
DANMARK I EUROPAS 
FORGÅRD



Et af de centrale spørgsmål for Danmark, da landet står i ’Europas 
Forgård’ er, hvordan Danmark kan overleve som nation i et Europa, 
hvor store nationer arbejder sammen. En af problemstillingerne er, 
hvad Danmark skal leve af i fremtiden, hvis landet ikke kan sælge 
egenproducerede varer og købe de nødvendige råvarer. Det er et 
spørgsmål om, hvor Europa er på vej hen, og hvad Danmark vil i 
denne situation? 

Dokumenterne i fokus i denne film er dels det mest formative og 
centrale dokument for de næste 30 års danske udenrigspolitik, 
nemlig professor og folkeretsekspert Max Sørensens notat om 
Grundloven og Romtraktaten, dels kontorchef, senere ambassadør 
og arkitekten bag Danmarks vej ind i EF, Jens Christensens notat i 
tilknytning hertil.

I denne kildesamling finder du kilderne:

Side 3: Notat af Max Sørensen om EØF og grundlovens paragraf 
20, 27. maj 1957

Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17140

Side 12: Notits fra Jens Christensen til udenrigsministeriets eks-
pert i folkeret Max Sørensen, 4. maj 1957 

Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17140
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Notits fra Jens Christensen til 
udenrigsministeriets ekspert i folkeret Max 
Sørensen, 4. maj 1957
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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.

Kildehæfte - Danmarks vej ind i Fællesmarkedet
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