede med sin stærke 

kritik af et samfund på vej mod undergangen, 

og den forargede også, da flere dansere op-

trådte nøgne.   

 

I slutningen af 1800-tallet skabte nordiske, her-

under danske, forfattere en række dramaer, 

der handlede om det moderne samfund og 

dets menneskeskæbner. Den dansk-jødiske 

Henri Nathansens (1868-1944) drama Inden 

for Murene handler om den unge jødiske pige 

Esther Levin og den unge ikke-jødiske Jørgen 

Herming, der forelsker sig i hinanden. Deres 

forhold giver problemer, fordi de har forskellig 

kulturbaggrund. Skuespillet, der giver et fint 

indblik i jødisk familieliv, blev opført første gang 

i 1912 og er blevet genopført lige siden på 

både Det Kongelige Teater og scener rundt 

omkring i Danmark. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Baletten af sylfiden af August Bournonville. 

 
 
 
 

 . 

 

 

 

 

Savage Rose. 
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I januar 1939, otte måneder før 2. Verdenskrig 

startede, havde Kjeld Abells (1901-61) skuespil 

Anna Sophie Hedvig premiere på Det Kongelige 

Teater. Skuespillet handler om lærerinden Anna 

Sophie Hedvig, der under et besøg hos sin fami-

lie i København fortæller, at hun har slået den 

grusomme og tyranniske skolebestyrerinde fru 

Møller ihjel. Anna Sophie Hedvig er et politisk 

skuespil, hvor Kjeld Abell indirekte opfordrer til 

modstand mod fascisme og nazisme. 

 

Digterpræsten Kaj Munk (1898-1944), der blev 

myrdet af nazister i 1944, skrev sit drama Niels 

Ebbesen, da han havde gjort op med sine egne 

sympatier for nazismen. Stykket bygger på en 

folkevise om den unge jyske adelsmand, Niels 

Ebbesen, der i 1340 dræber en af de store tyske 

grever, som Danmark var pantsat til. Stykket 

blev trykt og forbudt i 1942 og først opført i 1945. 

Med historien om Niels Ebbesen ville Munk 

vække danskerne til modstand mod nazismen 

og den tyske besættelsesmagt. 

 

Det var ikke blot i skuespil, men i høj grad også 

gennem revyerne, at kunstnere udtrykte mod-

stand mod nazismen. Selv om der var indført 

censur under besættelsen, lykkedes det revyfor-

fatteren Poul Henningsen at indsmugle en opfor-

dring til modstand i Kjeld Abells revy Dyveke 

(1940), hvor Liva Weel (1897-1952) sang Poul 

Henningsens vise ”Man binder os på mund og 

hånd”. Det var tilsyneladende en sang om fri 

kærlighed, men publikum kunne ikke være i tvivl 

om, at budskabet var modstand og sammenhold 

om frihedsidealer. Teksten er senere indsunget 

og udgivet af bandet Outlandish i 2004.  

 

Dansk scenekunst efter 2. Verdenskrig har gjort 

sig gældende inden for forskellige genrer. En for-

løber for nutidens standup-komedie var den 

dansk-amerikanske Victor Borges (1909-2000) 

shows med komik og musik. Han fik stor succes 

i USA med sit onemanshow Comedy in the Mu-

sic, der blev opført over 800 gange på Broadway 

i New York fra 1953-1956.   

I 1970’erne arbejdede forskellige grupper med po-

litisk teater og gadeteater, og i Holstebro åbnede 

Odin Teatret i 1966 som en international eksperi-

menterende scene.   

 

I 1960’erne og 70’erne blev tv-teateret populært, 

især med Leif Panduros (1923-77) dramatik om 

konflikter i familien og mellem generationer i en 

periode med voksende velstand i Danmark. Folk 

samledes om tv-skærmene, når Panduros stykker 

blev spillet. Et af de bedste er Farvel Thomas 

(1968) om en mand, der havner i en dyb krise og 

ensomhed, da han bliver skilt.   

 

Line Knutzon (født 1965) har fra 1980’erne og 

1990’erne været med til at forny skuespilkunsten. 

Hendes dramatik er satirisk, samfundskritisk og 

meget morsom. Det er især hendes evne til at gøre 

replikker absurde og vanvittige, der får hendes 

stykker til at leve. Hendes første større succes er 

stykket Først bliver man jo født (1994), der foregår 

blandt beboere i en opgang med lejligheder.    

 

Musical-genren, der kombinerer traditionelt skue-

spil og dialog med musik og dans, blev populær fra 

slutningen af 1970´erne og frem med genopsæt-

ning af ældre amerikanske klassikere som Chi-

cago og Guys and Dolls. Musikeren og komponi-

sten Sebastian (født 1949) har skrevet musik til 

nogle af genrens største succeser på dansk grund 

som Skatteøen (1986) og Ronja Røverdatter 

(1991). Den sidste er baseret på en fortælling af 

den svenske børnebogsforfatter Astrid Lindgren.  

 

Nye eksperimenterende scener er også åbnet fra 

1980’erne og frem, eksempelvis Dr. Dante på Fre-

deriksberg i København og Mungo Park i Allerød i 

Nordsjælland. Og med standup-genrens populari-

tet i nutiden har scenekunsten fået nye genrer, der 

har appel til et stort publikum. I den såkaldte stand-

upcomedy står komikeren på scenen og fremsiger 

jokes og underholdende historier direkte til publi-

kum. Blandt de mest kendte danske standupkomi-

kere er Casper Christensen (født 1968) og Anders 

Matthesen (født 1975). 
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    7. FILM 

 

 

En række danskere er i tidens løb blevet internatio-

nalt berømte som filmskuespillere eller som instruk-

tører. Omkring år 1900 begyndte fotografen Peter 

Elfelt (1866-1931) at optage film i Danmark. Det var 

reportager om samfundet. I 1906 blev Nordisk Film 

grundlagt af biografejeren Ole Olsen (1863-1943). 

Herefter voksede den danske filmindustri hurtigt og 

blev kendt i mange lande.  

 

Asta Nielsen (1881-1972) var Danmarks første film-

stjerne. Hun fik stor succes med roller i stumfilm og 

indspillede mange film i Tyskland i første halvdel af 

1900-tallet. Hun blev fejret for sin erotiske udstrå-

ling og sine evner til at udtrykke hele følelsesregi-

steret på lærredet.  

 

Carl Th. Dreyer (1889-1968) er den ældre danske 

filmhistories vigtigste instruktør. Film som Vredens 

Dag fra 1943 og den franske La passion de Jeanne 

d’Arc (Jeanne d'Arcs Lidelse og Død) fra 1928 har 

sikret Dreyer berømmelse. Dreyers nærbilleder og 

langsomme filmtempo udmærkede hans film. Hans 

film Ordet fra 1955 bygger på et drama af Kaj Munk, 

og filmen kulminerer med en scene, hvor en ung 

mor vækkes til live fra de døde. Dreyer skildrer det 

gribende mirakel med en fremragende brug af nær-

billeder og klip.  

 

Tidlige filmklassikere er desuden Astrid Henning-

Jensen (1914-2002) og Bjarne Henning-Jensens 

(1908-95) Ditte Menneskebarn (1946), Johan Ja-

cobsens (1912-72) Soldaten og Jenny (1947) og 

Henning Carlsens (1927-2014) Sult (1966). De tre 

film har fattigdom og udstødelse som temaer og 

bygger på henholdsvis romaner og skuespil. 

Ditte Menneskebarn foregår i begyndelsen af det 

20. århundrede og handler om en fattig pige, der 

er født uden for ægteskab og udsættes for vold 

og mishandling. Hun bliver også selv gravid uden 

at være gift og er fanget i fattigdommens onde cir-

kel. Soldaten og Jenny skildrer forholdet mellem 

en ung kvinde og en soldat, der tilfældigt mødes 

på en bar. Jenny har tidligere fået foretaget en 

abort, som dengang var forbudt, og trues nu af 

straf og udstødelse. Henning Carlsens Sult fore-

går i slutningen af 1800-tallet og handler om en 

ung forfatter, der strejfer rundt i Norges hoved-

stad Kristiania (det nuværende Oslo). Han er ble-

vet smidt ud af sit lejede værelse og har ikke 

penge til mad. Han prøver at pantsætte sine få 

ejendele, selv sine briller og knapperne i sit tøj, 

og han ydmyger sig for at skaffe et job. Hans si-

tuation bliver mere og mere desperat, alt imens 

han færdes blandt byens borgere, som om han 

ikke har problemer. 

 

Perioden fra 1950 til 1975 var en storhedstid for 

kommercielle folkekomedier. Den største succes 

og Danmarks mest sete film blev Alice O’Frede-

ricks (1899-1968) og Jon Iversens (1889-1964) 

filmatisering af Morten Korchs (1876-1954) ro-

man De røde heste (1950). Filmen fortæller den 

dramatiske historie om, hvordan en ung land-

mand redder sin gård fra at falde i skurkes hæn-

der ved at vinde et stort hestevæddeløb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Asta Nielsen. 
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Erik Balling (1924-2005) lærte af folkekomedierne 

og begejstrede publikum med filmserien Olsen-

banden på i alt 14 film, den første fra 1968. Fil-

mene er inspireret af tegnefilm og handler om en 

fiktiv dansk forbryderbande. Med Egon Olsen som 

leder har banden store, snedige planer for at begå 

et kup, der skal gøre dem til millionærer, men som 

den for det meste kommer helt galt afsted med på 

en måde, som man må grine af. 

 

Også på tv var Erik Balling en meget brugt instruk-

tør. Tv-serien Matador udspiller sig i 1930’ernes 

og 1940’ernes Danmark. Rammen om fortællin-

gen er den fiktive sjællandske provinsby Korsbæk. 

Vi følger dens indbyggere og oplever deres fami-

lieliv, karriere, kærlighed og kamp med kønsrol-

lerne. Tidens normer og vigtige historiske begiven-

heder bliver beskrevet. Seriens 24 afsnit blev før-

ste gang vist i fjernsynet i 1978-82 og er senere 

genudsendt talrige gange. Matador er den mest 

sete tv-serie i Danmark nogensinde. Manuskriptet 

blev skrevet af blandt andre forfatteren Lise Nør-

gaard (født 1917).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film for børn er en vigtig del af dansk filmkunst. Jan-

nik Hastrup (født 1941) og Flemming Quist Møllers 

(født 1942) tegnefilm Bennys badekar (1971) og 

spillefilmen Busters Verden (1984) af Bille August 

(født 1948) er klassikere inden for denne genre. Bu-

sters verden baserer sig på en roman af den popu-

lære børnebogsforfatter Bjarne Reuter (født 1950). 

I filmen møder vi Buster, der har det svært både der-

hjemme og i skolen, hvor han altid bliver mobbet. 

Men hans fantasi og evner for tryllekunst hjælper 

ham igennem mange af vanskelighederne. I 1982 

gav Folketinget danske børnefilm bedre økonomi-

ske vilkår og anerkendte dermed børnefilmgenrens 

kunstneriske betydning.   

 
 
 
 
 
 

                                           

 

Tv-serien Matador. Foto: Børge Lassen/Ritzau Scanpix. 
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Der blev også produceret fremragende film om 

børn og unge, som også var for voksne. Nils 

Malmros (født 1944) instruerede for eksempel en 

lang række film om unge, blandt andre Kundska-

bens træ (1981). Filmen handler om mobning og 

forelskelser i en klasse af pubertetsbørn. Nogle 

kammerater bliver lukket ude af fællesskabet, og 

kæresteforhold begynder og slutter meget plud-

seligt. De voksne – både lærerne på skolen samt 

forældrene – forstår ikke de unges liv og deres 

forhold til hinanden. Mange biografgængere – 

unge som voksne – genkendte sig selv i Malm-

ros’ skildring af den tidlige ungdom.   

 

Et tilbagevendende tema i danske film er Dan-

mark under den tyske besættelse (1940-45). Sø-

ren Kragh-Jacobsens (født 1947) Drengene fra 

Sankt Petri (1991) fortæller om en gruppe skole-

elever, der begynder deres egen modstands-

kamp mod den tyske besættelsesmagt. Anne-

Grethe Bjarup Riis’ (født 1965) Hvidsten Grup-

pen – nogle må dø for at andre kan leve (2012) 

omhandler jyske familiers indsats i modstands-

kampen og den høje pris, de betalte, med hen-

rettelse af familiemedlemmer. Ole Christian 

Madsens (født 1966) Flammen & Citronen 

(2008) skildrer med stor psykologisk indsigt to af 

de mest kendte modstandsfolk i Danmark.  

 

Dogme 95 var et manifest, som instruktørerne 

Lars von Trier (født 1956) og Thomas Vinterberg 

(født 1969) i 1995 skrev sammen med Søren 

Kragh-Jacobsen (født 1947) og Kristian Levring 

(født 1957). De fire ”dogmebrødre” forpligtede 

sig til at lave enkle film med fokus på den gode 

historie frem for de tekniske effekter. Dogme 95 

vakte opsigt, og flere dogmefilm blev store suc-

ceser både blandt publikum og kritikere i Dan-

mark og udlandet. Lars von Triers første dogme-

film var Idioterne (1998), der handler om en flok 

voksne mennesker, som vil provokere omgivel-

serne og realisere sig selv ved at spille ”idioter”, 

det vil sige retarderede. 

 

  

Filmen afslører på humoristisk og tragisk vis 

både gruppens selvoptagethed og omgivelser-

nes manglende tolerance. Lars von Trier vandt 

desuden i 2000 Den Gyldne Palme for musical-

filmen Dancer in the Dark (2000), der havde den 

islandske sangerinde Björk i hovedrollen. 

 

Thomas Vinterbergs familiedrama Festen (1998) 

vandt juryens specialpris (Prix du Jury) på film-

festivalen i Cannes i Frankrig i 1998, mens en 

anden af hans film Druk (2020) vandt en Oscar i 

2021. I Druk forsøger fire gymnasielærere at 

gøre sig selv og deres liv mere spændende ved 

at drikke, så de har alkohol i blodet hele dagen. 

Det går godt i begyndelsen, men efterhånden 

kommer det ud af kontrol og ender i en tragisk 

ulykke. Men det er også en film om at slippe kon-

trollen i sit liv, at vågne op, mærke livet, begynde 

at leve igen – og hvilke konsekvenser det kan 

have. Ulykken i filmen er for Thomas Vinterberg 

er en konsekvens af at mærke livet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

Thomas Vinterberg vandt en Oscar for filmen ’Druk’.  
Foto: Matt Petit/Ritzau Scanpix. 
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Også instruktørerne Gabriel Axel (1918-2014), 

Bille August og Susanne Bier (født 1960) har 

modtaget international anerkendelse. Gabriel 

Axel vandt som den første danske instruktør en 

Oscar for filmatiseringen af Karen Blixens for-

tælling Babettes Gæstebud (1987) i 1988 om, 

hvordan en streng kristen menighed, der for-

nægter livets goder, en dag får serveret et 

overdådigt måltid og derfor pludseligt bliver 

gladere og bedre mennesker.  

Bille August vandt både en Oscar og De 

Gyldne Palmer for filmen Pelle Erobreren 

(1987). Filmen er baseret på Martin Ander-

sen Nexøs verdensberømte roman fra be-

gyndelsen af det 20. århundrede. Susanne 

Bier har vundet både en Oscar og en Golden 

Globe for Hævnen (2010), som sætter fokus 

på i hvilke situationer i livet, det er henholds-

vis rigtigt og forkert at hævne sig på andre. 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
                  

                               
         

    Pelle Erobreren af Bille August. 
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DANMARKS GEOGRAFI 
 
 
 

Det danske landskab er formet af de istider, 

som i flere omgange helt har dækket det om-

råde, der i dag udgør Danmark. I nogle områder 

har isen været mere end 2 km tyk. Isen smel-

tede for cirka 11.500 år siden. 

 

Danmark er et af verdens lavest beliggende 

lande. I gennemsnit ligger Danmarks areal 34 

meter over havets overflade. Det højeste natur-

lige punkt hedder Møllehøj og ligger i det øst-

lige Jylland cirka 170 meter over havets over-

flade.   

 

Danmarks areal er på cirka 43.000 km2 (kva-

dratkilometer) og er mest dækket af frugtbar, le-

ret og sandet jord, men enkelte steder er land-

skabet meget anderledes.  

På den østlige side af øen Møn ligger der for ek-

sempel en næsten 130 m høj klint, Møns Klint. 

Også øen Bornholm og øgruppen Ertholmene, 

der ligger langt ude i Østersøen, adskiller sig fra 

det øvrige landskab. Øerne er de eneste steder i 

Danmark, hvor man kan se grundfjeldet. Dan-

mark var tidligere dækket af skov, men i dag er 

næsten 2/3 af landet opdyrket.  

 

Danmark består af en halvø (Jylland) og 443 

navngivne øer. Der lever dog kun mennesker på 

cirka 80 af de danske øer – resten er små og ube-

boede. Den største ø er Sjælland. Syd for Sjæl-

land ligger øerne Lolland og Falster. På grund af 

de mange øer har Danmark en meget lang kyst-

linje, nemlig 7.300 km. Nordsøen er det største af 

havene omkring Danmark.
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Det ligger ud for den jyske vestkyst og kaldes 

også for Vesterhavet. Nord for Sjælland og Fyn 

ligger farvandet Kattegat, der mod syd er forbun-

det med Østersøen af de tre stræder Lillebælt, 

Storebælt og Øresund. Det er kun i Sønderjyl-

land, den sydligste del af Jylland, at der er en fast 

landgrænse (på 68 kilometer) til et naboland, og 

det er til Tyskland. 

 

Danmark er i dag forbundet med flere broer og 

tunneller. I 1935 blev den første bro over Lille-

bælt mellem Jylland og Fyn indviet, og i 1970 åb-

nede endnu en Lillebæltsbro. I 1997 blev Store-

bæltsforbindelsen mellem Fyn og Sjælland ind-

viet for jernbanetrafik og året efter i 1998 for bil-

trafik. I 2000 blev der med Øresundsforbindelsen 

skabt en fast forbindelse over farvandet Øresund 

mellem Sjælland og nabolandet Sverige. 

 

Danmarks hovedstad og største by er Køben-

havn, der ligger på den østlige del af Sjælland. 

Aarhus er den største by i Jylland. Den ligger på 

Jyllands østkyst og er Danmarks næststørste by. 

Den største by på Fyn er Odense; det er landets 

tredjestørste by. 

 
Navnet København betyder oprindelig ”Køb-

mændenes Havn”. I 1000-tallet var byen et fi-

skerleje, der hed Havn. Men i 1167 byggede bi-

skop Absalon en borg på stedet. Absalon beteg-

nes derfor som Københavns grundlægger. By-

ens gode placering ved handelsruterne ind og ud 

af Østersøen har været vigtig op gennem histo-

rien. I dag bor cirka en tredjedel af Danmarks be-

folkning i hovedstadsområdet, det vil sige i selve 

København og de kommuner, der ligger omkring 

København. 

 

De vigtigste råstoffer i Danmark har i de senere år 

været den olie og naturgas, der ligger i havbunden 

under den danske del af Nordsøen. Danmark har 

siden slutningen af 1990’erne eksporteret mere 

energi, end landet har importeret. Udvindingen af 

olie og naturgas har derfor relativ stor betydning 

for den danske økonomi, men i december 2020 

besluttede Folketinget at afslutte denne produk-

tion senest i 2050. Det skyldes blandt andet et øn-

ske om grøn omstilling til vedvarende energi samt 

faldende priser på olie og gas og dermed, at pro-

duktionen fremover ikke forventes at give væsent-

ligt overskud.
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               DET DANSKE FLAG 
 

 

 
 
 

Det danske nationalflag, Dannebrog, er et hvidt 

kors på rød baggrund. Dannebrog betyder ”da-

nernes fane” eller ”rødfarvet fane”. Selv om legen-

den fortæller, at Dannebrog faldt ned fra himlen 

under et militært slag i Estland i 1219 og sikrede 

danskerne sejren, er flaget i virkeligheden nok en 

fane, som allerede blev brugt af de riddere, der i 

Middelalderen drog på korstog. 

 
Dannebrog regnes som et af verdens ældste nati-

onale flag og har siden 1400-tallet været brugt 

som fane, når danske konger drog i krig. Op gen-

nem 1600- og 1700-tallet var det kun myndighe-

derne og flåden, der brugte det danske national-

flag. 

 

Men fra midten af 1800-tallet blev det populært i 

befolkningen at flage. I dag flager mange dan-

skere med Dannebrog ved festlige lejligheder, for 

eksempel en privat fødselsdag eller en officiel 

mærkedag. Flaget bruges også ved begravelser 

og bisættelser, hvor flaget kun hejses halvt op på 

flagstangen.  

 

På bestemte datoer skal alle offentlige myndighe-

der flage. Det skal de for eksempel ved kirkelige 

højtider, og når kongehusets medlemmer har fød-

selsdag. Mange virksomheder og privatpersoner 

markerer også disse dage ved at hejse Danne-

brog. Også historiske mærkedage markeres ved 

at flage med Dannebrog. Det gælder for eksempel 

Danmarks befrielse den 5. maj og grundlovsdag 

den 5. juni. 

 

I Danmark er det ikke tilladt at flage med andre 

landes flag end det danske uden tilladelse fra po-

litiet. Man må dog gerne flage med Grønlands 

flag, Færøernes flag, de andre nordiske landes 

flag samt FN-flaget og EU-flaget uden politiets til-

ladelse. 
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KONGEHUSET 
 
 

 
 

Det danske kongehus er blandt verdens ældste. 

Det er over tusind år gammelt og kan med sikker-

hed føres tilbage til kongerne Gorm den Gamle og 

Harald Blåtand i 900-tallet. Fra 1448 til 1863 blev 

Danmark regeret af slægten Oldenborg og derefter 

af slægten Glücksborg, som har samme forfædre 

som oldenborgerne. Danmarks nuværende mo-

nark er siden 1972 Dronning Margrethe den 2., 

som tilhører denne slægt. 

 
Danmark er et konstitutionelt monarki. Det bety-

der, at monarkiet fungerer inden for rammerne af 

grundloven og demokratiet. Monarken (kongen el-

ler dronningen) er ikke politisk valgt, men arver tro-

nen. Dronningen har ikke nogen reel politisk magt. 

Hun blander sig ikke i det politiske liv, giver ikke 

udtryk for politiske holdninger og kan til gengæld 

ikke stilles til ansvar for regeringsførelsen. En 

række af dronningens formelle opgaver er dog 

knyttet til det politiske liv. Hun deltager blandt an-

det ved Folketingets åbning den første tirsdag i ok-

tober og medvirker, når der skal udnævnes mini-

stre eller dannes en ny regering.  

 

Dronningen underskriver de af Folketinget og re-

geringen vedtagne love sammen med den politisk 

ansvarlige minister. Det sker på statsråd på Chri-

stiansborg, hvor dronningen mødes med regerin-

gens ministre.  

 

 
Dronningen er desuden vært, når Danmark modta-

ger statsbesøg, ligesom hun repræsenterer landet 

ved statsbesøg i udlandet. Dronningen varetager 

herudover en lang række andre formelle og repræ-

sentative opgaver i Danmark. 

 

Dronningen og kongehuset er et nationalt samlings-

punkt. Kongehuset har en central placering i dan-

skernes historie og er meget populært i befolknin-

gen. Mange følger for eksempel med via tv, når 

dronningen nytårsaften holder sin traditionsrige tale 

fra kongefamiliens hjem på Amalienborg i Køben-

havn eller fra residensen på Fredensborg Slot. 

 
Dronningen var gift med prins Henrik, som døde i 

2018. Kronprins Frederik er regentparrets ældste 

søn og overtager en dag tronen som Frederik den 

10. Kronprins Frederik er gift med kronprinsesse 

Mary. Deres søn, prins Christian, er den næste i ar-

vefølgen. Han vil en dag overtage tronen efter sin 

fader og da formentlig som kong Christian den 11. 

 

 
 
Dronningen og en del af den kongelige familie.  
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INDVANDRING TIL DANMARK GENNEM 
TIDERNE 

 

 
Den danske befolkning er forholdsvis homogen. 

Det vil sige, at de fleste har samme sprog, kultur 

og historie. Alligevel har mennesker fra andre 

lande gennem tiderne bosat sig permanent i lan-

det. De er blandt andet kommet som flygtninge, for 

at arbejde, eller fordi de er blevet gift med en dan-

sker. Der er tale om mange hundrede års indvan-

dring, som har sat et vist præg på den danske be-

folkning, det danske sprog og den danske kultur. 

Indvandringen til Danmark har dog været klart 

størst i nyere tid. Særligt i løbet af de sidste årtier 

er antallet af indvandrere og efterkommere i Dan-

mark steget markant – fra cirka 150.000 i 1980 til 

cirka 815.000 i 2020.  

 

Jøderne er et eksempel på en minoritet, der har 

været længe i Danmark. De første jøder kom til 

Danmark i 1600-tallet på invitation fra kongen. Jø-

derne fik en blandet modtagelse og tilværelse, og 

for at få opholdstilladelse skulle de betale et stort 

pengebeløb og underkaste sig en strengere lovgiv-

ning end resten af befolkningen. I slutningen af 

1700-tallet levede der cirka 1.600 jøder i Køben-

havn. Jøderne fik gradvist flere rettigheder, og med 

det såkaldte ”Jødiske Frihedsbrev” i 1814 blev jø-

derne næsten ligestillet med andre danskere. I be-

gyndelsen af 1900-tallet ankom yderligere cirka 

3.000 jøder til Danmark. De var på flugt fra fattig-

dom og forfølgelse i Rusland.  

 

Med tiden blev jøderne en accepteret og godt inte-

greret del af det danske samfund. Blandt andet 

derfor blev langt de fleste danske jøder hjulpet til 

Sverige af danske medborgere i 1943 under det 

nazistiske Tysklands besættelse af Danmark. Der-

med undgik de samme omfattende folkedrab, som 

jøderne i krigens øvrige tysk kontrollerede områ-

der. 

 

I tiden omkring de to verdenskrige (1914-18 og 

1939-45) var det især krigsflygtninge, der kom til 

Danmark. Den største gruppe var de knap 240.000 

krigsflygtninge fra Tyskland, som kom i slutningen 

af eller lige efter besættelsestiden (1945). 

 

 

Herudover kom der omkring 23.000 krigsflygtninge 

fra navnligt Sovjetunionen og de baltiske lande, Est-

land, Letland og Litauen. I slutningen af 1940’erne 

var langt hovedparten af disse flygtninge dog vendt 

tilbage til deres hjemlande. 

 

I de første årtier efter 2. Verdenskrig var det først 

og fremmest flygtninge fra de østeuropæiske lande, 

der kom til Danmark; ungarske flygtninge som følge 

af opstanden i Ungarn i 1956, tjekkoslovakker, der 

flygtede under den sovjetiske invasion i Tjekkoslo-

vakiet i 1968, og polske jøder, der var tvunget til at 

forlade Polen på grund af en antisemitisk bølge i 

landet i 1968-69.  

 

Indvandringen i 1960’erne var dog i særlig grad 

præget af gæstearbejdere fra især Tyrkiet, Pakistan 

og det tidligere Jugoslavien. De opfyldte et stort be-

hov for udenlandsk arbejdskraft på det danske ar-

bejdsmarked.  

                       

                                                                                                
 
Dansk fiskekutter med jødiske flygtninge på vej mod den sven-
ske kyst i 1943. Foto: Nationalmuseet. 
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En stor del bosatte sig permanent i Danmark 

og fik senere deres familier til landet. Dét var 

nemlig stadig muligt trods det stop for indvan-

dring, der blev indført i 1973. 

 

I 1970’erne, 1980’erne og 1990’erne kom der 

igen flygtninge til Danmark. Der var ikke mindst 

tale om flygtninge fra krigen mellem Irak og 

Iran (1980-88) og borgerkrigen i Jugoslavien 

(1991-95). Desuden kom der også flygtninge 

fra blandt andet Vietnam, Sri Lanka, Somalia 

samt palæstinensiske flygtninge, som navnlig 

flygtede fra borgerkrigen i Libanon.  

 

Mellem 2000 og 2020 ankom især mennesker 

fra Afghanistan, Mellemøsten og Afrika på flugt 

fra krig og fattigdom. Antallet af asylansøgere, 

som kom til Europa og Danmark, nåede sit høj-

depunkt under den såkaldte flygtningekrise, 

hvor i alt 21.000 søgte asyl i Danmark i 2015.  

Den største gruppe var flygtet fra borgerkrigen i 

Syrien. Derudover er der i samme periode også 

kommet mange flere udlændinge til Danmark for 

at arbejde. De er kommet fra hele verden, men 

størstedelen fra andre EU-lande. Antallet af ind-

vandrere og efterkommere fra andre EU-lande er 

steget fra 116.000 i 2000 til 275.000 i 2020. EU-

borgere har ret til frit at arbejde i andre EU-lande, 

og størstedelen af stigningen kan tilskrives udvi-

delserne af EU i 2004, 2007 og 2013 med i alt 11 

østeuropæiske lande. Disse har medført, at 

mange østeuropæere er flyttet til Vesteuropa, her-

under Danmark, hvor lønningerne generelt er hø-

jere og levevilkårene bedre.  

  

De 10 lande, som flest indvandrere og efterkom-

mere i Danmark har oprindelse i, er i 2021 således 

Tyrkiet (65.000), Polen (49.000), Syrien (44.000), 

Rumænien (35.000), Tyskland (35.000), Irak 

(34.000), Libanon (28.000), Pakistan (26.000), 

Bosnien-Hercegovina (23.000) og Iran (22.000). 
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RIGSFÆLLESSKABET MELLEM DANMARK, 
GRØNLAND OG FÆRØERNE 

 

 
Danmark er i rigsfællesskab med Grønland og 

Færøerne. Grundloven gælder for alle tre dele af 

Danmarks rige, der har dronningen som stats-

overhoved. Færøerne og Grønland vælger hver 

to medlemmer til Folketinget. Grønland og Fæ-

røerne vedtager på en lang række områder de-

res egne love og har deres egen forvaltning. På 

de øvrige områder vedtager Folketinget lovene 

også for Grønland og Færøerne, og forvaltnin-

gen ligger hos de danske myndigheder. Dette 

gælder blandt andet for udenrigs- og sikkerheds-

politik samt valuta- og pengepolitik. I 2005 fik 

Grønland og Færøerne mulighed for hver især 

eller sammen at forhandle og indgå visse inter-

nationale aftaler på rigets vegne. 

 

Grønland 

Grønland er med 2,1 millioner km2 verdens stør-

ste ø, cirka lige så stor som Tyskland, Frankrig, 

Storbritannien, Spanien, Italien og Grækenland 

tilsammen. Grønland ligger langt mod nord – 

nordøst for Canada. Grønlands areal udgør 98 

procent af arealet for det samlede kongerige 

(Danmark, Grønland og Færøerne). Det meste 

af Grønland er dækket af is, og de cirka 57.000 

indbyggere bor langs kysten. Cirka 18.000 bor i 

hovedstaden Nuuk (Godthåb), som er Grøn-

lands største by. 

 

Grønland har været beboet i årtusinder. Fra om-

kring 2500 før Kristus immigrerede mindre grup-

per af arktiske jægerfolk i flere omgange fra Ca-

nada. Både Grønlands nord-, vest- og østkyst 

blev befolket, og forskellige fangerkulturer op-

stod. Fund af blandt andet dyreknogler viser, at 

de nordlige kulturer har været afhængige af mo-

skusoksejagt, mens de sydlige kulturer har er-

næret sig ved sælfangst og rensdyrjagt.  

 

 

 

 

 

Nutidens grønlandske folk, inuitterne, nedstam-

mer direkte fra den såkaldte Thulekultur. De ind-

vandrede fra Alaska og Canada omkring 1200 ef-

ter Kristus til det nordvestlige Grønland, og Thule-

kulturen bredte sig senere til Sydgrønland.  

Arkæologiske fund viser, at islændinge allerede i 

900-tallet efter Kristus bosatte sig i Grønland. 

 

 Disse såkaldte nordboere blev herefter i Grønland 

indtil 1400-tallet. I 1500- og 1600-tallet sendte den 

danske konge en række ekspeditioner af sted, 

men en fast dansk tilstedeværelse på Grønland 

slog først rod i 1700-tallet. I 1721 rejste præsten 

Hans Egede til øen for at handle og gøre den grøn-

landske befolkning kristen, og i 1728 grundlagde 

han kolonien Godthåb, som i dag er hovedstad i 

Grønland (på grønlandsk: Nuuk). 

 

Under 2. Verdenskrig blev Grønland i modsæt-

ning til Danmark ikke besat af tyskerne. I strid 

med den tyske besættelsesmagts – og dermed 

også den danske regerings – ønsker indgik Dan-

marks ambassadør i Washington DC Henrik 

Kauffmann i 1941 en aftale med USA, som gav 

amerikanerne lov til at oprette militære baser i 

Grønland. Det var blandt andet nødvendigt for at 

beskytte og forsyne indbyggerne i Grønland. Ame-

rikanerne ønskede omvendt at forhindre, at andre 

lande – særligt Tyskland – besatte Grønland, og 

derudover skulle USA bruge mineraler fra Grøn-

lands undergrund til sin krigsproduktion. 

 

Efter 2. Verdenskrig fortsatte USA med at have 

militære baser i Grønland efter aftale med Dan-

mark. I begyndelsen af 1950’erne byggede ame-

rikanerne en base i Thule i Nordgrønland, hvor-

ved bopladsen for flere grønlandske familier blev 

flyttet for at give plads til basen. Thulebasen var 

central for luftforsvaret af USA og NATO, og den 

bruges den dag i dag stadig af USA. 
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Indtil 1953 var Grønland en koloni under Danmark. 

Ved grundlovsændringen i 1953 kom Grønland 

under grundloven på lige fod med   Danmark og 

Færøerne. Grønland og Danmark blev i 1978 

enige om hjemmestyre for Grønland. Efter en fol-

keafstemning fik Grønland ved lov hjemmestyre i 

1979, som indebar, at Grønland gradvist i de føl-

gende år overtog ansvaret for (og muligheden for 

at vedtage egne love på) en række områder, for 

eksempel socialpolitik, skatter og afgifter samt un-

dervisning. I 2009 blev hjemmestyreordningen er-

stattet med en selvstyreordning, der gav Grønland 

mulighed for at få selvbestemmelse på flere områ-

der. Det gælder blandt andet retsvæsen samt for-

valtning af ressourcer og råstoffer i undergrunden. 

Desuden blev det fastslået, at grønlænderne er et 

folk i egen ret med adkomst til fuld selvstændig-

hed, når de selv ønsker det. 

 
Grønlands nationaldag er den 21. juni, fordi det er 

årets længste og lyseste dag. Selvstyreordningen 

trådte derfor i kraft den 21. juni 2009.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grønlandsk hundeslæde. 
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Selvstyret består af Grønlands Landsting 

(Inatsisartut), der er en folkevalgt og lovgivende 

forsamling, og en forvaltning, der ledes af Grøn-

lands Landsstyre (Naalakkersuisut). Landsstyret 

svarer til en regering og har den politiske le-

delse. Landstinget har 31 medlemmer, der væl-

ges for fire år ad gangen. Formanden for lands-

styret (landsstyreformanden) vælges af Lands-

tinget. Landstinget vedtager lovene på alle de 

områder, som selvstyret har overtaget. Det dre-

jer sig blandt andet om følgende områder: soci-

alvæsen, undervisning, sundhedsvæsen, skat-

ter og afgifter, bolig, erhvervsfiskeri og jagt, rå-

stoffer, kommunale forhold, miljø, kultur og fritid 

samt infrastruktur.  

 

Grønland modtager et økonomisk tilskud fra den 

danske stat på knap 4 milliarder kroner om året, 

der dækker godt halvdelen af selvstyrets udgif-

ter. Fiskeri, især af rejer, er den vigtigste ek-

sportindtægtskilde for det grønlandske samfund. 

Med selvstyreordningen fra 2009 blev det fast-

slået, at indtægter fra råstofaktiviteter i Grønland 

tilfalder Grønlands selvstyre. Samtidig blev det 

vedtaget, at sådanne indtægter skulle medføre 

en reduktion i den danske stats tilskud til Grøn-

land. 

 

Grønland blev som en del af kongeriget Dan-

mark medlem af EF (nu EU) i 1973, men blev 

efter en folkeafstemning i Grønland meldt ud 

igen i 1985. 

               

Kort over Grønland. 
 

 

 Grønlandsk havn. 
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Færøerne 
 
Færøerne er en øgruppe bestående af 18 øer på 

i alt 1.400 km2, der ligger i Atlanterhavet mellem 

Skotland, Island og Norge. Færøerne har 52.000 

indbyggere. Cirka 20.000 af dem bor i hovedsta-

den Tórshavn, Færøernes største by. 

 

Færøerne blev først befolket i 600-tallet af irske 

munke, der bosatte sig på øerne. Munkene blev 

imidlertid hurtigt fortrængt af vikinger fra primært 

Norge, der foretog en omfattende bosættelse af 

Færøerne. Dermed blev Færøerne en del af det 

nordatlantiske kultur- og handelsfællesskab. 

 
I løbet af middelalderen blev Færøerne under-

lagt den norske konge og fulgte således i 1380 

med Norge ind i unionen med Danmark. I 1816 

blev Færøerne et dansk amt. Færøerne kom un-

der grundloven i 1849. Da Danmark i 1940 blev 

besat af tyskerne, blev Færøerne besat af Stor-

britannien. 

 

Efter 2. Verdenskrig indledtes forhandlinger om 

en hjemmestyreordning for Færøerne. En folke-

afstemning på Færøerne viste imidlertid et me-

get lille flertal for uafhængighed af Danmark. Ef-

ter et nyt valg til Lagtinget blev der enighed mel-

lem Færøerne og Danmark om hjemmestyre for 

Færøerne, som derfor blev i rigsfællesskab med 

Danmark. Færøerne fik hjemmestyre ved lov i 

1948. Hjemmestyret består af Lagtinget (en fol-

kevalgt og lovgivende forsamling) og en forvalt-

ning, der ledes af et landsstyre (det vil sige den 

politiske ledelse). Lagtinget kan have op til 33 

medlemmer, der vælges for fire år ad gangen. 

Formanden for landsstyret (lagmanden) vælges 

af Lagtinget. Lagtinget vedtager lovene på alle 

de områder, som hjemmestyret har overtaget.  

 

Det drejer sig blandt andet om følgende områ-

der:  socialvæsen, undervisning, skat, bolig, fi-

skeri, råstoffer i undergrunden, kommunale 

forhold, kultur og fritid samt infrastruktur. I 

2005 blev den færøske hjemmestyreordning 

udvidet. 

 
 

 

 

 

 

 

Færøerne kan i dag overtage alle områder, bortset fra 

statsforfatningen, statsborgerskab, Højesteret, uden-

rigs-, forsvars- og sikkerhedspolitik samt valuta- og 

pengepolitik. Færøerne modtager et økonomisk tilskud 

fra den danske stat på cirka 650 millioner kroner om 

året. Fiskeri er den vigtigste eksportindtægtskilde for 

det færøske samfund. Da Danmark blev medlem af EF 

(EU) i 1973, valgte Færøerne at stå udenfor. 

 

 

                

Kort over Færøerne. 

  

 Trøllanes på Færøerne. 
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DANMARK OG NORDEN 
 

Danskerne føler, at de i særlig grad har stærke 

bånd til deres nordiske nabolande. Det skyldes, 

at der er væsentlige historiske, kulturelle, politi-

ske og sproglige fællestræk mellem landene. 

Man taler derfor ofte om en slags ”familie” af de 

fem nordiske lande Danmark, Sverige, Norge, 

Finland og Island. Et meget synligt symbol på 

dette fællesskab er, at alle de fem lande – med 

forskellige farvekombinationer – har det samme 

kors i deres flag. 

 

Geografi og befolkning 

De fire øvrige nordiske lande har en noget an-

derledes geografi end Danmark, som udgør et 

lille og forholdsvis tæt befolket areal. Både Sve-

rige, Norge, Finland og Island er langt større, 

men til gengæld er de Europas fire tyndest be-

folkede lande. Disse lande har generelt et kol-

dere klima end Danmark og meget større om-

råder med vild natur og flere steder (særligt i 

Norge) også med bjerge.  

 

Sverige er med 10,2 mio. indbyggere det land i 

Norden med den største befolkning. Island har 

med kun 360.000 indbyggere den klart mindste 

befolkning – det er ikke mange flere end i Aar-

hus. Både Finland (5,5 mio.) og Norge (5,4 

mio.) har et indbyggertal næsten som Dan-

marks på 5,8 mio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historien skiller og samler 

De nordiske landes historie er i høj grad vævet 

sammen. Forholdet har dog ikke altid været har-

monisk. Kalmarunionen (1397-1523), som er den 

eneste periode, hvor hele Norden har være for-

enet politisk, endte med, at Sverige brød ud efter 

årtiers hård kamp. Dette blev efterfulgt af en tid 

(1563-1721) med mange store krige mellem Dan-

mark-Norge på den ene side og Sverige på den 

anden om magten over Norden og Østersøen. I 

Danmark betegnes disse krige ofte som ”sven-

skekrigene”. 

 

Der er også kapitler i historien, som de nordiske 

befolkninger sammen ser tilbage på med en vis no-

stalgi. Vikingetiden og den gamle nordiske myto-

logi (asatroen) udgør et vigtigt fællestræk i både 

Danmarks, Sveriges, Norges og Islands historie. 

Dengang taltes der også det fælles sprog oldnor-

disk, som både det nuværende danske, svenske, 

norske og islandske sprog har udviklet sig fra. De 

fire sprog er således nært beslægtede. Siden mid-

delalderen har dansk, svensk og norsk, i modsæt-

ning til islandsk, optaget mange ord fra andre 

sprog – først og fremmest fra tysk. De tre sprog har 

bevaret og videreudviklet så mange fællestræk, at 

danskere, svenskere og nordmænd forholdsvis let 

kan læse og forstå hinandens sprog.    
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Størstedelen af den finske befolkning har helt an-

dre rødder end befolkningen i de andre nordiske 

lande, og det finske sprog er derfor meget ander-

ledes. Men i Finland er både finsk og svensk offi-

cielle sprog, og næsten alle elever lærer begge 

sprog i skolen. Det skyldes, at Finland har været 

styret fra Sverige fra 1200-tallet frem til 1809 og 

derfor længe har været præget betydeligt af 

svensk sprog og kultur og i øvrigt har et svensk-

sproget mindretal. Og i Island er det også – på 

grund af landets langvarige tilknytning til Danmark 

(1380-1944) – almindeligt at lære dansk i skolen 

som fremmedsprog. Således er der bevaret en vis 

sproglig sammenknytning af alle 5 lande.  

 

De nordiske lande blev alle kristne og bekendte sig 

til den katolske tro i vikingetiden og middelalderen. 

I forbindelse med reformationen i 1500-tallet brød 

de nordiske kirker med katolicismen og paven for 

i stedet at blive protestantiske (luthersk-evangeli-

ske). Det har været den dominerende trosretning i 

Norden frem til i dag.   

 

Norden efter 1945 

Siden 2. Verdenskrig har de nordiske lande særligt 

gjort sig bemærket ved, at de er lykkedes med 

både at blive nogle af rigeste lande i verden og 

samtidig være blandt de lande med størst økono-

misk lighed. Man taler ofte om den nordiske vel-

færdsmodel. Den er blandt andet kendetegnet 

ved, at staten tilbyder en lang række af velfærds-

ydelser (for eksempel uddannelse, sundhed og 

ældrepleje) til alle borgere, og ved at denne vel-

færd betales i fællesskab af hele befolkningen via 

skatter og afgifter.    

 

Landenes udenrigspolitik har både forskelligheder 

og fællestræk. Deres forhold til EU og NATO er 

forskellige. Sverige og Finland er ikke med i 

NATO, mens Norge og Island står uden for EU.  

Danmark er det eneste nordiske land, som er med-

lem af begge organisationer. Omvendt er alle de 

nordiske lande kendt for at prioritere FN og inter-

nationalt fredsarbejde højt og er også blandt de 

lande i verden, som giver mest af sin velstand til 

udviklingsbistand i den fattige verden 

Endvidere er der et officielt nordisk samarbejde, 

som har til formål at styrke de politiske, økonomi-

ske og kulturelle bånd i Norden, for eksempel in-

den for miljø, kultur og forskning. Der samarbejdes 

blandt andet i Nordisk Råd med politikere fra de 

nationale parlamenter og i Nordisk Ministerråd 

med ministre fra landenes regeringer. Medlem-

merne er Danmark, Sverige, Norge, Island og Fin-

land samt de selvstyrende områder Grønland og 

Færøerne (under Danmark) og Ålandsøerne (un-

der Finland). 

 

 

 

 

 
 
 

                

Aurlandsfjorden i det vestlige Norge. 
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DANSK VIDENSKAB OG TÆNKNING 
 

 
 

Forskning og innovation er i dag en af grundfor-

udsætningerne i dansk økonomi og dermed 

dansk velfærd. Dansk forskning foregår i vid ud-

strækning ved de danske universiteter, men der 

forskes også på for eksempel universitetshospita-

ler, museer, biblioteker og arkiver. Herudover fo-

regår meget forskning i det private erhvervsliv. 

Særligt inden for medicin, biokemi og teknologi er 

Danmark internationalt kendt for sin forskning.  

 

Dansk forskning på internationalt niveau har rød-

der langt tilbage i tiden. Flere danske videnskabs-

mænd har i tidens løb været med til at præge den 

internationale videnskabelige udvikling.  

 

En af de første danske videnskabsmænd var 

astronomen Tycho Brahe (1546-1601), en skånsk 

adelsmand, som i 1559 kom til København for at 

studere på universitetet. Han var en matematisk 

begavelse, konstruerede astronomiske redskaber 

og foretog den hidtil mest præcise kortlægning af 

stjernehimlen. En af Tycho Brahes store bedrifter 

var at opdage en ny stjerne, Nova Stella, i stjer-

nebilledet Cassiopeia. Tycho Brahes observatio-

ner fik ikke mindst betydning, fordi den verdens-

berømte tyske astronom Johannes Kepler (1571-

1630) brugte dem til at udforme sine banebry-

dende love om, hvordan planeterne bevæger sig 

omkring solen.  

 

Niels Steensen (1638-86) bidrog også med ny vi-

denskab i 1600-tallet. Ligesom Tycho Brahe an-

erkendte han ikke de vedtagne forklaringer, men 

lagde vægt på sine egne observationer. Niels 

Steensen var uddannet læge og rejste til Neder-

landene, hvor han gjorde vigtige opdagelser in-

den for anatomi, det vil sige kroppens opbygning. 

Blandt andet var han den første til at vise, at hjer-

tet er en muskel og ikke, som man hidtil ofte tro-

ede, hjemsted for sjæl og følelser.  

Astronomen og fysikeren Ole Rømer (1644-1710) 

gjorde en vigtig videnskabelig opdagelse, da han 

i 1676 fandt ud af, at lyset havde ”en tøven”, det 

vil sige, at det ikke udbreder sig med det samme, 

men bevæger sig med en given hastighed fra kilde 

til modtager. Senere beskrev han nye metoder til 

at måle vægt og afstand. Han gjorde også forar-

bejdet til at få indført den nuværende (gregorian-

ske) kalender i Danmark i år 1700. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

   Tycho Brahe. 
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Frem til begyndelsen af 1700-tallet vidste man 

ikke, om Asien og Nordamerika var landfast 

med hinanden. For at udforske dette spørgs-

mål udsendte den russiske zar (kejser) Peter 

den Store i 1725 en ekspedition, som blev le-

det af den danske søofficer Vitus Bering (1681-

1741). I 1728 lykkedes det Vitus Berings ek-

spedition at sejle op gennem det stræde, som 

adskiller Sibirien og Alaska, og dermed påvise, 

at Asien og Nordamerika er adskilt af vand. 

Nogle år senere vendte Vitus Bering tilbage 

som leder af en ny og endnu større ekspedi-

tion, der skulle kortlægge Alaskas kyst. På vej 

hjem strandede ekspeditionen på en lille øde ø 

ud fra Ruslands østkyst, hvor den måtte over-

vintre i ekstrem kulde og uden træ til opvarm-

ning. Mange døde, herunder Vitus Bering selv. 

Han er begravet på øen, som i dag bærer hans 

navn, Bering Øen, ligesom havet, den ligger i, 

hedder Beringhavet, og det stræde, der adskil-

ler Sibirien og Alaska, hedder Beringstrædet.  

 

I 1820 opdagede fysikeren H. C. Ørsted (1777-

1851), at elektrisk strøm fremkalder magne-

tisme, den såkaldte elektromagnetisme.  En 

sammenhæng mellem elektricitet og magne-

tisme var allerede blevet beskrevet af den itali-

enske filosof Romagnosi i 1802, men Ørsteds 

arbejde var mere dybtgående og vandt udbre-

delse i videnskabelige kredse. Opdagelsen af 

elektromagnetisme lagde grunden til den tek-

nologiske brug af elektricitet i samfund og pro-

duktion. Det var endvidere hans ambition at 

gøre naturvidenskaben tilgængelig og forståe-

lig for en større del af befolkningen. Blandt an-

det gjorde han en indsats for at give videnska-

belige begreber og betegnelser danske ord, for 

eksempel fandt han på ordene ilt og brint. 

Rasmus Rask (1787-1832) hører til 1800-tallets 

betydeligste danske forskere, selv om hans ar-

bejde ikke i samtiden var særlig kendt i offentlig-

heden. Hans studier i oldislandsk grundlagde 

nordisk sprogvidenskab. Hans kendskab til et 

stort antal sprog gjorde ham i stand til at sam-

menligne lyde og grammatik mellem sprogene 

med henblik på at bestemme sprogenes slægt-

skab.   

 

Danmark har også markeret sig internationalt in-

den for filosofien. Det skyldes først og fremmest 

Søren Kierkegaard (1813-55). I sine 42 leveår 

nåede han at skrive en række betydningsfulde 

værker inden for filosofi, teologi, psykologi og 

digtning. Enten - Eller fra 1843 er et af hans vig-

tigste værker. Søren Kierkegaard anses som 

grundlægger af den eksistentialistiske filosofi, 

som antager, at ethvert menneske bliver den, det 

er, gennem de valg, det træffer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

Søren Kirkegaard. 
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DANSK VIDENSKAB I NYERE TID 

Den dansk-grønlandske polarforsker Knud Ras-

mussen (1879-1933) har haft stor betydning for ud-

forskningen af Grønland og andre arktiske områ-

der. På sine i alt syv ekspeditioner, de såkaldte 

Thule-ekspeditioner (1912-33), kortlagde han om-

rådernes geografi, indsamlede tusindvis af gen-

stande (for eksempel jagtredskaber, smykker og 

pelse) og en omfattende viden om inuitterne (en 

række arktiske folkeslag). Af særlig betydning reg-

nes hans femte og største ekspedition (1921-24), 

hvor han rejste på hundeslæde 18.000 km fra 

Grønland gennem det nordlige Canada, Alaska og 

videre over det frosne Beringstræde til det østlige 

Sibirien. På sin lange rejse udforskede han flere 

inuitbosættelser og fik således blandt andet påvist, 

at der på tværs af meget store afstande findes en 

fælles kultur, mytologi og traditioner blandt forskel-

lige inuitstammer.     

 

I det 20. århundrede opnåede den danske fysiker 

Niels Bohr (1885-1962) international berømmelse. 

Som ung opstillede han en model for atomers op-

bygning. For den fik han i 1922 Nobelprisen i fysik. 

Hans vigtigste videnskabelige opdagelse var dog 

inden for den såkaldte kvantemekanik, hvor Niels 

Bohr arbejdede sammen med andre førende inter-

nationale forskere. Niels Bohr deltog aktivt i den 

politiske debat om atomenergi og atomvåben, som 

hans forskning havde gjort det muligt at udvikle. 

 

Seismologen og geofysikeren Inge Lehmann 

(1888-1993) påviste i en artikel i 1936 via observa-

tioner af jordskælv på New Zealand, at Jorden har 

en indre kerne. Hun fik succes som forsker i USA, 

og hendes studier blev brugt af det amerikanske 

militær til at udregne sprængkraften ved prøve-

sprængninger af sovjetiske atombomber under 

Den Kolde Krig.  

 

 

 

I 1997 modtog den danske læge og videnskabs-

mand Jens Christian Skou (1918-2018) Nobel-

prisen i kemi for sin opdagelse af den såkaldte 

natrium-kaliumpumpe, som pumper de kemiske 

stoffer natrium og kalium henholdsvis ud og ind 

af menneskekroppens celler. Fejl i natrium-kali-

umpumpen fører til hjerte- og nervesygdomme. 

Jens Christian Skou var professor ved Aarhus 

Universitet, og der gik 40 år, fra han skrev sin 

første artikel om sin opdagelse, til han modtog 

Nobelprisen.  

  

Niels Bohr. 
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Inden for fysikken har Lene Vestergaard Hau (født 

1959) markeret sig internationalt. Lene Vester-

gaard Hau blev for alvor kendt i offentligheden, da 

hun i 1999 nedsatte lysets udbredelseshastighed. 

I 2001 formåede hun at bremse en lysimpuls fuld-

stændigt. Lene Vestergaard Hau er professor ved 

Harvard University i USA.  

 

                    

Lene Vestergaard Hau.  
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KIRKE OG RELIGION I DANMARK 
 
 

Der er religionsfrihed i Danmark. Den sikrer, at bor-

gerne har ret til at forene sig i trossamfund for at 

dyrke deres tro på den måde, de ønsker. Religions-

friheden blev indskrevet i grundloven i 1849 som en 

af de grundlæggende frihedsrettigheder i det nye de-

mokrati.  

 
Religionsfriheden indebærer, at den enkelte bor-

ger kan dyrke den religion, han eller hun ønsker. 

Og alle kan frit skifte religion. Man kan også vælge 

ikke at være troende. Alle borgere i Danmark har 

de samme borgerlige og politiske rettigheder, uan-

set om de har den ene, den anden eller slet ingen 

religiøs tro. Danmarks monark (dronningen) er 

som den eneste person ikke omfattet af religions-

friheden. Grundloven fastslår, at monarken skal til-

høre den evangelisk-lutherske (protestantiske) 

kirke. 

 
Den evangelisk-lutherske kirke er den danske fol-

kekirke og understøttes af staten. Staten yder til-

skud til folkekirken. Medlemmerne af folkekirken 

betaler en særlig kirkeskat. Kirkeskatten er en 

slags medlemskontingent til folkekirken. Det er 

derfor kun medlemmer af folkekirken, som skal be-

tale kirkeskat.  

 

Den danske folkekirke og kristendommen har sat 

sig mange spor i det danske samfund. Over alt i 

landet står kirker som tydelige symboler på kristen-

dommens lange historie i Danmark. Kristendom-

men har været med til at påvirke udviklingen af det 

danske samfund. Kirkelige fest- og helligdage mar-

keres fortsat i løbet af året. Og den danske folke-

kirke varetager på statens vegne en række opga-

ver, for eksempel at registrere fødsler, navngivning 

og dødsfald. Det har kirken gjort i flere hundrede år.  

 

Det er et af den danske folkekirkes kendetegn, at 

ingen kan udtale sig på kirkens vegne. Folkekirken 

har ingen officiel talsmand. Den deltager heller ikke 

som folkekirke i den politiske debat. De fleste dan-

skere betragter religion som en privatsag. Der er 

tradition for at skelne mellem religion og politik. Den 

danske folkekirke fremhæves ofte for at være en 

bred og rummelig kirke. Det vil sige, at den giver 

plads til betydelige forskelle i opfattelsen af den 

evangelisk-lutherske kristendom.  

 

                    
 

 Barnedåb i dansk kirke. 

 Buddhistisk tempel. 

 Moske i Danmark. 
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Størstedelen af den danske befolkning (cirka 74 

procent i 2021) er medlem af folkekirken. Der er 

dog store geografiske forskelle. I Københavns 

Kommune er 52 procent af befolkningen medlem, 

mens det i tyndt befolkede områder typisk er langt 

flere (for eksempel 87 procent i Lemvig Kommune 

i Vestjylland). Medlemskabet er frivilligt. Et med-

lem af folkekirken kan således frit melde sig ud, 

hvis vedkommende ønsker det. Det er meget for-

skelligt, hvor ofte medlemmerne kommer i kirken 

til gudstjenester eller ved andre lejligheder. 

 
Folkekirkens organisation er ligesom alle andre of-

fentlige institutioner demokratisk og bygger på 

medlemmernes deltagelse. Fra gammel tid bruger 

man ordet ”sogn” som navn for det geografiske 

område, hvor den lokale kirkes medlemmer bor. Et 

sogn ledes af et menighedsråd. Det består af sog-

nets præster samt af medlemmer, der vælges de-

mokratisk af menigheden. 

 

Den øverste administrative myndighed i folkekir-

ken er kirkeministeren. Længe før der blev indført 

religionsfrihed, havde kongen givet særlig tilla-

delse til, at jøder samt romersk-katolske og refor-

merte kristne kunne udøve deres tro i Danmark. 

Siden grundloven blev indført, har borgerne brugt 

religionsfriheden til at danne mange forskellige 

menigheder eller trossamfund. Nogle bygger lige-

som folkekirken på den evangelisk-lutherske for-

ståelse af kristendommen. De ønsker blot at stå frit 

og selvstændigt i forhold til folkekirken. Andre byg-

ger på nogle af de mange andre forståelser af kri-

stendommen, som findes rundt om i verden. Der 

findes endvidere også menigheder eller trossam-

fund i Danmark inden for de fleste andre religioner, 

der er mest udbredt i verden. 

 

En gruppe borgere kan frit danne en menighed el-

ler et trossamfund. Det skal ikke registreres eller 

anderkendes af nogen offentlig myndighed. Der 

står dog i grundloven, at det er en betingelse, at 

”intet læres eller foretages, som strider mod sæde-

ligheden eller den offentlige orden”. Det betyder, at 

man også ved religionsdyrkelse skal respektere de 

øvrige regler, der gælder i samfundet. 

Menigheder eller trossamfund kan selv ansætte reli-

giøse forkyndere, det vil sige præster, imamer, rabbi-

nere og så videre. De kan også bygge eller indrette 

huse til at udøve deres religion – for eksempel kirker, 

templer, synagoger eller moskeer. Blot skal man lige-

som ved alt andet byggeri have tilladelse fra kommu-

nen. Den skal sikre, at byggeriet kan ske inden for de 

rammer, som er fastlagt i lokalplaner med videre. Me-

nigheder eller trossamfund kan også oprette skoler. 

De kan få lov til at anlægge begravelsespladser. Og 

de kan naturligvis som alle andre benytte sig af yt-

ringsfriheden – eksempelvis til at udgive religiøse 

skrifter. 

 
En religiøs organisation, hvis vigtigste formål er at 

dyrke en gud, kan søge om at blive anerkendt som 

menighed eller trossamfund. En sådan godkendelse 

giver nogle særlige religiøse rettigheder i samfundet. 

På det religiøse område drejer det sig især om, at 

menighedens præst (eller anden religiøs leder) kan 

få lov til at foretage vielser.  

 

Der er i alt godt 450 anerkendte trossamfund og me-

nigheder i Danmark. Ud over kristne er det blandt an-

dre islamiske, jødiske, buddhistiske og hinduistiske. 

Anerkendte trossamfund og menigheder får ikke di-

rekte økonomisk støtte fra staten. Skattereglerne gi-

ver imidlertid forskellige muligheder for, at de kan få 

en indirekte støtte. Den næststørste trosretning i 

Danmark i dag er islam, som omfatter en række for-

skellige trossamfund. Det er kun medlemskab af fol-

kekirken, myndighederne registrerer. Derfor findes 

der ingen officiel statistik over, hvor mange borgere 

der hører til de forskellige andre religioner, menighe-

der eller trossamfund i Danmark. 
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SKIKKE OG MÆRKEDAGE 
 
 
 

I Danmark fejrer man i løbet af året en række hellig-

dage, mærkedage og særlige skikke. På mange af 

disse dage har børnene fri fra skole, og de   voksne 

har fri fra arbejde. Danmark er i øvrigt et af de ene-

ste lande i verden, som ikke har en egentlig officiel 

nationaldag. 

 
FASTELAVN: 

Fastelavn er et andet ord for karneval. Det er en for-

årsfest, der kan spores tilbage til oldtidens Romer-

rige og Ægypten. Fastelavn i Danmark var oprinde-

ligt indgangen til fastetiden inden for den kristne tro. 

Efter gammel skik klæder børnene sig ud og slår til 

en tønde. I gamle dage var der en levende kat i tøn-

den, og den, der slår tønden i stykker, kaldes stadig 

for kattedronning eller kattekonge. I dag er der slik 

og frugt i tønden. Fastelavn ligger 7 uger før påske. 

 
PÅSKE: 

Den kristne påske markerer, at Jesus blev korsfæ-

stet, døde og opstod fra de døde. I Danmark bruges 

påsken ofte til familiefester. Fra gammel tid er der 

tradition for, at man giver hinanden påskeæg. Æg-

get er et gammelt frugtbarhedssymbol. I dag er på-

skeæg ofte lavet af chokolade. Desuden er der tra-

dition for, at man spiser lam, da lammet symbolise-

rer påskens budskab om, at Jesus blev ofret som et 

uskyldigt lam for menneskets synder. Påsken ligger 

hvert år i marts eller april. 

 
1. MAJ: 

Arbejderbevægelsens internationale kampdag fejres 

med optog og arrangementer over hele landet. 

 
PINSE: 

Med den kristne pinse fejrer man, at Helligånden er 

kommet til jorden. Pinsen var oprindeligt afslutnin-

gen på syv ugers glædesfest efter påsken. I pinsen 

har nogle den tradition at stå tidligt op for at se solen 

”danse” samt at holde pinsefrokost, for eksempel 

ved at have en madkurv med i skoven. Pinsen ligger 

hvert år i maj eller juni – 7 uger efter påske. 

 

             GRUNDLOVSDAG: 

Den 5. juni er grundlovsdag, hvor man med møder og 

taler fejrer Danmarks demokratiske forfatning, Dan-

marks Riges Grundlov. Danmark fik sin første grund-

lov i 1849. 

 
             SANKTHANS: 

Den 23. juni om aftenen fejres sankthans. Bag-

grunden for at fejre sankthansaften er en blanding 

af hedensk folketradition og kristendom. Festen 

markerer midsommeren, og efter gammel skik 

brændes bål og dukker, der forestiller hekse. Nav-

net Hans er en forkortelse af Johannes, og sankt-

hans er i kirkelig sammenhæng en markering af 

Johannes Døberens fødselsdag den 24. juni. 

 
JULEN: 

Til jul fejres Jesu fødsel. Juleaften er den 24. de-

cember, hvor familierne samles, spiser sammen og 

giver hinanden gaver. De fleste danser om jule-

træet og synger julesalmer. Mange går også i kirke 

til julegudstjeneste. Julen har således også både 

rødder i kristendommen og i hedensk folketradition 

med markering af vintersolhvervet, hvor dagslæng-

den er kortest, og vi derfra går mod lysere tider. 

Den 25. og 26. december kaldes 1. og 2. juledag. 

Her samles mange familier til julefrokost. 

 
NYTÅR: 

Nytårsaften, 31. december, er årets sidste dag. Der 

holdes typisk fester og bliver skudt fyrværkeri af 

over hele landet. Nytårsdag, 1. januar, holder langt 

de fleste arbejdspladser og butikker lukket. 

 

ANDRE HØJTIDER OG MÆRKEDAGE: 

Den øgede kulturelle udveksling i verden har også 

bragt en række andre skikke og mærkedage til 

Danmark. Nogle af dem skyldes, at der er kommet 

flere danskere med udenlandsk baggrund. Den 

muslimske fastemåned ramadanen bliver markeret 

i Danmark. Det samme gør Offerfesten Eid al-

adha, som markerer afslutningen på de årlige pil-

grimsrejser til Mekka, og er en af de vigtigste isla-

miske højtider.  
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Ligeledes fejrer nogle halloween den 31. oktober 

som i USA. Børnene klæder sig ud som hekse, 

spøgelser eller lignende, og man laver lygter af ud-

hulede græskar. Flere steder i landet fejres desu-

den karneval efter sydamerikansk forbillede med 

udklædning, sambamusik og optog. Det største 

karneval afholdes i pinsen i København. Den vig-

tigste helligdag i det jødiske år er Yom Kippur (for-

soningsdagen), som benyttes til en personlig ån-

delig renselse, hvor man får mulighed for at lægge 

eventuelt gammelt fjendskab væk og bede om til-

givelse samt angre sine synder og gøre bod gen-

nem bøn og faste. 
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N.F.S. GRUNDTVIG 
 
 

 

 

Præsten, salmedigteren og samfundsdebattø-

ren Nikolai Frederik Severin Grundtvig (1783-

1872) blev en central skikkelse i udviklingen af 

tænkning, kultur og foreningsliv i Danmark i 

1800-tallet. Hans tanker har også haft meget 

stor indflydelse på nutidig dansk selvforstå-

else. 

 

Grundtvig var teolog og arbejdede det meste af 

sit liv som præst, men hans omfattende enga-

gement i samfundslivet og tanker om, hvad det 

ville sige at være dansk, kom op gennem 1800-

tallet til at spille en afgørende rolle i udviklingen 

af den brede befolknings nationale bevidsthed 

– det vil sige dens fælles opfattelse af, hvad det 

vil sige at være dansk. Han levede i tiden, hvor 

Danmark med tabet af Norge (1814) og af 

Slesvig og Holsten (1864) blev en småstat, 

men til gengæld fik en ensartet befolkning, hvor 

stort set alle talte dansk. Det skabte grundlaget 

for et land med høj sammenhængskraft og fik 

afgørende betydning for Grundtvigs ideer. 

 

Det folkelige blev det nationale 

Grundtvig gjorde sig mange tanker om, hvor-

dan befolkningen, der indtil da havde adlydt 

kongens beslutninger uden modstand, kunne 

blive kompetente og ligeværdige borgere. Cen-

tralt i Grundtvigs tankegang stod begrebet ”fol-

kelighed”, hvilket betød, at han tog udgangs-

punkt i folket – almindelige mennesker og ikke 

som hidtil eliterne (for eksempel herremæn-

dene, akademikerne eller det velhavende bor-

gerskab). Dette var grundlaget for al hans 

tænkning.  

Folkelighed blev for ham et positivt begreb, der 

skulle være det centrale i alt – blandt andet i love, 

regler, institutioner og adfærd, som derfor burde 

tage udgangspunkt i den brede befolknings (især 

landbefolkningens) kultur, levevis og verdensbil-

lede. Og gennem bredt anlagt oplysning og uddan-

nelse skulle alle gøres til en del af det store natio-

nale fællesskab.  

 

På denne måde kunne de samfundsgrupper, der ind-

til da havde forstået sig selv som ret adskilte, føres 

sammen til et samlet folk, en nation. 

 
 

 

 

N.F.S. Grundtvig (1783-1872). 
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Højskolen 

Dette blev også idégrundlaget for højskolebevæ-

gelsen. Folkehøjskolen skulle ifølge Grundtvig 

være anderledes end de eksisterende skoler og 

universiteter. Her skulle eleverne ikke lære 

udenad eller gå til eksamen. Undervisningen 

skulle i stedet baseres på ”det levende ord”, og 

eleverne skulle lære at være nysgerrige og dis-

kutere. Befolkningen skulle på højskolerne ”lære 

for livet”, oplyses i bred forstand om emner som 

for eksempel dansk historie, digtekunst eller na-

turvidenskab, og dermed blive kompetente sam-

fundsborgere med ansvar for både sig selv og 

helheden. Vigtige dele af højskolelivet var fore-

drag og fællessang. Siden 1894 er Højskole-

sangbogen udkommet i mange udgaver, og den 

indeholder talrige fædrelandssange og salmer, 

som blandt andre Grundtvig selv har skrevet. 

 

Højskolen henvendte sig især til unge mænd og 

kvinder fra landbomiljøet. De havde efter Grundt-

vigs mening særligt behov for undervisning, der 

kunne vække elevernes naturlige interesse og 

livsmod og dermed udvikle dem til aktive og 

medlevende medborgere. Den første grundtvig-

ske højskole blev åbnet i 1844 i Rødding i Søn-

derjylland, og snart fulgte mange flere efter over 

hele landet. Her kunne de unge fra landet på en 

vinters ophold hente inspiration til deres fremti-

dige aktive liv hjemme i lokalsamfundet. Det var 

blandt andet denne bedre uddannelse af landbe-

folkningen gennem højskoleophold, der førte til 

andelsbevægelsens store succes i slutningen af 

1800-tallet.   

 

Højskolebevægelsens betydning blev mindre i 

takt med industrialiseringen. I løbet af 1900-tallet 

mistede landbruget gradvist betydning, vandrin-

gen fra land til by tog fart, og det traditionelle sko-

lesystem blev udbygget. I dag henvender høj-

skolerne sig især til unge fra byerne, som efter 

studentereksamen vil udvikle sig personligt, in-

den de begynder på en videregående uddan-

nelse. 

 

 

Flere nutidige højskoler er efterhånden blevet speci-

aliserede temaskoler, hvor der for eksempel dyrkes 

idræt eller musik på eliteniveau. Denne type højsko-

ler har dermed fjernet sig noget fra Grundtvigs op-

rindelige tanke om højskolen som nerven i almen 

folkeoplysning.  

 

Grundtvig og folkekirken 

Grundtvig havde også stor indflydelse på dansk kir-

keliv. Han har således lagt navn til den danske folke-

kirkes dominerende retning, grundtvigianismen, der 

bygger på en udogmatisk kristendomsopfattelse med 

udgangspunkt i glæden ved livet. Grundtvig formule-

rede første gang sit syn på kristendommen i 1832 

med et udtryk, der var typisk for ham, nemlig: ”Men-

neske først – kristen så”.  

 

Grundtvig var også medlem af Den grundlovsgivende 

Rigsforsamling, som udformede Danmarks første de-

mokratiske grundlov, der trådte i kraft 5. juni 1849. 

Det skyldtes især hans indsats her, at den danske 

kirke aldrig har fået en egentlig kirkeforfatning (hvori 

staten regulerer kirkens forhold), hvilket betød en fak-

tisk afskaffelse af statskirken, som den ellers havde 

været det siden reformationen i 1536. Den moderne 

danske kirke er en folkekirke, der nok understøttes af 

staten, men ellers udfører sine funktioner efter regler, 

som kirken selv fastlægger. Dette er helt i tråd med 

Grundtvigs tanker om folkelighed, som også ligger til 

grund for den måde, som den danske nation ser sig 

selv på. 

 

Grundtvigs salmer og sange 

Ved siden af sit kirkelige og politiske arbejde var 

Grundtvig Danmarks mest produktive forfatter af 

fædrelandssange og salmer. I løbet af sin lange leve-

tid skrev han således flere end 1.500, og mange af 

dem findes stadig i Højskolesangbogen og Den Dan-

ske Salmebog. Ved næsten alle danske kirkebryllup-

per synges ”Det er så yndigt at følges ad”, og hvert 

nytår kort efter midnat drikker mange champagne og 

spiser kransekage til tonerne af ”Vær velkommen, 

Herrens år” – begge skrevet af Grundtvig. 
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SKOLEGANG OG UDDANNELSE I DANMARK 
 
 

 
 
 

Den danske skoles historie går tilbage til middelal-

deren. Ældst er de latinskoler, som omkring 1200 

opstod i tilknytning til domkirkerne. Betegnelsen la-

tinskole blev bevaret frem til 1903 for mange af de 

skoler, som forberedte de unge til universitetet. Ef-

ter reformationen i 1500-tallet blev børn undervist i 

Martin Luthers Lille Katekismus, en håndbog i den 

kristne tro. Det var den lokale præst eller degn 

(præstens hjælper), der underviste. Børnene gik 

ofte kun i skole en eller to dage om ugen. 

 

I 1700-tallet blev der oprettet en del skoler. Fra slut-

ningen af århundredet blev der dannet seminarier, 

som havde ansvaret for at uddanne lærere. Grund-

laget for den danske folkeskole kom med skolelo-

ven i 1814, hvor reglerne for undervisning blev gjort 

ens for hele landet.  

 

Der er ikke skolepligt i Danmark, men derimod 10 

års undervisningspligt. Det betyder, at alle børn 

skal modtage undervisning i 10 år. Forældre kan frit 

vælge mellem den offentlige folkeskole og private 

skoler eller selv at undervise deres barn hjemme. 

Der er dog det krav, at eleven skal opnå samme 

faglige niveau som i folkeskolen, hvis barnet under-

vises i hjemmet eller på privatskole. Selv om der 

ikke er skolepligt, går næsten 100 procent af de 

danske børn i en skole. Folkeskolen omfatter en 1-

årig børnehaveklasse (ofte kaldt 0.klasse), et 9-

årigt grundlæggende skoleforløb og en 1-årig frivil-

lig 10. klasse. 

 
Folkeskolen har ifølge folkeskoleloven 

nedenstående formål: 

 

1. Folkeskolen skal i samarbejde med forældrene 

give eleverne kundskaber og færdigheder, der: 

forbereder dem til videre uddannelse og giver dem 

lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med dansk 

kultur og historie, giver dem forståelse for andre 

lande og kulturer, bidrager til deres forståelse for 

menneskets samspil med naturen og fremmer den 

enkelte elevs alsidige udvikling. 

 

 

 

2. Folkeskolen skal udvikle arbejdsmetoder og skabe 

rammer for oplevelse, fordybelse og virkelyst, så ele-

verne udvikler erkendelse og fantasi og får tillid til 

egne muligheder og baggrund for at tage stilling og 

handle. 

 

3. Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, 

medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med fri-

hed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præ-

get af åndsfrihed, ligeværd og demokrati.
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Alle fag er fælles for piger og drenge, og eleverne 

undervises normalt klassevis og samlet gennem 

hele skoleforløbet. Skolen samarbejder tæt med 

forældrene, og forældrene kan få indflydelse på 

deres barns skole ved at blive medlem af skolens 

bestyrelse og ved at deltage i forældremøder 

på skolen. Eleverne har ret til at danne et elevråd 

og til at vælge mindst 2 medlemmer til skolens 

bestyrelse, hvor de sidder sammen med forældre-

repræsentanter, repræsentanter for skolens per-

sonale og skolens ledelse. 

 
Det er frivilligt, om man vil videreuddanne sig ef-

ter de 10 års undervisningspligt. Arbejdsmarke-

det i det danske samfund stiller dog i stigende 

grad krav til borgerne om uddannelse og dygtig-

hed, og det er derfor de færreste, der vil kunne 

klare sig med 10 års skolegang.  

 

Alle borgere i Danmark har derfor adgang til 

mange forskellige uddannelser, og langt de fle-

ste uddannelser er gratis for den enkelte borger. 

Hovedparten af unge i Danmark fortsætter efter 

grundskolen med en af de mange ungdomsud-

dannelser. Det gælder begge køn. En ungdoms-

uddannelse kan være rettet mod erhvervslivet el-

ler videre uddannelse. En erhvervsuddannelse 

kan for eksempel være inden for handel, kontor 

eller håndværk. Inden for social- og sundheds-

området kan man blive uddannet pædagogmed-

hjælper eller social- og sundhedshjælper. Der 

findes flere forskellige gymnasiale uddannelser, 

der giver adgang til videregående uddannelser, 

og som blandt andet omfatter det almene gymna-

sium (stx), handelsgymnasium (hhx), teknisk 

gymnasium (htx) og højere forberedelseseksa-

men (HF). 

 
De videregående uddannelser varierer i længde 

alt efter, hvad man studerer. Videregående ud-

dannelser kan være korte (2-3 år), mellemlange 

(3-4 år) og lange (5-6 år). Ved en kort videregå-

ende uddannelse kan man for eksempel blive la-

borant, datamatiker eller byggetekniker. På de 

mellemlange videregående uddannelser kan 

man for eksempel blive pædagog, journalist, læ-

rer eller sygeplejerske. En lang videregående ud-

dannelse kan for eksempel 

være en universitetsuddannelse inden for naturvi-

denskab, jura, samfundsfag eller humaniora. Man 

skal normalt have en gymnasial uddannelse for at 

blive optaget på en mellemlang eller lang videre-

gående uddannelse. 

 
Der er også mange uddannelsestilbud til voksne 

borgere i Danmark, og man taler ofte om mulighe-

den for livslang uddannelse. Man kan uddanne sig, 

hvis man ønsker et nyt job, der stiller særlige krav, 

eller hvis der for eksempel er kommet nye maski-

ner på en arbejdsplads, som kræver særlige kom-

petencer. Voksne har mulighed for at tage en er-

hvervsuddannelse eller kurser på erhvervssko-

lerne. Voksne kan også gå til afsluttende prøve/ek-

samen i enkelte fag på folkeskoleniveau eller HF 

på et af de mange voksenuddannelsescentre 

(VUC). Endvidere er der mulighed for at tage en 

supplerende uddannelse på universitetet, ligesom 

der er forskellige uddannelsestilbud for voksne 

med læse- eller staveproblemer. 

  

Unge studenter med huer. 
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FAMILIE OG FAMILIELIV 
 
 

 

 
 

Familien har undergået store forandringer i Dan-

mark gennem de seneste hundrede år og især siden 

1960’erne, hvor nye kulturelle strømninger ikke blot 

påvirkede politik, kunst og musik, men også samlivs-

formerne og måden at leve på. 

 
Hvor familien – kernefamilien – tidligere stort set 

altid bestod af en mand og en kvinde, der var gift, 

og deres børn, er der i dag andre familietyper: 

ugifte samlevende par med eller uden børn, par af 

samme køn, der er gift eller lever i registrerede 

partnerskaber, enlige med børn og enlige uden 

børn. 

 
Ægteskabet mellem mand og kvinde er stadig den 

mest almindelige samlivsform og udgjorde 73 pro-

cent af alle samboende par i 2021. Men andelen af 

personer, der gifter sig, er faldet markant gennem 

årene. For eksempel var 88 procent af alle 30-årige 

kvinder i 1970 gift, hvorimod andelen i 2021 kun var 

34 procent. Samtidig er både mænd og kvinder æl-

dre end tidligere, når de gifter sig første gang. 

 

Det er imidlertid ikke ensbetydende med, at de ven-

ter med at danne par. Siden 1970’erne har det væ-

ret almindeligt, især blandt yngre mennesker, at par 

bor sammen, selv om de ikke er gift. Par, der bor 

sammen uden at være gift (”papirløse ægteska-

ber”), har dog ikke automatisk de samme juridiske 

og økonomiske forpligtelser over for hinanden som 

ægtepar. 

 
I Danmark tilstræbes det, at homoseksuelle har de 

samme rettigheder og pligter som alle andre bor-

gere. I 1989 blev Danmark for eksempel det første 

land i verden, der gav to personer af samme køn 

ret til at indgå et registreret partnerskab, der har 

stort set de samme retsvirkninger som et ægte-

skab. Personer af samme køn har siden 2012 kun-

net indgå ægteskab, herunder også blive gift i fol-

kekirken. Holland indførte i 2001 som det første 

land i verden denne rettighed. I dag kan to perso-

ner af samme køn også adoptere. 

  

           
 
Regnbueflaget som er et symbol på mangfoldighed og seksuelle 
minoriteters ligestilling. 
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Det er også blevet mere almindeligt end tidligere, 

at voksne bor alene, og antallet af enlige voksne 

over 18 år er steget kraftigt. I 2021 lever 38 pro-

cent af alle voksne som enlige, det vil sige, at de 

hverken er gift eller bor sammen med en partner. 

Den stigende andel af voksne, der lever alene, 

skal blandt andet ses i sammenhæng med, at det 

er blevet mere almindeligt at blive skilt, men det 

er også påvirket af det stigende antal ældre.  

 

Det danske samfund hviler på respekten for det 

enkelte menneske. Dette betyder, at mænd og 

kvinder har samme rettigheder i det politiske og 

det økonomiske liv og i familielivet med hensyn til 

retten til at stifte familie, blive skilt og så videre. 

Også børn har rettigheder, selv om de er under 

myndighedsalderen. Myndighedsalderen er i 

Danmark 18 år. For eksempel må børn under 13 

år ikke arbejde uden for hjemmet. Forældre må 

ikke slå deres børn, og børn, der udsættes for vold 

af deres forældre, eller som på anden måde be-

handles dårligt, kan blive tvangsfjernet af myndig-

hederne og sat i pleje hos en anden familie. Når 

børnene bliver 18 år og dermed myndige, kan de 

frit vælge, hvordan de vil leve deres liv og med 

hvem. Dette betyder blandt andet, at de kan indgå 

ægteskab. 

 
En mand og en kvinde, der ønsker at gifte sig, kan 

indgå ægteskab i Danmark under visse betingel-

ser. Blandt andet skal begge have lovligt ophold i 

Danmark og være fyldt 18 år. Ægteskaber i Dan-

mark kan kun indgås på frivilligt grundlag, og det 

er derfor strafbart at forsøge at tvinge nogen til at 

indgå i et ægteskab, som de ikke selv ønsker. 

 

En ægtefælle, hvad enten det er kvinden eller 

manden, som ikke ønsker at fortsætte ægteska-

bet, har ret til at få separation i seks måneder og 

derefter ret til skilsmisse. Hvis parret er enige om 

at ville skilles, kan de få skilsmisse straks. Er de 

ikke enige, har en ægtefælle ret til skilsmisse 

straks, når der foreligger særlige forhold, for ek-

sempel utroskab eller vold. 

 

I et ægteskab har moderen og faderen fælles foræl-

dremyndighed over deres fælles børn. Efter en skils-

misse fortsætter forældrene med at have fælles for-

ældremyndighed over børnene. 

 

Hvis forældrene går fra hinanden, afgør de selv, 

hvordan de vil dele ansvaret for deres fælles børn. 

Ønsker en forælder forældremyndigheden alene, 

er det retten, der afgør, om den fælles forældre-

myndighed skal fortsætte, eller om en af foræl-

drene skal have forældremyndigheden alene. 

Mange børn bor på skift hos begge forældre og får 

nye forældre (”papforældre”) og søskende, hvis 

forældrene gifter sig eller flytter sammen med en 

ny partner. 
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DISKRIMINATION, ANTISEMITISME, 
HADFORBRYDELSER OG EKSTREMISME  
 

Danmark er bygget på idealer om blandt andet 

frihed og demokrati. Disse idealer er fastlagt i 

Danmarks forfatning, grundloven. Grundloven 

bestemmer eksempelvis, at man kan sige eller 

skrive, hvad man vil (ytringsfrihed). Grundlo-

ven bestemmer også, at man kan vælge den 

religion, man ønsker (religionsfrihed). Grundlo-

ven beskytter også retten til at danne forenin-

ger (foreningsfrihed) og til at forsamle sig for 

eksempel til demonstrationer (forsamlingsfri-

hed). 

 

Men det er ulovligt at misbruge friheden til 

visse former for forskelsbehandling, nemlig 

diskrimination. Der er tale om diskrimination, 

hvis man gør forskel på mennesker og behand-

ler dem dårligere på grund af deres tro, politi-

ske overbevisning, hudfarve, køn, etnicitet, 

seksuelle orientering, alder med videre. Der ta-

les ofte om, at ”frihed skal bruges under an-

svar”. Generelt har idealer om lighed og demo-

krati høj tilslutning i Danmark, men der er også 

eksempler på diskrimination. Undersøgelser 

tyder på, at næsten halvdelen af alle borgere 

med ikke-vestlig indvandrerbaggrund i Dan-

mark har oplevet at blive diskrimineret på en 

eller anden måde på grund af deres etniske 

herkomst. Og studier viser, at ansøgere med 

visse udenlandske navne har sværere ved at 

få en lejebolig eller blive inviteret til jobsamtale, 

også selv om de er lige så kvalificerede som 

ansøgerne med typisk danske navne.  

 

Man må heller ikke offentligt sige eller skrive 

noget, der nedværdiger, forhåner eller truer 

andre på grund af for eksempel deres race, 

hudfarve, tro eller seksuelle orientering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ligeledes er det ulovligt at bruge sin ytringsfrihed 

til offentligt at opfordre til, at der begås en forbry-

delse – eksempelvis ved at opfordre til vold mod 

en bestemt gruppe mennesker. Man må heller ikke 

offentligt udtrykke sin tydelige støtte til et allerede 

begået terrorangreb. 

 

Mange af disse regler er lavet for at beskytte reli-

giøse, etniske og seksuelle minoriteter mod over-

greb fra staten og mod overgreb fra andre borgere.  

For at beskytte minoriteter kan man således straffe 

forbrydelser særlig strengt, hvis de begås på 

grund af ofrets etniske oprindelse, tro, seksuelle 

orientering eller lignende. Sådanne forbrydelser 

kaldes også hadforbrydelser.  

 

I perioden 2016-19 registrerede politiet 1.738 sa-

ger om hadforbrydelser. 935 (54 procent) på grund 

af ofrenes race eller etnicitet, 522 (30 procent) på 

grund af ofrenes religion og 276 (16 procent) på 

grund af ofrenes seksuelle orientering. Forbrydel-

serne er typisk hadefulde ytringer, vold, hærværk 

eller trusler. Det svarer til 435 hadforbrydelser i 

gennemsnit per år i perioden eller mere end én 

sag hver dag.  

 

Den jødiske minoritet i Danmark er et eksempel på 

en gruppe, der er særligt udsat for hadforbrydel-

ser. I perioden 2016-19 registrerede politiet 126 

hadforbrydelser mod jøder. Det er et højt tal i be-

tragtning af, at der bor i alt 6-8.000 jøder i Dan-

mark. Hver fjerde af de hadforbrydelser, der blev 

begået i Danmark på grund af ofrets religion og 

hver 14. af samtlige hadforbrydelser i Danmark 

blev begået mod jøder. 
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Eksempelvis blev gravsten på en jødisk grav-

plads i Randers i 2019 overhældt med maling 

og væltet af mænd fra en nynazistisk bevæ-

gelse. Det skete symbolsk den 9. november, 

det vil sige på årsdagen for Krystalnatten i 

1938, hvor nazisterne blandt andet smadrede 

og nedbrændte jødiske butikker, synagoger, 

boliger og skoler i Tyskland.  

 

Det mest alvorlige eksempel på en antisemitisk 

gerning i Danmark i nyere tid er givetvis terror-

angrebet i 2015, hvor en terrorist med sympati 

for terrororganisationen Islamisk Stat skød og 

dræbte en jødisk vagt, da terroristen forgæves 

forsøgte at trænge ind i synagogen i det indre 

København.  

 

Der er også eksempler på hadforbrydelser 

mod andre grupper. For eksempel blev en 

dansk partileder i 2020 dømt for i en video at 

udtale, at "danskerne og Danmark er alt for højt 

udviklet og avanceret til at kunne sameksistere 

med det meget lavtstående muslimske kultur-

affald". Og i 2017 blev en mand dømt for at 

have spyttet og slået en homoseksuel mand i 

hovedet i et tog.  

 

 

I 2015 blev der malet nazistisk graffiti med trusler 

og sat ild til en bil på et asylcenter af en gernings-

mand, som var modstander af den danske flygt-

ningepolitik. Gerningsmanden blev idømt et og et 

halvt års fængsel. 

 

Andre gange bliver forbrydelser begået, fordi ger-

ningsmændene ikke kan lide offerets politiske 

synspunkter. I 2003 blev daværende statsminister 

Anders Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per 

Stig Møller angrebet med maling i Folketinget på 

grund af Danmarks støtte til USA’s invasion af Irak 

(Irakkrigen). De to gerningsmænd blev idømt hen-

holdsvis tre og fire måneders fængsel. Domsto-

lene mente, at det var særligt alvorligt, at de havde 

angrebet repræsentanter for folkestyret.  

 

De senere årtier har Politiets Efterretningstjeneste 

(PET) måttet beskytte et stigende antal politikere 

med livvagter, fordi PET vurderer, at flere politi-

kere er truet af angreb eller chikane.  

 

           

Uden for Københavns Synagoge efter 
terrorangrebet i 2015.  
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LIGESTILLING MELLEM KØNNENE
 

Ligestilling mellem mænd og kvinder er i dag 

en af det danske samfunds grundværdier. Så-

dan har det ikke altid været, og der er stadig-

væk udfordringer, men der er klart blevet mere 

ligestilling mellem de to køn i Danmark de sid-

ste 150 år.  

 

Det skyldes ikke mindst kvindebevægelsens 

kamp for, at kvinder skulle have samme ret-

tigheder som mænd og for at ændre samfun-

dets traditionelle syn på kønsroller, for eksem-

pel om manden skal bestemme over kvinden, 

eller om kvinder kan have seksuelle relationer 

før ægteskabet.  

 

En ting er, at mænd og kvinder stort set har 

fået lige rettigheder og pligter i vores samfund. 

Noget andet er, at mænd og kvinder fortsat kla-

rer sig forskelligt på en række vigtige områder.  

 

Ligeløn 

Et af de vigtigste spørgsmål inden for lige-

stilling har været kampen for ligeløn. I 1914 

tjente mænd, som arbejdede i industri eller 

håndværk, i gennemsnit 55 øre pr. arbejds-

time og kvinder kun 30 øre. Og kvindelige 

lærere måtte indtil 1919 nøjes med 2/3 af 

de mandlige læreres løn. Lønforskellene 

mellem mænd og kvinder er gradvis blevet 

mindre de sidste 100 år. 

 

 

En milepæl på vejen var, da Folketinget i 1976 ef-

ter krav fra EF (det nuværende EU) vedtog lov om 

lige løn for samme arbejde. Men der mangler sta-

dig lidt. I 2017 tjente kvinder i gennemsnit næsten 

15 procent mindre end mænd i timeløn på hele ar-

bejdsmarkedet. Beregninger, der tager højde for 

kvinders og mænds forskellige niveau af for ek-

sempel uddannelse, erhvervserfaring og for bran-

che og arbejdsfunktion viser typisk en forskel i 

timeløn på 4-7 procent.   

 

At forskellen er blevet mindre skyldes især, at 

mændene over de sidste årtier er sakket bagud i 

forhold til kvinder, når det gælder uddannelse. 

Begge køn er bedre uddannet end før, men udvik-

lingen er mest kommet kvinderne til gode. I 1960 

fuldførte cirka 5 procent af kvinderne og 16 pro-

cent af mændene på en årgang en videregående 

uddannelse (det vil sige over gymnasieniveau). I 

2019 er det cirka 48 procent af kvinderne og 34 

procent af mændene.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
Kvinder demonstrerer for ligeløn. 
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Derudover er der kommet flere kvindelige ledere, 

selv om de fortsat er i mindretal. Andelen af kvin-

delige ledere på det danske arbejdsmarked er ste-

get fra 19 procent i 2010 til 24 procent i 2017. Der 

er en markant større andel af kvindelige ledere i 

den offentlige sektor sammenlignet med den pri-

vate sektor. I 2017 er der henholdsvis 44 procent 

kvindelige ledere i den offentlige sektor og 19 pro-

cent i den private sektor. Andelen af kvindelige le-

dere er dog større på de lavere lederniveauer end 

på de højere. I den offentlige sektor udgør kvinder 

48 procent af mellemlederne og 31 procent af top-

lederne. Og i den private sektor udgør kvinderne 

26 procent af mellemlederne og 12 procent på det 

øverste ledelsesniveau.  

 

En stor del af den forskel i løn, der er tilbage, skyl-

des, at der trods alt stadigvæk er flest mandlige 

ledere, og at mænd og kvinder arbejder i forskel-

lige fag. Forskellen i løn mellem de forskellige fag-

grupper i den offentlige sektor blev bestemt for 

cirka 50 år siden. Det vil sige i en tid, hvor samfun-

det stadigvæk så mindre ligeværdigt på de to køn 

end i dag. Og sygeplejerskerne har ofte ytret util-

fredshed med, at de traditionelle ”kvindefag” (for 

eksempel sygeplejersker) dengang blev placeret 

lavere end de typiske mandefag (for eksempel po-

litibetjente), og at sygeplejerskerne af historiske 

grunde dermed tjener for lidt. 

Der er dog uenighed om nøjagtig hvor meget, der 

endnu mangler, før der er ”lige løn for samme ar-

bejde”. Det skyldes, at det i praksis er svært at vur-

dere, hvornår arbejde er ”det samme” – det vil 

sige, præcis hvilken værdi forskellige faggruppers 

og forskellige medarbejderes arbejde skaber.   

 

 

Barsel 

Et yderligere vigtigt spørgsmål om ligestilling, 

både i forhold til mænds og kvinders reaktion til 

deres børn og til arbejdsmarkedet, er barselsor-

lov. I 2002 kom den nuværende lovgivning med 

52 uger i alt – 4 uger før og 14 uger efter fødslen 

til moderen og 2 uger til faderen i forbindelse 

med fødslen. De resterende 32 ugers forældre-

orlov kan frit fordeles mellem far og mor. I prak-

sis er det dog fortsat kvinderne, som tager langt 

størstedelen (i gennemsnit cirka 90 procent) af 

orloven, mens mænd tager cirka 10 procent. 

 

Forskellen gør, at kvinderne på grund af deres 

fravær fra arbejdspladsen ikke stiger så meget i 

løn, som mændene gør, og omvendt at mæn-

dene har mindre tid med deres børn. Noget af 

denne forskel vil formentlig rette sig fremover. I 

2019 blev der vedtaget et EU-direktiv, der på-

lægger medlemslandene senest i 2022 at ændre 

reglerne, så faderen skal tage mindst to måne-

der af orloven.  
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Seksuelle krænkelser 

I 2017 bredte der sig via sociale medier og hash-

tagget #Me-Too (også mig) en ny international be-

vægelse, den såkaldte Me-Too-bevægelse. Be-

vægelsens angrebsmål var seksuelle krænkelser 

og chikane, og anledningen var en række anklager 

fra flere kvinder i den amerikanske filmbranche om 

overgreb. Og dem var der mange af, skulle det 

vise sig. Hurtigt bredte bevægelsen sig til mange 

lande, hvor kvinder stod offentligt frem med, at de 

også havde været ude for lignende oplevelser. 

 

I Danmark slog bevægelsen først for alvor igen-

nem i 2020, efter at tv-værten Sofie Linde i et gal-

lashow med prisuddeling til komikere begyndte at 

tale om noget helt andet end komikere, nemlig om 

sine egne oplevelser inden for tv-branchen med 

sex-chikane og krænkelser. Det blev en gnist, der 

tændte en stor brand. For derfra gik udviklingen 

stærkt. For der var mange, der havde lignende op-

levelser – ikke mindst i mediebranchen, filmbran-

chen, kulturlivet og i det politiske liv. Det medførte, 

at frem-trædende politikere blev tvunget til at 

træde tilbage, og at kendte mediepersoner mi-

stede deres job. Seksuelle krænkelser og chikane 

findes også mange andre steder, men det er min-

dre synligt, når det foregår i mindre profilerede 

brancher. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan for eksempel være kasse-medarbejdere, 

SOSU-assistenter eller sygeplejersker. Når seksu-

elle krænkelser begås af ledere eller folk i overord-

nede stillinger, handler det også om magt, fordi 

medarbejderne – af frygt for deres karriere – kan sy-

nes, at det er svært at sige fra. Blandt andet derfor 

har fagbevægelsen også fået fokus på seksuelle 

krænkelser. Et af resultaterne er, at mange arbejds-

pladser arbejder med at ændre kulturen på arbejds-

pladsen, gøre det lettere for medarbejdere at an-

melde og slå hårdere ned på krænkelser, når de 

sker. 

 

I 2021 er en såkaldt samtykkebaseret lovgivning om 

voldtægt trådt i kraft. Det har til formål bedre at be-

skytte personer mod uønsket sex. Som loven var 

indtil da, var det voldtægt, hvis der blev brugt vold, 

trusler om vold eller anden ulovlig tvang, eller hvis et 

samleje blev gennemført, selv om offeret var ude af 

stand til at sige nej (for eksempel var bevidstløst). 

Med den nye lov kan der også straffes for voldtægt, 

hvis samlejet gennemføres, uden at begge parter 

har givet samtykke, selv om der for eksempel hver-

ken er brugt vold eller trusler. Et samtykke betyder 

ikke, at begge parter skal sige ”ja”. Et samtykke til 

samleje kan komme til udtryk både ved ord og hand-

ling. 

  

 

Tv-vært Sofie Linde. Foto: Martin Sylvest/Ritzau Scapix. 
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      SUNDHED OG SUNDHEDSVÆSEN 
 

Sundhed er et af de områder, som vælgerne sy-

nes, er allervigtigst. Og sundhedsvæsenet er 

også det område – kun overgået af overførsels-

indkomsterne – som det offentlige bruger flest 

penge på i Danmark. I 2018 udgjorde sundheds-

væsenet 16,4 procent af de samlede offentlige 

udgifter – og udgifterne er vokset hurtigt de sene-

ste årtier. Årsagen til denne stigning er til dels, at 

der er blevet flere ældre, men stigningen skyldes 

især, at teknologien hele tiden giver flere og 

bedre, men også dyrere muligheder for at be-

handle sygdomme.  

 

Sundhed i et historisk perspektiv 

Et stykke op i 1800-tallet var middellevetiden i be-

folkningen kun cirka 40 år, og en stor del af be-

folkningen døde allerede som børn. Siden da er 

folkesundheden forbedret væsentligt, og den dan-

ske befolkning lever nu meget længere. Middelle-

vetiden er (i 2019-20) 83,6 år for kvinder og 79,5 

år for mænd. Et andet resultat af den forbedrede 

sundhed er, at befolkningen er blevet meget hø-

jere. Gennemsnitshøjden er siden midten af 

1800-tallet vokset fra cirka 165 cm for mænd og 

155 cm for kvinder til 181,4 cm for mænd og 167,2 

cm for kvinder (for fødte i 1996).   

 

Den forbedrede sundhed skyldes en række for-

skellige faktorer, som for alvor tog deres begyn-

delse i 1800-tallet. For det første kan der produ-

ceres meget mere mad, som gør, at alle har nok 

at spise og dermed også bedre kan modstå syg-

domme. For det andet har lægevidenskaben ud-

viklet sig betydeligt: Videnskaben ved meget 

mere om bakterier, virusser og andet, der gør os 

syge, og dermed også om, hvordan sygdomme 

kan forebygges og behandles.  

For det tredje er hygiejnen forbedret med for 

eksempel underjordiske kloakker, rindende 

drikkevand, toiletter og sundere boliger, lige-

som den større almene viden i befolkningen 

om, hvor vigtig god hygiejne er i forhold til at 

undgå sygdomme, også har haft stor betyd-

ning.  

 

For det fjerde er der blevet opbygget et sund-

hedsvæsen, hvor alle borgere har adgang til 

at komme til læge og på sygehus. Køben-

havns Kommunehospital (bygget 1858-63) 

var et af Danmarks første ”moderne” syge-

huse, og i sidste halvdel af 1800-tallet og be-

gyndelsen af 1900-tallet blev der bygget over 

100 sygehuse i Danmark. Fra 1893 gav sta-

ten tilskud til sygekasser, som var forsikrings-

ordninger i forhold til sygdom: Hvis man be-

talte et fast bidrag til sygekassen, kunne man 

til gengæld få dækket udgifterne, når man var 

hos for eksempel en praktiserende læge. Sy-

gekasserne bestod indtil 1973, hvor de blev 

afløst af et helt igennem offentligt system: 

Den offentlige sygesikring.  

 

Ændringer i sygdomsbilledet 

Den samfundsudvikling, der har gjort os me-

get rigere på få generationer, har ikke bare gi-

vet os råd til bedre behandling og fået udryd-

det mange af de sygdomme, der følger med 

underernæring. Den har samtidig givet os råd 

til at spise meget mere (fed og sukkerholdig) 

mad, samt ryge og drikke mere alkohol. Det 

har ført til, at der i Danmark, som i resten af 

den rige verden, er sket en stor vækst i antal-

let af såkaldte livsstilssygdomme, det vil sige 

sygdomme, man har øget risiko for at få på 

grund af den måde, man lever på. Det kan for 

eksempel være sygdomme som kræft, hjerte-

karsygdomme, sukkersyge og KOL. Den æn-

drede levemåde er blandt andet også afspej-

let i, at andelen af borgere, som er svært over-

vægtige, er steget fra 5-6 procent i 1987 til 17 

procent i 2017.  
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Livsstilssygdommene er også helt afgørende 

for, at der – selv om størstedelen af sund-

hedsvæsenet er gratis – fortsat er ”ulighed i 

sundhed”. For de fleste livsstilssygdomme 

hænger i høj grad sammen med en række 

sociale forhold, ikke mindst uddannelsesni-

veau. Der er således flere personer med kort 

uddannelse, der ryger, spiser usundt eller 

dyrker lidt eller ingen motion. Omvendt er der 

lidt flere med lang uddannelse, der drikker 

meget alkohol. Men samlet set har personer 

med kort uddannelse større risiko for at få en 

række sygdomme og dø forholdsvis tidligt 

end personer med lang uddannelse. Ufag-

lærte lever for eksempel i gennemsnit 5-7 år 

kortere end akademikere.  

 

Der er vedtaget en række love, som skal få 

flere til at leve sundere. For eksempel skal 

man være fyldt 16 år for at kunne købe øl og 

vin i butikkerne (med et indhold af alkohol på 

under 16,5 procent) og 18 år for at købe 

stærk spiritus og cigaretter.  

 

Rygning er den største enkeltstående årsag til 

sygdom og død i Danmark. Cirka 13.600 men-

nesker dør årligt som følge af rygning. For at 

få folk til at ryge mindre er det blevet forbudt 

at ryge indendørs på de fleste arbejdspladser, 

restauranter, caféer, barer og diskoteker. Ele-

ver i folkeskoler og på ungdomsuddannelser 

(for eksempel gymnasier og erhvervsskoler) 

har forbud mod at ryge i skoletiden – også 

uden for skolens område. Derudover skal ci-

garetter og anden tobak gemmes væk i butik-

kerne, så de ikke kan ses af kunderne. Og i 

2019 aftalte et politisk flertal at hæve prisen 

på en pakke cigaretter fra cirka 40 kr. til 55 kr. 

i 2020 og yderligere til 60 kr. i 2022.  

 

 

 

 

 

 

Det danske sundhedsvæsen 

Det er de 5 regioner, der står for driften af 

langt størstedelen af sundhedsvæsenet. Det 

gælder sygehusene, som er gratis for patien-

terne. Og det gælder den offentlige sygesik-

ring, der giver alle borgere med bopæl i landet 

ret til gratis hjælp hos praktiserende læge og 

speciallæge samt tilskud til blandt andet be-

handling hos fysioterapeut, tandlæge og køb 

af medicin på apoteket.  

 

De praktiserende læger, speciallæger, fysio-

terapeuter, tandlæger med flere er selvstæn-

dige erhvervsdrivende. De aflønnes dog helt 

eller delvist af den offentlige sygesikring. Det 

er således gratis at gå til sin praktiserende 

læge som er indgangen til sundhedsvæsenet. 

Langt de fleste borgere er tilmeldt en fast 

praktiserende læge, som også kaldes ”egen 

læge”. I de fleste tilfælde afslutter den prakti-

serende læge selv undersøgelsen eller be-

handlingen af en patient. Men patienten kan 

også sendes videre til en praktiserende spe-

ciallæge (for eksempel hudlæge, kirurg, gy-

nækolog eller neurolog) eller til et sygehus, 

hvis den praktiserende læge vurderer, at der 

er behov for det. De seneste årtier er mange 

sygehuse blevet nedlagt i Danmark.   
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I stedet er behandlingerne blevet samlet på 

langt færre, men til gengæld større, sygehuse. 

Et vigtigt formål med denne sammenlægning 

er at opnå en højere kvalitet i behandlingen, 

fordi lægerne og sygeplejerskerne kan få 

større erfaring og rutine med komplicerede 

behandlinger, og fordi de store sygehuse 

bedre har råd til at købe det nyeste og bedste 

udstyr. Denne udvikling har dog også udløst 

en del utilfredshed i dele af befolkningen, fordi 

mange byer har mistet deres lokale sygehus 

og dermed også arbejdspladser, og fordi en 

stor del af befolkningen har fået større afstand 

til et sygehus. 

 

Mens sygehuse og praktiserende læger er 

gratis, er der også dele af sundhedsvæsenet, 

hvor patienterne selv betaler helt eller delvist. 

Der er for eksempel tilskud, når man køber 

medicin på recept, men en del af beløbet op til 

en grænse skal man selv betale (egenbeta-

ling).  

Tandpleje er gratis for børn og unge op til 18 

år. Derefter er der tilskud til visse undersøgel-

ser og behandlinger, men egenbetalingen på 

tandpleje er generelt høj. Kommunerne har 

også ansvaret for en del af sundhedsvæsenet 

– ikke mindst for at tage sig af syge, efter at 

de er udskrevet fra sygehuset, og når det gæl-

der om at forebygge sygdomme.  

 

Det er således kommunerne, der står for 

blandt andet pleje og genoptræning efter sy-

gehusindlæggelse, og også hjemmesyge-

pleje, behandling af alkohol- og stofmisbrug, 

børne- og ungdomstandpleje samt socialpsy-

kiatri og forebyggelse, herunder tilbud om 

hjælp til rygestop. 
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KLIMA 
 

Global opvarmning – et globalt 
problem 

Forbrug af store mængder energi – i form af 

afbrænding af kul, olie og gas (samlet kaldet 

fossile brændsler) – inden for blandt andet 

produktion og transport har været helt afgø-

rende for at skabe de seneste 150 års store 

økonomiske vækst. Men det har også ført til 

en stor udledning af CO2 og andre såkaldte 

drivhusgasser i atmosfæren. Man taler om 

drivhusgasser og ”drivhuseffekten”, fordi 

disse gasser – ligesom et drivhus – på den 

ene side lukker solens stråler ind, men på den 

anden side forhindrer, at varmen slipper ud 

igen. Jo flere drivhusgasser, der er i atmosfæ-

ren, desto mindre varme lukkes ud af atmo-

sfæren igen. Det påvirker klimaet, så der sker 

en global opvarmning, som truer med på ver-

densplan at skabe flere områder dækket af ør-

ken, flere oversvømmelser og mere ekstremt 

vejr. Konsekvensen vil blive, at mennesker får 

sværere ved at leve i store dele af verden. 

 

Det er mere end 100 år siden, at man opda-

gede, at udledning af CO2 kunne give global 

opvarmning. Dengang troede man, det ville 

tage tusinder af år, før det blev et problem. 

Men det kom til at gå meget hurtigere, og der 

gik lang tid, inden man begyndte at forstå, 

hvor hurtigt det faktisk går. I sammenligning 

med slutningen af 1800-tallet er det globale 

klima blevet cirka 1 grad varmere. Historisk er 

det en stor ændring på lidt over 100 år. Særligt 

de seneste årtier er det gået stærkt, og udvik-

lingen ser ud til at fortsætte endnu hurtigere. 

FN forudser, at klimaet vil blive 2-5 grader var-

mere i 2100, end det var i 1800-tallet. For at 

Danmark kan bidrage til at modvirke denne 

udvikling, er der de sidste årtier taget en 

række skridt, der skal reducere danskernes 

udslip af drivhusgasser.  

 

 

 

 

 

Det har betydet, at Danmarks udledning siden 

1990 er faldet med cirka 20 procent. Men glo-

balt er udledningen af drivhusgasser steget me-

get i samme periode – for Jordens befolkning 

vokser hurtigt, og flere får penge til at købe 

mere. Det kræver mere produktion, og dermed 

lukkes flere drivhusgasser ud i atmosfæren.  

 

Problemet kan derfor kun løses, hvis andre 

lande også reducerer deres udslip, og derfor er 

internationalt samarbejde afgørende. Verdens 

lande har – ikke mindst i FN – haft fokus på at 

løse problemet. Og der er indgået en række in-

ternationale aftaler, herunder den såkaldte Pa-

ris-aftale i 2015, som forpligter næsten alle ver-

dens lande til at bidrage til at reducere det glo-

bale udslip af drivhusgasser over de kom-

mende årtier. Desuden har man aftaler inden 

for EU med højere ambitioner end Paris-afta-

len.   

                        

Den danske klimaindsats 

De sidste år har klima haft meget plads på den 

politiske dagsorden i Danmark. I 2014 blev Kli-

marådet oprettet. Det skal rådgive regeringen i 

klimaspørgsmål, vurdere regeringens klimapo-

litik og fremlægge egne forslag. Klimarådet skal 

i sin rådgivning blandt andet have fokus på, at 

udledningen af drivhusgasser reduceres på en 

måde, så det ikke koster borgerne, virksomhe-

derne og samfundet for mange penge og ar-

bejdspladser.  

 

I 2019 blev de fleste politiske partier enige om 

en ny klimalov. Klimaloven forpligter regeringen 

til frem til 2030 at reducere Danmarks udled-

ning af drivhusgasser med 70 procent sammen-

lignet med 1990. Derudover forpligter klimalo-

ven også til at sikre fuld klimaneutralitet for 

Danmark i 2050, det vil sige, at Danmark ikke 

må udlede flere drivhusgasser, end landet op-

tager. Siden klimaloven blev vedtaget, har Fol-

ketinget og regeringen aftalt en række tiltag, der 

skal tjene til at nå målene.   
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Vejen til at nå disse mål skal gå via den så-

kaldte ”grønne” omstilling. Denne grønne om-

stilling handler om at gå bort fra at benytte sig 

af ”sorte” energikilder som olie og gas, der ud-

leder mange drivhusgasser, og gå over til at 

bruge vedvarende og grønne energikilder, 

som for eksempel sol, vind og vandkraft. 

Disse energikilder kaldes vedvarende, fordi 

de ikke slipper op, og grønne, fordi de udleder 

ingen eller langt færre drivhusgasser end de 

sorte energikilder. Og udviklingen går den rig-

tige vej, selv om der er lang vej endnu. I 2019 

var 35 procent af Danmarks energiforbrug 

dækket af vedvarende energi mod 6 procent i 

1990.  

 

Af de vedvarende energikilder er ikke mindst 

vindenergi vigtig i Danmark, som har haft 

vindmøller på land siden 1970’erne og i 1991 

opstillede verdens første havvindmøllepark, 

Vindeby, ud for Lolland. I 2017 producerede 

vindmøller over 40 procent af Danmarks el-

forbrug. 

 

Danmark har i 2020 taget et væsentligt skridt 

for at udbygge vindenergien yderligere. Som 

det første land i verden har Danmark beslut-

tet at bygge 2 såkaldte energiøer frem mod 

2030. Den ene energiø skal ligge på Born-

holm. Den anden opføres kunstigt ude i 

Nordsøen cirka 80 km fra Jyllands vestkyst. 

Den bliver danmarkshistoriens største og dy-

reste byggeprojekt. Prisen skønnes at blive 

210 mia. kr. Strøm fra vindmøller kan ikke 

transporteres over store afstande og kan ikke 

direkte anvendes som brændstof i transport-

midler (for eksempel biler, skibe og fly). 

Øerne skal derfor opsamle og omdanne 

energien fra havvindmøllerne, så den kan 

bruges til transportmidler og til produktion af 

strøm. Dette skal give strøm og varme til 

mange millioner mennesker i forskellige eu-

ropæiske lande.  

 

Der arbejdes også på dels en mere effektiv 

opvarmning af huse, lejligheder med mere og 

dels, at det er grøn energi, der benyttes til 

denne opvarmning. Der er løbende stillet 

større krav til isolering af bygninger med vi-

dere for at spare på energiforbruget, og der 

ydes offentlig støtte til, at boligejere kan få ud-

skiftet deres olie- eller gasfyr med varmepum-

per, som bruger udendørs energikilder i for 

eksempel jord og luft, eller med fjernvarme, 

som kommer direkte fra et varmeanlæg, der 

ikke benytter olie og gas.  

 

Desuden er det besluttet at ændre i bilafgif-

terne, så de i højere grad fastsættes efter, 

hvor meget bilerne forurener. Vi har allerede 

et system, der gør det dyrere at købe biler, 

som forurener meget, og billigere at købe bi-

ler, der forurener mindre. Fremover er det et 

mål, at der skal være mange flere biler, som 

kører på elektricitet (elbiler) frem for biler, der 

kører på benzin eller diesel. 

 

  

 

                            
 Opladning af el-bil. 

 Vindemøllepark i Øresund. 
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Cavlingprisen. 

 
MEDIERNES DANMARK 

 

De første moderne danske aviser udkom i 1700-

tallet. Berlingske Tidende, som stadig eksisterer 

under navnet Berlingske, udkom første gang i 

1749. I begyndelsen bragte aviserne mest infor-

mationer fra staten samt nyheder og annoncer 

fra de handlende. Indtil enevælden blev afskaf-

fet i midten af 1800-tallet, var der censur på avi-

ser i Danmark. Det betød, at staten bestemte, 

hvad aviserne kunne skrive. 

 

Efter grundloven i 1849 voksede den frie presse 

hurtigt. Mange nye aviser opstod, og de fleste 

aviser begyndte at udkomme hver dag i stedet 

for én gang om ugen. I anden halvdel af 1800-

tallet blev aviserne politiske. De skrev ud fra 

hver deres politiske holdning. I begyndelsen af 

1900-tallet var de fire største partier Venstre, 

Højre (fra 1915 Det Konservative Folkeparti), 

Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre. De 

havde hver en avis i alle større danske byer. 

Man kaldte det for firebladssystemet. 

 

En af de betydeligste journalister og avisredak-

tører på daværende tidspunkt var Henrik Cav-

ling (1858-1933). Fra 1886 var han fast medar-

bejder på avisen Politiken, hvor han senere blev 

hovedredaktør. I 1944 indstiftede Dansk Jour-

nalistforbund Cavlingprisen til minde om Henrik 

Cavling. I 1925 blev Statsradiofonien grundlagt. 

Det var den første danske radiostation, som 

sendte programmer med klassisk musik, teater 

og almen kultur. Statsradiofonien blev finansie-

ret via en årlig afgift, licensen. Alle borgere, der 

ejede en radio, skulle betale licens. I 1951 be-

gyndte Statsradiofonien også at udsende tv-

programmer. Og i 1959 skiftede Statsradiofo-

nien navn til Danmarks Radio (DR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

DR havde monopol, det vil sige eneret, til at 

sende dansk tv. Monopolet blev brudt i 1986. Fra 

da af blev det muligt for virksomheder og forenin-

ger at sende lokal-tv, for eksempel til indbyg-

gerne i en bestemt by. I 1988 begyndte TV2 at 

sende til hele Danmark.  

 

DR er en selvejende offentlig institution, der som 

nævnt hidtil har været finansieret af licensen. I 

2018 besluttede Folketinget at afskaffe medieli-

censen, og at DR fra 2022 i stedet skal finansie-

res over skatten. TV2 er et aktieselskab ejet af 

staten og er primært finansieret af reklamer. Ef-

ter 1990 er antallet af radio- og tv-kanaler i Dan-

mark vokset betydeligt. Kabel- og satellit-tv med 

mange udenlandske kanaler er også blevet en 

del af det danske mediebillede.  
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Siden 2000 er der sket en ny udvikling inden 

for de danske medier. Aviser, som tidligere 

kun udkom på tryk, udsender nu også nyhe-

der med videre via radio, lokal-tv og internet. 

Avisernes internetudgaver bliver i dag læst af 

klart flere mennesker end de trykte aviser. 

Og de fleste medier bruger i stigende grad 

internettet til at kommunikere direkte med 

borgerne.  

 

Det samlede resultat er, at mediebilledet i 

dag er langt mere mangfoldigt og uoversku-

eligt end tidligere. Det er en gennemgående 

tendens, også internationalt, at papiraviser-

nes oplag falder, mens flere og flere dan-

skere får deres nyhedsbehov dækket via in-

ternettet, dels gennem de gamle mediers 

netportaler, dels gennem sociale medier som 

Facebook og Twitter. 

 

 

 

 

 

         

Ekstra Bladet, BT, Jyllands-Posten, Berlingske og Politiken er fem af Danmarks største aviser. 
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