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1 INTRODUKTION TIL HISTORIE/KAMPEN OM HISTORIEN 

Fortid vs Historie 
Fortid: Det der er sket før nu. 
Historie: Fortællinger og fortolkninger om fortiden.  Historiefaget, faglitteratur, videnskab.  

1.1.1 Den store og den lille historie 
Den lille historie er den individuelles historie, som finder sted i den store. Den store historie er de samlede 

små historier, der har gjort historien ”kendt”.  

1.2 HISTORIEBRUG 
”Når grupper og individer bruger fortællinger om fortiden.”  
Eksempel: 

• Historie som læremester: Man træffer valg ud fra erfaringer fra fortiden. 

• Historie som perspektiv: Man skaber et møde med noget nyt og refererer til fortiden hvor det nye 
ikke fandtes. 

• Historie som identitetsdannelse: Man skaber sin identitet på baggrund af fortiden. 

• Historie som argument: Man legitimerer/delegitimerer holdninger på baggrund af fortidens 
holdninger.  

• Historie som underholdning: Popkulturen skaber film om tidligere hændelser. 

• Historie som fag: Man læser om fortiden på lige fod med andre videnskabelige fag. 

1.3 HISTORIEBEVIDSTHED 
”Når den samme fortid kan tolkes på flere måder.” 
Fortolkninger af fortiden hænger sammen med vores nutidsforståelse samt forventninger af fremtiden. 
Man kan komme til at overføre fortidserfaringer til fremtidserfaringer.  
Vores nutidsforståelse er påvirket af vores fortid - lidt på samme måde som konsekvenspædagogik.  
Vores fremtid påvirkes af vores nutid, da vi tager et aktivt valg for at nå de fremtidsforventninger vi har.  
 
Historiebevidsthed dannes ud fra erfaringer, miljø, habitus.  
Eksempel: 

• Et kærestepar går fra hinanden. Begge var ude for den samme oplevelse men opfatter og tolker det 
forskelligt. Måske pga. forskellige tidligere erfaringer, forskellige forventninger eller forskellige 
ønsker og forventninger for fremtiden.  

1.4 HISTORIESYN 

1.4.1 Det progressive historiesyn 
Kaldes også fremskridtsoptimisme.  
Eksempel:  

• Opfindelsen af p-pillen blev betragtet som en vigtig brik i kvindernes frigørelse. 

• Pride-dag. Vi fejrer mangfoldighed som noget positivt.  

1.4.2 Det regressive historiesyn 
Kaldes også traditionalistisk - forandringer er negativt. Opfattelsen her er at noget er vigtigt og rigtigt fordi 
det er gammelt. Præget af blandt andet politiske holdninger og kulturelle værdier.  
Eksempel: 



• Vi holder grundlovsdag den dag i dag, fordi det har vi altid gjort siden dengang det skulle fremme 
demokratiseringen - også selvom vores samfund i dag er fuldt demokratiseret. 

1.4.3 Det kritiske historiesyn 
Lægger vægt på at forholde sig kritisk og nuanceret til fortiden. Historiske forandringer er komplekse og 
skal tolkes kritisk. Disse egenskaber er de vigtigste kendetegn ved historie som en videnskab. 

1.5 KOLLEKTIV ERINDRING 
”En gruppes fælles hukommelse, der fortæller hvem de er.” 
Man fødes ikke med den kollektive erindring, men tilegner sig det via socialisering.  
Man tilegner sig de samme erindringer samt samme fortolkning/vinkel på det og får derved den samme 
kollektive følelse. Der skabes et konstrueret fællesskab.  
Eksempel: 

• Nationalstat/sammenhængskraft. Indbyggerne og staten er tæt knyttet via fælles sprog og historie. 
Ikke forveksle med nationalisme, som er yderligtgående og ofte forbundet med fremmedhad.  

1.6 ERINDRINGSPOLITIK 
”Når en gruppes kollektive erindring styres eller påvirkes med et politisk formål.” 
Man bruger (politisk) magt til at bestemme hvilke begivenheder der skal huskes og hvordan samt hvilke der 
skal glemmes. 
Politikere kan bruge historie til at vækkes følelser i samfundet og på den måde vinde stemmer. At bruge 
historiske begivenheder på en negativ måde kan fremme ens egen politik positivt.  
At bruge historien som argument kan være farligt da man ofte ikke har den historiske kontekst med samt at 
man på forhånd kender slutningen af historien man bruger som eksempel.  

1.7 FAGHISTORIE 
Faghistorie: En fremstilling af fortiden, baseret på historiefaglige metoder. 
Man søger at finde svar på en historisk problemstilling 
Man anvender faghistoriske metoder 
Der er systematisk dokumentation i form af kildehenvisninger og litteraturliste 
Der er et kritisk historiesyn 
Man er bevidst om fortidens anderledeshed, den historiske kontekst og forandringsprocesser.  

1.8 POPULÆRHISTORIE 
Populærhistorie: Fremstillinger af historie, som ikke er baseret på historiefaglige metoder og som i 
emnevalg og formidling, kun lægger vægt på underholdning.  
Formålet er at underholde og sælge et produkt 
Der benyttes dramaturgiske virkemidler, men ikke faghistoriske metoder 
Ingen eller mangelfuld dokumentation 
Fortiden og fortidige personer fremstilles ofte sort/hvid. Enten romantiserende eller den som værre end 
hvad de var.  
Ofte mangler man bevidsthed om fortidens anderledeshed, den historiske kontekst og 
forandringsprocesser.  
Kan indeholde anakronisme, dvs. komme til at placere noget nutid i den tid man skulle forestille at være, fx 
en IPad i middelalderen.  



1.9 TEORI VS EMPIRI 
At kunne redegøre og oversætte til virkelighed. 

En påstand kan ikke stå alene, men må efterfølges af et argument.  

Empiri = erfaring 

  



2 KILDER OG KILDEKRITIK 

Kilder og kildekritik. 
”Materialer forbundet med fortiden.” 
Kilder kan hjælpe med at besvare problemstillinger fra fortiden.  

• Internet. 

• Historiebøger. 

• Overleveringer fra øjenvidner (førstehåndskilder). 

• Tekster, genstande, billeder. 
En kilde er først troværdig når der ligger en systematisk og dokumenteret undersøgelse bag. En kilde kan 
defineres som ”et efterladt spor fra fortiden.” - et spor som vi kan bruge i nutiden, til at svare på spørgsmål.  
Kilder er ikke det samme som fortid, men kan give os et indblik i fortiden.  
 
Man undersøger systematisk kilderne kritisk (kildekritik) og vurderer om kilden er med til at besvare 
problemstillingen man søger svar på.  
 
Man vil i kildekritik skulle forholde sig til følgende: 

• Kontekst 

• Kildetype 

• Tid og sted 

• Afsender og modtager 

• Indhold og virkemidler 

• Tendens/vinkel/farvet og troværdighed/pålidelighed 

2.1 FORMIDLING/FREMSTILLING AF HISTORIE 
• Historisk fremstilling: En tekst, film, udstilling osv. En fortælling om fortiden (et værk) 

• Vigtigt for at forme vores historiebevidsthed, kollektive bevidsthed og ide om fortiden.  

• Formålet kan være at overbevise læseren om noget. Man vil fortælle en historie, træffe nogle valg, 

farve nogle med en vinkel.  

Man kan bruge værker til at forske i fortiden, svare på problemstillinger og formidle viden. Værker 

er præget af forfatterens ideologi, vinkel, erindring, agenda og tendens. 

• Geografisk afgrænsning kan være problematisk da der ikke er fokus på alle aspekter af en historie 

(for overskuelighedens skyld). 

Nutidens læsere kan have svært ved at identificere sig med fortidens historie - man skal være 

opmærksom på samtiden.  

• Periodisering vil sig at man ”sætter ting i kasser”, for overskuelighedens skyld. Perioder vil dog 

overlappe hinanden hvilket kan være problematisk.  

• Medier kan have fordele og ulemper i sin fremstilling. 

Ønsker man noget med en autoritativ fremstilling (anerkendt, fagligt), må man søge i historier og 

tidsskrifter. 

Film, billeder og lyd kan give modtageren en indlevelse i historien, som tekster ikke kan. Dog kan 

det give problemer da der er mulighed for at manipulere og fordreje fortiden.  

Populærhistorie bruger ofte dramatisering for at holde på publikum. Dramatiseres der for meget 

ved at fokusere på ét, så kan der mangle noget ”relevant”.  

 



3 SKEMA TIL KILDEKRITIK 

3.1 KILDEANALYSE. 
• Hvornår er kilden skrevet? (år, dato) (kontekst) 

• Hvem har skrevet den? 

• Hvorfor er den skrevet? (afsender og hvilken funktion teksten har haft) 

• Hvem er den skrevet til? (modtager) 

3.2 UNDERSØGELSE AF TEKSTEN. 
• Skab overblik: Inddel teksten i afsnit og giv overskrifter. Evt. markering af vigtige aktører der 

optræder i teksten. 

• Hvor tæt har tekstens forfattere været på de begivenheder som omtales? 

• Første- eller andenhåndskilde? 

• c) Tendens. (overvej altid dette punkt) Har forfatter til teksten specielle interesser i at fremstille 

tingene på en speciel måde? Se f.eks. hvordan forfatter bruger tillægsord. 

3.3 VURDERING AF TEKSTENS TROVÆRDIGHED (HVAD KAN VI BRUGE DEN TIL?) 
• Når du skal vurdere troværdighed betyder det, at du skal overveje hvilke emner eller hvilke 

spørgsmål som teksten kan belyse uden at være præget af for meget tendens. 

• En tekst kan altid svare mere troværdigt på nogle spørgsmål end andre. Dette punkt skal du også 

bruge når du arbejder med at besvare problemformuleringer i forbindelse med en synopsis. 

• Vurder hvad teksten kan fortælle (troværdigt) om? Her må du meget gerne henvise konkret til 

teksten og forklare hvilke emner/ spørgsmål som du mener teksten kan belyse mere troværdigt 

end andre områder. 

3.4 BILLEDANALYSE 
Et billede er også et værk - og kan også fortælle noget om fortiden.  

1. Billedets naturlige betydning 

2. Ikonografisk analyse 

3. Ikonologisk analyse 

  



4 RENÆSSANCEN 

”Genfødsel” på italiensk. Den originale fødsel var antikken.  

• Antikken (storhed) - middelalder (fald) - renæssance (genfødsel). 

4.1 ÅRSAGSFORKLARING 
(Hvorfor starter renæssancen?) 
 

Forklaring Hvad medførte det? 

Korstog Kræver forsyninger - producere flere forsyninger, sætter gang i handlen, 
økonomisk opsving i Mellem-/Norditalien.  
Silkevejen (Kina/Indien/de arabiske riger/Middelhavet) og handel blandt lande 
blomstrer.  

Venedig  Bragte kunst, relikvier og værker hjem for at blive studeret af lærte.  
Aristoteles, Euklid og Ptolemæus værker blev oversat til latin - de lærte kunne 
nu udforske verden med nye vinkler.  

Bibliotek opføres Diskussioner om Gud og mennesket. Nysgerrighed blomstrer og lysten til at 
udforske verden.  

Forbedring af plov Mere mad kan produceres 
Færre mennesker behøver at plove så mange flere kan specialisere sig på andre 
områder 

Pesten Mange dør, men det skabte også et Europa som ikke længere var overbefolket. 
Dvs. der var nu igen mad nok til alle.  

Økonomisk opsving Byudvikling - specialisme  
 
Alle disse tiltag og forandringer skaber en ny gruppe mennesker: Borgerskabet (Den øvre middelklasse).  
Det kræver alt i alt: 

1. Ressourcer, tid og penge. 
2. Lysten til forandring.  

Før var der det hierarkiske samfund, hvor de øverste skabte spilleregler. Ressourcerne til forandring var 
der, men ikke lysten.  
Hos de fattige var der lysten til forandring, men ressourcerne var der ikke.  
Handelsmænd og købmænd er den nye middelklasse (det nye borgerskab), som nu har både lysten og 
ressourcerne til at skabe forandringer.  

4.2 BYUDVIKLING 
I renæssancen blev der bygget rådhuse, brønde og slagtehuse (offentlige bygninger). Disse bygninger var 

meget prangede og rådhusene voksede større - derfra udsprang en form for demokratisk styre. Inspiration 

til det arkitektoniske kom fra antikken.  

I forhold til hierarki var der ikke behov for så mange bønder på markerne, så de flytter til byen og kan 

specialisere sig på andre områder. Der opstår derfor en ny socialklasse (borgerskabet. Flere mennesker fik 

flere penge mellem hænderne og økonomien blomstrede. Handlen begyndte og udbud/efterspørgsel 

voksede hvilket skabte den økonomiske cirkel. Kirken er ikke længere den flotteste og højeste bygning. Det 

tænkes ”ukristelige” tanker.  



Bylivet var bevidst og rationalistisk. Man ville udvikle sig og frigøre sig fra middelalderens hierarkiske 

samfund. Derfor siger man ofte at ”byluft gør fri”. 

Bystater havde sin egen styreform og egen hær. Republikkerne har en demokratisk styreform - dog langt fra 

på samme måde som vi kender det i dag. 

4.3 MENNESKEOPFATTELSE 
I middelalderen blev mennesket opfattet som et værktøj/en ressource. Alt var guds vilje - selv hvis man har 

et hårdt liv. Man går ikke imod Gud.  

Man er skabt til det man laver, Gud har bestemt det på forhånd - og det er der intet at gøre noget ved.  

I renæssancen er der en mere humanistisk opfattelse af mennesket. Der er fokus på mennesket, historien, 

sproget og retorik, poesi og litteratur. Lærdom, nysgerrighed og menneskelighed var centrum for 

renæssancemennesket. 

4.4 MERE FOKUS PÅ BYPLANLÆGNING 
En typisk middelalderby havde opdelt byen i distrikter med fokus på behov, dog uden planlægning. 

Håndværkerne lå ét sted, krydderihandlerne et andet osv. 

I renæssancen begyndte man at bygge mere logisk og rationelt - et generelt kendetegn ved tiden. Der blev 

også bygget ”højere” og smukkere, da kirken ikke længere behøvede at være i centrum. Der blev blandt 

andet bygget rådhus, som samtidig skabte behovet for flere boliger og private paladser. 

Pesten udryddede op til 2/3 af befolkningen. Disses huse og hjem stod nu tomme og kunne frit ombygges 

til nye bygninger/handelspladser.   

Renæssancemennesket opdagede forbindelsen mellem sygdom og hygiejne og sørgede for flere huse, 

bredere veje. Fra at byer var steder man boede, var det nu byer man handlede i.  

Byen blev ”ryddet op” og de store pladser blev gjort præsentable - renæssancemennesket var et stolt 

væsen, som gerne ville vise sin by frem. Der er fokus på det smukke og særlige og der opstår en 

konkurrence om hvem der har det smukkeste og mest prangende - både imellem byerne men også slægters 

hjem.  

Interessen for store parker og haver opstår i forbindelse med bygning af paladser. Dette tolkes som en form 

for indre eksil, som skulle afsløre kriser, eller et ønske om at komme nærmere naturen - en oase i det 

hektiske byliv. 

4.5 KUNSTNEREN, SYNET DERPÅ OG INSPIRATION 
Kunstneren begynder at forstå begrebet ”perspektiv” hvilket gør billederne ”levende”. Kunstneren bliver 

opfattet som en ”skaber” med værktøjer og færdigheder til at skabe noget naturtro. Der bliver skabt en 

forbindelse mellem det jordiske og det hinsides (ved hjælp af fornuft og rationalitet). 

Ved hjælp af matematiske love (lodrette og vandrette linjer, perspektiv, forsvindingspunkt) skabes der nu 

naturtro billeder.  

Inspiration blev hentet fra antikken i form af blandt andet guder, nymfer og satyrer, som symboliserede en 

form for frigørelse da de kunne bruges frit.  

Brugtes de kristne symboler, var der klare forventninger til hvad man ”måtte” og hvordan disse skulle 

fremstilles.  



Renæssancekunsten er også kendetegnet ved at have mennesket i centrum - ikke naturen, dyrene, 

bygninger osv.  

4.6 RENÆSSANCEDEBATTEN 
Overordnet set gik det ud på at forskellige professorer og historikere sætter spørgsmålstegn ved om 
renæssancen overhovedet var så positiv som den fremstår som. 
Hvornår startede og sluttede renæssancen. Var folket virkelig så frie og individualistiske eller var det var et 
ideal man så op til? 
Begrebet renæssance er positivt ladet - debatten går ud på hvorvidt det egentlig var så positivt som man vil 
have det til at fremstå.  
Professor Burckhardt mener at renæssancen er en ganske særlig og positiv tid i historien modsat Lindhart 
der ser renæssancemennesket som værende egoistisk og uden holdepunkt.  
Den svenske historiker Nordberg mente at renæssancen havde en masse myter med sig som kun 
afmystificeres.  
Disse tre personer har hver deres historiebevidsthed som de prøver at få igennem via forskellige 
argumenter, der nævnes videre i teksten.  
De eneste som var enige om at renæssancen var positiv var kunsthistorikere. 
 

4.7 VERDENSBILLEDER 
Navn Titel Verdensbillede Verdensopfattelse 

Aristoteles 
(-384--322) 

Filosof Geocentrisk Jorden er centrum og statisk. 

Ptolemæus 
(100-170) 

Astronom Geocentrisk Jorden er i centrum og alt andet drejer om 
den. 

Cusanus 
(1404-1464) 

Filosof, kardinal, 
biskop 

Geo-/heliocentrisk Universet er uendeligt og altid i bevægelse 

Copernicus 
(1473-1543) 

Humanist og 
astronom 

Geo-/heliocentrisk Jorden drejer om solen.  
Universet er dog begrænset. 

Bruno 
(1548-1600) 

Munk Heliocentrisk Gud kan ikke placeres ét sted, men er 
overalt. Derfor er han ikke den øverste i 
den af himlene.  

Galelei 
(1564-1642) 

Naturvidenskabsmand Heliocentrisk Solen er centrum og omkring drejer jorden, 
planeter og stjerner.  
Sætter spørgsmålstegn ved Aristoteles’ 
læresætninger og begyndte i stedet at 
fokusere på observationer og erfaring.  

  



5 ENEVÆLDE, OPLYSNING OG REVOLUTIONER 

”Tiden efter renæssancen…”  

5.1 FRA RENÆSSANCE TIL ENEVÆLDE 
Mellem renæssancen og enevælden: 

• Pavekirken svækkes yderligere. 

• Martin Luther offentliggører 95 teser, som udløser en konflikt og splittelse af kirken.  

5.2 FRA FEUDALISME TIL DEN MODERNE STAT 
Middelalderens feudale politiske system Den moderne stat 

Decentral magt. Den var spredt ud blandt mange 
aktører 

Begyndende centralisering ”en stat” 

Kongen var blot en ”glorificeret” adel, der var 
afhængig af den øvrige adel for at beholde magten 

Fælles skattesystem (pengeøkonomi) 

Ingen komplet fælles lovgivning, sprog, møntfod, 
grænser. 

Fælles skolesystem, samme sprog, fælles tro 

Generelt uorganiseret Kongen/fyrsten (staten) får sin egen hær og er ikke 
længere afhængig af sine vasaller. 

 Skabes et embedsmandsværk med ministre 

5.3 ÅRSAGSFORKLARINGER 
Kirken svækkes (åndeligt) pga. reformation (Luther)-  

- Kongen tager jorden samt bønderne der bor der (jord = magt) 

- Får kontrol over kirken 

- Det kaldes nu statskirke og ikke pavekirke.  

Adlen svækkes pga. 

- Pengeøkonomi - økonomien voksede pga. religionskrige. 

o Merkantilisme blev også udviklet.  

o Begynder at beskytte sit lands økonomi - bl.a. via told.  

o Fjerner fri handel mellem grænserne. 

- Militær udvikling - kongen får sin egen hær og bruger ikke længere adlens.  

- ”Træthed”/”svækkelse” efter ca. 150 års religionskrige.  

5.4 DE VIGTIGE MENNESKER 

5.4.1 Bossuet 

Bossuet mener at det er Gud som skabte kongerne. Det er fyrster som skal sørge for at Guds opgaver bliver 

ordnet på jorden, dog må de ikke tro at de er herre over denne magt og må kun udøve magten med frygt 

som noget der kommer fra Gud selv. 

Bossuet mener at enevælden var Guds forestilling. Enevælden kunne forsvares af filosofiske veje, blandt 

andet ved at argumentere via naturretten (den stærkeste overlever). Bossuet argumenterer for at 



enevælde giver frihed (modsat kaos) i forhold til anarki/tyranni. Mennesket har under enevælden lov til frit 

at følge reglerne som er givet for dem.  

5.4.2 Montesquieu 

”Magtens tredeling”.  
For at undgå tyranni i en stat og for at mennesket kan være frit, må magten inddeles: den lovgivende, den 
dømmende og den udøvende.  
Magten skal stamme fra folket - de skal vælge hvem der skal sidde hvor - fx dommere i domstole.  
Præciserer Lockes ide om ”demokrati” - dog ikke som vi kender det i dag, men de spæde skridt derhen. 

5.4.3 Rousseau 
Meget optimistisk menneskesyn - mennesket var fundamentalt godt, men samfundet spolerede det. Mente 
at mennesket sagtens kunne håndtere sin egen frihed. Børn skal ikke tugtes, men plejes, sådan at barnet 
kan udvikle sig positivt.  
Går ind for direkte demokrati.  

5.4.4 Voltaire 

Fortaler for fornuft og ytringsfrihed - imod intolerance og religiøst tyranni. Den åbne og fordomsfrie debat 
skulle afsløre misbrug og afskaffe kirkens ødelæggende indflydelse på samfundet.  
Repræsenterede deismen: der findes en gud, som har skabt verden, men det er dét.  
Var ikke modstander af enevælden og tvivlede også på menneskets fornuft og dømmekraft. I stedet gik han 
ind for den oplyste enevælde, hvor en lærd monark skulle styre landet, i folkets bedste. Denne monark 
skulle lade sig lede af de største filosoffer.  
Voltaire betragtede forholdet mellem religionerne som ens - ”vi er alle brødre”. Dog er kirken imod dette 
og ser andres tro som forkert.  
Kritiserer kirken for ikke at lukke andre ind - følges kirkens regler ikke, vil de blive ”straffet”. 
Inkvisitionen (pavelig domstol) beskrives som negativ og ved at straffe en der har gjort noget ulovlig, redder 
man det (Paradox).  
Kirken snakker om barmhjertighed, men straffer folk og bruger Gud som undskyldning for at straffe 
mennesker. Trosinkvisitoren kan vælge at straffe mennesket eller benåde det, med gud som undskyldning 
for undskyldning for sine handlinger.  
Voltaire tager afstand fra, at man kan få frelse udenfor kirken. 

5.4.5 Locke 
Ved naturretten overdrager borgeren sine rettigheder og magt, til største magthavende, med forventning 
om at deres rettigheder og samfund varetages på bedst måde. Også kaldet samfundspagten.  
Ifølge Locke var alle mennesker født med retten til lighed, retten til frihed og retten til at eje sin ejendom - 
hvilket skaber styghed i samfundet.  
Naturretten er en forestilling om hvad mennesket var og hvordan dets samfund var indrettet, før det 
ordnede samfund kom til. Kaos og ”den stærkeste overlever ”-strategi.  
Mennesket opgiver naturretten og overgår via samfundspagten til det ordnede samfund, blandt andet for 
tryghedens skyld. Fx kan kongen ikke smide folk på gaden og overtages hjem, da Locke mener at mennesket 
har ret til at eje sin ejendom.  
Locke formulerede princippet om borgersuverænitet - dvs. borgerne valgt en magthaver, men blev deres 
grundlæggende rettigheder krænket, skulle borgerne have ret til at vælge en ny magthaver. Borgerne har 
tillid til at love og regler er lige for alle, bonden såvel som adlen.  
Magthavernes må aldrig ødelægge, slavebinde eller fattiggøre dets borgere. Magten er til fordel for 
borgerne og skal sikre samfundets overlevelse og vel.  



5.5 OPLYSNINGSTIDEN 
- Man/borgerskabet lærer/tør tænke selv 

- Man/borgerskabet får et ønske om at blive klogere 

- Det fornuftige menneske ”opstår” 

- Menneskeopfattelsen ændrer sig. Man ser mennesket som fornuftigt, rationelt og begynder at se 

mennesket som et ”individuelt, unikt væsen”. Mennesket bliver noget værd og er ikke længere blot 

et redskab.  

- Man begynder at se positivt på mennesket og tiltror dem at kunne tage egne valg. 

5.6 SAMFUNDETS OPBYGNING, STÆNDERSAMFUNDET  
Ingen mennesker var født lige, derfor ville ikke alle kunne opnå det samme. En bonde kunne fx ikke blive 

minister eller officer.  

Kongen 
- Enevælde, har den suveræne magt (den udøvende, den dømmende og den lovgivende) 
- Der er intet retssamfund. Kongen er ikke lige for loven. 
- Samfundet er økonomisk ulige. 

Stænderne (en inddeling af befolkningen): 
Adlen (1. standen)  

- Alle de med et ”fint” efternavn. 
Gejstligheden (2. standen) 

- Kirkefolk, præster, nonner. 
Borgerskabet og bønderne (3. standen) 

- Byggefolk 
- Købmænd 
- ”Resten” af befolkningen 

5.6.1 Naturretten  

”Den tilstand, mennesket antages at have levet i, før det ordnede samfund opstod”. 

Hobbes: Tilhænger af enevælde med udgangspunkt i naturtilstanden. Alle skulle overgive magtens til én, på 

betingelse af at alle også gjorde det. Hvis én havde magten, kunne man fuldstændig undgå naturtilstanden. 

Magten kunne ikke tilbagekaldes igen uden at naturtilstanden ville træde ind.  

Bossuet: Mente at kongen var indsat af Gud, men ikke guddommelig.  

Locke: Mente at suveræniteten ikke lå hos kongen, men folket. Mennesket var født med fundamentale 

rettigheder (frihed, lighed og ejendom), hvilket er kontrast til enevælden.  

Mennesket skal stadig ”styres”, men af en folkevalgt magt. Kongen skal ville folket det bedste og gør han 

ikke det, skal folket have lov at vælte ham. En såkaldt ”samfundspagt” 

 

5.7 REVOLUTIONERNE 1776-1848 
Revolution kan sammenlignes med oprør, dog er de ”skabt” for at forandre samfundet helt grundlæggende, 

fx indførelse af et nyt styre samt de er landsomfattende. Der er tre elementer i en revolution. 

Der vil være flere årsager til en revolution og ofte er de forskellige elementer kombineret. En revolution 

indeholder ”vold” og er ikke blot politisk.  



Politisk Social National 

Ændrer magtfordelingen. 
Erstatte enevælden med 
demokrati. 

Ændrer fordelingen af ejendom 
og indkomst. 
 

Hvis én stat er underlagt et 
fremmedherredømme.  
Et ønske om uafhængighed. 

Den borgerlige middelklasse Underklassen, fattige arbejdere, 
håndværkere og bønder 

Hele eller dele af nationer 

Den amerikanske revolution, 
Amerika ville have en ny 
magtfordeling/løsrives af den 
Britiske magt. 

Den franske revolution, 
underklassen ville have bedre 
vilkår og mere lige vilkår på 
samme måde som adlen.  
OG 
Den amerikanske borgerkrig 

Den irske revolution, irlænderne 
ville løsrive sig fra den britiske 
stat. 

5.8 DEN AMERIKANSKE REVOLUTION 
Årsagsforklaringer til den amerikanske revolution 1776.  

Denne revolution er politisk, da kolonierne vil have en ny fordeling af magten. De vil ikke være underlagt 

det britiske styre, hvis ikke de har indflydelse på samfundet. På sin vis kan man også argumentere for at det 

er en national revolution, men i og med at de 13 kolonier endnu ikke er en nation, må det være en 

kombination af politisk og national. 

Årsager Forklaring 

Modsætninger mellem 
moderland (England) og 
kolonierne 

Monopol på handel med kolonierne - dvs. grundlag for at opkræve 
told.  
Modsat måtte kolonierne kun eksportere til England. 

Beskatning England var i gæld efter kolonikrige og mente at de 13 kolonier 
skulle være med til at betale gælden. 
”No taxation without representation” - Samuel Adams (founding 
father) mente at englænderne ikke kunne opkræve skatter, i et land 
hvor de ikke er repræsenteret. ”The Boston tea party”  

Strid mellem kolonier og 
indianere 

Briterne ville flytte grænserne, men det skabte konfrontationer 
mellem kolonierne og indianerne, som ikke følte sig beskyttet af 
moderlandet.  

Modvilje til at være underlagt 
kronen 

Guvernørerne i kolonierne var valgt af den engelske regering som 
befandt sig i England - ikke i kolonierne.  

5.8.1 Den amerikanske revolutions konsekvenser for Europa 

Ideerne til den amerikanske revolutions uafhængighedserklæring kommer fra de europæiske filosoffers 

ideer, fx Locke og Montesquieu. Succesen gav europæerne ”blod på tanden” til selv at starte en revolution 

på baggrund af de ideer, som tidligere blev udtalt.  

 

 

 



5.9 DEN FRANSKE REVOLUTION 

5.9.1 Det franske stændersamfund i 1700-tallet 

1. stand 2. stand 3. stand 

Gejstligheden Adelige Den øvrige befolkning 
Ca. 120.000 mænd Ca. 350.000 mænd Ejede 30% af jorden (borgerlige 

godsejere) Ejede 10% af jorden Ejede 20% af jorden 
Fritaget fra direkte beskatning, 
ydede dog frivillige bidrag hvert 
5. år (3% af deres indtægter)  

Fritaget for at betale skat Rige borgere, fabrikanter, 
købmænd.  
Håndværksmestre og handlende. 
Arbejdere, håndværkere, 
butikssvende.  

Store forskelle, både biskopper 
og landsbypræster 

Monopol på embeder i hoffet, 
statsadministrationen og 
militæret. 

80% boede på landet. 
Bønder og landarbejdere - nogle 
var selvejere dog var flest 
fæstebønder (ejet af adel eller 
godsejere.) 

Stor del af indtægterne kom fra 
statskassen - andet sås som 
uværdigt. 
Adelskab var arveligt men også 
købsbart.  

5.10 TREDJESTANDEN SOM ÉN 
Selvom de franske bønder havde bedre vilkår end andre europæiske bønder, så afhang mange ydelser af 

dem. De betalte både tiende til kirken, skat til kongen og afgifter til adlen.  

Spændingerne opstod fordi borgerskabet stod i stærk kontrast til adlen. Adlen gik fri af skatter og havde 

samtidig monopol på de ”gode” jobs. Man kan argumentere for at den franske revolution er social, da den 

starter for at ændre de levevilkår og indkomster som borgerskabet stod for.  

3. stand havde de høje (borgerskabet) (politisk) og de lave (proletariatet) (social), som sammen lavede en 

alliance og gik sammen om at vælte kongen. 

Ved at kalde til stænderforsamling (kongen gjorde det), skulle der bevilliges nye skatter. Indkaldelsen betød 

at enevælden var væk, og 3. standen så mulighed for at få gennemført mere vidtgående reformkrav - 

blandt andet ville de have afskaffet 1. og 2. stands privilegier og få indført en forfatning, sådan at 3. stand 

også kunne få del i den politiske magt. 

Ludvig d. 16. støttede borgerskabets synspunkt. 3. standen ville dog ikke bøje sig for kongen.  

5.11  EFTERSPILLET TIL DEN FRANSKE REVOLUTION 

5.11.1 Det franske samfund efter revolutionen 

Det feudale stændersamfund blev forkastet/nedlagt. Menneskerettighedserklæring blev nedskrevet og på 

papiret var alle nu ens og lige, alle havde de samme rettigheder, tale- og trykkefrihed, religionsfrihed og 

retssikkerhed. Dog gælder dette dog ikke for de helt fattige og kvinder, som heller ikke har nogen politisk 

indflydelse.  

Nationalforsamlingen vedtog blandt andet: 



• Ophævelse af herremændene og kirkens rettigheder, dvs. afkald på særlige domstole og undgåelse 

at betale skat, samt bondens personlige forpligtelser. 

• Fæsteafgifter skulle betales i penge. 

• Kirkens jord blev konfiskeret og de gav afkald på tiende - begge til fordel for statskassen.  

Forfatning af 1791 gjorde Frankrig til et kongedømme med en grundlov. Folket skulle repræsenteres af 

borgerskabet og den lovgivende magt skulle ligge hos nationalforsamlingen, som var mænd over 25 år, som 

betalte en minimumsbeløb skat. Den udøvende magt skulle være hos kongen.  

Kun de store skatteydere kunne komme i betragtning til at få valgret i nationalforsamlingen. Proletariatet 

var dog ikke tilfredse med ovenstående (at de ikke havde samme rettigheder selvom de stod som lige) og 

de rejste stærk kritik. 3. standen som før var gået sammen og dannede en alliance, havde kun denne 

alliance fordi de havde en fæles fjende (kongen.) Da han var væltet havde de pludselig forskellige mål.  

Frankrig endte i krig med flere andre europæiske stormagter. Blandt andet gik den østrigske kejser og 

preussiske konge imod Frankrig for at genoprette monarkiet. I starten gik det dårligt for franskmændene da 

deres militær var de adelige officerer. Derudover kostede krigen mange penge, hvilket førte til kornmangel 

og prisstigninger.  

Efter henrettelsen på kongen Ludvig d. 16. fandt endnu flere lande sammen mod Frankrig - blandt andet 

England, Spanien, Nederlandene og Østrig.  

5.11.2 Rædselsherredømmet 

Efter krisen blev der givet ekstrabeføjelser til sikkerhedsudvalget og velfærdsudvalget hvori den 

altoverskyggende leder Robespierre havde hovedrollen. Han tilhørte den yderliggående revolutionære 

bevægelse der hed jakobinerne.  

Landet blev deraf styret med diktatoriske og hensynsløse midler for at redde revolutionen. Der blev indført 

værnepligt og Frankrig var derfor i stand til at bygge en kæmpe hær på over 1 mio. mænd.  

Opstande blev straffet med døden og formåede og faktiske fjender af revolutionen blev også henrettet. 

Denne terror ramte folket i alle samfundslag.  

Revolutionen blev set som en helt ny æra i menneskets historie hvor der blev gjort op med fortidens 

fordomme og overtro. Udgangspunktet i menneskets tidsregning var ikke længere år 0 (Kristus), men i 

stedet 1792 (republikkens grundlæggelse).  

5.12 NAPOLEON BONAPARTE (1769-1821) 
Fransk officer af den nye generation hvor man ikke længere behøvede at være adelig for at være i 

militæret. Sejrede ved flere krige - støttet af borgerskabet, som er trætte af krigen. Krigen var lang og de 

ville gerne have den overstået. Borgerskabet ønskede politiske forandringer og så Napoleon som løsningen. 

Napoleon overtog magten ved et militærkup og satte sig som militærdiktator på magten. Den nye 

forfatning han indførte var kun til pynt og han gjorde sig senere hen til kejser af landet. Han lod sig krone i 

Notre-Dame i Paris, men af sig selv - ikke paven.  

Selvom Frankrig igen var blevet et monarki, bestod revolutionernes forandringer stadig. Adlen og 

gejstligheden fik ikke deres privilegier tilbage. Lighed for loven, afskaffelse af standsopdeling, åbne 

karrieremuligheder og økonomisk frihed blev fastholdt. Også religionsfriheden blev fastholdt - dog blev den 

politiske frihed afskaffet.  



5.13 AKTØR/STRUKTUR 
Aktør (mennesket) Struktur (samfundet, teknologi) 

Måden mennesket tænker på eller agerer på samt 
måden man så på mennesket 

Styreform, teknologisk udvikling 
 (trykkepressen, plov) 
Urbanisering 
Økonomiske forandringer 

Før renæssancen Efter den franske revolution 
Synet på mennesket 

Man er skabt til det man laver, Gud har bestemt 
det på forhånd - og det er der intet at gøre noget 
ved. 

Humanistisk opfattelse af mennesket. Der er fokus 
på mennesket, historien, sproget og retorik, poesi 
og litteratur. Lærdom, nysgerrighed og 
menneskelighed var centrum for 
renæssancemennesket. 

Synet på troen 
Alt var guds vilje - selv hvis man har et hårdt liv. 
Man går ikke imod Gud. 

Der er flere forskellige muligheder og alternativer 
til den kristne tro.  

Synet på videnskab og viden 
De gamle filosoffers læresætninger Begyndende nysgerrighed i renæssancen - senere 

vinder videnskaben og man tager imod forsøg og 
prøver sig frem.  

Synet på staten/magten - synet på nationen/folket 
Enevælde Alle er lige, har de samme rettigheder. 

”Demokrati” 
Samfundsopbygning 

Feudalsamfund til stændersamfund Stændersamfund til klassesamfund 

  



6 NATIONALISME - FRA ENEVÆLDE TIL NATIONALSTAT 

6.1 ET LAND I TRE DELE 
Begreb Definition 

Territoriet  Det geografiske landområde, som staten har magt over.  
I Danmark gælder det Sjælland, Fyn, Jylland, Bornholm, Grønland og Færøerne.  

Staten  Staten er den politiske magt, som definerer loven indenfor territoriets grænser. 
Nationen Sammenhængskraften i befolkningen.  

Nationen er bundet sammen af det ens sprog, historie, kultur, religion osv.  
I Danmark opstår denne nation i 1800-tallet.  

 

Begreb Definition 

Nationalisme En form for politisk ideologi. 
Det fællesskab som opstår mellem mennesker som deler sprog, kultur, religion og 
historie og som befinder sig på samme geografiske område. 
En ”følelse” af at man har en fælles identitet.  
Kan være inkluderende eller ekskluderende. Inkluderende vil have mange 
”medlemmer” eller ekskluderende ved at udelukke nogen der ”ser anderledes ud”.  

Forestillede 
fællesskaber 

Vi forestiller os at vi har et fællesskab - som skaber sammenhængskraft.   
Man føler et fællesskab med en dansker man ikke kender og aldrig kommer til at 
kende, blot fordi man begge er danskere.  

Sammenhængskraft Man ”hænger sammen”, da man deler samme sprog, kultur, religion osv. 

6.2 NATIONAL IDENTITET 

6.2.1.1 Patriotisme vs nationalisme 
Kongen og staten (styret), sammenhængskraften, det der er til fælles er staten = det skal man elske. Det er 

ikke sproget, kulturen der er det vigtige. Man er altid loyal overfor staten. Dette kan kombineres med 

hvilken som helst politisk ideologi og religion. 

Fx USA. Der er forskellige, mange identiteter med forskellige baggrund, men man samles om staten/the 

constitution/flaget.  

Nationalisme er en politisk ideologi som lægger vægt på samhørighed, fx fælles sprog og historie.  

6.2.1.2 National identitet 

Forestillingen om at der findes et fællesskab mellem borgerne i en nation, på trods af politiske, økonomiske 

og kulturelle forskelle.  

Kan komme til udtryk på forskellige måder, fx fredelig og selvforherligende eller i krig og krisetider. 

Man ved først hvad man er, når man ved hvad man ikke er. Forskellige nationale grupper. 

National identitet og demokrati hænger sammen. De der ønsker demokrati ønsker de samme 

muligheder/forandringer. Begge parter har en horisontal tankegang. Begge dele omhandler det samme 

folk, de har et tilhørsforhold. Demokrati betyder folkestyre. Når folket får selvbestemmelse opstår en fælles 

baggrund/national identitet. 

6.2.1.3 Politisk og kulturel nationalisme. Jordens princip og blodprincippet.  

Politisk - man bor i landet, overholder landets love (jordens princip). Lovene kommer fra staten.  



Kulturel - den kultur man er vokset op med, sproget, følelsen af at være dansk, det man forbinder med at 

være dansk. Født af danske forældre. (blodets princip) 

Kongen af helstaten (Danmark, Norge, Tyskland, Grønland, kolonier).  

Når ideer om demokrati og nationalisme kom frem i 1800-tallet, brød kongen sig ikke om det, da det kunne 

skabe splittelse i landet, da der var forskellige kulturer, sprog osv.  

Kongen går i stedet ind for patriotisme, frem for nationalisme. 

6.3 GULDALDEREN (1802-1850) 

6.3.1 Kendetegn ved romantikken(nationalisme) 
Et modspil til oplysningstiden, hvor man handlede med fornuften. I stedet kigger man efter følelser, fantasi, 

længsel, drømme, kærlighed, fornemmelser.  

Man sammenligner kunstneren med Gud, da han skaber virkelighed på samme måde som, Gud skabte 

verden. Mennesket fik lov til frit at fortolke sin egen tilværelse.  

Man længtes efter følelserne frem for fornuften. Det uopnåelige, naturen, fortiden. 

Man ønsker at skabe en kollektiv erindring.  

6.3.1.1 Hvordan så det ud på landet vs hvordan så det ud i byen? 

På landet:  Større gårde ligger mere for sig selv og omgivet af eget jord. Landsbyerne var blevet mindre og 

deres jord fordelt til de omkringliggende gårde. Hegn blev sat op, for at markere de linjer hvortil de 

forskellige gårde gik til. Dette effektiviserede produktionen.  

Skovene voksede igen og bøgetræet blev det mest udbredte træ. Gennemsnitstemperaturen steg og 

nedbørsmængden faldt - godt for jorden som blev dyrket. 

Selve gårdene voksede pga. den fremskrivende drift. Hjemmene blev også forbedret - den øgede indtjening 

gav bønderne flere muligheder fro at ”forskønne” hjemmet og tøjet.  

Indbyggertallet stiger, da levestandarden stiger og børnedødeligheden falder. Gennemsnitsalderen stiger.  

Godsejerne var de øverste i hierarkiet, men de nye selvejende bønder var mere selvbevidste, dannede og 

ambitiøse. Resultatet af skolelovgivningen var en bedre uddannet landbobefolkning, som nu var blevet en 

del af ”folket”. Denne bedre uddannelse medførte politiske forandringer, da de ønskede medbestemmelse i 

samfundet.  

I byen (for det meste København): Befolkningstallet stiger pga. urbaniseringen samt at børnedødeligheden 

falder. Byen var Danmarks økonomiske og kulturelle centrum hvor den økonomiske, velstillede overklasse 

bor. 2 % arbejdede for hoffet, 40 % for staten samt administration, uddannelse eller militær.  

Borgernes blik var rettet mod dem selv, hoffet, kongefamilien og forandringerne i udlandet. Man fordybede 

sig i aviserne, bøger, uddannede sig, diskuterede politik og filosofi og gik på teater.  

Man gik ikke længere på værtshus, men i herreklubber og tesaloner. Den liberale bevægelse starter her, 

hos det velstillede borgerskab.  

Der opstår også en masse handel og industriarbejde for dem, som kommer fra landet til byen, og er heldige 

at få job hos borgerskabet. De fattige må dog tigge og prostituere sig. 

6.4 DEMOKRATI OG NATIONALISME  
I verden sker en masse forandringer som også rammer Danmark. Man ønsker forandring i samfundet. 

Lighed, frihed. Begivenheder som er værd at nævne er: 

1. 1776. Amerikanske revolution. 



• Amerikanske revolution endte med republik - folkevalgt præsident. Tredeling af magten. 

• Amerikanske grundlov - frihedsrettigheder - inspireret af oplysningstiden. 

2. 1789. Franske revolution. 

3. 1814. ”Freden i Kiel”, Danmark mister Norge. 

4. 1830. Inspirerede borgerlige bevægelser i Europa. Nationalismen flettet med revolutioner = 

dannelse af selvstændige nationalstater. 

5. 1831. Provinsstænderforsamlinger skabes. Dvs. kongen har bøjet sig for folket og har kommet til at 

give lov til politisk debat.  

• Helstaten Danmark: Dét, den danske konge regerede over, Danmark, Slesvig, Holsten, 

Lauenburg, Norge, Færøerne, Island, Grønland. 

• Én for øerne (i Roskilde), én for Jylland (i Viborg), én for Slesvig (i Slesvig), én for Holsten og 

Lauenburg (i Itzehoe). 

Kriterier for at blive valgt: Grundbesidde eller fæste en ejendom af en vis størrelse.  

• Hver forsamling skulle repræsentere deres godsejere, borgere og bønder samt rådgive 

regeringen.  

6. 1835. Der lægges pres på kongen (”Vi alene vide” - dvs. kongen ved bedst). Debat om ytringsfrihed. 

7. 1848. Slesvig ønsker at være en del af det tyske forbund hvor de kan få mere selvstændighed 

(underforstået vil de meldes ud af det danske forbund). Der sendes krav til hovedstaden om kravet 

om selvstændig forfatning.  

8. Man ønsker forandring i samfundet og nye reformer i det politiske system og den enevældige 

organisationsform.  

9. 1848. Kongen (Frederik d 7.) var uforudsigelig - til tider urimelig. Han var selv fri for forfatning. 

Kongens far havde arbejdet for at opretholde den enevældige stat. Konstitutionel (indskrænket 

monarki) forfatning var nødvendig hvis sammenhængskraften i riget skulle beholdes. Havde rådet 

sønnen (kongen) til at udforme en fælles konstitutionel forfatning for Danmark og 

hertugdømmerne. 

10. 1848. Danmark var i foråret omdannet til et monarki hvor regeringen var bundet af en forfatning, 

som dog ikke dækker over Slesvig og Holsten.  

11. Ånden fra 1848. ”Vi slog tyskerne, så måske kan vi lidt alligevel”. Nationalismen sætter virkelig ind - 

fællesskabet, selvtillidsboost.  

12. 1849. Junigrundloven.  

6.4.1 Junigrundloven 

Martsministeriet udarbejdede en forfatning i 1848, som resulterede i en grundlovgivende forsamling på 

114 valgte samt 38 kongelige medlemmer. Disse udformede i samarbejde med Orla Lehmann og D.G. 

Monrad den endelige grundlov af 1849.  

Denne grundlov byggede på Montesquieus ideer om en tredeling af magten. Grundloven skulle sikre dets 

borgere nogle grundlæggende rettigheder og pligter, samt sørge for at den demokratiske styreform kunne 

udvikles.  

• Den lovgivende lå hos rigsdagen, som blev opdelt i to kamre: landstinget og folketinget.  

• Den udøvende lå hos kongen. Havde dog intet ansvar og udpegede i stedet en regering. 

• Den dømmende lå hos domstolene. Disse skulle fungere uafhængigt af den lovgivende og 

udøvende magt.  



6.5 FOLKELIGE BEVÆGELSER I 1850-1870  
Grundtvigianisme - Grundtvig 

Indre mission - Vilhem Beck 

Friskole - Christian Kold 

Andelsbevægelse 

6.6 DEMOKRATI EFTER 1864 
Grundlovsændring 1866, forfatningskamp, systemskifte 1901 

I 1864 tabte Danmark Slesvig, Holsten og Lauenborg til Preussen og Østrig.  

  



7 BESÆTTELSEN AF DANMARK 

1864 - spring til 1940. 

7.1 BESÆTTELSEN D. 9. APRIL 1940 
Grunde til at Tyskland angreb Danmark kan deles op i to. På den ene side ville Tyskland give sin flåde bedre 

operationsmuligheder i Atlanterhavet. På den anden side ville tyskerne sikre sig den svenske jernmalm fra 

den norske havneby. 

Senere ville dansk territorie blive inddraget af militær grunde. Danmark var blot en bro mellem Tyskland og 

Norge.  

Officielt ville tyskerne beskytte mod Danmark, men mellem linjerne var det lige så meget for at sikre sig selv 

(Tyskland) mod englænderne.  

Danske politikere valgte ikke at mobilisere og styrke forsvaret, selvom de havde modtaget informationer 

om at der var planlagt tyske aggressioner overfor Danmark. Grunden til at der ikke blev reageret på disse 

var at beskederne indbyrdes var modstridende. Derudover var danskerne overbeviste om at Tyskland ville 

kræve et ultimatum - fx militær støtte før de angreb. Danmark ville heller ikke mobilisere militæret, da det 

kunne tolkes provokerende overfor tyskerne. 

7.1.1 Fredsbesættelse  

En fredsbesættelse betyder at en krigsførende magt (Tyskland) besætter et andet land (Danmark) men 

lover, at dette land kan opretholde dets institutioner og uafhængighed. Det vil sige, at Danmark blev besat, 

for at ”beskytte” dem i krigen. Danmark havde dog stadig det formelle ansvar og alt foregik som om intet 

var sket. De to landes udenrigsministre stod også for de officielle kontrakter mellem landene, ligesom hvis 

det var to uafhængige lande.  

7.1.2 Danmarks svar og muligheder 

• Tyskerne havde lovet Danmark politisk uafhængighed 

• Danmark var blevet lovet en bevarelse af den territoriale integritet - dvs. Tyskland ville ikke kræve 

bidder af det danske land.  

Svaret fra Danmark var, at de under stærk protest indvilligede i denne besættelse. Der blev opfordret til at 

der blev oprettet ro og orden i gaderne - samt at der ikke måtte ydes modstand mod de tyske tropper.  

7.1.3 Hvad fik Danmark og Tyskland ud af besættelsen? 

Danmark fik lov at være (officielt) et fri, selvstændigt land og Tyskland fik lov at ”besætte” landet uden 

militær vold. Danmark var også presset da bombeflyene allerede fløj rundt over København.   

Godt for danskerne 

• Handel mellem danskere og tyskere, øgede den danske handel og rigdom/ressourcer til industrien. 

• Vedligeholdt en ”høj” levestandard 

• Ingen bombning af byerne/ingen tab af menneskeliv 

Politikkerne ved at det er moralsk forkert at støtte nazister, men alle tror at Tyskland vinder. Derfor ville 

Danmark ”stå bedre” i fremtidens Europa.  

Godt for tyskerne 



• Handel mellem danskere og tyskere, bytter mad for ressourcer  

• Nem besættelse - ingen døde tyske soldater 

• God militær beliggenhed 

• Danmark blev en rollemodel for resten af verden når tyskerne forhandler om fremtidige 

besættelser (et mønster-protektorat) 

7.1.4 Politiske konsekvenser 

Statsminister Stauning indkaldte tre medlemmer af Det Konservative Folkeparti og Venstre til at blive 

medlemmer i regeringen. Først nægtede de, men indvilligede efterfølgende hvor blandt andet John Møller 

(konservativ) blev minister.  

Officielt var der ingen ændringer politisk, da landet fik lov at forsætte som uafhængig stat, på trods af 

besættelsen.  

7.1.5 Summa summarum 

• Arven fra 1864 - antimilitaristisk/pacifistisk neutralitets politik op til 1940 (lægge død politik) 

o Lykkedes under 1. verdenskrig 

o Lykkedes ikke under 2. verdenskrig 

• Dagene op til 9. april ignorerede den danske stat efterretningerne. Håbede til det sidste at krigen 

ikke ville ramme landet/ville ikke provokere ved at stille militæret op. 

• 9. april her fredsbesætter Tyskland landet - for at beskytte os mod England 

• Tyskland tilbyder en aftale hvor Danmark får lov at bevare sin suverænitet/nationale 

selvstændighed mod at Tyskland må opholde sig i Danmark. Danmark accepterer. 

• Scavenius (udenrigsminister) charmede, ifølge befolkningen og anden regering, tyskerne for meget 

- hvilket stadig den dag i dag diskuteres om var rigtigt eller forkert.  

7.2 SAMARBEJDSPOLITIK (& FORHANDLINGSPOLITIK) 
I praksis fungerede samarbejdet således at de danske myndigheder stadig havde det formelle ansvar og det 

politiske system stadig fungerede som det plejede. Til gengæld for dette skulle de danske myndigheder 

garantere de tyske styrkers sikkerhed i landet. 

Denne aftale var mest på papiret. Hvis Tyskland ville have noget gennemført havde de, de militære midler - 

dog var det sjældent at det blev aktuelt.  

7.2.1 Neutralitets- og suverænitetsfiktion 

At være neutral og en suverænmagt strider mod at være besat. Derfor kaldes det for fiktion/illusion, da 

Danmark både var neutral, men lod tyske soldater være i sit land og var suveræn, men lod sig besætte af 

Tyskland. Dog valgte Danmark på intet tidspunkt den tyske nazistiske politiske ideologi.  

Formelt var denne konstruktion en politisk handling - ingen kunne stille krav til den anden, men i stedet 

argumentere for sine egne ønsker, på en måde som virkede gyldigt for begge parter.  

7.2.2 29. august 1943 

Den danske regering (Rigsdagen og kongen) gik af efter sabotageaktivitet og uro i større byer mod de tyske 

styrker. Der blev fremsagt et ultimatum om dansk indgriben, men dette blev nægtet - dette resulterede i at 

regeringen ophørte.  

• Forhandlingspolitikken forsatte dog stadig - nu via departementschefstyre (ministerier uden 

ministre), som forhandlede med tyskerne. Udenrigsministeriet var den centrale part fra dansk side.  



• Efter august 1943 skærpedes besættelsesforholdene, men relationen mellem de to lande forblev 

politiske forhandlinger.  

• Det danske mål var at beskytte den danske befolkning mod krigen samt tysk indflydelse.  

Situationen gav Danmark nogle fordele i forhandlingerne - det var enestående at et besat land havde fået 

lov at bibeholde sine institutioner så længe. Også nazismen som ideologi blev holdt udenfor samfundslivet.  

7.3 KORT TIDSLINJE, 9. APRIL 1940 - 1941  
• 1940 - 9. april. Danmark fredsbesættes af Tyskland. 

• 1940 - råvaremangel - arbejdsløshed 50%  

Man ønsker arbejde - selv for tyskerne 

• 1940 - juni. Arbejdskontorer åbner i provinsen. Danske arbejdere er ligestillet med tyske, da de 

begge tilhører den ariske race 

• 1940 - sommeren. Der lægger pres på sociale ydelser hvis de søger job i Tyskland. 30.000 danske er 

i arbejde syd for grænsen og tallet stiger konstant i to år 

• 1941 - 22 juni. Tyskland angriber Rusland/Sovjet. Dansk regering informeres og alle kommunister 

beordres fængslet. Danske kommunister sættes i fængsel hvorimod tyske sættes i 

koncentrationslejre. 

Der laves et forbud mod kommunistiske foreninger 

• 1941 - 29. juni. Frikorps Danmark blev oprettet. Et frivilligt dansk korps (under lagt SS). De der 

melder sig er mænd som vil deltage i krigen, som mener at de skal kæmpe imod kommunismen på 

tysk side. 

• 1941 - 20 november. Antikommunist-pagten underskrives for at få et goodwillforhold til Tyskland - 

som alle tror vil vinde krigen.   

• Efter 1942 er man ikke længere så sikker på om Tyskland vil vinde krigen.  

7.4 BEGYNDENDE MODSTAND 
Modstanden startede på yderfløjene. Fra Venstre var det DKP og fra Højre var det DSK (Dansk Samlings 

protestlinje) samt SOE (det britiske parti). 

Det danske kommunistparti (DKP) blev gjort ulovligt. I efteråret 1941-foråret 1942, organiserede de en 

modstandsbevægelse - både mod besættelsesmagten og mod den danske regering. 

7.5 MODSTANDSBEVÆGELSEN 
”Trekantsdrama” - med en fjerde aktør; modstandsbevægelsen,   

Befolkningen Politikerne/staten Modstandsbevægelsen  Tyskerne 

Frem til ’42 godtog de 
tilstanden. 
De godkendte ikke 
omstændighederne, 
men godtog at det var 
sådan det var. 
Efter ’42 begynder 
folkestemningen. På 
kort tid går man fra den 

Accepterede 
konstruktionen om 
samarbejde med 
tyskerne op til ’42-’43. 
Langsomme om at 
opfange borgernes 
stemning.  
Accepten og 
samarbejdet forsætter 

Accepterer ikke 
konstruktionen mellem 
Tyskland og Danmark.  
Amatør/uprofessionelle 
og uorganiserede 
drengestreger i form af 
illegal presse.  
Der opstår en 
optimistisk stemning 

”Var der bare” - når 
man læser tekster skal 
man holde sig for øje at 
teksterne også var 
skrevet til tyskerne.  
 



stille accept, til en form 
for modstandsholdning. 
Folkestrejken var 
resultat af at 
befolkningen havde fået 
nok. 

et stykke efter 
borgernes.  
Bange for at 
modstandsbevægelsen 
og kommunisterne ville 
overtage landet efter 
krigen.  

om at tyskerne taber 
krigen, hvilket sætter 
gang i 
modstandsbevægelsen. 
Det gik fra at være de 
hardcore folk som var 
med i 
modstandsbevægelsen, 
til at det var den 
almindelige borger. 
Politi og militær blev 
gjort ulovlige og 
overtaget af politiet. De 
der ikke blev fanget gik 
sammen til 
modstandsbevægelsen. 
De organiserede sig 
efterfølgende i 
frihedsrådet i store 
modstandsgrupper.  
Efter krigens slutningen 
var denne organisation 
den største i Danmark.  

7.5.1 Hans Kirchhoff 

Historiker 

Modstandskampen konkluderer at den militært ikke har haft den store betydning. 

7.6 BEFRIELSE, RETSOPGØR OG KAMPEN OM DEN KOLLEKTIVE ERINDRING 

7.6.1 Begyndende opløsning 
Mere kriminalitet i byerne. Borgerkrigslignende tilstande mellem nazistiske korps og 

modstandsbevægelsen.  

19. september ’44 blev det danske politiet opløst af tyskerne - hvoraf store dele bliver sat i 

koncentrationslejre. Som erstatning blev Hipo-korpset (Hilfspolizei, nazister/støttede tyskerne) oprettet. 

Disse havde ofte en fortid i Frikorps Danmark eller Schalburgkorpset. 

Kriminaliteten steg da politiet ikke længere stod i gaderne. Også daglige skyderier mellem Hipo og 

modstandsbevægelsen blev ”normalt”. Togtrafikken gik i stå pga. sabotage.  

Produktionsapparatet virkede dog - fabrikkerne forsatte, handlen forsatte osv.  

På landet var der dog ikke den store forskel på disse år før og efter. 

7.6.2 Ønsket om fælles regering 

Ønsket om at få politisk indflydelse samt undgå en splittelse i landet førte til at modstandsbevægelsen og 

politikerne gik sammen og dannede en regering.  



Politikkerne havde troet at de alene skulle danne regering når krigen var slut, men da befolkningen støttede 

frihedsrådet måtte de handle anderledes.  

Det endte ud i en ny fælles regering (samlingsregering) med ni ministre fra modstandsbevægelsen og ni 

ministre fra de fire store partier - statsministeren blev Vilhelm Buhl. 

Det blev igen hverdag, meget hurtigt i forhold til resten af Europa. Befolkningen havde tiltro til den nye 

regering.  

7.6.3 Danmark efter besættelsen og retsopgøret 

Der blev indført retsopgør - et juridisk opgør med de danskere som havde støttet eller hjulpet 

besættelsesmagten i 1940-1945. Det vil sige at man kunne straffe folk med tilbagevirkende kraft - også 

dødsstraf blev i en periode genindført. Forhandlingerne omkring disse love skete mellem 

modstandsbevægelsen og politikerne og endte ud i blandt andet minimumsstraffe samt at også politikere 

skulle underlægges disse love.  

Tilbageholdelse af formodede landsforrædere blev samlet. Der var en ophidset stemning hvor uskyldige 

blev tabt i mængden. Tyskerpigerne blev klippet skaldet og et par blev henrettet.  

Til at starte med blev der dømt meget strenge straffe, men det mildnedes hurtigt. Med tiden blev der lavet 

tillæg til straffeloven, mildere straffe, prøveløsladelse og benådninger.  

Den største gruppe af dømte danskere var de, som havde været i militær tjeneste. En anden stor gruppe 

var de, som havde arbejdet som den tyske besættelsesmagt. Den gruppe som blev hårdeste dømt var de, 

som havde været en del af terrorkorpset - og var særligt aktive fra og med sommeren 1944. Denne gruppe 

fik også flest dødsdomme.  

7.6.4 Konsensusmyten/enigheden  

Der skabes der efterfølgende en konsensusmyte i Danmark, hvor man bliver enige (lidt efter lidt) om hvad 

der skal huskes og hvad der skal glemmes samt hvem der er heltene. 

Myten som blev fortalt for eftertiden:  

• Overall: Modstanden er fokus, samarbejdet nærmest glemt. Der var en samlet strategi fra start af 

og en enighed mellem politikerne og modstandsbevægelsen 

• Befolkningen: havde været sure og udøvet ”stille” modstand (med knyttede næver i lommerne) 

mod tyskerne. 

• Politikerne: Beskyttet Danmark og modstandsbevægelsen, man har glemt den ”aktive 

samarbejdspolitik”. Scavenius bliver dog udpeget som umoralsk. 

• Modstandsfolkene: De sande helte. Deres sabotage og arbejde generelt var dygtigt og havde en 

voldsom effekt. 

Kampen om myten begyndte nærmest fra dag 1. Eksempel på dette var samlingsregeringen (dele ansvaret) 

Beslutningen tager kraft i slutningen af krigen hvor politikerne og befolkningen desperat forsøger at komme 

på den ”vindende side”; Modstandsbevægelsens.  

Det eksploderede i dagene efter befrielsen med politiske taler og taler fra modstandsbevægelsen. Årene 

efter udkommer en masse film, som alle har fokus på modstanden. Man udarbejdede disse tiltag for at 

styrke sammenhængskraften og undgå splittelse. 



Befolkningen ønskede at glemme og har dårlig samvittighed. Det sammen for politikerne som også er 

bange for deres personlige eftermæle og genvalg. Modstandsbevægelsen ønsker anerkendelse plus at få at 

vide at deres ofre var det værd. 

Internationalt ønsker man at de allierede anerkender at man er på deres side. Så man kan blive medlem af 

FN og generelt ikke blive moralsk dømt. 

  



8 KINA - ET OMRÅDESTUDIE 

8.1.1 Den dynastiske periode 

Fra ca. år 2100. fvt. da den første kejser Xia grundlægger dynastiet og ophører først 1912 da Republikken 

Kina oprettes. 

Over fire årtusinder opnås kontrol over det nuværende territorie og der udvikles en enhedsstat; en form for 

fælles kultur. Skriftsprog, ritualiserende dyrkelse af forfædre, filosofisk tradition og avanceret 

agerbrugskultur var det fundamentale hvorpå den kinesiske kultur udviklede sig. 

Det særlige ved denne kultur er den konfucianske samfundsfilosofi, den kejserlige enhedsstat og den 

kulturelle selvhævdelse. 

Konfucianismen, 

• Kinesisk filosof og embedsmand, Konfucius (551-479 fvt.) - nedskrevet af hans elever 

• Inspiration fra taoisme og buddhisme. 

• En moralsk samfundsfilosofi. 

• Hvordan det enkelte individ skulle indpasses som en helhed, hvordan det skulle disciplineres 

for at sikre en social harmoni mellem borgerne. 

• Relationer mellem hersker og undersåt, fader og søn, ældre og yngre osv, var centralt og 

omringet af mange ritualer.  

• Kollektivet stod i centrum. 

Den kejserlige enhedsstat, 

• Den kinesiske kejser var absolut centrum for den politiske magt, da han ifølge mytologi var 

valgt af himlen.  

• Traditionen skabte en centraliseret magt samt et meritokratisk (jeg fortjener magten-system) 

baseret bureaukrati.  

• Den autoritære stat gjorde det vanskelig at etablere nogen form for selvstændig magt. 

• Mangel på en uafhængig erhvervssektor, et stærkt civilsamfund samt manglende 

oplysningstid, har medført at statsmagten spiller en stor rolle - grænser til det totalitære.  

Den kulturelle selvhævdelse, 

• En følelse af overlegenhed i forhold til omverden baseret på kultur og etnisk tilhørsforhold.  

8.1.2 Den semikoloniale periode (ydmygelsens århundrede) 

Fra midten af det 19. århundrede til midten af det 20. århundrede.  

Det kinesiske rige blev pillet fra hinanden til selve statens eksistens blev truet. Den Første Opiumskrig 

(1839-42) briterne besejrede kineserne og tvang dem ti at indgå i Nanjing-traktaten.  

Det første til at Kina måtte underskrive en række af urimelige traktater mellem andre stormagter og 

resulterede i at Kina mistede eksklusive handelsrettigheder. Det semi-koloniserede ligger i at der nu var 

”fri” adgang for stormagterne i Kina.  

 



8.1.3 Den kommunistiske periode (omvæltning og genoprejsning) 

Kommunistpartiet sørgede for at rejse Kina og genoprette staten. Pragmatiske kommunister har ”åbnet” 

for omverden og kombinationen af økonomisk vækst og politisk stabilitet er det som i dag er centralt. 

Under Mao søgte landet at bryde med dynastiets fortid. De pragmatiske kommunister søger i stedet at 

genoprette og genopdage fortidens rødder. 

8.2 KONFUCIANISME VS KLASSISK EUROPA 
Konfucianistisk tænkning Europæisk tænkning 

Traditionel kinesisk tænkning er inspireret af 
Konfucius 

Traditionel europæisk tænkning er inspireret af 
den græske filosofi. 

Man er loyal mod den politiske stat Man har politisk frihed 
Der er et monarki med én leder (autokrati, 
diktator) 

Man har demokrati (folkestyre) 

Magtens placeres hos samfundets klogeste (mest 
visdom og viden) 

Magten placeres hos en klasse af frie borgere 
(regeringen) 

Samfundet er baseret på bestemte moralske 
principper og grundstenen er familien 

Samfundet er baseret på frihed og lige rettigheder 
for alle borgere. Grundstenen er individet. 

Der findes som sådan ikke en privatsfære da staten 
(i princippet) kan gribe ind hvor de vil. 

Privatsfæren er vigtig og staten kan ikke bare gribe 
ind og blande sig, med mindre det er et særligt 
tilfælde.  

 

Dog er der også ligheder. Platon mente at det ikke var et demokrati, men et styre af lærde mænd som 

skulle styre landet. Det minder om konfucianismens tankegang.  

Også den klassiske konservatisme kan minde om konfucianismen, da familien er i centrum og individet 

kommer i anden række.  

8.3   AGRARBUREAUKRATIET, FEUDALISME OG STÆNDERSAMFUNDET 
*agrar = landbrug | bureaukrati = ikke folkevalgt (den udøvende magt) 

Kinas sociale grupper: Kejser/embedsapparat, godsejere og bønder. Det minder meget om det feudale og 

stændersamfund med kongen, adlen og bønderne.  

Landsbyernes elite (godsejere) kunne sikre sig (økonomisk) støtte hvis de havde gode kontakter til det 

centrale bureaukrati. Både de og embedsmændene fik noget af overskuddet fra bønderne via 

forpagtningsaftaler og skatter. De var derfor afhængige af at centralmagten sørgede for ro og orden.  

Den konstante spænding mellem centralmagten og godsejerne på den ene side og bønderne på den anden, 

opstod fordi man både ønskede ro og stabilitet men også at få så stort overskud som muligt.  

Kineserne bestod af storfamiliesystemer (klaner) som til en vis grad hjalp hinanden - derudover var der som 

sådan ikke noget civilsamfund. Den stærke og magtdominerende embedsmandsstand forhindrede andre 

klasser i at bryde frem - blandt andet ved at kræve stærke beskatninger og statsmonopoler fra 

handelsborgerskabet. Derved forblev borgerskabet, som man kender det fra Europa, aldrig stærkt nok. 

Blandt andet fordi Kina var et enhedsrige hvorimod Europa altid var politisk delt og bestod af mange riger. 

Dette blev udnyttet af handelsborgerskabet til at vokse sig stærk. 



I Kina var de største fabrikker i det meste af tiden statskontrolleret og handelsborgerskabet var styret af 

mandarinerne.  

8.4 HVORDAN HAR KINA SKABT SÅ STOR SUCCES; OG HVILKE FEJL ER DER? 
Kina har en god grafisk beliggenhed, adgang til floder, god temperatur og jord til landbrug - dvs. kan let 

brødføde store befolkninger og skabe arbejdskraft. 

Kina har historie for at have en kultur der udviser stor lydighed og respekt for stat og autoriteter. Dette 

skyldes i høj grad konfucianismen som vælger stat og familie frem for individet. 

Kina har vellykket bureaukrati hvilket effektivt har organiseret det kinesiske samfund. Det politiske system 

er derfor meget stabilt med en centraliseret magt. 

• Landbruget var det altdominerende i kinesisk økonomi. 

• Der skete en konstant nedbrydning i bøndernes formue, 

o Når familiens jord blev delt mellem sønnerne forhindrede man en akkumulering, som ellers 

kunne være blevet brugt til at opfinde nye landbrugsmetoder.  

• Der var et klar hierarkisk skel mellem bønder og håndværkere. 

• Det var lige så svært for handelsvirksomheder at etablere nye enheder som kunne retfærdiggøre de 

teknologiske innovationer. 

• Kina havde ikke sikret ejendomsret. 

• Der var ikke knyttet videnskabelig og filosofiske selskaber til videnskabsfolk, forretningsfolk og 

kommunister. 

• Kinas regering stimulerer ikke videnskab. 

• Der var ingen regelmæssige handels-, industri, og landbrugsmesser.  

8.5 KOMMUNISME, PLANØKONOMI OG KOLLEKTIVISME 
Kommunisme: (Karl Marx og Friedrich Engels). En ideologi med stort fokus på lighed og statseje. Ikke 

privatiserede institutioner. Kapitalisme førte til klassedeling i samfundet. På den ene side stod 

kapitalisterne, som ejede produktionsmidlerne og på den anden side stod arbejderne, som ikke havde 

andet valg end at tage de job med de vilkår som blev tilbudt. 

Kommunismen er derudover også en ateistisk religion. 

Planøkonomi: Det modsatte af markedsøkonomi. Styres af staten afhængig af graden af planøkonomi. 

Ingen privat ejendomsret, alt ejes i stedet af staten (statseje) eller fællesskabet (fælleseje) (i fælleseje har 

man mere demokrati/indflydelse). Statsdirigeret økonomi/staten lægger planer for produktionen og 

udbuddet, fastlægger priser. Staten har eneret (statsmonopol). 

Markedsøkonomi styres af selvstændige af private virksomheder. Liberalisme. (i mindre omfang også 

konservatisme da staten skal kunne regulere) Man har privat ejendomsret. Statens rolle er meget 

begrænset. Fri konkurrence på markedet.  

Kollektivisme: En politisk ideologi, som har fokus på gruppen frem for individet.  

8.6 SAMFUNDSÆNDRINGER VIA KINAS KOMMUNISTPARTI 1949-1957 
• Gjorde Kina kommunistisk, 

• Fratog godsejerne deres jord og gav det til bønderne, 



• Planøkonomi; Tolererede privatejede virksomheder (som start), men overtog administrationer, 

eksperter og tekniker fra det gamle styre til det nye kommunistiske.  

o Der indføres en 5-årsplan i 1952, 

• Bønder presses til at gå sammen i kollektiver (for at hævne sig på tidligere godsejere og 

jordbesiddere) 

• Idolisering af Mao, 

8.7 MAO OG DET STORE SPRING FREMAD 
Det store spring fremad: Masserne skulle motiveres til at øge arbejdsindsatsen samt folkets livsform skulle 

rettes mod et mere traditionelt, kommunistisk styre.  

Der blev oprettet folkekommuner (500 familier pr. kommune) som konkurrerede med hinanden. Alt dette 

for at øge produktionen. 

Slagråbet hed ”hellere rød end ekspert” - man manglede ekspertise, men havde en masse arbejdskraft. Dvs. 

en ideologisk begejstring var bedre end ekspertise.  

Resultatet af dette var negativt udfald. Op mod 45 millioner døde af hungersnød, industriproduktionen var 

dårlig da der var for store strukturforandringer til at arbejderne kunne følge med. Det samlede 

nationalprodukt faldt med 35 %.  

”Det store spring fremad” findes som sådan ikke i Kinas historie, da kommunistpartiet skal godkende al 

historie før det udgives for folket.  

8.8 KULTURREVOLUTION 
Smadret masse buddhistiske templer og religioner da folket blev ateistisk pga. den kommunistiske ideologi.  

Prøver at redde Maos fejl ved at etablere magt et andet sted 

Primært studerende og arbejdere (rødgardisterne) (rød = kommunister, gardist = soldat, en der kæmper, 

beskytte/angribe) beskytte Maos ideer og tanker. Blev udført under kaos og uorganiseret anarkisme.  

Angriber de som de mener ikke er kommunistiske nok.  

Deng blev tvunget til at arbejde på fabrik - blev set som statens fjende pga. manglende kommunistisk 

tankegang.  

8.9 DENG 
Genindsat som økonomisk reformator i 19 og efterfølgende partileder i 1987. 

Mere kapitalistisk tankegang 

Mere resultatorienteret end Mao. 

Kunne se logikken i det kommunistiske styre, dog måtte folket gerne privateje 

 



8.10 VEJEN TIL DET 21. ÅRHUNDREDE 
KKP tog afstand fra ”Det store spring fremad” og kulturrevolutionen, men ikke Maos betydning. Den 

officielle version er 30 % skidt og 70 % godt. Hvis KKP tog helt afstand ville de miste deres magtmonopol. I 

stedet fokuserede de på at Mao var Kinas fader, samlede Kina og etablerede den centralmagt som der var 

opstået. For at bibeholde KKP’s magtmonopol lover de at hæve levestandarden. For at dette må ske må 

den stigende befolkningstal bremses, hvilket sker via ét-barnspolitikken.  

Staten udformede loven, men de enkelte provinser bestemte de præcise rammer.  

Det nye var, at Kina nu ikke længere ville være selvforsynende som de havde været i tiden under Mao og i 

kejsertiden. Der ville blive importeret teknologi og viden fra udlandet.  

1980 åbnede de særlige økonomiske zoner i fire havnebyer. I zonerne måtte udenlandske virksomheder 

handle og investere. Restriktioner for im- og eksport var meget små og fagforeninger fandtes stort set ikke. 

Desuden havde Kina en stor og billig arbejdskraft. 

På 5 år var den økonomiske omsætning steget med 58% om året - starten på en industriel revolution. 

Landbrugsreformen skete takket være lokale initiativer, hvor bønderne lejede jord og begyndte individuel 

dyrkning. Det bredte sig hurtigt til store dele af Kina og resulterede i en opløsning af folkekommunerne og 

kollektivbrugene. De små kollektivt drevne småindustrier og servicevirksomheder blev overtaget af mindre 

kooperativer eller privatpersoner.  

Den økonomiske vækst steg meget, men resulterede også i stor arbejdsløshed i midten af 80’erne. Der 

opstod en stor, økonomisk ulighed i samfundet. Udviklingen havde givet kineserne penge mellem 

hænderne, men samtidig også gjort det sociale sikkerhedsnet (Risskålen af jern) meget usikkert. Det sikrede 

nemlig alle kinesere livstidsansættelse, gratis bolig og skolegang samt sundhedsnet. Fabrikker bliver 

privatiseret og arbejderne bliver derefter aflønnet efter hvor meget de kan producere. Resultere i 

økonomisk ulighed. 

I 1989 resulterede denne udvikling i Tian’anmen demonstrationer.  

Socialistisk markedsøkonomi: Partiet bestemmer de økonomiske zoner hvor handlen må ”gå amok”. Dog 

skal det ske under KKP’s økonomiske rammer. Dengs økonomiske reformer var med til at føre Kina hen 

hvor de er i dag.  

Den 5. modernisering betegnes også som åbenhedskultur, hvor man kunne få lov at kritisere og diskutere 

hvilke ting der kunne og burde gøres anderledes. Noget som kendetegner en demokratisk debatkultur.  

8.10.1 Massakren på Tian’anmen 1989 

Starter som studenteroprør, som ønsker mere demokrati og reformer. Samler sig på pladsen og vokser i 

hovedstaden.  

Sultestrejker bliver en stor del af demonstrationen samt meget international presse.  

Dødskald og kvæstelser skete ikke direkte på pladsen men på sidegaderne - hvilket var vigtigt for den 

kinesiske regering at holde fast ved. 

Oprøret bliver opløst ved hjælp af militær magt.  

KKP fastholder magtpositionen, men rydder ud i de politikere og reformer som kan skade dem - starter ved 

status quo.  



8.11 BIPOLARITET OG SUPERMAGTER 
Efter 2. verdenskrig: USA overfor USSR (Sovjetunionen). 

Den Kolde Krig ca. 1945-1989 (med Berlinmurens fald). Sovjetunionen går derefter (90-91) i opløsning og 

bliver til Rusland. USA er herefter ene-stormagt. 

I dag er Kina på vej til at overhale på grund af deres økonomiske udvikling.  

 

Modernitet = demokrati og kapitalisme 


