
Danmark, Europa 
og den økonomiske 
modernisering



Historien om Danmarks vej ind i Fællesmarkedet er historien om 
Danmark som et landbrugsland. Først i 1958 når industriekspor-
ten op på samme niveau som landbrugseksporten. Det er derfor 
vigtigt for Danmark at have et frihandelsområde, hvor det kan 
afsætte dets landbrugsvarer. 
Der er flere forskellige modeller for Danmarks tilknytning og/eller 
indtræden i EF i spil, og ikke alle passer dansk økonomi lige godt. 
Der er en nordisk løsning, en EF løsning, en model med en løs 
dansk associering med EF, og en svensk-britisk løsning med en 
alternativ toldunion – EFTA. Danmark har ikke stor indflydelse på, 
hvilken vej det går. Det ender med EFTA løsningen, som er et fri-
handelsområde for industrivarer, hvilket var den dårligste løsning 
for Danmark.

I denne kildesamling finder du kilderne:

Side 3: De nordiske og de europæiske markedsplaner, Udenrigs-
ministeriet, den 2. maj 1959
Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17140.

Side 5: Skrivelse fra Skak-Nielsen til Dahlgaard vedrørende De 
Seks, den 2. april 1959.  Udenrigsministeriet, Gruppeordnede 
sager, pk. 17140.

Side 10: Vilkårene for en eventuel associering med de seks af 
Skak-Nielsen, 1959.
Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17140.
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Dette er en kildesamling bestående af kilder fra kildepakken: 
Danmarks vej ind i Fællesmarkedet, der findes på Rigsarkivets 
hjemmeside: rigsarkivet.dk/udforsk

Kilderne diskuteres i filmen: Danmark, Europa og den økonomiske 
modernisering af arkivar og seniorforsker ved Rigsarkivet, Steen 
Andersen og Thorsten Borring Olesen, Professor, lic.phil., Aarhus 
Universitet. Filmene findes på Rigsarkivets hjemmeside.
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Kommentarer til kildehæftet om Danmarks vej ind i Fællesmarke-
det, sendes til: kilderne@sa.dk.

Flere muligheder med temaet Danmarks vej ind i 
Fællesmarkedet

Hvis du vil arbejde mere med Danmarks vej ind i Fællesmarkedet, 
har Rigsarkivet lavet følgende tilbud: 

• Kildepakke om Danmarks vej ind i Fællesmarkedet: Indeholder 
centrale kilder fra forskellige arkivskabere inkl. tidslinje og 
liste over de vigtigste personer nævnt i dokumenterne.

• Filmserien om historien om Danmarks vej ind i Europa på Rigs-
arkivets hjemmeside.

• Kildehæfter med de dokumenter, der drøftes i filmserien: Dan-
marks vej ind i Fællesmarkedet.
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