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Regeringen tager i 1961 formelt beslutningen om at indlede op-
tagelsesforhandlinger til EF. Man går ind til forhandlingerne vel 
vidende, at man fra dansk side ikke kan ændre Romtraktaten, men 
alligevel mislykkes dette forsøg og det efterfølgende forsøg på 
at blive optaget. Hvad er årsagerne hertil - hvad er problemet for 
dansk Europapolitik? 

I denne kildesamling finder du kilderne:

Side 3: Notat vedr. kontakten til Fællesmarkedet og Storbritanni-
ens stilling, 15. august 1963

Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17123

Side 10: Referat af forhandlinger i sommeren 1962 i Bryssel mel-
lem Danmark og CEE, 15. november 1962 

Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17118

Side 29: Krags regeringsudtalelse og forslag hertil om Danmarks 
kurs i forhandlingerne, 1961

Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17121

Side 38: Statement by Danish Minister for Foreign Affairs at 
the meeting in Brussels on October 1961 between the Member 
Governments of the EEC

Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17121
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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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