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Med kilderne i dette kildehæfte bliver Danmarks medlemsskab af 
EF placeret i en global kontekst, og regnebrættet bliver gjort op: 
Hvad fik Danmark ud af medlemsskabet? I dokumenterne analyse-
rer ledende embedsmænd konsekvenserne af dansk medlemskab 
af Fællesmarkedet analyseret: Fik de ret og hvor tog de fejl? 

Blandt andet skriver den danske ambassadør Bartels i Washington 
en indberetning fra den 6. oktober 1972, hvor lige præcist dette 
bliver diskuteret. I det dengang strengt fortrolige notat fra 1961 
bliver konsekvenserne af et dansk medlemskab af EF også drøftet. 
Notatet blev skrevet i Udenrigsministeriet af bl.a. Bartels, Niels 
Ersbøl, Jens Christensen og Max Sørensen. Der er tale om et af de 
helt centrale dokumenter i relation til den danske beslutningspro-
ces og dokumentet er nøglen til forståelsen af den danske kurs.

I denne kildesamling finder du kilderne:

Side 3: Bartels indberetning fra Washington, 6. oktober 1972

Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17138

Side 10: Notat vedr. konsekvenserne af Danmarks medlemsskab 
af Fællesmarkedet-Politiske Betragtninger, 12. september 1961

Udenrigsministeriet, Gruppeordnede sager, pk. 17118
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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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