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Måske vil du vide noget om forfatteren 
 
Jeg hedder Claus Bangsholm. Arbejder som gymnasielærer og er uddannet cand. mag. i samfundsfag 
og kultursociologi. Men jeg har også supplerende uddannelser fra Danmarks Journalisthøjskole, DR, 
Den Danske Filmskole og har desuden gennemført et utal af IT-kurser.  

 
Jeg har mange års erfaring som underviser, journalist, forfatter og webredaktør. 
 
Mine pædagogiske principper kan udtrykkes temmelig enkelt: Det er ikke din lærer, der 
skal lære dig samfundsfag, det skal du selv – men med hende eller ham som inspira-
tor. 
 
Og hvorfor har jeg taget så mange historiske tekster med!  Fordi livet skal leves for-
læns, men forstås baglæns, som Kirkegaard skrev. 
 
 
Dit, mit & vores samfund er: 
 
Samfundsfag til tiden.  

Samfundsfag til alle de gymnasiale uddannelser. 

Samfundsfag om Dit, mit & vores samfund.  

 

 

Forside billede: Vægmaleri af Hans Chr. Rylander. Proviantgården (Christiansborg)  

 

Søren Aabye 
Kierkegaard, 
1813-1855. 
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H V A D   E R   S A M F U N D S F A G 
 
Samfundsfag handler om demokrati, det politiske system, de politiske partier, ideologier, sociale 
forhold, økonomi, globalisering, international politik og meget mere.  
   

I samfundsfag skal du både inddrage grundlæggende viden om samfundsforhold, analyser, teorier og 

aktuelle problemstillinger.  

Du skal lære at være kritisk, men også at kunne respektere andres synspunkter og være parat til at fo-

restille dig alternativer til det bestående, og det du selv mener. 

I samfundsfag kan man godt starte med en ”snak” om samfundet. Men det er først samfundsfag, når 

man bruger samfundsfaglige data, metoder, begreber og teorier. 

Så længe man kun ”snakker” er det fx i orden at præsenterer den påstand, at "alle muslimer ønsker at 

bekæmpe de vestlige samfundsværdier". Men det bliver først rigtig samfundsfag, hvis din påstand bear-

bejdes fx i et større undervisningsforløb om ”Islam”, hvor du søger ned under påstandens overflade.  

Det er ikke ok at være overfladisk. Hvis Islam skal forstås og fortolkes, skal du fx arbejde med begreber 

som normer og værdier. Det er ikke i orden at nøjes med formodninger, du skal altid gennemføre un-

dersøgelser og inddrager dokumentation. 
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Arbejdsløshed er et eksempel på et samfundsmæssigt problem, 

som kan behandles ud fra forskellige perspektiver. 

 

Det sociologiske perspektiv: 

• Hvad vil de sige at være arbejdsløs?  

• Hvilket omfang har arbejdsløsheden i Danmark? 

• Hvilke samfundsmæssige årsager er der til arbejdsløshed? 

• Hvad kan der gøres for at bekæmpe arbejdsløshed? 

Det økonomiske perspektiv på arbejdsløshed: 

 • Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser har arbejdsløshed? 

Det politiske perspektiv på arbejdsløshed: 

• Hvilke forskellige politiske holdninger findes der til arbejdsløshed? 

• Hvordan mener forskellige politiske partier, at arbejdsløshed kan bekæmpes? 

Det globale perspektiv på arbejdsløshed: 

• Hvordan bekæmpes arbejdsløshed i andre lande? 

• Hvor stor er arbejdsløsheden i andre lande?  
• Er der særlige nationale forhold, som skaber arbejdsløshed? 

• Hvordan kan der samarbejdes på tværs af nationale grænser når arbejdsløsheden skal bekæmpes? 

  

Arbejdsløshedskø i 1930'erne. 
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Samfundsfaglig metode 
En metode kan beskrives som en systematisk arbejdsform, hvori der indgår vigtige begreber som empiri 

og teori.  

 

Et metode eksempel… kan være analyse af websider, avisartikler og lignende, hvor det drejer sig om 

at kunne identificere hovedbudskabet, argumenter og nøgleord og at kunne kortlægge kildens værdi-

grundlag, fx den politisk ideologi, der ligge bag budskabet. 

 

Et andet metode eksempel… kan være læsning og analyse af tabeller og figurer for at finde årsags-

sammenhænge og blive i stand til at drage en konklusion omkring den problemstilling, som man under-

søger. 

Et tredje metode eksempel… kan være den komparative metode, hvor man sammenligner taler, tek-

ster, beslutningsprocesser, statistiske data o.s.v. for at finde de væsentligste ligheder og forskelle. 

 
 
Kvantitative og kvalitative metoder 
Kvantitative data kan være statistik, tabeller og figurer, fx udarbejdet på baggrund af en spørgeskema-

undersøgelse. Kvalitative data er informationer der skal fortolkes. De kan fx stamme fra et interview. 
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Samfundsfaglig og alle andre videnskabelige metoder 
 
Hvordan skabes ny viden?  -  teori, emperi og metode 

 
Hvad tænkte det første menneske der så solen gå ned?   
Hvad tænkte du den første gang? 

 

 
 

 
At den gloende sol druknede og slukkedes i vandet! 
At solen faldt ned i et stort hul!  
At Gud tryllede den væk og igen satte den op på himlen den 
næste dag! 

 
 

 

Lige meget hvilken forklaring du valgte, kan man sige...   
at du skabte en TEORI  
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Din teori var ikke fri fantasi. Den byggede på observationer.  
Dit materiale - EMPIRI - var det du så med dine egne øjne. 

 

 

 
 

At tale om empiri er det samme som at tale om "det materiale" 
man har brugt.  
Det der udgør baggrunden for ens teori.  
Når det gælder din teori om solen kan der være tale om obser-
vationer, optællinger og måske målinger af temperaturen, som 
falder når solen er væk. 

 

For at skabe en teori må man også have en metode.   
Her er din metode bl.a. at observere og måle. 
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TTEEOORRII – EEMMPPIIRRII – MMEETTOODDEE hænger sammen.  
Det kan man vise med denne trekantmodel.   
Modellen skal illustrerer, at man kan begynde med empiri og 
herefter vælge metode, for så til sidst at formulere sin teori. 

 

 

Man kunne også starte med valg af metode -> formulere sin 
teori, og så finde empiriske data. 

 

 

 
Teori 
En teori kan defineres som en ordnet og sammenhængende mængde af almene påstande om sam-

menhænge - især årsagssammenhænge - som gør sig gældende inden for en større eller mindre del af 

tilværelsen.  

En teoris påstande er almene (de handler ikke om enkelttilfælde og undtagelser, men om generelle for-

hold), og en teori indeholder ofte udsagn om sammenhænge mellem forskellige fænomener (derfor for-
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klarer teorier ting, som man ikke kan 'se', og kræver derfor abstraktion og evne til at bruge begreber 

præcist). Der findes ofte forskellige teorier om det samme fænomen. 

Empiri 
En empirisk undersøgelse skal kunne give svar på det, man vil vide noget om. Det betaler sig at bruge 

god tid på at overveje, hvilken type data (empiri) man skal søge og bruge i sin analyse. 

Teorien kan perspektivere empirien: De ting, man observerer eller iagttager (i forsøg, interview, analy-

ser af tekster), kan forstås i et mere generelt perspektiv i kraft af teori.  

Empirien kan også justere teorien: Den teori, der giver anledning til ens hypoteser, kan vise sig ikke at 

kunne bekræftes i virkeligheden. Fx kan en teori sige, at moderne mennesker er forvirrede og deprime-

rede på grund af alle de valg, de skal foretage, men det viser sig måske, at de mennesker, man inter-

viewer, alle sammen er glade. 

Metode 
Metodeovervejelser er ofte tæt knyttet til dataindsamlingen. Spørgsmålet er nemlig, hvilke metoder man 

vil benytte sig af for at få den ønskede viden. 

Den faglige metode er den måde, hvorpå man besvarer sin problemformulering. Vil man fx lave et spør-

geskema eller arbejde med statistik (kvantitative data), eller vil man interviewe nogen eller undersøge 

tekster, hvor holdninger og budskaber kommer til udtryk (kvalitative data)? Vil man arbejde med for-

søgsopstillinger eller foretage prøver (eksperimentelle data)? Vil man analysere tekster ved at bruge 

bestemte analysemetoder eller teorier om forholdet mellem tekst og samfund (tekstanalytiske data)? 
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Frank P 
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Rammer i samfundsfag 

 
 
Eksamens-synopsis i samfundsfag 

Ordet synopsis bruges om en kort skriftlig beskrivelse af handling og pointe i et skuespil eller en film. 

Inden et filmselskab skyder penge i et projekt præsenteres de for en synopsis. Først når den er god-

kendt udarbejdes der et egentligt manuskript. 

Synopsis kan også betegne et skriftligt oplæg til en (eksamens)opgave. 

En synopsis skal uddybes mundtligt, og i eksamenssammenhæng efterfølges af en samtale med censor 

og eksaminator. 

 
Taksonomi i samfundsfag 

Ved eksamen i samfundsfag skal man belyse en samfundsfaglig problemstillinger på tre niveauer: 

Redegør 
Det betyder, at der skal gives en saglig og neutral redegørelse for temaet og enkelte kilder i den sag 

man vil undersøge. En redegørelse er ikke helt det samme som et referat. 

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning. 

Undersøg 
Det betyder, at der skal undersøges data, fx statistik, interviews og avisartikler. Det betyder også at der 
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gennemføres sammenligninger af synspunkter i de indsamlede data, med henblik på at kunne forklarer 

årsagssammenhænge. 

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning. 

 

Diskuter (- og vurder) 

Det betyder, at et emne belyses ud fra forskellige synspunkter med henblik på at kunne opstille argu-

menter for og imod, eller for at kunne vurderer konsekvenserne af forskellige handlinger. 

Afsluttes med en konklusion eller en sammenfatning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I samfundsfag er det er en god ide at begynde sin 
synopsis med et overordnet spørgsmål, som kan 
opdeles i en række underspørgsmål, som gør det 
muligt både at: redegøre, undersøge og diskutere 
problemstillingen. 
En synopsis på 1-2 sider – med gode henvisninger 
til undervisningen - vil ofte være tilstrækkelig. 
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Videnskabelige fakulteter 
 
Hvordan kan man forstå og forklare 
samfundsfaglige problemstillinger 
 
Først og fremmest er det en forudsætning, at man arbejder videnskabeligt. Men det er ikke et entydigt 
begreb. 

Videnskab handler om at forstå og forklare fysiske og sociale fænomener. 

Men videnskaben er delt op i forskellige hovedretninger, fordi de fænomener man vil forstå og forklare 

er meget forskellige. 

Naturvidenskaben vil overvejende 

forklare - påvise årsag og virkning. Der-

for arbejder man positivistisk hvilket in-

debærer, at man bygger på det målbare 

og bruger hypotetisk-deduktive meto-

der. 

Humanistisk videnskab vil overve-

jende forstå. Derfor er den overordnede 

metode den hermeneutiske. 

Samfundsvidenskaben vil delvis forklare og delvis forstå. Derfor an-

vendes metoder både fra naturvidenskab og humanistisk videnskab. 

Skematisk præsentation af  
de videnskabelige  
fakulteter (hovedområder) 
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Videnskabens evige paradokser 
 
Mennesket har altid søgt efter svar på de fysiske og sociale fænomener i tilværelsen. 
Først blev det ukendte forklaret som noget en gud, trolddom eller ånd havde skabt!  Men arkæologer og 

historiker har fundet sikre tegn på, at man allerede 4000 år før Kristi fødsel (år 0) brugte videnskabelige 

metoder til at udforske himmelrummet. 

 

I antikkens Grækenland (500-0) arbejdede man videnskabeligt med bl.a. matematik, fysik og lægevi-

denskab. 

• Kan vi overhovedet vide noget med sikkerhed? (hvad er sand / falsk viden?). 

• Kan virkeligheden altid måles og vejes? 

• Er virkeligheden den mening vi tillægger den? 

• Er virkeligheden en sproglig konstruktion som kun eksisterer i sproget? 

• Er det virkelige det foranderlige, så videnskabelige teorier må diskutere, hvor-

dan vi kan forandre virkeligheden? 
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Men i en længere periode frem til Renæssancen (fra ca. år 1400 i Europa og områder styret af europæ-

iske magter) fik kirken og troen så stor magt, at al videnskab enten var bandlyst eller måtte foregå skjult 

for offentligheden. Ingen andre end guds repræsentanter – præsterne – måtte forklare og fortolke det 

ukendte. 

 
Videnskab <-> spekulation og overtro 

Det var ikke videnskab, som vi kender 

det i dag, der blev anerkendt og accep-

teret i 1800tallet. Det var positivis-
men med præcise definitioner, kausal-

forklaringer (årsagsforklaringer) og me-

todisk testning (indsamling af empi-

ri/data). 

Positivismen fastslog at videnskab 

kun drejede sig om det objektive (positi-

ve) som kunne sanses eller erfares. 
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Men positivistisk videnskab er ikke forbeholdt naturvidenskaben. Den humanistiske videnskab kan også 

arbejde positivistisk. 

En positivistisk historiker skal kunne formulere teorier (lovmæssigheder) der kan forklare f.eks. hvornår 

der bliver krig! 

En positivistisk psykolog skal kunne formulere en teori om, hvem der ender på ”koldbøttefabrikken”. 

I begge tilfælde skal teorierne bygge på observationer (empiri/data.) 

Der eksisterer en virkelighed, som er helt uafhængig af den menneskelige be-
vidsthed. Om du er jøde, muslim eller kristen, liberalist, socialist eller anarkist… så er 

det du ser den samme objektive realitet.    

S E L V F Ø L G E L I G   og dog! 
Følelser, tro, etik, psyke, normer, demokrati, pædagogik, holdninger, trivsel og lykke… 

og meget meget mere, som man i dag kan undersøge videnskabeligt ville datidens vi-

denskabsmænd ikke undersøge, fordi det ikke kunne ”måles og vejes”. 
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Hermeneutikken er en videnskabsretning der i modsætning til positivismen accepterer fortolkninger, 

fordi en videnskab der beskæftiger sig med mennesker og samfund adskiller sig fra videnskab der be-

skæftiger sig med genstande og naturen. 

 

Mennesker har ”meninger” det 

har naturen ikke, derfor er det 

vigtigt at fortolke og forsøge at 

forklare disse ”meninger”, som 

har en afgørende betydning på 

de menneskelige og samfunds-

mæssige forhold vi kan observe-

re. 

 

Hermeneutikken sætter spørgs-

målstegn ved positivismens fo-

restilling om den objektive sand-

hed. Den der udforsker det 

ukendte er selv en del af fæno-

menet, og præget af sin egne 

fortolkninger. 

Kan en historiker der ikke selv 

har oplevet 1. verdenskrig gen-
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nemfører en videnskabelig undersøgelse af den tyske befolknings holdning til krigen? 

Ja, men som udgangspunkt spiller hans egen fortolkning en afgørende rolle, fordi hans forestillinger om, 

hvad der engang var væsentligt er præget af hans egen tid (nutiden) og han egne erfaringer. 

Derfor bliver det ikke objektivt i positivistisk forstand. 

 

I de samfundsvidenskabelige 

videnskaber blander man ofte 

både positivistiske og hermeneu-

tiske elementer. F.eks. statistik, 

som bygger på konkrete positivi-

stiske målinger og hermeneuti-

ske analyser af menneskers ad-

færd. 

Brugen af både kvantitativ og 

kvalitativ metode er et fælles 

træk for samfundsvidenskaber-

ne. 

De samfundsvidenskabelige vi-

denskaber søger at forstå den 

samfundsmæssige udvikling og 

de drivkræfter, der skaber samfundsmæssige forandringer. 
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• Begrebet samfund dækker dels menneskeskabte strukturer,  

dels menneskeskabte processer. 

De samfundsvidenskabelige hoveddiscipliner er sociologi, politologi, økonomi og international politik. 

Den grundlæggende problemstilling inden for samfundsvidenskabelig teoridannelse er forholdet mellem 

aktør og struktur: determinerer aktørerne strukturen, eller determinerer strukturen omvendt aktørerne? 

• Determinisme er en filosofisk tese om, at alle begivenheder har en årsag. 

Forud for enhver begivenhed foreligger der en række betingelser, der indebæ-

rer, at begivenheden nødvendigvis indtræffer. 

 
Samfundsvidenskabernes gennemgående temaer er: 
• Individ og fællesskab (fx magtspørgsmålet og integration) 

• Forholdene omkring produktionen (arbejde/kapital) 

• Ulighed/social differentiering 

Samfundsvidenskabernes hermeneutiske dimension (slægtskabet med de humanistiske videnskaber): 

I de handlinger, som de samfundsvidenskabelige forskere skal bruge som grundlag (data) for deres 

forskning, har de menneskelige aktører allerede investeret mening. De skal fortolke noget, som aktører-

ne allerede har tillagt mening eller fortolket. 

Kan man ad den vej opnå et sandt billede af virkeligheden? Eller er det bedre at udvikle teorier og be-

greber, der kan beskrive virkeligheden uden om aktørernes subjektive selv- og omverdensopfattelser? 
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Den hermeneutiske dimension udstyrer også samfundsvidenskabsmanden med en forforståelse, en 

bestemt forståelseshorisont, hvorfor vi også her må stille spørgsmålet: hvilken art sandhed der kommer  

ud af hans undersøgelser? 

Som naturvidenskab vil samfundsvidenskaben også forklare.  

Der opereres grundlæggende med to typer forklaringer: 

• Årsagsforklaringer 
• Funktionelle forklaringer 

Det der udgør grundlaget for en forklaring kaldes i samfundsvidenskaber præmisser eller uafhængige 
variable, selve forklaringen, konklusionen, kaldes den afhængige variable. 

Funktionel forklaring 

Det kunne fx være at forklare, hvilken rolle magtens tredeling spiller. En funktionel forklarings styrke er 

bl.a., at den giver en forklaring på, hvordan et system fungerer og opretholdes. 

Årsagsforklaring  

Det kunne fx være at forklare, hvilken sammenhæng der er mellem forældrenes og barnets politiske 

orientering. En årsagsforklaring vil ofte være af typen: "fordi… så...”. 
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Forholdet mellem den 

uafhængige og afhængige 

variabel kan nogle gange 

påvirkes af en helt tredje 

variabel, der kommer ind 

imellem den antagne sammenhæng mellem A - forældres politiske orientering og B - barnets politiske 

orientering. 

Måske spiller erhvervsvalg også en rolle for den politiske orientering. Der kan måske også være andre 

variabler som fx bopæl eller uddannelse, som også spiller en rolle. 

Eksempel på sammenhængen mellem tre variabler 
 

 

 

 

 

 

 

Kan samfundsvidenskaben ud fra årsagsforklaringer opstille generelle lovmæssigheder, der kan forud-

sige samfundsmæssige fænomener! 

Ja, samfundsvidenskaberne kan danne baggrund for prognoser, men man vil aldrig kunne nå frem til at 
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sige om en konkret prognose, at den er uomtvistelig sikker – kun at den er bedre end de(n) foregående. 

Måske, at den er ”så godt som sikker”. 

 

En række samfundsvidenskabelige tænkere  
og deres teorier er her opstillet i et skema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det kan som tidligere nævnt dokumenteres, at mennesker har beskæftiget sig med videnskab mindst 

4.000 år før Kristi fødsel. Men først omkring år 1500 blomstrer videnskaben med vigtige opdagelser, 

som har betydning for vores tid. Fx gjorde Galileo Galilei (1564 -1642) og Newton opdagelser og opstil-

lede teorier, som bruges den dag i dag.  
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Det skete dog ikke uden modstand fra kirken, og Galilei måtte - da han blev anklaget for kætteri sværge 

overfor den kirkelige domstol, at jorden var centrum for universet og ikke solen for at undgå kætterbålet. 

Men kirkens magt blev efterhånden svækket og de nye tanker fik især betydning, fordi de konkret kunne 

bruges til at udvikle teknologien. 

I kampen mod den religiøse verdensopfattelse er det ikke 

overraskende, at naturvidenskaberne opfattede deres teo-

rier og opdagelser som objektive og entydige.  

I alle videnskaber skulle man ifølge Auguste Comte kunne 

formulere sammenhængende systemer af lovmæssigheder 

– TEORIER – der kan danne udgangspunkt for forudsigel-

ser og dermed for praktisk handling. 

Teorierne skulle også bygge på kendsgerninger som man 

kunne observere og dokumentere. 

Denne opfattelse af naturvidenskaberne som 100 % objektive lever stadig, selvom fx 

den danske atomfysiker og nobelprismodtager Niels Bohr og mange fremtrædende 

forskere med ham for længst har erkendt, at ikke alt kan måles og forklares på bag-

grund af observationer. 

Det uforklarlige ”forklares” ikke længere med henvisning til gud, men man taler om 

Meta-fysik eller Meta-teori… 

META har erstattet gud! 

Det hævdes, at Galilei på vej ud af retssalen vi-
skede - den (jorden) er rund alligevel. 

Niels Bohr. 
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Skematisk  
fremstilling  
af de 3 fakulteter 
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B E G Y N D E L S E N 
 

Livet forstås baglæns,  
men må leves forlæns. Frygt ikke det nye og ukendte. Lev livet forlæns. 
Men tænk over det du oplever, og gem dine erfaringer. Forstå livet baglæns. 
Sådan forstår jeg det lille Kierkegaard citat. Det får især betydning i en tid, hvor jeg op-

lever, at de dumme er så skråsikre på alting - og de kloge så fulde af tvivl. 

  

Denne bog (og samfundsfag.com) er et tilbud om at blive klogere og fuld af tvivl. Du 

skal nemlig også leve forlæns i "Dit, mit og vores samfund". Men ikke bevidstløs. Ikke 

skråsikker. Men fuld af stadig mere viden og erfaringer. Hvis du ikke gider mere uddannelse og vælger 

at opfatte dig selv som færdiguddannet, så er du mere færdig end uddannet.  

 

 ”Dit, mit og vores samfund” afspejler den samfundsopfattelse, at et samfund formes af det dialektiske 

samspil mellem individet og fællesskabet. 

At forstå dialektikken er især vigtig i en tid, hvor jeg synes, at mange (alt for mange) oplever fællesska-

bet som noget, der bare står i vejen for individet. 

 

Den følelse eller opfattelse kan man sagtens have, men det rokke ikke ved, at 

det er noget vrøvl, på samme måde som hvis nogen hævder at hønen kommer 

før ægget, eller ægget før hønen. 

Søren Aabye 
Kierkegaard 
(1813-1855). 
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”Et samfund formes af det dialektiske samspil mellem individet og fællesskabet”. Denne definition er så 

kort, at de fleste kan lære den udenad. Men for at forstå den, må man også forstå begrebet dialektik. Et 

begreb som filosoffer gennem tiderne har viet måske hele live på at forstå, beskrive og ikke mindst dis-

kuterer med andre kloge folk. 

 

Hos http://da.wikipedia.org/ (den frie encyklopædi, som er gratis) får du meget udførlige informationer. 

Her er en af mange definitioner:  

Filosofisk betragtet. Filosoffer bruger gerne ordet dialektik om enten den sokrati-

ske, dialektiske krydsforhørsmetode eller Hegels dialektiske historiemodel. »Dialek-

tik« kan dog også henvise til en forskrift for, hvordan man kan begribe verden 

(epistemologi) eller en konstatering af, at verden omkring os er sammenvævet, 

modsigelsesfyldt og dynamisk allerede før vores iagttagelse af den (ontologi), eller 

en metode til at præsentere tanker og konklusioner (formidling), sådan som f.eks. 

Thomas Aquinas og Karl Marx har gjort det. 

 

Hos http://www.lademann.dk/ (kræver skoleabonnement) får du denne definition:  

Dialektik (græsk): behandling af et problem ved hjælp af spørgsmål og svar. Hos Kant betegnelse for en 

forstandsmæssig behandling af emner, der ligger uden for tid og rum; hos Hegel læren om, hvordan 

synteser danner sig ved, at modsætninger går op i en højere enhed. 

Blandt andet på baggrund af den viden, som findes på de to nævnte websteder, har jeg formuleret den 

definition af begrebet dialektik, som skal anvendes i forbindelse med denne bog.  

http://da.wikipedia.org/�
http://www.lademann.dk/�
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Begrebet dialektik bruges her som en måde at forstå samfundet på. Det 

bygger på den opfattelse at samfundet består af en masse modsætninger 

som samtidig er hinandens forudsætninger. 

 

Altså 

Ikke noget individ uden et fællesskab. Ikke noget fællesskab uden individer.  

Ikke nogen høne uden et æg. Ikke noget æg uden en høne. Ingen rigdom 

uden fattigdom. Ingen fattigdom uden rigdom. Ingen lykke uden ulykke. In-

gen ulykke uden lykke.  

Ingen magt uden afmagt. Ingen afmagt uden magt. 
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Jordens skabelse 
Jorden blev dannet for ca. 4,6 milliarder år siden 

Ligesom resten af solsystemet er jorden dannet af en interstellar sky, som be-

stod af støv og gas. 

Hvad der fik det luftige stof til at fortættes og danne vores og solsystemets øvri-

ge planet ved man ikke med sikkerhed. En sandsynlig forklaring er, at en nær-

liggende stjerne eksploderede, så kraften herfra påvirkede den interstellare sky. 

Solen – den planet alle andre planeter kredser omkring - begyndte først at skinne 60-70 mio. år efter 

dannelsen af solsystemet. 

Se også hjemmeside om Darwins teorier:  http://zoologi.snm.ku.dk/Udstillinger/darwin/ 

 

De første mennesker 
Alle mennesker nedstammer fra Adam og Eva. 

Adam var det første menneske. Han blev formet 

af jord og så blæste Gud livsånden ind gennem 

hans næsebor. 

Sådan forklares begyndelsen på menneskehe-

dens historie i Det Gamle Testamente, som og-

så fortæller, at Gud senere skabte Eva, kvinden, af et af Adams ribben. 

Det er en god og enkel historie. Men mange millioner år før de religiøse skrifter fortæller at Adam og 

Eva levede i Edens have fandtes der mennesker på planeten Jorden. 

http://zoologi.snm.ku.dk/Udstillinger/darwin/�
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I 2001 fandt man nye fossiler der dokumenterer, at der har været mennesker på jorden i mindst 7 millio-

ner år. 

Der er selvfølgelig mange forskellige teorier om, hvornår vores forfædre gik oprejst, kunne tale, tænke 

og bruge redskaber. 

Homo sapiens, der betyder det tænkende menneske, adskiller sig fra tidligere arter ved et mere spinkelt 

skellet, mindre kindtænder og et større hjernerumfang. Tidligere arter havde et hjernerumfang på højst 

550 cm3, mens hjernen på de første Homo sapiens var på 600-800 cm3. I dag har mennesker et hjerne-

rumfang på gennemsnitlig ca. 1400 cm3. 

 

I Europa er det bare ca. 30.000 år siden at den tidligere menneskeart på vores kontinent – Neandertale-

ren - erstattedes af Homo sapiens. 

 

Menneske-abe 

Mennesket er en dyreart. Men på talrige områder adskiller 

mennesket sig fra den nærtstående dyreart – menneske-

aber.  

 

  
Nogle mener, at menneskets udvikling startede et 
eller andet sted i Afrika. 
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Biologisk kan mennesket defineres som: 

En menneskeabe uden pels (nøgen), der går på to ben, 

bruger redskaber og har udviklet et talesprog. 

Det er bl.a. redskabskulturen og talesproget der udgør de 

væsentligste elementer i menneskets overlevelsesstrategi 

og opbygning af bæredygtige samfund. 

 
Menneskets tidslinje 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

Andre er overbevist om, at udviklingen startede 
flere forskellige steder, hvorefter de forskellige 
menneskearter blev blandet sammen. 
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Du skal ikke tro du er noget. I hvert fald har det moderne menneske kun været til stede i en brøkdel af 
menneskelægtens historie. 

Tidsmæssigt 0,0285% af den tid, forskerne mener der har været mennesker på jorden!  
 

Tidstavle 
 
Der findes en række tidstavler på nettet, både omfat-
tende specialområde og generelle tidslinjer for alle hi-
storiske perioder. De nedenstående kan anbefales. 
 
VERDENSHISTORIE 
http://www.bl.uk/learning/timeline/index.html 
DANMARKSHISTORIE 
http://da.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_for_Danmarks_hist
orie 
MEGET OMFATTENDE OG OPDATERET TIDSTAV-
LE MED SOCIALISTISK PERSPEKTIV. 
http://modkraft.dk/spip.php?rubrique11 

 

 

 

 

Navnene på de historiske perioder. 

http://www.bl.uk/learning/timeline/index.html�
http://da.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_for_Danmarks_historie�
http://da.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_for_Danmarks_historie�
http://modkraft.dk/spip.php?rubrique11�


 
40 

T I D S T A V L E 
fra ©Skalk 2006. 
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1. Danmarks ældste menneskeafbildninger, indridset på en urokse-
knogle fra Maglemosekulturens tid. Ryemarksgård ved Ringsted. 

2. Benkam med menneskeansigt fra boplads ved Gullrum, Gotland. 

3. Ansigtskar fra jættestue ved Svinø, Køng sogn, Sydsjælland. 

4. Fallisk, sværdbevæbnet mand Helleristningssten ved Herrestrup, 
Grevinge sogn, Odsherred. 

5. Vognen med den hestetrukne sol fra Trundholm Mose i Odsher-
red.  

6. Lurblæser. Helleristning fra Bohuslän, Vestsverige.  

7. Bronzestatuette af nøgen kvinde med halsring fra Veksø, Nord-
sjælland. 

8. Menneskeofring og bevæbnede krigere med hund. Sølvkarret fra 
Gundestrup, Himmerland. 

9. Romer. Gravrelief på Rheinisches Landesmuseum, Bonn. 

10. Sammenlænkede germanske krigsfanger. Romersk stenrelief 
fra Mainz. 

11. Kvindefigur fra ringbrynje-brystplade af bronze med forgyldt 
sølvblik. Våbenofferfundet ved Thorsbjerg Mose, Sydslesvig. 

12. Trehovedet person med økse og ged i snor. Figurgruppe 
på det korte guldhorn fra Gallehus ved Tønder. 
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13. Kriger med spyd og skjold. Billedsten fra Vallstenarum, 
Vallstena sogn, Gotland. 

14-15. Motiver fra guldbrakteat i Års-skatten, Himmerland. 

16. Par i omfavnelse fra guldgubbe. Udgravningsfund fra Helgö, 
Uppland. 

17. Kriger med sværd. Billedsten fra Tängelgårda, Lärbro sogn, 
Gotland. 

18. Sværdbevæbnet mand. Osebergvognen, Vestfold, Norge. 

19. Øksebevæbnet mand fra runestensmonumentet ved Hune-
stad, Skåne. Efter Worms Monumenta Danica, 1643. 

20. Den sejrende Kristus. Den store Jellingsten. 

21. Knud den Store i Winchester, England. Illustration i hånd-
skriftet Liber Vitae. 

22. Den hammerbærende Tor. Billedsten fra Altuna Kirkegård, 
Uppland. 

23. Kriger i Valhal. Billedsten fra Sanda, Gotland. 

24. Fru Inge, Asser Rigs hustru. Kalkmaleri i Fjenneslev Kirke 
mellem Sorø og Ringsted, Sjælland. 

25. Sværdbevæbnet kriger. Gravsten i Bislev Kirke ved Nibe, 
Nordjylland. 
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26. Munk fra Næstved Sankt Peders Klosters dødebog, Ca-
lendarium Nestvediense. 

27. Biskop med hue og stav. Kalkmaleri i Karise Kirke, Syd-
sjælland. 

28. Herodes befaler barnemordet. Kalkmaleri i Vellev Kirke 
ved Langå, Nørrejylland. 

29. Rivende bonde. Kalkmaleri (månedsbillede) i Sønder Nærå Kirke mel-
lem Odense og Ringe, Fyn. 

30. Uidentificeret kongeafbildning. Kalkmaleri i Birkerød Kirke, Nordsjæl-
land. 

31. Danser. Kalkmaleri, dansefrisen i Ørslev Kirke ved Skelskør, Sydvest-
sjælland. 

32. Tjener. Kalkmaleri i Sankt Mariæ Kloster, Helsingør. 

33. Galge og gabestok. Kalkmaleri i Tirsted Kirke, Lolland. 

34. Barfodet artillerist, som slæber på kanonkugler af sten. Sankt Hen-
riks kenotaf (Finlands første biskop) i Nousis Kirke, Sydvestfinland. 

35. Salomons hustru. Kalkmaleri i Sejerø Kirke. 

36. Adelsmanden Hans Bille. Gravsten i Øster Egede Kirke, Sydsjælland. 

37. Bondekriger. Kalkmaleri i Århus Vor Frue Kirke (dominikanerkapel-
let). 
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38. Knælende tigger. Kalkmaleri i Dråby Kirke. 

39. Landsknægt. 

40. Kridtpiberygende mand. Motiv på udskåret birketræs-
kande. 

41. Råbende fiskerkone. Detalje fra stik i C. Danckwerths 
Nieuwe Landesbeschreibung Schleswig-Holsteins. 

42. Bjørnetæmmer. Afbildning på krudthorn. 

43. Standsherrer foran Børsen i København. Efter planche i 
Erik Pontoppidans Danske Atlas.  

44. Vægter. Illustration fra trykt vægtervers. 

45. Borgerdame. Fra koloreret stik af G.I. Lahde. 

46. Brændevinsmand. Fra koloreret stik af G.I. Lahde. 

47. Bonde på høstarbejde. Fra Jens Juels maleri Landskab 
fra egnen omkring Jægerspris. 

48. Børn. Fra maleri af Nikolai Francois Hobbe (spejlvendt). 

49. Landsoldaten i Fredericia. Statue af H.W. Bissen. 

50. Guitarspillende mand. Tegning af Fritz Jürgensen. 

51. Brændehugger. 
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52. Cyklist på »væltepeter«. Efter fotografi. 

53. Charleston-klædt, rygende kvinde. 

54. Soldat fra besættelsestiden. 

55. Embedsmand på vej frem.  

56. Lammeskindsklædt hippie. 

57. Bamse og Kylling fra DR TV's børneudsendelser. 

58. Håndboldspilleren Josephine Touray i landsholdsdragt. 

59. Grafiker, som ringer til Skalk. 

60. Læsende dreng. 

 

Kilde: www.skalk.dk 

  

http://www.skalk.dk/�
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T I D S L I N I E     

 

samfundsfag.com 

• 0 

Romerriget er etableret 

• 64 

Romerne begynder henrettelsen af de kristne. 

• 150  

Den ægyptiske astronom Ptolemetaeus præsen-

terer det geocentriske verdensbillede – med jor-

den som universets centrum 

• 250  

Hos Mayaerne udvikles skrivekunsten, kunst, 

arkitektur og videnskab 

• ca. 313  

Kristendommen accepteres i Romerriget 

• 476  

Den sidste romerske kejser afsættes 

• 476  

Spanien og Portugal erobres af araberne 

• 570 

Islams grundlægger Muhammed fødes i Mekka 

• 600 

Den tunge plov 

• 800 

Paven kroner Karl den Store til Romersk kejser 

Hestene bruges som trækdyr 

Vikingetiden begynder, man angriber England 

• 982 

Erik den røde anlægger den første koloni i 

Grønland 

• ca. 1000  

Leif Eiriksson opdager Vinland (Amerika) 

Vandmøller bruges mange steder i Europa 

1013 

• Danske vikinger kontrollerer England 

• 1088  

Det første universitet grundlægges i Bologna 
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• 1096  

Korstogene begynder. Pave Urban d. 2 opfordre 

til hellig krig mod Muslimerne der har indtaget 

Jerusalem 

• 1100 

Vikingetiden ophører 

• 1231Inkvisitionen begynder på ordre fra pave 

Gregory IX. Senere tillades anvendelse af totur 

• 1270 

Første vanddrevne papirmølle 

• 1300  

De første primitive kanoner bygges 

• 1337 

Hundredårskrigen starter. Engelske og franske 

konger kæmper om kontrollen med Frankrig 

• 1347  

Den store pestepidemi – den sorte død - bryder 

ud. Mindst 25 millioner europæere dør 

• 1400  

De første oceangående sejlskibe bygges 

• ca.1418 

Begynder Portugal’s Prince Henry at sponsere 

udforskningen af Afrikas kyster  

• 1438 

Incaerne regerer i Peru 

• 1443  

Paven giver Spanien og Portugal eneret på at 

besejle den nye verden 

• 1450  

Gutenberg begynder på bogtryk med løse typer 

• 1453 

Tyrkerne erobre Konstantinopel, som er hoved-

staden I det østromerske rige. Det bliver enden 

på romernes magt i området og begyndelsen til 

Ottoman imperiet. 

• 1492 

Columbus opdager Amerika 

• 1498  

Vasco da Gama sejler syd om Afrika til Indien 

• 1501 

De første sorte slaver bringes til den spanske 

koloni Santo Domingo 

• 1502Første portugisiske koloni etableres i In-

dien 
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• 1506 

Opførelsen af Peterskirken i Rom påbegyndes. 

Inden bygningsværket står færdigt i 1626, har så 

fremragende kunstnere og arkitekter som Bra-

mante, Michelangelo, da Vinci, Raphael, and 

Bernini medvirket. 

• 1517  

Martin Luther starter Reformationen 

• 1519 

Spanien erobrer Mexico 

• 1520  

Magellian og hans besætning gennemfører den 

første jordomsejling 

• 1524  

Frankrig gør krav på overherredømmet over 

Canada 

• 1533  

Pizarro marcherer fra Panama til Peru hvor han 

dræber Inkaernes leder Atahualpa 

• 1535  

Henry VIII udråber sig selv til leder af den en-

gelske kirke og starter dermed reformationen i 

England. 

• 1543 

Copernicus udgiver bogen hvor han hævder, at 

planeterne kredser omkring solen 

De første protestanter bliver brænd på bålet 

som kættere i Spanien 

• 1576  

Tycho Brahe bygger sit observatorium på Hven 

• 1588  

Den spanske Armada (flåde) besejres. England 

får herefter det absolutte herredømme på ver-

denshavene. 

• 1600  

Det engelske East India Company grundlægges 

• 1608  

Frankrig åbner handelsstation i Québec og be-

gynder kolonialiseringen Canada 

• 1618 

30. års krigen starter. I begyndelsen en religi-

onskrig hvor protestanter vil gøre op med den 

katolske undertrykkelse. I en senere fase af kri-

gen invaderer Danmark, Sverige og Frankrig… 

Tyskland 
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• 1633 

Inkvisitionen tvinger Galileo til at afsværge til tro 

på Copernicus teori om solen som universets 

centrum. 

• 1638  

Gallieo Galleis udgiver bogen ”De to nye viden-

skaber” 

• 1687  

Newton udgiver bogen ”Principia” hvor bl.a. 

tyngdeloven præsenteres 

• 1710  

Newcomens atmosfæriske dampmaskine 

• 1740 

Vitus Bering, en dansk kaptajn i russisk tjeneste 

opdager Alaska 

• 1748 

Montesquieu’s værk om demokrati - De l’esprit 

des lois udgives 

• 1750 

Englands omstilling fra landbrugsland til industri-

land begynder (Den industrielle revolution) 

 

• 1757 

Efter slaget ved Plassey får East India Company 

herredømmet over Bengalen (Indien). Starten 

på det britiske imperium 

• 1762  

Jean Jacques Rousseau formulere folkesuve-

rænitetsprincippet, som fratager fyrsten magten 

og giver den til folket 

• 1771  

Det første bomuldsspinderi startes 

• 1774  

Watts kondensator dampmaskine tages i brug 

• 1776  

Den amerikanske uafhængigheds erklæring 

vedtages 

• 1787 

Den amerikanske forfatning underskrives 

• 1788  

England etablerer den første koloni i Australien 

• 1789  

Den Franske revolution startes med stormen på 

Bastillen 
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• 1793 

Louis XVI og Marie Antoinette henrettes. Det 

bliver starten på et fransk terrorregime, som 

først ophører med henrettelsen af Robespierre i 

1794 

• 1799 

Napoleon tager magten i Frankrig ved et stats-

kup 

• 1800 

Alessandro Volta fremstiller elektricitet 

• 1804 

Efter slaveoprøret 1790 på Haiti dannes verdens 

første frie sorte nationalstat 

• 1805 

H.C. Andersen blir født i Odense 

• 1808 

Franske hære besætter Rom og Spanien og 

udvider på den måde Napoleons imperium 

• 1814 

George Stephenson bygger det første funge-

rende damplokomotiv 

 

• 1815  

Første gadebelysning med gas i London og Pa-

ris 

Napoleon taber til den engelske hær ved Water-

loo 

• 1819  

Simón Bolívar befrier Ny Granada (I dag Co-

lombia, Venezuela, og Ecuador). Kort tid efter 

mister Spanien også Guatemala, Panama, og 

Santo Domingo 

• 1820  

Ørsted opdager elektromagnetismen 

• 1823 

I U.S.A. vedtages Monroe Doktrinen som adva-

rer de europæiske nationer mod at blande sig I 

forholdene I ”den vestlige verden” 

• 1829  

Opbygningen af det engelske jernbanenet på-

begyndes 

• 1831 

Faraday udnytter Ørsteds opdagelse til at frem-

bringe elektricitet. 
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• 1833 

Slaveri forbydes I det Britiske Imperium 

• 1839 

Den første Opium krig mellem England og Kina, 

som ikke ønsker at der indføres narkotika til Ki-

na 

• 1844  

Morse’s første telegraflinie i USA 

• 1846 

Den fejlslagne kartoffelhøst skaber hungersnød 

I Irland. Det starter en storstilet emigration til 

Amerika 

• 1848  

Marx og Engels udgiver ”Det kommunistiske 

manifest” 

Opstand i Paris. Kongen må abdicere og Louis 

Napoleon bliver valgt som præsident i den fran-

ske republik 

• 1849  

Danmark får sin første grundlov 

 

• 1854 

Fastslår Tyendeloven at tyende står til rådighed 

for husbonden i døgnets 24 timer og kan straffes 

for ulydighed. 

• 1857  

Højesteret, (in Dred Scott decision), beslutter at 

en slave ikke er en borger 

• 1858 

Indien udnævnes til britisk kronkoloni 

• 1859  

Første oliefund i USA 

Charles Darwin udgiver Origins of Species (Ar-

ternes oprindelse) 

• 1860 

I Paris bygger Étienne Lenoir en gasdreven mo-

tor 

• 1861  

Borgerkrigen i Amerika begynder 
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• 1865 

General Lee(sydstatshæren) overgiver sig til 

general Grant (nordstatshæren). Den amerikan-

ske borgerkrig slutter. Attentat på Lincoln 

Telegrafkablet under Atlanterhavet fra Europa til 

USA tages i brug 

• 1866  

Alfred Nobel opfinder dynamitten 

• 1868 

I U.S.A. vedtages “the Fourteenth Amendment” 

som giver de sorte borgerrettigheder 

• 1869  

Zuezkanalen indvies 

• 1870 

Belgieren Gramme skaber den første virksom-

me dynamo, som kunne producere elektricitet 

Amerikaneren Thomas Alva Edison åbner det 

første elektricitetsværk 

• 1872 

Slaget på Fælleden. Pio, Brix og Geleff arreste-

res 

 

• 1876 

Socialdemokratiets første principprogram ”Gim-

leprogrammet” vedtages 

I slaget ved Little Big Horn sejrer Sioux india-

nerne 

• 1877 

Oprettede Graham Bell det første telefonsel-

skab. Fire år senere åbnede den første telefon-

station i Danmark med 22 abonnenter 

• 1878  

Edison lancerer glødelampen 

• 1880 

Skabte tyskerne Daimler og Benz uafhængig af 

hinanden en motor, som også i praksis kunne 

trække en vogn 

• 1885 

Verdens første skyskraber bygges i Chicago 

Benz kom først med sin bil. Samme år byggede 

danskeren Urban Hansen „et automobil“ 

• 1886  

De første biler kører 
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• 1888  

George Eastman fremstiller det første box ca-

mera (the Kodak) 

• 1889  

Den anden socialistiske internationale stiftet I 

Paris (organisation til udbredelsen af socialis-

men) 

Eifeltårnet opføres som vartegn for verdensud-

stillingen i Paris 

• 1892 

Fik man elektrisk lys i København. 

• 1894 

Afholdtes verdens første væddeløb for mekanisk 

fremdrevne vogne. Den vindende Peugot-

benzinvogn kørte med en hastighed af 20 kilo-

meter i timen! 

• 1895 

Røngtenstråler opdages af den tyske fysiker 

Wilhelm Roentgen 

Auguste og Louis Lumière viser de første leven-

de billeder på en café i Paris 

Den første trådløse telegraf etableres 

 

• 1896 

Højesteret vedtager at raceadskillelse “separate 

but equal” ikke strider mod lovgivningen 

De første moderne Olympiske Lege afholdes i 

Athen 

Den tyske grev Zeppelin bygger det første luft-

skib 

• 1897 

Theodor Herzl tager initiativ til at stifte Zionist -

bevægelsen 

• 1901 

Systemskiftet - godsejerstyret forbi - Danmark 

får parlamentarisme 

• 1903  

Brødrene Wright flyver som de første i verden 

Henry Ford stifter Ford Motor Company 

• 1904 

Opdagelsen af elektronernes lynhurtige impulser 

førte til konstruktionen af det første elektronrør 

• 1905 

Den første rusiske revolution - et opgør med 

Zarismen 

Einsteins specielle relativitetsteori 
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• 1906 

Eksperimenterede danskerne Valdemar Poulsen 

og P.O. Pedersen med at udsende radiosignaler 

• 1908  

Lancerede amerikaneren Henry Ford sin Ford T, 

der fra 1913 blev produceret på samlebånd. 

• 1909  

Amerikaneren Robert E. Peary når frem til nord-

polen 

Fløj den første af luftens vovehalse over den 

engelske kanal 

• 1910 

Ernest Rutherford, Albert Einstein, Niels Bohr og 

Werner Heisenberg gennemfører epokegørende 

undersøgelser af atomenergien 

• 1912 

Titanic sinker på sin jomfrurejse fra England til 

U.S.A. 

• 1913 

Bohrs teori om brintatomet 

 

• 1914 

Første verdenskrig bryder ud. Den østrigske 

ærkehertug F. Ferdinand og hans kone bliver 

dræbt ved et attentat Serbien. Derfor erklærer 

Østrig Serbien krig. Tyskland erklære Rusland 

og Frankrig krig, og England erklære krig mod 

Tyskland 

• 1915 

Danske kvinder får valgret 

Tyrkiske soldater gennemføre folkemord på mel-

lem 600,000 til 1 million Armenier 

• 1916 

U.S.A. køber “Virgin Islands” fra Danmark for 25 

millioner dollars 

• 1917 

Oktober revolutionen i Rusland 

U.S.A. har erklæret Tyskland krig 

Den engelske udenrigsminister Balfour udsteder 

en deklaration, der lover jøderne et hjemland i 

Palæstina 

Sigmund Freud lancerer Psykoanalysen 
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• 1918  

Russiske revolutionære henretter den tidligere 

russiske czar og hans familie 

• 1919 

1. verdenskrig afsluttes i Paris hvor man under-

skriver Versaille traktaten, som også inddrager 

den amerikanske præsident Woodrow Wilson’s 

udkast til en traktat om ”de forenede nationer” 

I Indien sætter Mahatma Gandhi sig i spidsen 

for den ikke voldelige modstand mod det britiske 

herredømme 

Den første flyvende post- og passagerrute mel-

lem London og Paris åbnes 

• 1920 

Første arbejderregering i Danmark under ledel-

se af Thorvald Stauning 

Christian d. X.’s begår statskup, da han afskedi-

ger den radikale regering Zahle. ”Påskekrisen” 

Regelmæssige radioprogrammer i USA 

Folkeforbundet afholder sit første mode I Gene-

ve 

 

U.S.A.´s justitsministerium indleder heksejagten 

mod “de røde” – amerikanere som menes at 

sympatisere med de socialistiske ideer 

• 1922  

Fascisten Mussolini bliver regeringsleder i Italien 

efter fascisternes ”March mod Rom” 

• 1923 

Adolf Hitler’s “Ølstuen kup” i München slår fejl. 

Han dømmes til fire års fængsel. Under fæng-

selsopholdet skriver han “Mein Kampf” og løsla-

des i øvrigt efter 8 måneder 

Omfatttende vold fra Ku Klux Klan I U.S.A. 

• 1924  

Efter Lenins død bliver Stalin leder af sovjetuni-

onen og den verdenskommunistiske bevægelse 

• 1927 

Den tyske økonomi bryder sammen 

Charles A. Lindbergh gennemfører den første 

soloflyvning fra New York til Paris 

Jazz sangeren Al Jolson medvirker i den første 

tale-film 

• 1928 

Alexander Fleming opdager penicillinen 
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• 1929  

Wall Street børskrakket i USA. Udløser depres-

sion og krise i verdensøkonomien 

• 1930 

Gandhi starter kampen for uafhængighed i Indi-

en. Da han fængsles breder ulydighedskam-

pagnen sig over hele landet. En af de meste 

spektakulære og succesfulde ikkevolds-

kampagner. 60.000 arresteres af de britiske im-

perialister 

Ved Rigsdagsvalget i Tyskland vokser nazister-

ne fra 800.000 stemmer til 6.400.000. Men 

kommunister og socialdemokrater får flertal 

• 1933 

Hitler kommer til magten i Tyskland og får dikta-

torisk magt. Nazi terror begynder. Tyskland og 

Japan trækker sig ud af Folkeforbundet 

Den danske socialminister K.K. Steincke fore-

lægger Socialreformen 

 

 

• 1934 

Den Østriske statsminister myrdes af nazisterne. 

Hitler udnævnes til ”fører” 

Mao Zedong begynder “den lange march” sam-

men med 100.000 soldater (et led i hans forsøg 

på at få magten i Kina) 

• 1936 

Den spanske borgerkrig begynder. Francos fa-

scistiske styrker besejrer de loyalistiske styrker I 

1939 da Madrid falder 

• 1938 

Hitler invaderer Østrig. Ved München aftalen 

accepterer England, Frankrig og Italien at Tysk-

land annekterer Czekoslovarkiet 

• 1939  

Anden verdenskrig bryder ud 

Tyskland invaderer Polen 

Den finsk russiske krig begynder (vinterkrigen 

med deltagelse af mange danske frivillige på 

finsk side) 
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• 1940 

Hitler invaderer 9. april Norge og Danmark. Hol-

land, Belgien og Luxembourg 10. maj og Frank-

rig 12 maj  

NBC udsender det første officielle netværks TV 

• 1941  

Pearl Harbor bombes af Japanerne. U.S.A. går 

ind I 2. verdenskrig 

”Manhattan Projektet” startes – målet er at ud-

vikle en atombombe 

• 1943 

Den unge tyske ingeniør Wernher von Braun 

skabte de første raketbårne bomber V1 og V2, 

som blev brugt til bl.a. at sønderbombe London 

• 1944 

De allierede invaderer Normandiet på D-dagen 

(6. juni) 

På Bretton Woods konferencen skabes den in-

ternationale valutafond og Verdensbanken 

Den første datamaskine konstrueres i England. 

Den indeholdt 10-20.000 elektronrør og var lige 

så stor som en almindelig forstadsvilla. 

 

• 1945 

PÅ Yalta konferencen 4.-11. februar aftaler 

Roosevelt, Churchill, Stalin hvordan de endeligt 

skal besejre Tyskland 

Hitler begår selvmord 30. april 

7. maj - Tyskland kapitulerer betingelsesløst kl. 

241 

Amerikanerne bruger den første atombombe 

over Hiroshima. Japan overgiver sig 

FN-pagten underskrives af verdenskrigens sej-

rende stormagter mfl. 

• 1947 

Marshall Planen indledes for at genrejse Europa 

(da programmet stoppes i 1951 har U.S.A. brugt 

13. milliarder $ på at hjælpe Europa på fode) 

Den første transistor tages i brug 

Det første jetfly gennembrød lydmuren med over 

1.200 km. I timen 

Transistoren bliver opfundet på Bell laboratoriet. 

• 1948Gandhi myrdes af fanatisk Hindu 

Kommunisterne tager magten I Czechoslovakiet 

Nationen Israel udråbes 14. maj da det Britiske 

mandat ophører ved midnat. Arabiske tropper 
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angriber den nye stat 

Berlin blokaden begynder 

• 1949 

Forsvarsalliancen NATO grundlægges 

USSR sprænger sin første A-bombe 

Den Kinesiske Folkerepublik grundlægges 

Sydafrika indfører apartheid. 

• 1950  

Koreakrigen begynder da kommunister fra Nord 

Korea invaderer Syd Korea 

McCarthyism – forfølgelsen af venstreorientere-

de amerikanere - begynder 

• 1952  

Kul og stålunionen, forløberen for EU dannes 

Første farvefjernsyn i USA 

• 1953  

Stalin dør 

• 1954  

Første atomkratværker 

Dien Bien Phu, Fransk militæranlæg i Vietnam 

besejres af Vietkong 

Den algeriske uafhængighedskrig begynder. Det 

lykkes Frankrig at opretholde sit kolonistyre indtil 

1962, hvor Algier får sin uafhængighed 

• 1955  

Første transistorbaserede datamat 

• 1956Første sekretær Nikita Khrushchev i 

USSR tager afstand fra Stalinprocesserne 

Zuezkrigen. Egypten tager kontrol over Suez 

Kanalen, senere invaderede Engelske og Fran-

ske tropper Port Said ved Suez Kanalen 

De ungarske oprører tvinger Sovjet tropperne ud 

af Budapest. Senere erklærer Imre Nagy at Un-

garn vil trække sig ud af Warszawa Pagten. 

Sovjets tropper vender tilbage og generobre 

Budapest 

• 1957  

Rusland opsender den første rum satellit Sput-

nik og startede dermed rumkapløbet 

• 1958 

Fællesmarkedet (forløber for EU) starter 1. ja-

nuar 

• 1959  

Revolution på Cuba 

• 1960 

Anvendelsen af plastic vinder større og større 
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udbredelse 

• 1961 

Kampagnen mod Atomvåbens første påske-

march Holbæk-København, med ca. 2000 del-

tagere 

Den russiske kosmonaut Jurij Gagarin bliver 

første mand i rummet 

USA støttet invasion på Cuba (ved eksilkubane-

re) i Svinebugten slår fejl 

Den østtyske del af Berlin spærres af, Berlin-

muren rejses  

• 1962 

USSR bygger misilbase på Cuba. Kennedy be-

ordre blokade mod Cuba 

• 1963 

USA’s præsident Kennedy myrdes i Dallas, Te-

xas 

200,000 sorte og hvide demonstrerer i Washing-

ton. Martin Luther King holder sin “I have a 

dream” tale 

• 1965  

Vietnamkrigen begynder 

• 1966  

Kulturrevolution i Kina 

• 1967 

Seks dages krigen slutter med Israels besættel-

se af Sinai halvøen, Golan højene og Gaza stri-

ben og østbredden af Zuez kanalen 

Dr. Christiaan Barnard og hans team af Sydafri-

kanske kirurger gennemføre verdens første vel-

lykkede hjerte transplantation 

• 1968 

Borgerretsforkæmperen Martin Luther King 

myrdes i Memphis 

Senator Robert F. Kennedy myrdes 

Czechoslovakiet invaderes af russiske tropper 

og soldater fra andre Warsawa pagt lande 

• 1969 

Amerikanske astronauter lander på månen 

Første Woodstock festival 

En løfteraket bl.a. bygget af Werner von Braun 

(ham der tidligere arbejdede for Hitler) gjorde 

det muligt for amerikanerne at sende det første 

rumfartøj til månen 

• 1971  

Amerikaneren Marcian Hoff udvikler den første 
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mikroprocessor. Senere kaldet „chip“ 

Mogens Glistrups optræder i TV programmet 

kanal 22. Han sammenligner skattesnydere med 

besættelsestidens sabotører og praler af sin 0-

trækprocent. Stifter herefter Fremskridtspartiet 

Bådsmandsstrædes Kaserne besættes og bliver 

til Fristaden Christiania 

• 1972 

Dansk Folkeafstemning om EF-medlemsskab 

(EU) (63,4% for, 36,6% imod) 

Den første danske olie fra Nordsøen 

Præsident Nixon besøger helt uventet Mao Ze-

dong 

Watergate skandalen starter 

Elve israelske atleter myrdes af arabisk guerilla-

gruppe ved de Olympiske lege I München 

• 1973 

Vietnam krigen afsluttes med underskrivelse af 

en fredsaftale 

Græsk militærjunta afsætter kong Konstantin 

Chiles marxistiske præsident myrdes ved et mili-

tærkup 

• 1974 

USA’s præsident Nixon må træde tilbage - på 

grund af Watergate 

• 1975  

Pol Pot og Khmer Rouge tager magten i Cam-

bodia 

• 1976  

Mao Zedong leder af Kinas Kommunistiske Parti 

dør (født 26.12.1893) 

Israel befrier 103 gidsler fra pro-palæstinensiske 

flykaprere ved et kommandoangreb I Ugandas 

Entebbe lufthavn 

Jimmy Carter valgt som U.S.A.’s præsident 

• 1978 Revolution i Iran 

Rhodesia’s premierminister Ian D. Smith og tre 

sorte ledere enes om at overføre magten til det 

sorte flertal 

Den tidligere italienske premierminister Aldo Mo-

ro kidnappes af de rode brigader og findes se-

nere myrdet 

En plan for fred I mellemøsten underskrives af 

Ægyptens præsident Anwar Sadat og Israels 

premierminister Menachem Begin 

• 1979  
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Ayatollah Khomeini sender shahen i eksil. Præ-

stestyret overtager magten i Iran 

Russisk invasion i Afghanistan 

• 1981 

AIDS identificeres for første gang 

IBM præsenterer den første PC 

• 1983  

Åbnes de første fabrikker hvor robotter udfører 

en del af arbejdet 

• 1984 

Sovjetunionen trækker sig ud af de Olympiske 

Lege I U.S.A. og får følgeskab af andre østblok-

lande 

Indiens premierminister Indira Gandhi myrdes af 

to Sikh livvagter. 1.000 dræbes i anti-Sikh optø-

jer  

• 1986 

Atomkraftværket Tjernobyl i USSR smelter ned 

Gorbatjov bliver generalsekretær (præsident) i 

USSR (Sovjetunionen) 

Olof Palme, svensk socialdemokratisk statsmi-

nister, myrdes 

Alvorligt uheld på det sovjetiske atomkraftværk 

Chernobyl 

Hemmelig (U.S.A.) plan om at sende våben til 

Iran afsløres 

• 1987 

Irakisk missil dræber 37 I et angreb på U.S.A.’s 

fregat Stark I den Persiske Golf. Iraks præsident 

undskylder. 

Klaus Barbie, 73, Gestapochef under krigen I 

Lyon dømmes til døden ved en fransk krigs-

domstol 

• 1988 

Pan-Am 747 bombesprænges og styrter ned i 

Lockerbie, Skotland. 270 mennesker omkommer 

• 1989 

George Herbert Walker Bush bliver U.S.A.’s 

president 

Iran’s Ayatollah Khomeini erklærer forfatteren 

Salman Rushdie’s bog “The Satanic Verses” 

fjendtlig overfor Islam og dømmer ham til døden 

(det er herefter alle rettroende muslimers pligt at 

dræbe forfatteren) 

Mikhail S. Gorbachev udnævnes til præsident I 

Sovjet 
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Tusinder demonstranter dræbt på Tiananmen 

Pladsen I Beijing 

Mere end en million kinesere demonstrerer for 

demokrati i Beijing 

Dalai Lama får Nobels fredspris 

• 1990  

Berlin-muren rives ned efter 28 år 

World Wide Web sættes I gang og gør Internet-

tet mere brugervenligt 

South Afrika frigiver Nelson Mandela efter 271/2 

års fængsling 

De vestlige allierede ønsker at afslutter den kol-

de krig og foreslår fredeligt samarbejde med 

Sovjetunionen og østblokken 

Irakiske tropper invadere Kuwait  

Øst og Vesttyskland genforenens 

Lech Walesa – stifter af solidaritet - vinder præ-

sidentvalget I Polen 

• 1991  

Med USA’s bombardement på Irak indledes den 

2. golfkrig 

3. april indgår de sejrende FN (primært U.S.A. 

og England) tropper våbenhvile 

Boris N. Yeltsin valgt som præsident ved det 

første frie valg I den russiske republik 

• 1992 

Bush og Yeltsin erklærer formelt den kolde krig 

for afsluttet 

Bill Clinton vælges som U.S.A. præsident 

Det Tjekkiske parlament godkender at landet 

opdeles i to selvstændige nationer 

• 1993 

Tamil-rapporten fælder Schlüter-regeringen. 

Fem arresteret på forsøg på at bombe World 

Trade Center i New York 

Iraq accepterer FN’s våbenkontrol 

Der indgås en aftale mellem Israel og Palæstina 

om gensidig anerkendelse (Land for fred). Målet 

er at skabe en varig fred i Mellemøsten. 

Den Europæiske Maastricht aftale træder I kraft. 

(Målet er at skabe en Europæiske Union) 

• 1994 

Politisk attentat bliver signal til massemordet på 

tutsier (ca. 1 mio. dræbte) i Rwanda 

Russiske tropper invaderer Tjetjenien  

Første frie valg til Sydafrikas parlament, vindes 
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af ANC (62% af stemmerne) ANC-lederen Nel-

son Mandela bliver Sydafrikas første ikke-hvide 

præsident 

Serbien indleder artilleribombardement af Sara-

jevo 

I Rwanda indledes Hutuernes folkemord på Tut-

sierne. Det anslås at 800.000 blev dræbt på ca. 

100 dage 

IRA erklærer våbenhvile I Nordireland 

Israel og Jordan underskriver fredsaftale 

Rusland indleder angreb på den Tjetienske re-

publik 

• 1995 

Største europæiske massakre i efterkrigstiden 

finder sted i Srebrenica i det østlige Bosnien, 

hvor den bosnisk-serbiske hær myrder ca. 8.000 

mænd og drenge blandt den muslimske befolk-

ning 

Israels premierminister Yitzhak Rabin myrdes af 

jødisk ekstremist 

• 1996 

Kofi Annan udnævnt til generalsekretær for FN 

• 1997 

Israels regering godkender jødiske bosættelser I 

Østjerusalem, og truer dermed freden i Mellem-

østenHong Kong tilbage under Kinas herre-

dømme 

Militante muslimer dræber 62 turister I Luxor 

En domstol i Paris dømmer “Carlos the Jackal” 

for mord 

• 1998 

Pave Johannes Paul II besøger Cuba 

Præsident Clinton anklages for at have en sex 

affære 

Serbien bekæmper etniske Albanere I Kosovo 

EU landene enes om at indføre Euroen (Dan-

mark og England star udenfor) 

Irak stopper samarbejdet med FN’s våbenin-

spektører 

Iran ophæver dødstruslen mod Salman Rushdie 

Clinton beordre luftangreb på Irak 

• 1999 

NATO’s bombe-krig mod Serbien starter 

U.S.A. lemper restriktionerne mod Cuba 

Den Tjekkiske republik, Polen og Ungarn ind-

træder I NATO 
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For første gang spredes en computervirus - 

“Melissa” - massivt via Internettet 

NATO bomber ved en fejltagelse den Kinesiske 

ambassade I Beograd 

Nelson Mandela trækker sig tilbage som præsi-

dent I Sydafrika 

Militante muslimer erklærer Dagagstan for selv-

stændigt og erklære hellig krig mod Rusland 

Israels premierminister Ehud Barak og PLO’s 

leder Yasir Arafat varsler fredsaftale 

Rusland sender landtropper til Tjetjenien hvor 

konflikten med muslimske oprører er optrappet 

Verdens befolkningstal når 6 milliarder 

Dommer afgør at Microsoft er et monopol 

• 2000  

Internetaktier styrtdykker IT-aktie-boomet er nu 

afsluttet 

Reformfløjen til magten i Iran for første gang 

siden den Islamiske revolution i 1979 

“I love you” virus ødelægger computere over 

hele verden 

Israelske tropper trækker sig ud af Libanon efter 

22 års besættelse 

Nord- og Sydkoreas præsidenter indgår fredsaf-

tale og afslutter dermed 50 års stridigheder 

Den Serbiske oposition erklærer at di har vundet 

valget. Slobodan Milosevic benægter resultatet 

Ved en folkeafstemning siger Danmark nej til 

euro’en 

Landsdækkende demonstrationer fælder Serbi-

ens præsident Milosevic 

Præsidentvalget i U.S.A. det tætteste i årtier. 

Bush’s minimale føring I Florida udløser omtæl-

ling af stemmerne 

Forhandlingerne om ”Global warming” bryder 

sammen på Haag konferencen 

Floridas Secretary of State Katherine Harris 

godkender at Bush har vundet med 537 stem-

mer 

Højesteret stadfæster Bushs sejr med stemmer-

ne 5–4. Hermed kan der ikke gennemføres flere 

omtællinger 

• 2001  

Den højreorienterede Ariel Sharon vinder valget 

i Israel 

Bush afviser aftalen om ”global-warming” (Kyoto 
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protokollen) til stor fortrydelse for Europas lede-

re 

Tidligere medlem af Ku Klux Klan Thomas E. 

Blanton dømmes for mordet på fire sorte piger I 

Alabama I 1963 

Syriske tropper forlader Beirut området efter år-

tiers besættelse 

Serbiens tidligere præsident Slobodan Milosevic 

udleveres til FN’s krigsforbrydertribunal 

Uden U.S.A.’s medvirken vedtager 178 nationer 

at fastholde aftalerne I Kyoto Protokollen 

Bush tillader stamcelleforskning 

Flykaprere flyver ind i tvillingetårnene ved New 

York City’s World Trade Center, og forsvarsmi-

nisteriets anlæg Pentagon. Et fjerde kidnappet 

fly styrter ned udenfor Pittsburgh. Angrebene 

kræver mere en 3.000 dødsofre. Osama bin La-

den og al-Qaeda netværket bliver identificeret 

som bagmændene bag angrebet 

Som svar på angrebet gennemfører Amerikan-

ske og britiske styrker en bombekampagne mod 

Taliban styret og al-Qaeda træningslejre i Af-

ghanistan 

Taliban styret i Afghanistan bryder sammen ef-

ter to måneders bombardement og angreb fra 

den nordlige alliances landtropper 

• 2002  

Den europæiske valuta EURO indføres i 12 eu-

ropæiske lande 

U.S.A. fører Taliban og al-Qaeda fanger til en 

fangelejr på Guantanamo basen 

I sin første tale til den amerikanske befolkning 

(State of Union) beskriver præsident Bush Iran, 

Iraq, and North Korea som ”ondskabens akse” 

(“an axis of evil”) 

Saudiarabien fremsætter et fredsforslag, hvor 

Israel tilbydes normale relationer med alle arabi-

ske lande såfremt man trækker sig tilbage fra de 

besatte territorier. Forslaget er godkendt af den 

Arabiske Liga 

Bush meddeler at U.S.A. ikke vil godkende et 

uafhængigt Palestina før Yasir Arafat er erstattet 

af en anden 

Tjetjenske oprørere tager 763 teatergæster I 

Moskva som gidsler. 

FN’s våbeninspektører vender tilbage til Irak  
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• 2003  

Bush annocerer at han er parat til at angribe Irak 

også uden et FN mandat 

Rumfærgen Columbia eksploderer, de 7 om-

bordværende astronauter omkommer 

U.S.A.’s forsvarsminister Powell fremlægger i 

FN en vurdering af krigstruslen fra Irak, han 

konkluderer at Irak udgør en trussel mod ver-

dens sikkerhed  

Massive fredsdemonstrationer over verden pro-

testerer mod en invasion i Irak 

De franske, tyske og russiske medlemmer af 

FN’s sikkerhedsråd insisterer på at “the military 

option should only be a last resort” vedrørende 

Irak 

U.S.A. og England angriber Irak 

9. april indtager amerikanske tropper Baghdad 

EU udvides med 10 nationer 

Den første palæstinensiske premierminister 

Mahmoud Abbas indsat 

Der fremlægges en U.S.A. støttet “road map” for 

fred i mellemøsten 

 

Saddam Hussein’s sønner dræbt ved bombean-

greb 

FN vedtager en resolution der beordre Israel til 

at stoppe opførelsen af en sikkerhedsmur der 

deler Israelsk og palæstinensiske områder 

Saddam Hussein bliver taget til fange af ameri-

kanske tropper 

• 2004 

USA gennemfører en straffemission (for mordet 

på 4 amerikanere) med angrebet på Falluja 

(”Iraks Guernica”) 

U.S.A.’s våbeninspektør David Kay træder tilba-

ge. Han siger at “there’s no evidence of wea-

pons of mass destruction”, som ellers var Bush’s 

hovedbegrundelse for at angribe Irak 

Spanien bliver rystet af terrorangreb på tog, hvor 

mere en 200 omkommer. Al Qaeda tager ansva-

ret for aktionen 

NATO optager 7 nye medlemmer: Bulgarien, 

Estland, Lethland, Litauen, Rumænien, Slovaki-

et, og Slovenien 

De græske cyprioter stemmer nej til FN’s gen-

foreningsplan 
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Amerikanske medier offentliggør fotos som viser 

amerikanske soldaters seksuelle ydmygelse af 

Irakiske fanger i Abu Ghraib fængslet 

U.S.A. overdrager magten til Iraks midlertidige 

regering. Iyad Allawi bliver premierminister 

Israels højesteret beordre at dele af ”sikker-

hedsmuren” skal fjernes 

Senatets efterretningskommite fastslår at efter-

retningerne om Iraks våbenprogram var over-

vurderede 

Olympiske Lege i Athen 

 

Tjetjenske oprørere tager omkring 1.200 skole-

børn og andre som gidsler I Beslan, Rusland. 

340 dødsofre 

U.S.A.’s endelige rapport vedrørende Irak’s vå-

ben finder ingen masseødelæggelsesvåben 

Bush genvalgt som præsident 

Yasir Arafat dør i Paris 

Voldsom ”tsunami” hærger Asien. Minds 

225.000 dødsofre 

• 2005 

Atomkraftværket Barsebäck i Sverige lukker 

(åbnet 15. maj 1975) 
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De første samfund 
 
Moderne tidsregning begynder med Kristi fød-

sel - år 0. Somme tider skriver man et årstal 

efterfulgt af ”e.kr.” – som betyder efter Kristus 

fødsel. 

 

Tiden før år 0 betegnes med et årstal efterfulgt 

af ”f.kr.” - som betyder før Kristus fødsel. 

 

Det kan være lidt forvirrende, at man skal reg-

ne baglæns, når det gælder årene før Jesus Kristi fødsel. Husk at 1.000 f.kr. er tidligere end 500 f.kr. 

Før år 0 tæller man ned, når man bevæger sig frem i tiden. 

Den tidsregning gælder dog primært i den gamle verden eller den vestlige verden. I den Muslimske ka-

lender er år 0 fx identisk med Muhammeds udvandring fra Mekka til Medina i år 622 e.kr. Også kineser-

ne og jøderne har en anden kalender. Men i dag bruger alle nationer den vestlige tidsregning, selvom 

man også somme tider bruger en anden f.eks. i forbindelse med religiøse højtider. 

 

Barbarer i civilisationens vugge 

Omtrent der hvor Irak ligger i dag eksisterede oldtidsriget Babylonien ca. 2.000 år f.kr. 

Hovedbyen Babylon var en rig handelsby. Den fik en fremtrædende magtposition da kong Hammurapi 

(1848-06 f.kr.) underlagde sig hele det sydlige Mesopotamien.  
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Babyloniens historie kendes fra arkæologiske fund. Bl.a. har man i byen 

Mari fundet noget af Hammurapis diplomatiske korrespondance. 

Babylonien var et dynasti (fyrstehus), et samfund, hvor en enkelt slægt 

havde enevældig magt. 

Fyrsten udstedte love og hans embedsmænd løste præcis - som i nuti-

dens samfund - de mange ”statsopgaver”.  

 

Arkæologerne har fundet officielle tekster med beretninger om opførelse og indretning af offentlige byg-

ninger. 

Da Nebukadnesar (605-562 f.kr.) kom til magten gjorde han Babylonien til det rigeste land i Vestasien, 

ligesom Babylon blev den største by i den daværende »civiliserede verden«. 

Set i det lys er det ikke underligt at nutidens befolkning i Irak ikke opfatter sig selv som uciviliserede, 

udemokratiske barbarer, som ofte er det billede der tegnes i USA og andre dele af verden. 
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Guderne havde det sidste ord 

Kongerne var nok enevældige, men de stod ikke over guderne. Ved en årlig nytårsfest, hvor alle tings 

plads i verdensordenen endnu engang blev stadfæstet, måtte kongen stå til regnskab over for guden 

Marduk. 

Selvom Babylonien eksisterede, længe før vores tidsregning begynder, havde man allerede udviklet 

astronomien. Det er den første eksakte videnskab man har kendskab til. Og senere lærte babylonierne 

også at mestre matematikken. 

 

 

Bystaten Athen 500 f.kr. 
Der eksisterede andre, samfund både før og efter Babylonien. Men for at forstå baggrunden for nuti-

dens samfund er det tilstrækkeligt blot at gennemgå nogle 

af historiens knudepunkter. 

I oldtidens Grækenland, og nu er vi tilbage i år 500 før vo-

res tidsregning, var mennesket nået et stade, hvor man 

ikke mere var nød til at bruge de fleste af sine ressourcer 

på at overleve i kamp mod naturen.  

Det betød, at nogle frie rige mænd - ikke slaverne eller 

kvinderne - havde tid og overskud til at formulere ideer 

omkring spørgsmål som magt, styreform, videnskab, læ-

gekunst og meget andet. 

 

Sådan forestiller man sig, at Akropolis  
oprindelig så ud. 
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Jeg har valgt at se lidt nærmere på bystaten Athen. Her stod demokratiets vugge - siger man - og 

bruger man sin fantasi i nutidens Athen, så er det ikke svært at forestille sig, hvordan byen så ud for 

mere end 2000 år siden. 

Jeg har også valgt at lægge mest vægt på teorier og begivenheder der har noget at gøre med • økono-

mi, • politik, • kultur og • teknologi, der er de væsentligste temaer i faget Samfundsfag. 

 

Magt 
Det magtbegreb, som hidtil havde været gældende, var den stærkes magt over den svage.  

Så længe mennesket kæmpede mod naturen, var det naturligt, at den der var bedst til at jage, beskytte 

stammen og skaffe føde også havde ret til at bestemme over andre.  

Men i bystaten Athen var livsbetingelserne ændret. Nu havde man tæmmet en række af de vilde dyr og 

gjort dem til avlsdyr eller husdyr. Man havde lært at opdyrke jorden, så man kunne dyrke fødevarer, og 

lært at bygge boliger, som effektivt kunne beskytte mennesker mod naturens luner. 

• Hvem skulle nu have magten?  

• Den bonde der dyrkede mest korn?  

• Den handelsmand der kunne skaffe de bedste varer?  

• Eller den, der var bedst til at kaste med spyd, når man afholdt sportskampe - olympiader? 

Man regner med at demokratiets vugge stod bystaten Athen. Men endnu før demokratiet var helt udvik-

let - mens de frie borgere diskuterede livet store spørgsmål på torvet i Athen, havde man for længst ud-

viklet et nyt princip for fordeling af magt. Målestokken var nu de værdier man ejede. Det betød, at de 

rigeste borgere - ikke de stærkeste – nu havde magten. 

 



 
73 

Men selvom det nu var „pengene“ der styrede, så byggede syste-

met stadig i sidste ende på evnen til med vold at undertvinge an-

dre mennesker.  

Rigmanden havde råd til at udruste sin egen hær, hvis han fik be-

hov for at forsvare sine rettigheder, og samfundsmagten havde 

både en hær og lovgivningen til rådighed, når man skulle styre 

samfundet. 

 

 
• Læs mere om Akropolis.  På dette link: http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2384 

 

 

 Demokrati 
• „Den statsform vi har, er ikke en efterligning af vore naboers 

love; nej, vor statsform er snarere selv et eksempel for andre 

end andres er for os. Dens navn er demokrati, fordi styret ikke 

er samlet hos nogle få, men hos flertallet...“ 

 

Det var Perikles - der levede fra ca. 495-429 f.kr., der sagde 

disse smukke ord om demokratiet fortæller den græske histo-

riker Thukydid. 

• Det væsentlige er, at vi i bystaten 
Athen møder de første kendte ek-
sempler på, at mennesker udvikler 
ideologier, som op igennem histo-
rien mere og mere bliver bestem-
mende for, hvordan vi udvikler og 
indretter vores samfund, og i sid-
ste ende hvad samfundet bruger 
sin magt til. 

Perikles taler på torvet i Athen. 

http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2384�
http://odysseus.culture.gr/h/3/eh351.jsp?obj_id=2384�
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Demokratiet var et udtryk for nye ideer om det enkelte menneskes politiske rettigheder.  

I oldtidens Grækenland havde borgerne - men kun de rigeste frie mænd - allerede fået stemmeret. 

Perikles nævner også „vore naboers love...“ nedskrevne og vedtagne love var et velkendt fænomen og 

begrebet „statsform“ var heller ikke ukendt, da grækerne udviklede det, de selv kaldte demokratiet. 

• Hvornår begyndte mennesker at organisere deres fælles tilværelse systematisk? 

• Hvornår nedfældede man de regler, man var enige om, i noget der ligner vores 

lovgivning? 

 

De spørgsmål kan ikke besvares præcist. Vi mangler kilder. Men det er et 

rimeligt gæt eller påstand at sige: • Mennesker har lavet regler fra det 

øjeblik de to første mennesker valgte at leve fredeligt sammen. 

Allerede inden Homo Sapiens - det tænkende menneske - havde udviklet 

tale- eller skriftsproget formulerede fortidens mennesker regler eller love. 

Fx: Du må ikke stjæle andres jagtbytte. Hvis du gør det, bliver du straffet.  

Eller - hvis du giver mig et stykke skind, så skal du til gengæld have no-

get, der er lige så meget værd. 

 

Ovenstående påstand kan selvfølgelig ikke bevises. Men den kan begrundes logisk. For antager vi, at 

også de første mennesker kunne tænke og bruge de erfaringer de havde, så er det sandsynligt, at de 

valgte at samarbejde efter nogle faste regler, fordi alternativet var uønsket og livstruende. Kunne man 

Buste af filosoffen Sokrates. 
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frit tage andres vinterforråd af mad og skind - ja så kunne den bestjålne måske ikke overleve. 

 

Demokratiet i Athen har op gennem historien stået som et ophøjet forbillede - det første virkelig ægte 

demokrati. 

Perikles var ikke i tvivl om det atheniensiske demokratis fortræffelighed, men andre i hans samtid var af 

en helt anden opfattelse. 

Platon (427-347 f.kr.) betragtede både styret i Athen og alle de andre stater han kendte som pøbelvæl-

de eller diktatur. „Mennesket bliver ikke frigjort fra det onde, før filosofferne bliver regenter eller regen-

terne filosoffer,“ sagde han. 

 

Platon afviste ikke demokratiets idé: at styret ikke er samlet hos nogle få, men hos flertallet...“ men han 

mente, at demokratiet først kunne virkeliggøres, hvis det byggede på nogle absolutte normer, som kun 

filosofferne kendte.” 

 

Platons kritik er måske ikke umiddelbart forståelig. Hvad mener han med „absolutte normer?“ Hvorfor er 

det kun filosofferne der kender disse normer? 

Absolutte normer er f.eks. begreber som retfærdighed, ret og moral. Men de kan også beskrives som 

nogle af de elementer der i vor tid indgår i de forskellige politiske ideologier.  

 

Forklaringen kan lettest belyses ved at plukke en sætning ud fra den korte fremstilling af den kommuni-

stiske ideologi: „enhver skal yde efter evne og nyde efter behov.“  

Hverken i oldtidens Grækenland eller i vor tid giver en sådan målsætning mening. Hvorfor skal nogle 

yde mere end de nyder og andre nyde mere end de yder? 
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En sådan absolut norm eller ideologi kan man ikke komme frem til på baggrund af en rationel eller for-

nuftsbetonet metode. Men man kan ad tankens vej forestille sig, at en sådan ideologi ville skabe lykkeli-

ge mennesker.  

 

At ideen kun kan udvikles med tankens kraft er baggrunden for at Platon hævder: „at det kun er filosof-

ferne, der kender disse normer.“ 

 

Man skal ikke lægge alt for meget vægt på Platons brug af begrebet filosof. Levede han i dag ville han 

nok acceptere udsagnet: At ideer eller absolutte normer kan udvikles af alle med en vis uddannelses-

baggrund og begavelse. I hans samtid var det blot meget få der var „lærde“ - og de mennesker kaldte 

man filosoffer. 

Hvad enten demokratiet i Athen var godt eller skidt, så mener historikerne, at denne styreform gik i op-

løsning, og at der aldrig blev udviklet egentlige ideologier. Men tankeprocessen fortsatte, og Platons 

tanker, som de blev udtrykt i han hovedværk „Staten,“ fik afgørende betydning for senere tiders udvik-

ling af politiske ideologier. 

 

Den fortsatte debat drejede sig om tre kendte styreformer: Enmandsvældet (tyranniet), fåmandsvældet 

(oligarkiet) og flertalsstyret (demokratiet).  

 

Nogle af de demokratiske principper, som også er gældende i dag, fandtes allerede i bystaten Athen: 

Ligeret for loven, ytringsfrihed, og en folkevalgt forsamling der styrer gennem embedsmænd. 
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Men demokratisk i vores forstand var det bestemt ikke. Det var kun mændene der havde demokratiske 

rettigheder. Kvinder, tilflyttere og slaver tog ikke del i beslutningsprocessen.  

 

Man skelnede heller ikke klart mellem den dømmende, lovgivende og udøvende magt, og systemet var 

ikke som hos os repræsentativt. I praksis var det „folkeforsamlingen“ der både var lovgivende og døm-

mende magt. 

 

I Athens storhedstid havde ca. 40-45.000 stemmeret til folkeforsamlingen ud af bystatens ca. 300.000 

indbyggere. Men kun ca. 5-6.000 var aktive deltagere. 

En græsk historiker Alkibiades har kaldt systemet for „anerkendt vanvid.“ Men ikke desto mindre funge-

rede systemet på Perikles tid!  

• Der var delte meninger om det første demokrati vi kender. Men en ting har 

endnu ikke været belyst. Alle filosofferne var helt enige om en ting - staten, 

styreformen, lovene - var ubetinget underlagt den guddommelige magt. 

 

At gud eller guder står over de demokratiske institutioner er ikke noget vi kender til i moderne demokra-

tier. Der er dog et meget lille mindretal af meget religiøse personer eller grupper, f.eks. indenfor jordens 

muslimske befolkningsgrupper, som sætter deres religiøse overbevisning over demokratiet.  

 

De demokratiske idealer, som udvikledes i Grækenland, har siden dannet grundstammen i vores demo-
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kratiopfattelse. De er blevet videreudviklet så ideen om stemmeret i dette århundrede - altså efter mere 

end 2000 år - nu omfatter alle mennesker.  

I dag har så godt som alle nationer en grundlovsfæstet stemmeret, som omfatter alle befolkningsgrup-

per.  

At stemmeretten ofte undertrykkes i lande med diktatur eller anden form for udemokratisk ledelse æn-

dre ikke ved den grundlæggende idé - at alle gennem stemmeretten skal sikres indflydelse på deres 

egen tilværelse.  

Skriftlige kilder? 

• Litteraturens aner kan dateres til ca. 700 år før Kristi fødsel.  

På dette tidspunkt mener man, at den græske digter Homer eller Homeros forfattede digtene Ilia-

den og Odysseen på henholdsvis 16.000 0g 12.000 vers!  

Der er tvivl om, hvorvidt de oprindelig var mundtlige overleveringer, som senere er nedskrevet. 

Begge værker fortæller om en fjern fortid, men digterens egen tid kommer glimtvis frem. Grækerne 

skelnede ikke som vi skarpt mellem myte og historie. Men der er en historisk kerne bag fortællin-

gerne, det er blevet demonstreret gennem arkæologiske udgravninger. 

 

  



 
79 

Babylon 

Oldtidsriget Babylonien  

 

Babylon var hovedstad i oldtidsriget Babylonien.  

Byen lå ca. 90 km syd for det nuværende Bagdad i Irak. 

Under herskeren Hammurapi (1848-06 f.Kr.) blev Babylon 

imperiets hovedstad. Den blev en hellig by og sæde for 

lærdom og kultur. 

Kong Nebukadnesar 2. (604-562 f.Kr.) gennemførte en 

stor genopbygning, fordi byen endnu engang var blevet 

erobret og ødelagt. Han gjorde Babylon til samtidens stør-

ste by.  

I perioden 539-331 f.Kr. var Babylon en del af Perserriget.  

 

Alexander den Store ville gøre den til hovedstad i sit ver-

densrige, men efter hans død 323 f.Kr. mistede Babylon sin 

betydning. Den eksisterede dog indtil 75 e.Kr. 

I 1616 blev byen genopdaget og identificeret som oldtidens 

Babylon. Udgravninger frilagde store dele af Babylons østli-

ge bydel med paladser, forsvarsværker og templer.  

Det babyloniske imperium havde et velfungerende admini-

Oldtidsriget Babylonien. 

Her ses en rekonstruktion af oldtidsbyen. 
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strativt system, og Nebukadnesar gjorde Babylonien til det rigeste land i Vestasien, ligesom Babylon 

blev den største by i den daværende "civiliserede verden". 

 

 

Vores viden om religionen i Babylonien stammer fra arkæologiske fund og kileskrifttavler. Teksterne er 

meget forskellige, der er hymner, bønner, ritualforskrifter, myter, gudelister og breve. 

 

De materielle levn omfatter bl.a. templer, grave og relieffer. Der er ikke bevaret nogen gudestatuer. De 

var alle fremstillet af kostbare materialer, der er blevet genanvendt allerede i samtiden. De fleste skriftli-

ge kilder stammer fra palads- og tempelbiblioteker.     

 

 

3000 guder 

Gudeverdenen omfattede ca. 3000 guder. Mange blev i 

hverdagen identificeret som én gud.  

Alle de vigtigste guder var også byguder i en eller flere 

byer, hvor de havde deres helligdom.  

Guderne var hovedpersoner i de årlige ceremonier, der 

skulle understrege gudens og byens samhørighed og 

gensidige afhængighed. 

 

 

Akitufesten for guden Marduk i Babylon var en nytårsfest, hvor alle tings plads i verdensordenen blev 
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stadfæstet. Kongen måtte bl.a. rituelt stå til regnskab over for Marduk for 

sin forvaltning af Babylon. På den måde bekræftede man, at Kongen nok 

var hersker, men at han på alle måder var gudernes tjener. Den babyloni-

ske litteratur kendes gennem fund af lertavler. Næsten hele litteraturen er 

af religiøs karakter. Guderne og deres væsen var nøglen til forståelsen af 

verden. 

Astronomien i Babylonien er den ældst kendte med et udviklet teorigrund-

lag, og den er formentlig verdens ældste kilde til de eksakte videnskaber. 

Babylonisk matematisk tradition er sandsynligvis den, der har påvirket 

den senere matematik stærkest. Begyndelsen kan spores tilbage til ca. 3300 f.Kr., hvor man allerede 

førte systematisk regnskab og gennemførte arealmåling. 

 

De hængende haver skal ifølge overleveringerne være an-

lagt af kong Nebukadnesar 2. (604-562 f.Kr.) til glæde for 

hans hustru, der længtes efter de skovklædte bjerge i sit 

hjemland Medien. 

Ifølge kilderne lå der, i terrasser i højde med bymurens top, 

en have ved Eufrats bred med blomster og træer. 
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Det begyndte i byen Rom og voksede til et verdensrige. Fra år 1 e.kr. kaldte romerne 

selv deres rige Imperium Romanum »Det Romerske Imperium«. 

 

På sit højdepunkt strakte Romerriget sig fra Eufrat i øst til Atlanterhavet i vest og fra 

Sahara i syd til England i nord. Den romerske kultur blev udbredt til hele riget, men 

romerne lod sig også påvirke af de nye kulturer de mødte. 

 

Den lovgivende magt lå hos folkeforsamlingen, som bestod af alle våbenføre mandli-

ge borgere. Alle havde stemmeret, men stemmernes vægt blev afgjort af borgernes 

formueforhold, så de rige borgere havde i praksis den største og afgørende magt.  

 

Aelius Hadrianus 
kejser i 117-138 
efter Kristus. 
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Den udøvende magt lå hos de valgte embedsmænd, mens den rådgivende myndighed lå i Senatet.  

Romerne betragtede en tredeling af magten som helt afgørende. Det var den væsentligste årsag til, at 

men kunne udvikle den militære og politisk styrke, som var forudsætningen for, at man kunne skabe et 

imperium. 

Det var med afsæt i denne relativt demokratiske struktur riget ekspanderede, mens man samtidig for-

søgt at centralisere den politiske magt. Senatets og folkeforsamlingens indflydelse blev begrænset. Fle-

re og flere beføjelser blev overdraget til en førstemand - kejseren, som også havde magten over hæren, 

provinserne og imperiets økonomi. 

 

Romerrigets kejsere havde tidligere i princippet selv valgt deres efterfølge-

re, men med tiden kom den romerske hær til at spille en væsentlig rolle i 

den politiske magtkamp. 

 

Omkring år 200 e.kr. var Romerriget i alvorlig økonomisk krise. Der var sti-

gende pres på grænserne især i rigets nordlige regioner. 

(Læs selv om de tapre Gallere i tegneserien om Asterix. Det er nutidens 

humoristiske udlægning af romerrigets problemer med det nordlige provin-

ser) 

 

Riget hærgedes nu af borgerkrige. Hæren tog magten og valgte egenrå-

digt, hvem der fra hærens egne rækker skulle være kejser. 
Tegneserien Asterix erobrer 
Rom. Her i en tysk udgave. 
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Finansieringen af hær og administration skete gennem opkrævning af skatter. Og hvis du tror, at privati-

sering og udlicitering af offentlige opgaver er noget de borgerlige politikere i Danmark har opfundet, så 

tager du fejl. 

I Romerriget blev både de offentlige indtægter og udgifter forvaltet af privatpersoner. 

Ved en auktion bød man på de statslige opgaver. Den, som tilbød den laveste pris på et byggeri, leve-

ringer af materialer til det offentlige vejbyggeri eller vedligeholdelse af vandforsyningen fik disse opga-

ver. 

Den som bød højest på indtægterne!  Ja, den der kunne opkræve skatter hos den enkelte borger, så de 

færreste kunne unddrage sig, fik kontrakt med staten. 

På den måde undgik romerne at skabte nogen egentlig offentlig sektor. Bureaukratiseringen var derfor 

af yderst beskedent omfang. 

Romerne benyttede de samme skatter som vi kender i dag.  
• Skat på jord, personbeskatning, afgifter, fx arveafgift (5 %), af-

gift på frigivelse af slaver (5 %) og en slags moms på (1 %).  

• Desuden opkrævede man told (5 % af varens værdi) og 2-2,5% 

skat af import og eksport. 

I perioder suppleredes imperiets indtægter med rov (plyndring og beslaglængning af værdier) i de lande 

og områder man erobrede. 

 

Den romerske hær var tidens mest effektive krigsmaskine. I begyndelsen var det hæren der erobrede 

de nye territorier. Senere blev den primære opgave at bevogte rigets grænser. 
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De forskellige hærenheder – legioner – var nu fast stationeret forskellige befæstede lejre. De flest ved 

de nordlige grænser. 

Det var ved nogle af disse legionslejre, at byer som Köln, Strasbourg, Wien, Budapest og Beograd se-

nere voksede frem. 

• Den samlede hær vurderes til omkring år 300 e.kr. at have været på omkring 300.000 mand. 

Romerrigets befolkning var (ca. år 200 e.kr) på omkring 60 millioner. Det var et landbrugssamfund hvor 

højst en femtedel af befolkningen boede i byerne. 

 

Befolkningen var sammensat af mange forskellige etniske grupper. Italikere, grækere, illyrere, berbere, 

keltiberer og germanere der alle havde forskellige religioner, talte forskellige sprog og dyrkede jorden, 

som det nu var skik og brug i deres region. 

Der blev udvundet guld-, sølv- og jern især på Balkan, i Rumænien og i 

Spanien.  

Jagt og fiskeri spillede også en væsentlig rolle. 

 

Imperiets landbrug var dels mindre familiebrug og større bedrifter drevet 

med slaver som arbejdskraft. 

 

Der var ikke nogen egentlig industriel produktion, men teknologisk foregik 

der en betydelig udvikling inden for en række områder. Man konstruerede 

mange maskiner, bl.a. kraner og katapulter. Der var fokus på vej- og bro-
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bygning, metallurgi, bjergværksdrift og konstruktion af kanaler og tunneller. Der blev produceret metal-

ler, bl.a. sølv, bly, tin og kviksølv. Som kraftkilde anvendtes i stort omfang vandmøller. 

Romersk glaskunst byggede på en blæseteknik formentlig opfundet i Syrien i 1. årh. f.kr. Produktionen 

var meget omfattende. Desuden blev der fremstillet alle former for brugskeramik.  

 

Bygningskunsten var også imponerende. Det viser de utallige ruiner og bevarede bygningsværker i 

Rom. Den romerske verdens største amfiteater var Colosseum i Rom, indviet i 80 e.Kr. Teatret blev 

brugt til skuespil og gladiatorkampe. 

 

Et eksempel på håndværkernes og arkitekternes formåen kan stadig ses i Istanbul (Konstantinopel), 

hvor man 532-537 e.kr. opførte Sofiakirken. Et imponerende bygningsværk der bl.a. rummer en hvæl-

ving hvor kuppelen har en diameter på 31 meter. 

Efter Osmannernes erobring af Konstantinopel i 1453 blev Sofiakirken brugt som moské. Derfor blev 

der tilføjet fire minareter – tårne hvorfra man kunne kalde til bøn. (Den nuværende bygning er ikke den 

originale - den blev ødelagt af et jordskælv - men en genop-

førelse fra 558-563 e.kr.) 

 

Sidst men ikke mindst skal nævnes den berømte romerske 

vandforsyning - akvadukterne, som bestod af et stort sy-

stem af vandledninger, der omkring år 100 e.kr. alene i Rom 

havde en længde på 458 km.  
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Akvædukterne, der ofte over store afstande forsynede byerne med rent vand var imponerende byg-

ningsværker. Roms vandforsyning blev sikret af 11 store akvædukter med en længde på mellem knap 

10 og 80 km, opført fra ca. år 300 f.kr. til begyndelsen af år 200. e.kr. 

 

 

Et klassesamfund 

Romerriget var et klassesamfund. En meget rig overklasse på 1-2 % af befolkningen ejede det meste af 

jorden. Over for dem stod en meget stor og ofte meget fattig underklasse, som kun sjældent ejede jord. 

 

Nederst i samfundshierarkiet befandt slaverne sig. I lovgivningen var de defineret som »ting«. Det var 

ikke absolut umuligt, at en slave kunne blive fri eller en fattig borger kunne bevæge sig op i det sociale 

hierarki, men mobiliteten var meget ringe. I år 212 e.kr. fik alle mandlige, frie borgere romersk borgerret. 

 

Slaveriet svandt langsomt ind i takt med, at man ikke erobrede nye landområder, hvor der kunne købes 

nye slaver. 

Romerne betragtede samfundets sociale skel som naturgiv-

ne og private. 

 

Det var hverken det offentliges eller privates opgave at ud-

jævne de kolossale klasseforskelle. Derfor var der ikke of-

fentlige skoler. Den sociale forsorg var også overladt til den 

enkelte, derfor var der heller ikke sygehuse eller plejehjem. 
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Det sociale ansvar lå i familien, og her primært hos kvinden, der i øvrigt ligesom slaverne ikke havde 

nogen politiske rettigheder. 

 

 

Religion 

Religionen i Romerriget var påvirket især fra græsk religion og mytologi. 

Den guddommelige magt var knyttet til en række guder og guddomme fx »såguder«. 

 

Man dyrkede tidligt guderne Jupiter, Mars og Quirinus. Senere vendte man sig mod nye guder 

som Juno og Minerva, som dyrkedes på Capitol i Rom. 

 

Religionen udfoldede sig især gennem de årlig tilbagevendende fester. Men de gamle romerske religion 

gik tilbage, og fremmede guder kom efterhånden til at præge det religiøse liv i Romerriget. Der var bl.a. 

tale om mysteriereligioner, jødisk og kristen tro.  

Det blev dog ikke tolereret, hvis man af religiøse årsager afviste »kejserkulten« – hvor kejseren dyrke-

des som en gud og blev hædret med ofringer og tempelbyggerier. Skete det, så medførte det udvisnin-

ger og forfølgelser. I år 311 e.kr. besluttede man dog at tolerere kristendommen. 

 

Riget gik i opløsning 
Det Vestromerske Rige gik i opløsning omkring år 400 e.kr. mens det Byzantinske Rige - hvor den soci-

ale homogenitet var størst - fortsat bestod.  

I takt med rigets opløsning mødte de germanske opstande i Vestriget mindre modstand.  

Der var meget store kulturforskelle i de to dele af riget, og hovedårsagen til at germanerne ikke hurtige-
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re kunne assimileres, var religiøse modsætning mellem arianere og katolikker. Det er kun omkring 

1.500 år siden romerriget forsvandt.  

Der eksisterer ingen fotografiske billeder, film- eller lydoptagelser 

fra verdens første imperium, men kilderne på skrift, i form af helt 

eller delvis bevarede bygninger og arkæologiske fund er så omfat-

tende, at Romerriget er det første samfund i historien, som kan 

beskrives ned til selv den mindste detalje. 

 

 

I dette afsnit er kun de allermest centrale forhold nævnt, men tilstrækkeligt til at belyse den opfattelse, at 

stort set alle de samfundsmæssige organismer, institutioner og problemstillinger vi kender i nutidens 

samfund allerede fandtes i Romerriget. 
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D E N   K A T O L S K E   K I R K E S   M A G T 
en litterær fiktiv fortolkning 
 
 

 
Da Vinci mysteriet 
roman af Dan Brown 
 
Den franske kryptograf Sophie Neveu har ikke haft forbindelse 
med sin bedstefar i 20 år, da han pludselig kontakter hende. 
Han er museumsdirektør på Louvre og har vigtige oplysninger.  
 
Han når dog aldrig at fortælle noget, inden han bliver dræbt for 
foden af sit yndlingsværk, da Vincis "Mona Lisa".  
 
De sidste minutter af sit liv bruger han på at efterlade nogle 
spor og koder, som kun hans barnebarn Sophie Neveu kan lø-
se.  
 
Bedstefaderen har båret på en stor hemmelighed i alle årene, 
som vil gå tabt, hvis han tager den med sig i graven.  

Sophie bliver sammen med den amerikanske symbolforsker Robert Langdon rodet ind i 
jagten på en skat - en ældgammel hemmelighed - og får magtfulde kræfter imod sig. 
 
Det bliver nu deres opgave at sikre hemmeligheden for eftertiden ved at undgå, at den 
falder i de forkerte hænder. 
Kilde: www.litteratursiden.dk 

• Hemmeligheden er, at Kristus slet ikke var Guds søn, men blot en stor 
prædikant, der var gift med Maria Magdalene, som på det tidspunkt, hvor 
romerne korsfæstede Jesus, var gravid.  
Han opstod ikke fra de døde, men hans hustru Maria Magdalene flygtede til 
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Frankrig og fødte datteren Sara, som blev stammoder til den europæiske 
kongeslægt Merovingerne. 
 
Fup eller fakta 
Dan Browns ”The Da Vinci Code” er en veldrejet spændingsroman, der præsenterer en 
omfattende sammensværgelsesteori og ikke mindst en alternativ teori om Kristus, om kri-
stendom og om den katolske kirke:  
Men denne viden er blevet undertrykt og forfulgt af den katolske kirke, fordi Maria står for 
den sande, oprindelige kristendom.  
Det havde alt sammen været meget festligt – hvis ikke det havde været for den indleden-
de side med overskriften Fakta, afsluttende med: “Alle beskrivelser af kunstværker, arki-
tektur, dokumenter og hemmelige ritualer i denne roman er korrekte.” Og Dan Brown 
hævder, at han har brugt et år på sin research af alle disse fakta.  
Derfor er der læsere, der i dag overvejer, om de i virkeligheden har været ofre for en 2000 
år gammel kirkelig sammensværgelse, der har bedraget dem og skjult den virkelige sand-
hed om Kristus." 
Kilde: jesusnet.dk 
  
• Sandheden? 
Men hvad er sandheden. Er testamenterne og alle andre kilder til kristen-
dommen originale kilder, skrevet på Jesus tid! 
 
Nej, det er der ingen der hævder, men derfor kan de godt være sande be-
retninger, som er blevet overleveret mundtligt fra generation til generation, 
indtil de blev skrevet net. 
 
Man siger "at tro kan flytte bjerge"! Tro kan i hvert fald skabe gode historier, 
som understøtter den religion, som man selv bekender sig til. 
 
Den "påstand" er nok det tætteste man kommer på sandheden om kristen-
dommen og Jesus liv. 
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H V A D   E R   M A G T 
et bud fra leksikon.dk 

Magt er evnen til at nå de mål man sætter sig, mod andres vilje og på tværs af andres in-

teresser.  

Magt adskiller sig fra frihed ved at modsætningen til andres interesser på afgørende vis 

indgår i begrebet. En person kan have ringe magt og alligevel stor frihed, hvis hendes mål 

har en sådan karakter, at de kun i ringe grad kolliderer med andres.  

Magt adskiller sig også fra autoritet, som gør det mulig at få gennemført mål mod andres 

interesser, uden at det sker mod deres vilje. Autoritet indeholder et element af legitimitet, 

som ikke findes i magten.  

 

Magt må endvidere skelnes fra tvang, som er en af flere måder at udøve magt på. Andre 

måder er bytte og overtalelse. Endelig kan magt skelnes fra udbytning, som er tilegnelsen 

af resultatet af andres arbejde. Udbytning hviler på magt, men magten kan også bruges til 

andre formål end udbytning.  

Magt er evnen til at nå de mål man sætter sig indenfor et bredt spektrum. En person som 

alene har ødelæggelse som sit mål, vil ofte kunne opnå det hun ønsker; alligevel er det 

vanskeligt at tale om magt i denne sammenhæng. På samme måde vil vi nødigt tillægge 

en «kamæleon» stor magt - altså en person som tilpasser sine ønsker til, hvad hun regner 

med der under alle omstændigheder vil komme til at ske. Når vi siger, at en person opnå-

http://www.leksikon.org/art.php?n=914�
http://www.leksikon.org/art.php?n=213�
http://www.leksikon.org/art.php?n=2663�
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ede et mål, fordi hun havde magt til det, siger vi stiltiende også, at hun ville kunnet have 

opnået andre mål, dersom hun havde ønsket det: ikke hvilke som helst mål (for ikke alt er 

muligt), men en lang række forskellige mål…  

 

 

Økonomisk og politisk magt  
Magt findes både i den lille og i den store sammenhæng, i forholdet mellem personer in-

denfor en familie eller i en virksomhed, og i forholdet mellem klasser, køn, organisationer 

og institutioner. Økonomisk magt knyttes gerne til individer, politisk magt til grupper. 

(Dette er i bedste fald en hensigtsmæssig forenkling, men skellene er ikke klare.)  

 

Et vigtig spørgsmål angår forholdet mellem økonomisk og politisk magt: Er der grund til at 

tro, at de politisk mægtige grupper består af, eller er talsmænd for, de økonomisk mægti-

ge individer? Et sådan sammenfald kan ofte men langt fra altid konstateres.  

 

Det romerske senat bestod i republikkens glansperiode af store godsejere, og der kunne 

opstå konflikter mellem deres økonomiske og politiske kortsigtede og langsigtede interes-

ser. I den engelske kapitalisme som Marx beskrev i «Kapitalen» lå den politiske magt der-

imod i hænderne på den jordejende adel, mens industriborgerskabet havde den økonomi-

ske magt. I moderne socialdemokratiske samfund har arbejderklassen ofte den politiske 

http://www.leksikon.org/art.php?n=753�
http://www.leksikon.org/art.php?n=1371�
http://www.leksikon.org/art.php?n=1364�
http://www.leksikon.org/art.php?n=1960�
http://www.leksikon.org/art.php?n=1207�
http://www.leksikon.org/art.php?n=1320�
http://www.leksikon.org/art.php?n=1673�
http://www.leksikon.org/art.php?n=2385�
http://www.leksikon.org/art.php?n=109�
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magt, mens kapitalejerne fortsat har den økonomiske magt. Det siger alligevel sig selv, at 

indehaverne af den politiske magt får deres handlefrihed stærkt beskåret af den økonomi-

ske magtfordeling. Selv om arbejderklassen har magten i et kapitalistisk samfund, kan den 

ikke bruge den fuldt ud. Det viser sig bl.a. ved, at kapitalisterne må sikres en vis profit af 

deres kapital, for at gennemførelsen af nye investeringer kan sikres.  

Originalopslag fra pax Leksikon (1978-82) 

Kilde: http://www.leksikon.org 

  

http://www.leksikon.org/art.php?n=2083�
http://www.leksikon.org/art.php?n=2002�
http://www.leksikon.org/�
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H V A D   E R   D E M O K R A T I 
et bud fra leksikon.dk 
 

Demokrati er udtryk for en revolutionær målsætning om et samfund frit for privilegier af 
enhver slags, uden menneskets herredømme over mennesket og med lige ret og mulighed 
for enhver til at udfolde sine evner.  
Det demokratiske samfund anerkender ingen andre politiske spilleregler, end dem som er 
fastlagt gennem fri og utvungen diskussion mellem samfundsborgere. Den demokratiske 
ide bygger på menneskets grundlæggende interesse i deltagelse og selvstyre med henblik 
på kontrol over egne arbejds- og livsbetingelser.  
 
Som politisk styreform har det borgerlige samfund udviklet det parlamentariske demokrati 
- indirekte demokrati. En anden - om end ikke konkurrerende - styreform, rådsdemokra-
tiet - direkte demokrati - er særlig knyttet til den socialistiske tradition. Det drejer sig i 
denne forbindelse om to institutionelle variationer over det samme demokratiske tema.  
 
Det sociale demokrati - dvs. udvidelsen af demokratiet, også til de ikke-statslige felter - er 
sammenfaldende med socialismebegrebet.  

 
Det borgerligt-liberale demokrati 
 

Det borgerligt-liberale eller «vestlige» demokrati har udviklet sig som et repræsentativt demokrati. Så 
sent som i slutningen af 1700 tallet blev tanken om et «repræsentativt demokrati» anset for en selv-
modsigelse. Jean-Jacques Rousseau (1712-78) hævdede f.eks., at et folk som lod sig repræsentere var 
et ufrit folk. Folkeviljen kunne kun udtrykkes gennem det direkte demokrati. Indenfor «vestlig» tanke-
gang er «demokrati» og «repræsentation» derimod i dag blevet identiske begreber.  
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Udviklingen af det repræsentative demokrati - stemmeretten - kan skitseres i fem faser:  

1. En tidlig, før-revolutionær fase med store lokale variationer i stemmeretspraksis men 
med stemmeretten knyttet til medlemskab af en anerkendt stand - adel, præsteskab 
e.l.  

2. Stigende standardisering af stemmeretten i kølvandet på den nordamerikanske 
revolution i 1776 og den franske revolution i 1789; Større grad af lighed mellem 
dem der havde stemmeret, men med ejendom og indtægt som betingelse.  

3. Massemobiliseringens fase med omfattende udvidelse af stemmeretten, men fortsat 
således at én person gennem forskellige ordninger kan have flere stemmer.  

4. Almen stemmeret for mænd, med eliminering af de formelle og sociale betingelser 
for stemmeret.  

5. Fortsat demokratisering, med stemmeret for kvinder, sænkning af valgretsalderen 
m.v.  

… 
 
Det fuldt udviklede parlamentariske demokrati bygger på følgende principper:  

• Hele den voksne befolkning har stemmeret;  
• én person - én stemme;  
• frie og hemmelige valg uden statslige indgreb;  
• periodiske valg mellem konkurrerende partier;  
• en repræsentativt valgt lovgivende forsamling (parlament);  
• beslutninger i de repræsentative organer tages ud fra flertalsprincippet; 

Disse parlamentarisk-demokratiske principper udgør det ene grundlæggende element i det 
borgerligt-liberale demokrati. Dertil kommer den liberale retsstats principper: Magtforde-
lingen mellem lovgivende, udøvende og dømmende organer, domstolenes uafhængighed, 
et sæt af grundlæggende menneskerettigheder - ytrings-, forsamlings-, organisations- og 
trykkefrihed. Alt sammen nedfældet i konstitutionen (grundloven). 



 
97 

Borgerlig økonomi og politik har det samme grund-
lag i forestillingen om frihed og lighed: Markedets 
frie spil og den frie politiske meningsudveksling, 
virksomhedernes økonomiske konkurrence og par-
tiernes kappestrid ved valgene, aktieselskabernes 
generalforsamlinger og de repræsentative forsam-
linger, det frie erhvervsvalg og den frie stemmeret.  

Imidlertid påviste Karl Marx, at den liberale kapita-
listiske forestilling om frihed og lighed er ideolo-
gisk:  
Indenfor et kapitalistisk produktionssystem er de 
ejendomsløse ufrie, fordi de må sælge deres ar-

bejdskraft til kapitalejerne; Den markedsregulerede lighed skjuler den økonomiske ulig-
hed, som består gennem udbytningen af arbejdskraften… 
  

Kilde: http://www.leksikon.org 

  

http://www.leksikon.org/�


 
98 

H I ST O R I S K E    P E R I O D E R 
 

Naturgeografisk er en 
grænse en linje, hvor 
landskabet forandre sig.  
 
Ved kysterne er der en 
grænse mellem land og 
vand.  
 
Bjerge og floder kan og-
så danne naturlige 
grænser mellem for-
skellige landområder. 
 
Men grænser mellem 
stater, og forskellige kulturer er ikke det sam-

me som de naturlige grænser, selvom der ofte kan være et sammenfald. 
 
I antikken var Athen en bystat uden klart definerede grænser. Romerriget var et imperium, som magt-
haverne kunne betragte på kort, der viste imperiets grænser, men det var også et kludetæppe af for-
skellige kulturer og folkeslag, som man mere eller mindre herskede over. Derfor svarede de ”kort-
grænser” man kendte i Rom sjældent til virkeligheden f.eks. i Nordeuropa.  
 
I dag, hvor hver eneste cm2 på kloden indgår i en klart afgrænset statsdannelse kan det være vanskeligt 
at forstå, at bystaten Athen ikke havde veldefinerede grænser, der kunne identificere de meget store 
landområder, som man beherskede. 
 
Men der er en ganske enkel og logisk forklaring. Det giver kun mening at definere en grænse, hvis man 

Paven var måske den 
mægtigste mand i  
Middelalderen.  
Her ses Pave Nicholas II. 
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kan kontrollerer hvem der passerer grænselinjen, og hvis det har nogen betydning at holde nogen ude 
og lukke andre ind. 
 
Hvordan fårehyrder, bønder, handelsfolk og andre færdedes i bjergområderne uden for Athen spillede 
ikke nogen rolle, men hvis fremmede handelsfolk forsøgte at komme ind i bystaten, så de kunne true de 
lokale handlende, så fik de ikke lov til at passerer bygrænsen. 
 
At bystaten Athen regerede over et langt større territorium end selv byen, var ikke defineret af en græn-
sedragning, men af hærens aktuelle styrke, og antallet af andre bysamfund, som frivilligt eller med 
tvang havde indordnet sig under Athen. 
 
I middelalderen møder vi de første nationalstater, med et klart afgrænset territorium indenfor hvilket na-
tionens love udgør den højeste myndighed.  
Det hænger bl.a. sammen med at folk får stadig større kontakt indbyrdes og dermed oplever, at de føler 
sig beslægtede med andre, med samme kulturelle baggrund og historie. 
 
Nationer kan defineres på to forskellige måder.  
• I en definition lægger man vægten på sprog og kultur.  
• I en anden definition lægger man vægt på fødsel og afstamning. 

En nation er også defineret ved en mere formel statsdannelse.  
 
 

 

 

 

 

• Der findes dog også nationer, som ikke er skabt på 

baggrund af fælles historie, kultur, sprog eller etnisk 

baggrund. F.eks. den amerikanske nation. Det samme 

gælder en lang række afrikanske stater. 
Floder kan ofte danne en naturlig grænse 
mellem forskellige landområder. 
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Men selvom de allerførste nationalstater først opstår i Middelalderen, så har forskellige folkeslag også 

tidligere oplevet en form for ”nationalt” fællesskab.  

Jødernes fællesskab byggede på deres særlige religion, grækernes på deres sprog, som adskilte dem 

fra barbarerne, som var betegnelsen for alle der ikke talte græsk. I romerriget opfattede romerne (må-

ske kun overklassen) sig også som et særligt folk. 

Men i alle disse tilfælde var der tale om samfund uden landegrænser, som vi kender det i dag.  

Der blev i løbet af middelalderen etableret nationale monarkier bl.a. i England, Frankrig, Spanien, Dan-

mark, Norge, Sverige, Polen, Bøhmen, Ungarn og Kroatien. Det var alle nationer med velkendte græn-

ser og al magt var samlet hos kongen. 

(I denne sammenhæng har jeg alene beskæftiget mig med det europæiske område) 

 

 

Middelalderen 
Europas historie ca. 700-1500 har fået betegnelsen middelalderen. Navnet skal symbolisere perioden 

mellem antikken og den nyere tid. 

Nogle historikere har betegnet perioden som en tilbagegangstid. Måske fordi de vurderede at perioden 

blev overstålet af Romerrigets tidsalder. 

Andre har primært interesseret sig for middelalderen som den historiske forudsætning for udviklingen af 

det moderne samfund. 
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Islam i Europa 

• En meget interessant forklaring på Vesteuropas tilbage-

gang omkring år 600 e.kr. tager udgangspunkt i de arabiske 

erobringer, som gav dem herredømmet i middelhavsregio-

nen. Det betød at Europa blev afskåret fra handelen med 

orienten og derfor måtte omstille sig til en ren landbrugsøko-

nomi. 

 

Først da araberne blev fordrevet omkring år 1.000 e.kr. 

blomstrede det europæiske handels- og byliv igen. 

 

Kristendommens udvikling spiller også en væsentlig rolle i middelalderen. I romerrigets sidste år blev 

kristendommen den eneste tilladte religion.  

Pavestolen i Rom forsøgte herefter at udbrede sin magt og få universel magt over alle Europas fyrster. 

 

Men med reformationen i 1517, var pavestolen eller den romersk-katolske kirke ikke mere var den ene-

ste kristne trosretning. Nu måtte man opgive at bekæmpe det protestantiske kirkesamfund. 

 

Feudalismen 

Feudalismen var udbredt i Middelalderen. Jorden var organiseret omkring godser, og de blev drevet af 

bønder, som ernærede sig selv på jordlodder, som de fik stillet til rådighed til gengæld for pligtarbejde 

på godsets jorde. 

Alhambra i Andalusien er klodens bedst bevarede 
arabiske palads fra Islams klassiske storhedstid, 
besunget og efterlignet for sin poetiske arkitektur. 
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Bønderne skulle også betale forskellige afgifter i penge eller naturalier. Nogle af bønderne var stavns-

bundne og personligt ufri, andre var fri. 

 

Den feudale samfundsorden udelukkede ikke moderne samfundselementer som markedsøkonomi, løn-

arbejde, kreditgivning og forsikring m.m.. 

 

Gud er almægtig 

 

• Middelaldermennesket var som folk både i antikken og Romerriget overbe-

vist om, at den herskende samfundsorden var givet af Gud. Man kunne i det 

meste af perioden ikke forestille sig selv som et selvstændigt individ. 

 

I den periode, vi kalder middelalder, var den europæiske civilisation ikke den eneste på Jorden. Europa 

var i denne periode formentlig slet ikke det mest indflydelsesrige eller udviklede område på kloden.  

Men her sættes alligevel fokus på Europas historie, i en periode hvor der dannedes en række suveræne 

konge- og fyrstendømmer. 

Det var i Middelalderen at det europæiske territorium blev udvidet og de europæiske nationalstater fik 

stigende global betydning. 
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Ny teknologi 
Naturvidenskabens udvikling i middelalderen var beskeden. Men der var store fremskridt indenfor det 
teknologiske område. Man byggede videre på opfindelser – som papir, krudt og kompas - oprindelig 
importeret fra Asien. Men der foregik også en selvstændig teknologiudvikling i Europa, f.eks. indenfor 
landbrug, transport og krigsførelse. 
 
Anvendelsen af vandmøller som begyndtes ca. 1100-1300 e.kr. betegnes af nogle historikere som »Eu-
ropas første industrielle revolution«. 
Senere begyndte man også at udnytte vindkraft og fremstille mere avancerede mekaniske instrumenter.  
 
Omkring 1450 e.kr. overgik den teknologiske udvikling det stade man var nået til i Romerriget og Euro-
pa var nu på højde med Kina. 
 
Johann Guthenbergs opfindelse af bogtrykkerkunsten ca. 1450 
skabte grundlag for en veritabel kommunikationsrevolution. 
 
Den historiske periode vi betegner som middelalderen var forbi da 
Trediveårskrigen den 24.10.1648 afsluttedes med den Westfalske 
Fred. 
 
Paven var ikke medunderskriver. Derfor blev Den Westfalske 
Fred et vendepunkt i Europas historie. Nu havde man forladt det 
middelalderlige univers, hvor kejser og pave var de samlende 
overhoveder for alle. Fremover bestod Europa af en samling suveræne, territorielt velafgrænsede sta-
ter. 
 
De europæiske magter anerkendte nu, at der var flere ligeberettigede udøvere af politisk magt på det 
europæiske kontinent. Det betød at grænserne skulle fastslås præcist og respekteres. 

Selvfølgelig var biblen noget af det første 
Guthenberg trykte. 
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Hermed havde man forladt det princip, som hyldedes i de traditionelle imperier, hvor man ikke aner-
kendte sine naboer som ligeværdige og ikke nødvendigvis havde præcise grænser. 

 

 
Vikingetiden 

 

• I Danmarkshistorien bliver 

vikingetiden fra 800-1050 reg-

net med til Middelalderen. Det 

var den periode, hvor Danmark 

udviklede sig fra et primitivt 

bondesamfund til et højere ud-

viklingstrin, som gjorde det muligt for vikingerne at drage på 

erobringstogter til andre dele af Europa. 
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Islam i Europa 711 -1614 
 
Maurerne var det navn romerne brugte om befolkningen i den romerske 

provins Mauritania, der lå i dele af det nuværende Marokko og Algeriet. 

Siden kom ordet til at betegne berberstammerne i Nordafrika. Men de 

muslimer, der fra 711 erobrede Spanien blev også kaldt Maurerne. 

I Spanien brugte de kristne betegnelsen moros, om de muslimske erob-

rere, som var en blanding af arabere og berbere. De var trængt ind i 

landet fra Nordafrika.  

Maurerne bevarede herredømmet over Andalusien, indtil den kristne 

generobring, der kulminerede med Granadas fald i 1492. 

De muslimer der ikke flygtede blev forfulgt og endelig udvist 1614.  

Under maurerne var Andalusien et kulturcentrum, hvor Europa kom i kontakt med den arabiske verdens 

videnskab og kunst. Alhambra paladset i Granada vidner stadig 

om Maurernes kulturelle og teknologiske formåen. Slottet – der 

blev opført i 1200- og 1300tallet til de islamiske fyrster af Nasri-

de-dynastiet - er et hovedværk indenfor den islamiske kunst i 

Europa. Alhambra består af sammenbyggede enheder. En 

fæstning, fyrstebolig, moskéer, badeanlæg og beboelseskvarte-

rer, omgivet af haveanlæg. 

Alhambra blev delvis ødelagt ved Maurernes fordrivelse i 1492. 
Dele af det originale palads kan stadig  
ses i Granada. 
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Vikingetiden ca. 700 – 1000 e.kr. 
Vikingetiden er den periode, hvor danske, norske og svenske vikinger drog på plyndrings- og erobrings-

togter i hele Europa og dele af Asien. 

Vikingerne kunne dog også rejse ud blot for at handle.  

 

Vikingerne bosatte sig bl.a. i England og Frankrig, men også i næsten 

helt ubeboede områder som Færøerne, Island og Grønland. 

De folk, som opdagede Amerika længe før Columbus var også Vikinger.  

I vikingetiden nåede kristendommen til Skandinavien, og de nordiske lan-

de blev etableret som nationale riger. 

Vikingerne er op gennem historien blevet opfattet med hovedvægt på det 

romantiske og heltemodige. Somme tider som krigere og røvere, somme 

tider som handelsmænd eller blot som forhistoriske landmænd, som man 

var stolte af. 

 

Der var mange nødvendige forudsætninger for Vikingetidens opståen. Her nogle af de mange forskelli-

ge faktorer. 

 

• Vikingeskibene, som gav vikingerne en hidtil uset rækkevidde og hurtighed, både i krig og i handel.  

• En voksende efterspørgsel efter nordeuropæiske varer, især pelsværk. 

 

 

Vikingerne går i land.  
Her afbilledet som krigere og 
røvere. 



 
107 

Omkring midten af 800tallet blev de britiske øer angrebet af større og større vikingeflåder, som begynd-

te at overvintre i landet.  

I Øst- og Nordengland samt i Skotland vidner talrige stednavne og andre former for sproglig påvirkning 

om vikingernes bosættelse.  

Mens det europæiske fastland ikke hørte meget mere til vikingerne efter år 900, 

fik England hen imod år 1000 sin anden vikingetid.  

 

Der var meget sølv i omløb i England, og både den danske konge Svend Tve-

skæg og andre høvdinge kom gentagne gange og afpressede England for dane-

gæld. 

Det lykkedes Svend Tveskæg og siden Knud den Store at erobre England.  

Knud måtte endda forsvare England mod nye vikingeangreb, men da det lykke-

des, var de klassiske vikingetogters tid forbi. 

 

  

Den hedenske gud Thor 
her afbilledet som viking. 
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Pavestaten 
Det var apostlen Peter, som med guds velsignelser overgav nøglemagten til den 

første Pave. Nøglerne symboliserede, at den første og alle kommende paver er 

Peters efterfølger. 

 

I mere end 2000 år har den kristne kirke – med enkelte afbrydelser – haft hoved-

sæde i Rom. I over 1000 år var paven også en verdslig fyrste med magt over det 

meste af Italien.  

 

I 1860 dækkede Vatikanstaten et landområ-

de på omtrent Danmarks størrelse, der lå 

som et bredt bælte på tværs af Italien med 

Rom som hovedsæde.  

Ved Italiens samling i 1870 mistede paven 

sine besiddelser og trak sig under voldsom 

protest tilbage i sit palads som ”Vatikanets 

fange”.  

 

Den nuværende Vatikanstat blev grundlagt i 

1929 ved det såkaldte Lateran-konkordat, der 

regulerede forholdet mellem Pavestaten og det 

daværende fascistiske Italien under Mussolini. 

Pavens våben omkring 
1000 år e.kr.. 

Vatikanstaten kortlagt i 1929, da man indgik aftale med den itali-
enske stat. 
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Pavestaten blev anerkendt som en selvstændig territorial magt inden for sine nuværende grænser, og 

Den katolske Kirke blev anerkendt som italiensk statskirke. Stat og kirke er dog siden blevet adskilt.  

Vatikanstaten fik også en betydelig økonomisk kompensation for tabet af de tidligere landbesiddelser. 

 

Pavestaten er en absolutistisk magt (et diktatur) hvor Paven har både den lovgivende-, udøvende- og 

dømmende magt. Den lille stat har diplomatiske forbindelser med 172 nationer, og 71 nationer har ak-

krediteret ambassader til Pavestaten i Rom.  

Vatikanet har også fast observatørstatus i FN og mange af FN’s underorganisationer.  

 

Vatikanstatens økonomi hviler på de såkaldte Peterspenge (tiendeafgift), ejendomsbesiddelser, donati-

oner udefra samt investeringsafkast af den oprindelige erstatningssum fra konkordatet i 1929.  

Dertil kommer gode indtægter fra bog- og souvenirsalg samt billetindtægten fra museerne.  

Vatikanstaten råder over sin egen militærstyrke, Schweizergarden, samt forskellige andre sikkerheds-

korps. Den har sit eget post- og møntsystem, ligesom den også har sin egen bank.  

Staten råder også over sin egen togstation, lufthavn, heliport og kraftstation.  

Derudover har Vatikanstaten egen lægeklinik, apotek, indkøbscenter, benzinstationer, radio- og Tv-

station samt dagblad og forlag.  

Vatikanstaten var blandt de allerførste på Internettet med sin egen hjemmeside: Christus Rex.  

Den er i dag udbygget med  http://www.vatican.va/    

  

http://www.vatican.va/�
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Uddrag af traktaten  
- mellem Vatikanstaten og Italien 

 

• Italien anerkender fremdeles Pavestatens ret til at sende og modtage gesandter efter fol-

kerettens regler og forpligter sig til altid og under alle omstændigheder at lade Pavestolens 

brevveksling med alle stater, også krigsførende, foregå uhindret (Artikel 12 i traktaten). 

 

• Pavestolens egne diplomatiske udsendinge, fremmede regeringers gesandter ved Pave-

hoffet og kirkelige embedsmænd, hvis pas er forsynet med paveligt visum, kan frit passere 

italiensk område (Artikel 19). 

Pavestaten er sikret mod ekspropriation… og er ikke skatskyldige til Italien.  

• Pavestolen erklærer at ville holde sig fjernt fra andre Staters timelige stridigheder og fra 

de i den anledning sammentrædende internationale kongresser, med mindre de stridende 

parter i fællesskab påkalder dens fredsstiftende mission; dog forbeholder Pavestolen sig i 

alle tilfælde adgang til at gøre sin moralske og åndelige myndighed gældende (Artikel 24). 
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http://www.vatican.va/ 

  

http://www.vatican.va/�
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Nationalstaten 
Forestillingen om nationalt fællesskab opstod før de moderne nationalstater. Både jøderne og grækerne 

opfattede sig f.eks. som afgrænsede folk i forhold til naboerne. 

For jøderne var det religionen der adskilte dem fra andre, og for grækerne sproget. 

Romerne opfattede sig også som et folk – men fremmede kunne også opnå borgerrettigheder. 

Helt fra begyndelsen var der således to opfattelser af nation og nationalitet, en, der var baseret på fød-

sel, den etniske opfattelse, og en, der var baseret på borgernes rettigheder, den politisk-kulturelle nati-

on. 

I den europæiske middelalder fik begrebet en ny betydning, da man etablerede de første territoriale 

monarkier i England, Frankrig, Nordspanien, Danmark, Polen, Bøhmen, Ungarn, Kroatien, Norge og 

Sverige. Hermed var grunden lagt til de moderne nationer. 

Moderne nationer defineres stadig på to forskellige måder: Den "franske" og den "tyske".  

 

• Det franske nationsbegreb lægger vægten på overbevisning, sprog og kultur (civilisation) 

og gav indtil 1990'erne automatisk borgerret (indfødsret) til alle, som fødtes på fransk terri-

torium, jus soli. 

• Det tyske nationsbegreb, der blev lovfæstet i Bürgerliches Gesetzbuch fra 1913, lægger 

vægt på fødsel og afstamning, jus sanguinis. Denne bestemmelse af nationalitet er stadig 

gældende i Forbundsrepublikken. 
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Guthenberg 

Bogtryk 
Johan Gutenberg 1390-1468 betragtes som opfinderen af bogtryk-

kunsten, selvom man også før Gutenberg kendte til trykke-metoder. 

 

Han var oprindelig tysk guldsmed. Man ved meget lidt om Guten-

bergs liv. Han virkede det meste af sit liv i Mainz, hvor han i 1450 i 

kompagniskab med den velhavende Johann Fust udførte sine før-

ste trykarbejder - kirkelige afladsbreve og andre småtryk. 

 

Gutenberg signerede ikke sine bøger. Alligevel har fagfolk kunne 

identificere enkelte sikre Gutenbergtryk. Berømtest er den såkaldte 

42-linjede bibeludgave, Gutenbergbiblen, der menes at være trykt i 

Mainz 1453-55. 

 

Det Kgl. Bibliotek har et eksemplar af Gutenbergs bibel, men boget 

er ikke komplet. 

 

 

Gutenbergs Bibel, der formentlig blev trykt 
i 400 eksemplarer. 

Rekonstruktion af Gutenbergs trykpres-
se. 
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Trykning 
Teknik til at mangfoldiggøre tekst og billeder fra en indfarvet flade, der ved tryk fra 

en presse overføres til papir. 

• Trykte bøger kendes allerede fra 800tallet i Kina i hvor man fremstillede bøger af 

sammenhæftede ark, der side for side er trykt med udskårne og indfarvede træ-

plader.  

• Trykning fra enkelttyper (bogstaver/tegn) af 

brændt ler, der frit kunne kombineres er for-

mentlig også en kinesisk opfindelse, der kan 

dateres til ca. 1050.  

 

• Enkelttyper støbt i bronze blev anvendt til trykning i Korea fra be-

gyndelsen af 1400tallet og omtrent samtidig af bogbindere i Europa, 

når de skulle præge læderbogbind. 

• I Europa indledtes bogtrykkerkunsten i midten af 1400tallet med op-

findelsen af trykpressen, trykfarverne, støbeværktøjet og de enkelt-

støbte blybogstaver, "typer". Disse opfindelser tilskrives den tyske 

guldsmed Johann Gutenberg fra Mainz.  

Billede af trykkeriet i det 
tjekkiske kloster i Vyšší 
Brod, hvorfra den første 
bog blev trykt i 1471. 

En håndskreven og hånddekoreret bog 
skrevet i det tjekkiske kloster i Vyšší Brod. 
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Renæssancen 
Der var ingen festligheder i anledning af, at 

middelalderen blev afløst af renæssancen.  

 

De mennesker der levede omkring år 1500 

anede det ikke. De historiske perioder og de-

res navne er noget især historikere senere har 

fundet på. Formålet er at skabe et overblik 

over perioder med mange fællestræk. 

Fælles - for den periode - vi kalder renæssan-

cen er, at kirken mistede en stor del af sin 

magt. 

 

Det hang også sammen med. at en mere rationel samfundsopfattelse vandt frem. Man prøvede at finde 

ud af, hvordan verden hang sammen, og forklarede ikke mere det ukendte med henvisning til gudernes 

vilje. Det betød bl.a., at man udviklede en ny stats- og samfundsopfattelse, hvor kirke (det åndelige) og 

stat (det verdslige) var adskilt. 

 

Middelalderens feudale system blev afløst af den moderne stat. 

Standssamfundet blev afløst af en ny samfundsorden, hvor man på den ene side havde øvrigheden, 

fyrster, konger eller dynastiet, på den anden side befolkningen eller undersåtterne. 

 

Selvom kirkens magt blev svækket betød det ikke, at folk mistede troen.  De allerfleste var stadig troen-
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de og afhængige af kirken. Det gav fortsat præster og andre gejstlige grundlag for en betydelig indfly-

delse på samfundslivet og det enkelte individ. 

 

Med de store opdagelser - af ”nye lande” - fik kirken også en ny væsentlig opgave. I de nyopdagede 

områder skulle de indfødte kristnes.  

Det betød, at kirkens magt kom til at omfatte et større geografisk område en nogensinde tidligere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kort over Europa omkring 1560. 
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Reformationen 
Paverne og romerkirken havde en næsten 

uindskrænket magt over alle religiøse forhold.  

Og det betød, at man herskede over så godt 

som hele menneskelivet.  

 

Man skaffede sig store formuer ved at sælge 

afladsbreve •, og bestemte, hvad der var den 

rette tro.  

Man straffede dem der satte sig op mod kir-

ken.  

 

Man herskede over ufattelige rigdomme, og be-

stemte ofte hvem der skulle krones som kejsere eller konger i hele romerkirkens område. 

 

Men næppe var kristendommen blevet udbredt til hele det europæiske område før der opstod interne 

stridigheder. 

Den periode i 1500 tallet, hvor den europæiske kristenhed blev splittet, kaldes i dag for reformationen. 

Det første til dannelsen af de protestantiske kirkesamfund, og det fik afgørende religiøs, politisk, kultu-

rel, økonomisk og socialt indflydelse på Europas historie. 

En munk tvinges til at spise de Afladsbreve,  
som kirken sælger til de rige borgere. 
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Det der provokerede mange kristne var den katolske kirkes afladspraksis•. 

I katolsk teologi skelner man mellem selve den syndige handling og de skadelige virkninger.  

Den syndige handling kan tilgives. Straffen for de skadelige virkninger kan eftergives af kirken. Det sid-

ste er muligt fordi de kristne mente, at Kristi med sin død på korset havde sonet for alt ondt før, nu og i 

fremtiden. 

 

Kirkens eftergivelse kaldte man for aflad. Betingelsen for at opnå aflad var selvfølgelig at man angrede, 

men efterhånden blev der lagt mere vægt på nogle bestemte handlinger, som kirken befalede. Det kun-

ne dreje sig om bønner, faste eller et krav om at give almisser. Det sidste udviklede sig efterhånden til 

at de rige kunne betale sig fri for alting og at kirkens egne folk også berigede sig, i stedet for at give al-

misserne videre til de værdigt trængende. 

 

For almindelige mennesker var det svært at skelne aflad fra syndsforladelse, og da kirken begyndte at 

sælge afladsbreve, blev det opfattet som om man for penge kunne opnå både syndsforladelse og aflad. 

Det var en af de ting der harmede mange kristne blandt andre Luther. Luthers offentliggørelse af de 95 

afladsteser opfattes som reformationens begyndelse. 

De 95 teser• blev ophængt på Døren til Wittenbergs kirke 31. oktober, 1517 af Martin Luther. 
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Uddrag af teserne 

” Af kærlighed til sandheden og ønsket om at bringe denne frem i lyset, vil følgende forslag blive disku-

teret i Wittenberg, under ledelse af pastor Martin Luther, magister i teologi og forelæser sammesteds.  

Han beder dem der ikke er i stand til at være til stede om at deltage i debatten ved brev. 

I Jesu Kristi navn. Amen.” 

 

• 1. Da vor Herre og mester Jesus Kristus sagde ”Poenitentiam agite” (gå og gør bod (Matt 4,17)), til-

kendegav han dermed som sin vilje, at de troendes hele liv skal være en bod 

• 5. Paven hverken kan eller vil eftergive andre straffe end dem han har idømt efter sine egne eller kir-

kerettens bestemmelser. 

• 7. Gud eftergiver ikke noget menneske dets skyld uden samtidig at henvise det til i alle ting ydmygt at 

underkaste sig præsten, Guds stedfortræder. 

8. De kirkelige bodsbestemmelser gælder alene for de levende, man kan ikke pålægge de døde bod. 

• 32. De som på grundlag af afladsbreve regner sig som sikre på sin egen frelse, vil blive evig fordømt; 

- både dem selv og deres lærere. 

• 36. Enhver sandt angrende kristen har ret til fuld tilgivelse af både straf og skyld - også uden et af-

ladsbrev. 

• 43. Man skal lære de kristne at den som giver til de fattige eller låner til dem som trænger, handler 
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bedre og rigtigere end den som løser aflad. 

• 86. Og ligeledes: Hvorfor bygger paven, der er rigere end den rigeste Krøsus, ikke selv Peterskirken 

for sine egne penge, i stedet for at tage pengene fra de fattige troende? 

 

Luther kunne gennem de nye medier, trykte bøger og småskrifter, henvende sig til den brede offentlig-

hed, og han opnåede stor tilslutning til sit grundsynspunkt, at ingen menneskelig instans – heller ikke 

romerkirken - står mellem den enkelte og Gud. Alle har lige adgang til at fortolke Bibelen.  

 

Paven bandlyste Luther, og rigsdagen i Worms erklærede ham fredløs. Men han fortsatte sit oprør mod 

Paven og romerkirken under den Saksiske kurfyrstes beskyttelse. 

 

I løbet af de følgende årtier gennemførtes den lutherske reformation i store dele af Nordeuropa. Selvom 

det udløste en katolsk modreformation kunne romerkirken ikke genskabe sit tidligere herredømme. 
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Reformationen i Danmark  

 

Luthers tanker nåede også hurtigt til Danmark, hvor de fik tilslutning i bre-

de kredse. 

Kongen og rigsrådet• brød reelt med Romerkirken ved i 1526 at vedtage, at 

bispevalg ikke længere skulle bekræftes af paven. Og kongen beskyttede de 

prædikanter, som udbredte den nye lære. 

Reformationen blev officielt gennemført i Danmark i 1536, hvor man afskaffede 

den katolske bispemagt og konfiskerede bispegodserne. 

Året efter indviedes de syv første lutherske biskopper, som sammen med kong 

Christian III. blev de drivende kræfter bag opbygningen af den danske evange-

lisk-lutherske kirke. 

  

Christian III 1534-59. 
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Flere reformationer 

 

• I Schweiz, Sydtyskland, Frankrig, Holland og Skotland udbredtes Reformationen i en anden 

udformning end den Luther var fortaler for. 

Det førte til den calvinske reformation, og senere etableringen af den refor-

merte kirke. 

• I England fik Reformationen et særligt egenartet forløb, hvor forskellige re-

formatoriske impulser fra det europæiske fastland indgik forbindelse med re-

formkatolske bestræbelser og kongemagtens dynastiske og politiske interes-

ser. 

Bruddet med Romerkirken skete i 1534 da Henrik 8. slog fast, at kongen er det 

eneste jordiske overhoved over Englands kirke.  

I 1563 skabte man den anglikanske kirke, som byggede på alle de nye trosretninger som var 

opstået i Europa. 

Henrik den 8. 
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En af Bjørn Nørgaards gobeliner, der skildre reformationen i Dan-
mark, er vævet i Manufactures nationales. 
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Rationalismen 
 
Både før og efter de store forandringer på 

det kirkelige område diskuterede man de 

store filosofiske•, eksistentielle• og na-
turvidenskabelige• spørgsmål. 

 

Uden for kirken skete det på grundlag af en 

rationalistisk opfattelse, hvor den menne-

skelige fornuft er den væsentligste kilde til 

erkendelse. 

 

Meget forenklet er rationalismen en fornuftstro. Derfor accepteres det ikke at tro eller religion, følelser 

og fantasi spille en rolle, når man skal forklare eller beskrive verden. 

Den filosofiske rationalisme betegner den del af europæisk filosofi, som var domine-

ret af navne som bl.a. Descartes og Spinoza. 

 

René Descartes (1596-1650) var fransk matematiker, fysiker og filosof. Han blev 

uddannet i antikkens naturvidenskab og filosofi, men senere erkendte han, at man 

”mindst en gang i sit liv må tvivle på sandheden af sine meninger for at finde ud af, 

hvad der ubetvivleligt er sandt”. 

For at studere i ”verdens store bog” rejste Descartes bl.a. til Holland og Tyskland. 

René Descartes 
(1596-1650) var 
fransk matematiker, 
fysiker og filosof. 
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Han arbejdede i mange år på et værk, hvor han tilsluttede sig det verdensbillede, som den tysk-polske 

astronom Kopernikus• havde udviklet i 1543. Heri hævdede han, at solen var universets centrum. 

Planeterne drejede derfor ikke som tidligere antaget omkring jorden. 

 

Men værket blev aldrig offentliggjort, fordi Descartes fryg-

tede at lide den samme skæbne som den italienske fysi-

ker, astronom og opfinder Galileo Galilei, som inkvisitionen 

i 1616 dømte til ikke at udtale sig offentligt om Kopernikus 

teori. I dommen blev det fastslået at tanken om Jordens 

bevægelse var kættersk, fordi den stred mod den ordrette 

forståelse af Bibelen. 

I 1633 udgav Galilei igen en bog, som kirken reagerede 

på. Han blev kaldt til Rom, hvor han i foråret 1633 blev 

forhørt og i kort tid holdtes fængslet. Galilei blev tvunget til at afsværge sin kopernikanske overbevisning 

og idømtes livsvarigt fængsel, en straf, der dog omgående forvandledes til husarrest i hans egen villa 

uden for Firenze. 

Det hævdes dog, at Galilei efter at have afsvoret sine synspunkter lavmælt mumlede: ”Eppur(e) si muo-

ve (den (jorden) bevæger sig nu alligevel).  

 

Descartes gjorde op med den tidligere filosofi, der tog sit udgangspunkt i guddommen. I renæssancen 

blev den fysiske verden opfattet som en organisme, der gennemstrømmes af åndelige kræfter. Men 

Descartes mente ligesom Galilei, at den fysiske verden udelukkende kunne beskrives på baggrund af 

Galilei dømmes for sine kætterske tanker. 
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dens målbare egenskaber. Hermed havde han forkastet alle de åndelige forklaringsmodeller. 

 

I 1649 inviterede den svenske dronning Kristina Descartes til Stockholm, hvor hun ønskede at han skul-

le berette om sine videnskabelige teorier. Descartes kunne ikke tåle det kolde klima og døde året efter 

han kom til det svenske hof. 

Galileo Galilei was born in Pisa in 1564. 

 
He studied at Pisa, where he later held the chair in mathematics from 1589 - 1592. 

 

He was then appointed to the chair of mathematics at the University of Padua, where he remained 

until 1610. 

During these years he carried out studies and experiments in mechanics, and also built a thermos-

cope.  

He devised and constructed a geometrical and military compass. In 1594 he obtained the patent for a 

machine to raise water levels . He invented the microscope, and built a telescope with which he made 

celestial observations, the most spectacular of which was his discovery of the satellites of Jupiter. 

 

In 1611 he went to Rome. He became a member of the Accademia dei Lincei (Academy of the 

Lynxes). In 1612 he began to encounter serious opposition to his theory of the motion of the earth that 

he taught after Copernicus. In 1614, Father Tommaso Caccini denounced the opinions of Galileo on 

the motion of the Earth from the pulpit of Santa Maria Novella, judging them to be erroneous. 

Galileo therefore went to Rome, where he defended himself against charges that had been made 
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against him but, in 1616, he was admonished by Cardinal Bellarmino and told that he could not defend 

Copernican astronomy because it went against the doctrine of the Church.  

 

In October of 1632 he was summoned by the Holy Office to Rome. 

The tribunal passed a sentence condemning him and compelled Galileo to solemnly abjure his theory. 

He was sent to exile in Siena. 

Galileo died in Arcetri on 8 January 1642.  

 

Mechanics. The machine for raising water.  

 
Astronomy. The observations of the sky which Galileo carried out with his telescope led to the dis-

covery of the satellites of Jupiter and to Galileo’s increased adherence the Copernican System. 

 

The microscope. In the early years of the seventeenth century Galileo adapted a telescope for the 

viewing of extremely small objects. Between 1619 and 1624 he began to produce microscopes or 

”occhialini” as he called them. The Galileian microscope is made up of the tube of a telescope, of re-

duced size, furnished with two lenses. 

 

Thermometry. The invention of the thermoscope seems, to belong to his Paduan period. This device 

was used to carry out experiments on the relationship between changes of temparature and variations 

of the level of the liquid. 

 

Magnetism. Between 1600 and 1609 Galileo devoted himself to studying magnetism. He attempted to 
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increase the strength of loadstones by means of special armatures.  

 

Dialogue Concerning The Two Chief World Systems 
This work, published in Florence in 1632, was Galileo ’s scientific and literary masterpiece. In it he 

discussed the relative merits of the Ptolemaic and Copernican systems by means of three interlocu-

tors: Filippo Salviati (a committed Florentine Copernican), Giovanfrancesco Sagredo (an open-minded 

Venetian, initially neutral with respect to the theories) and the Aristotelian Simplicio (a defender of the 

Ptolemaic theory). The author imagines that the three speakers discuss the heliocentric system over 

four days. The work was written in Italian in order to increase its circulation and was condemned along 

with Galileo himself for the principles which it supported.  

  

Den tysk-polske astronom Kopernikus 

udviklede i 1543 en teori hvori han hæv-

dede, at solen var universets centrum. 

Planeterne drejede derfor ikke som tidli-

gere antaget omkring jorden. 
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Revolutionerne 
Begreberne reformisme• og revolution• 
er beslægtede. Revolution betyder egentlig 
bare ”at rulle tilbage” men vi anvender det i 
betydningen en ”hurtig og dybtgående foran-
dring i et samfund eller en samfundssektor”. I 
politisk sammenhæng forbindes begrebet 
med samfundsændringer, hvor der anvendes 
magt overfor de herskende befolkningsgrup-
per. 
 
Reformisme handler også om at forvandle og 
forandre, men det skal ske gennem reformer, 
der gradvis vil forandre samfundet. 
 
Historisk har der været utallige revolutioner: 
den industrielle revolution, den franske revo-
lution, den russiske revolution, den kinesiske 
Kulturrevolutionen, den grønne revolution 

samt adskillige videnskabelige revolutioner. 
Men oprindelig var begrebet knyttet til politiske omvæltnin-
ger.  
Den Franske Revolution 1789, var et opgør med monarkiet. Kongen 
blev afsat og erstattet af en præsident i spidsen for et demokratisk 
styre. 
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Den Amerikanske Frihedskrig 1775-83, og de latinamerikanske landes frigørelse fra Spanien 1810-21 
kan også betegnes som revolutioner. 
 
Senere har Rusland 1917-20, Kina 1946-49, Mexico 1912-17, Tyrkiet 1920-23, Cuba 1956-59 og Iran 
1979 gennemført større og mindre samfundsforandringer, der også må betegnes som revolutioner. 
 
Begrebet revolution ses også ofte som modsætningen til reformisme, der bruges om en langsom udvik-
ling. Man taler også om revolutionære og reformistiske partier. De sidste er tilhængere af en politisk 
evolution, der foregår inden for forfatningens rammer. 
 
En revolution følger ikke de forfatningsmæssige spilleregler. Det er ikke overraskende, enhver forfatning 
rummer selvfølgelig bestemmelser om, hvordan man fredeligt og legalt kan/skal gennemføre sam-
fundsændringer. Men ved et revolutionært magtskifte medvirker befolkningen aktivt og ofte voldeligt. 
 
En revolution er ikke det samme som oprør eller borgerkrig, hvor befolkningen spontant protesterer eller 
kæmper mod statsmagten med det formål at få magthaverne (men ikke det eksisterende samfundssy-
stem) fjernet. Et statskup• er heller ikke nogen revolution, selvom kupmagerne somme tider bruger be-
grebet. Men magtskiftet foregår helt uden befolkningens viden og medvirken. 
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Imperialisme 
Allerede fra år 1 e.kr. kaldte romerne deres rige Imperium Romanum ”Det Romerske Imperium”. Det 

store rige var skabt med de metoder, som siden er blevet betegnet som kolonialisme og imperialisme.  

 

Imperialismen har altså som mange, mange andre samfundsfænomener flere tusinde års historie bag 

sig. Hele vejen gennem menneskets historie har utallige lande med magt overtaget andre landes territo-

rier. Lige nu, hvor dette skrives optræder Rusland imperialistisk over for den tidligere sovjetrepublik Tje-

tjenien, USA opfører sig imperialistisk i Irak (med konkret men især symbolsk støtte fra Danmark) og 

Israel optræder stadig imperialistisk (det har man gjort i mere end 50 års) overfor det palæstinensiske 

folk. 
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Kolonialisme eller imperialisme 
Når et land erobre landområder uden for sine egne grænser er der altid tale om kolonialisme. Målet er 

næsten altid at moderlandet opnår politiske eller økonomiske fordele. Men har man også overtaget det 

formelle herredømme er der tale om imperialisme. Grænsen er hårfin. Derfor er det vanskeligt at skelne 

mellem kolonialisme og imperialisme. 

Verden forandres 
For 500 år siden ændredes historien brat, fordi Europa i forhold til resten af verden var blevet militært og 

økonomisk overlegen. De europæiske magthavere valgte at bruge sin overmagt til at kolonisere de an-

dre verdensdele. Afrika var det område der blev hårdest ramt. Kontinentet lider stadig under eftervirk-

ningerne af kolonitiden og slavehandelen. 

Opdagelser og kolonialisme 
Det var de mange områder, som man få år tidligere havde opdaget, der nu blev kolonialiseret. Der var 

selvfølgelig kritik af kolonialiseringerne, men den blev ofte afvist med argumenter om, at befolkningen i 

de kolonialiserede områder - og de blev altid opfattet som tilbagestående - fik store fordele, fordi kolo-

nimagten skabte fremskridt og skabte en moderne civilisation.  

Mange af de lande, hvor man dengang skabte ”fremskridt” og ”civilisation” er de lande, som vi i dag be-

tegner som ulande! Det er områder, som stadig er dybt afhængige af de tidligere kolonimagter. Derfor 

hævdes det, at kolonialisme og imperialisme blot blev afløst af neoimperialisme (ny imperialisme) da 

disse lande opnåede formel selvstændighed. 
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Columbus 
Christoffer Columbus opdagede Amerika i 1492. Men det var søvejen til 

Asien han ledte efter, da hans rejse endte på De Vestindiske Øer, som 

man kaldte området, fordi man i begyndelse troede de udgjorde en del af 

Indien, som europæiske købmænd havde handlet med i århundrede ved 

at følge de lange handelsruter over landjorden. 

Søvejen til Indien 
Nogle år senere fandt portugiseren Vasco da Gama endelig søvejen til 

Indien. Han sejlede mod syd langs den afrikanske vestkyst, rundede Kap 

det Gode Håb og fortsatte mod øst.  

 

I Amerika fandt Columbus agerbrugssamfund og ingen byer. Befolknin-

gen kendte ikke meget til handel. Kunne man ikke opnå noget udbytte ved at handle med den oprindeli-

ge befolkning, så kunne man til gengæld udnytte de mange råstoffer man fandt. Især de store guldfore-

komster i floderne, som man tvang indianerne til at udvinde.  

I Indien og hele Asien fandt portugiserne derimod havne og handelsbyer. Her kunne man iværksætte en 

indbringende handelsvirksomhed, selvom den oprindelige befolkning var så magtfuld og velorganiseret 

at man ikke kunne erobre byerne. Men portugiserne kunne udnytte, at asiaterne ikke interesserede sig 

for hvad der foregik på havet, hvor portugiserne derfor opnåede det absolutte herredømme. 

 

 
Spiller Danmark eller  

danskere nogen rolle i  

forbindelse med de store 

opdagelser? 
Læs senere… 
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Portugisisk monopol 
Da man ikke mødte nogen modstand på havene omkring Asien forsøgte portugiserne også at få 100 % 

monopol på al handel med Asien. Det lykkedes dog aldrig, selvom portugiserne etablerede en række 

strategiske knudepunkter, hvorfra de forsøgte at kontrollerer al handel. Konkurrenterne fandt hurtigt ud 

af, hvordan de skulle sejle uden om de havne, hvor portugiserne havde kontrollen. 

De europæere der rejste ud var enten opdagelsesrejsende, købmænd, soldater der skulle erobre nyt 

land eller missionærer, der ønskede at "erobre" nye sjæle. De havde altså forskellige mål: Handel, erob-

ring, etablering af vareproduktion til Europa eller udbredelse af den kristne tro. 

Senere bosatte mange hundrede tusinde europæere sig i de kolonialiserede områder, og skabte nye 

"europæiske samfund". 

http://www.samfundsfag.com/�


 
135 

Hele Europa bliver kolonimagt 
Det var spanierne, portugiserne og italienerne, der startede kolonialiseringerne. Men snart fulgte Hol-

land, England, Frankrig og Rusland efter. Danmark erobrede også enkelte kolonier. 

Columbus landgang på de vestindiske øer var begyndelsen, men snart besejrede spanierne Aztekerri-

get i Mexico 1519-21, og allerede i 1532-33 erobredes Inkariget i Sydamerika. 

De amerikanske indianere kunne spanierne ikke umiddelbart få magten over. Nedkæmpningen af de 

indianske samfund tog mere end hundrede år. 

Mens spanierne beherskede store dele af nord og Sydamerika udnyttede man i perioden 1500-1700 

tallet områdets meget rige sølvforekomster. 

Men som i så mange områder, hvor europæerne trængte frem, havde den oprindelige befolkning ikke 

noget immunforsvar mod de mange nye sygdomme europæerne bragte med sig. Derfor svækkedes 

den indianske befolkning så meget, at spanierne ikke kunne tvangsudskrive så megen indiansk ar-

bejdskraft, som man havde brug for. Derfor - men også for at skabe sig en ny tilværelse - emigrerede 

næsten 500.000 spaniere før 1650 til Amerika. De fleste vendte aldrig tilbage til moderlandet, men stif-

tede familie i det kolonialiserede område. 

 

Det blev portugiserne der kolonialiserede Brasilien, som siden – sammen med de vestindiske øer - blev 

en vigtig leverandør at sukker til Europa. Arbejdskraften var negerslaver fra Afrika, og lokale indianere 

som man tog til fange. Portugiserne fandt også store guld- og diamantforekomster i Brasilien. 
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Hollænderne 
I en "bulle" Inter Caetera fra 1443 gav paven Spanien og Portugal eneret på at besejle den nye verden, 

som Columbus, og andre opdagelsesrejsende havde fundet. 

Men allerede i løbet af 1500-1600 tallet trodsede Frankrig, England og Holland det pavelige dekret og 

besejlede både Asien og Amerika. Monopolet gjaldt i praksis kun i det omfang Spanien og Portugal 

kunne forsvare det med militær magt. 

I det meste af 1600 tallet var Holland Europas førende handels- og skibsfartsnation.  
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Hollænderne interesserede sig primært for at handle med de nye lande. Man var ikke interesseret i at 

erobre nyt land eller etablere nye bosættelser.  

På samme måde som Portugiserne oprettede Hollænderne en række forsyningshavne, handelskontorer 

eller handelsknudepunkter, og ved at erobre bestemte områder fra portugiserne opnåede man efter-

hånden monopol på den indbringende handel med de tre kostbare krydderier: Nelliker, muskat og kanel. 

Desuden handlede man med sølv, bomuldstøj, tin, silke og porcelæn. 

Man drev også handel på Amerika med udgangspunkt i handelsstationen Ny Amsterdam ved Hud-

sonfloden. Da dette område blev erobret af englænderne blev byen omdøbt til New York. 

Bulle 
En pavelig bulle var fra pave Innocens den 4’s tid (1243-54) beteg-

nelsen for et brev med pavens segl. De pavelige buller kunne bl.a. 

rumme en del af retsgrundlaget for den internationale katolske kirke. 

Den pavelige lovgivning. 

 

Slaveahandel… 

Læs senere… 
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Hollænderne kæmpede i store dele af 1600 tallet med Spanien og Portugal om handelsmagten på ver-

denshavene. 

 

 

Starten på det britiske imperium 

Englands engagement i oversøisk sejlads, handel og kolonialisering fra begyndelsen af 1600 tallet blev 

starten på det britiske imperium. Englænderne interesserede sig primært for den nordamerikanske øst-

kyst og De Vestindiske Øer, hvor man producerede tobak og sukker med slaver som arbejdskraft. 

De nordlige områder, som englænderne kolonialiserede og herefter kaldte New England, var tyndt be-

folkede. Måske havde epidemier reduceret den oprindelige indianske befolkning.  

 

Det var især folk, med en stærk religiøs overbevisning, der emigrerede til New England. I begyndelsen 

udvandrede næppe mere end 20.000 englændere. Men mange flere kom til i takt med, at man frem til 

1664 grundlage i alt tretten kolonier. 

Også englænderne forsøgte at monopolisere handelen og gennemførte derfor bestemmelser, der ude-

lukkede alle ikke engelske skibe fra at besejle New England. 
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I år 1600 grundlagde eng-

lænderne East India 

Company. (EIC), med 

henblik på handelen med 

Asien. 

 

EIC havde i begyndelsen 

et svagere kapitalgrund-

lag end det hollandske 

selskab der handlede 

med Asien, og dets ind-

sats var derfor i de første 

årtier af langt mindre om-

fang. Først efter en reor-

ganisation 1657-61 begyndte kompagniet for alvor at blive en udfordring for hollænderne.  

EIC omstillede sig hurtigt til en voksende efterspørgsel på nye varer fra Asien. Det var fra ca. 1660 især 

bomuldstøj og fra ca. 1700 kaffe og te. 

EIC erobrede i meget ringe omfang nye landområder, men fandt andre veje. I 1639 købte man Madras 

af en lokal fyrste. 

Bombay købte man af portugiserne i 1661, og 1696 fik kompagniet lov til at befæste Calcutta af områ-

dets guvernør. 

Stormagterne opdelte verden mellem sig. 

http://www.samfundsfag.com/�
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Frankrig bliver også kolonimagt 
I 1608 oprettede Frankrig en handelsstation i Québec. Det blev starten på den franske kolonialisering af 

Canada.  

Men det var vanskeligt at få franskmænd til at bosætte sig i det nye område. Endnu i 1660 boede der 

kun ca. 2.000 franskmænd i Canada, og der indvandrede under 10.000 i de følgende 100 år.  

Alligevel var den franske befolkning vokset til ca. 55.000 i midten af 1700 tallet. Dødeligheden var lav og 

fødselstallet højt. 

Den fransktalende del af Canadas nuværende befolkning nedstammer hovedsagelig fra de første ind-

vandrere. Ud over Canada havde Frankrig besiddelser i Vestindien og Asien. 

Afkolonialisering og imperiedannelse 
Perioden 1750-1820 blev et vendepunkt. England vandt definitivt søherredømmet, og Frankrig måtte 

bl.a. afstå sine nordamerikanske kolonier til briterne. 

Men samtidig vedtog de tretten engelske kolonier i Nordamerika en uafhængighedserklæring i 1776 og 

påbegyndte en løsrivelse fra moderlandet. 

Næsten alle de franske, spanske og portugisiske kolonier i Amerika erklærede sig også uafhængige. 

I 1788 åbnedes der nye muligheder for at bosætte sig i den "nye verden", da England etablerer den før-

ste koloni i Australien. I begyndelsen var der tale om en straffekoloni, som frem til 1867 modtog ca. 

160.000 personer, som var udvist fra Storbritannien. 

Herefter blev Australien en traditionel bosættelseskoloni, hvor jorden som i Amerika blev fordelt mellem 

tilflytterne og anvendt til landbrug uden hensyntagen til den oprindelige befolknings rettigheder.  
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I Indien havde englænderne hidtil haft herredømmet over meget begrænsede områder, men efter slaget 

ved Plassey i 1757 fik East India Company herredømmet over Bengalen og frem til ca. 1820 opnåede 

man herredømmet over næsten hele Indien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bengalen 
Området blev fra omkring 1200 tallet be-

hersket af muslimske dynastier, indtil det 

i 1576 blev erobret af mogulerne Akbar. 

I Mogulriget blev Bengalen en vigtig skat-

tekilde og man udviklede en blomstrende 

handel bl.a. med tekstiler, med bl.a. East 

India Company. 

Da Mogulriget blev opløst i første halvdel 

af 1700 tallet blev der etableret et uaf-

hængigt fyrstedømme. 

Men samtidig voksede den europæiske 

indflydelse i Bengalen, og i 1757 vandt 

East India Company over den lokale fyr-

ste i slaget ved Plassey, og opnåede ful-

de kontrol med området. 

Detaljeret kort over slaget ved Plassey. 

http://www.samfundsfag.com/�
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Da Napoleonskrigene var afsluttet var Storbritannien blevet den stærkeste europæiske magt. Man do-

minerede den europæiske kolonialisme selvom Holland, Spanien, Portugal, Frankrig - og Danmark - 

bevarede deres kolonier i Vestindien og deres handelsstationer på de afrikanske og indiske kyster.  

Holland måtte overdrage deres koloni på Afrikas sydspids (Kapkolonien) og Sri Lanka til Storbritannien. 

Men man udvidede samtidig sine besiddelser i Sydøstasien. 

I 1858 blev Indien udnævnt til britisk kronkoloni. 

  

Al kolonialisering skete på bekostning af de oprindelige befolkninger.  
 
Indianerne og den australske urbefolkning var svage modstandere.  
I New Zealand ydede maorierne betydelig modstand.  
I Sydafrika mødte englænderne både modstand fra den oprindelige 
befolkning og de hollandske kolonialister – boerne. Det drejede sig 
her ikke kun om modstand fra den oprindelige befolknings side, men 
også om konflikter mellem det britiske kolonistyre og de hollandskta-
lende kolonister, boerne. 

 

Selvom det varede lang tid inden de europæiske stormagter (og Danmark) opgav deres kolonier, så 

mente mange efterhånden at kolonibesiddelser bare var en udgift for dem, der betalte skat. 
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Europas fortsatte vækst var beting af adgang til flere nye markeder og råstoffer, men der hvor det var 

muligt at handle kunne man opnå sine mål gennem aftaler med de lokale magthavere. Det var unød-

vendigt at erobre de områder man ønskede at handle med. 

Canada, Australien og New Zealand og Kapkolonien var britiske kolonier, men de fik fra 1850’erne selv-

styre. De tidligere kolonier bevarede dog en politisk tilknytning til moderlandet. De blev senere defineret 

som dominions eller Commonwealth under det britiske imperium, og måtte helt frem til i dag anerkende 

den engelske konge/dronning som deres overhoved. 

Singapore, Aden og Hongkong blev også en del af Det Britiske Imperium som militære og handelspoliti-

ske knudepunkter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Aids (vor tids slaveri!) 
I Afrika syd for Sahara lever ca. 25 millioner mennesker med 

HIV og AIDS. Arbejdsstyrken vil i flere afrikanske lande blive 

reduceret med mellem 5 og 35 % inden 2020. Ifølge FN’s 

internationale arbejdsorganisation, vil der være op mod 24 

millioner færre arbejdere i Afrika alene som følge af AIDS. 
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Imperialismen 

I årene efter 1880 skiftede de europæiske stormagters syn på kolonisering. De gamle kolonimagter: 

Storbritannien, Frankrig, Spanien og Holland, fik følgeskab af Tyskland og Italien, Belgien, Japan og 

USA. 

Man fordelte nu magten og kontrollen med hele Afrika, Asien og Oceanien mellem sig. Fordelingen be-

stod helt frem til den 1. verdenskrig brød ud. 

Da Tyskland havde tabt krigen fordelte sejrherrerne bl.a. Tysklands kolonier mellem sig.  

I fire århundreder havde europæiske nationer kolonialiseret store dele af verden.  

Motiverne bag både kolonialiseringen og imperialismen var militære interesser, købmændenes ønsker 

om nye markeder, missionærernes forsøg på at kristne ”den nye verden”, magthavernes ønske om at 

herske over nye og større områder og emigranternes ønske om at tage nyt land i besiddelse. 

 

Det imperialistiske kapløb sluttede efter 2. Verdenskrig. Alle de store europæiske kolonimagter, var 

blandt de sejrende i 2. Verdenskrig. De regnede derfor med at beholde deres kolonier. 

Men de kolonialiserede krævede frihed, og de to nye supermagter USA og Sovjetunionen var modstan-

dere af fortsat kolonialisme. 

Afkolonialiseringen blev en både kaotisk og langvarig affære. Først i 1997 blev Hongkong - den sidste 

rest af Det Britiske Imperium i Asien - overdraget til Kina. 

Forskellige teorier 
Imperialisme betegner en ekspansionspolitik, som betyder, at et land dominerer og udbytter en anden 

magt, folkeslag eller geografisk område. 
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Man bruger også udtrykket økonomisk imperialisme, når man ikke har berøvet et land dets suverænitet, 

men blot udnytter en lang række økonomiske fordele. 

 

Den klassiske imperialismeteori udvikledes bl.a. af Lenin fra 1916 der mente at et kapitalistisk system 

uomgængeligt også ville skabe imperialisme, når kapitalisme når det stadium hvor produktionen domi-

neres af monopoler, som både deler verdensmarkedet og alle verdens lande imellem sig. 

Men under kapitalismen udvikler landene sig forskelligt. Tysklands økonomi var meget stærkt omkring 

1. Verdenskrig. Men man havde næsten ingen kolonier, derfor var kravet om en ny opdeling af verden 

en del af baggrunden for 1. verdenskrig mente Lenin. 

 

Den nyere imperialismeteori gjorde 

op med den opfattelse, at imperia-

lisme ville medføre, at den tredje 

verden blev kapitalistisk. 

Men bl.a. André Gunder Frank og 

Samir Amin pegede på, at imperia-

lismen medfører underudvikling og 

afhængighed. Kampen mod impe-

rialismen og neoimperialismen bli-

ver derfor en kamp for frigørelse og 

selvstændighed. 

 Udbredelsen af de europæiske sprog i 1914. Det afspejler i høj grad den tidli-
gere kolonialisering. 

http://www.samfundsfag.com/�
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I 60’erne opstod afhængighedsteorierne, der fandt årsagen til udviklingslandenes fattigdom og under-

udvikling i de rige landes udbytning og undertrykkelse. 

Ulandene leverer især råvarer til i-landene. De rige lande solgte færdigvarer til ulandene. Men det betød 

samtidig at bytteforholdet forringedes. Råvarer falder i pris i forhold til færdigvarerne, bl.a. fordi efter-

spørgslen på råvarer ikke stiger i samme takt som efterspørgslen på færdigvarer. Denne ulighed bety-

der at ulandenes udviklingsmuligheder forringes. 

En majsbonde i Mocambique betalte 4 kilo majs for et stykke sæbe i 1982. Prisen blev femdoblet på 10 

år. Verdenshandelen er blevet fordoblet de sidste 20 år, men andelen for de fattigste 50 lande (de fleste 

afrikanske) er faldet fra 0,8 % til 0,4 %.  

Det ulige bytte i handelen mellem Nord og Syd, (ulandene og de industrialiserede lande) betyder at den 

ene part må sælge varer og tjenesteydelser til lave og faldende priser, i forhold til de priser i-landene 

kan opnå. 

Det var ikke kun i kolonitiden, da man kunne udnytte sin politiske og militære magt at det ulige bytte ek-

sisterede. Uligheden bevaredes efter afkoloniseringen og består stadig i globaliseringens tidsalder, hvor 

mange fattige lande stadig er økonomisk marginaliseret. 

  



 
147 

Erik den Røde opdager Amerika 
Erik den Røde Thorvaldsen, f. ca. 950, var norskfødt viking. Han stammede 

fra Jæren i Norge, men udvandrede sammen med sin far til Island. Her blev 

han senere dømt fredløs efter et drab. Han måtte derfor forlade Island og 

valgte at udforske Grønland, og udvandrede siden til landet hvor han ca. 

985 grundlagde Østerbygden. Han slog sig ned på Brattahlið ved Eriksfjor-

den. 

Eriks søn Leif den Lykkelige er blevet 

udråbt som den der opdagede Ame-

rika længe før Columbus, der i 1492 

fandt Amerika, da han forsøgte at 

finde en søvej til Indien.  

Men det var i virkeligheden Bjarke Herlufsøn der ved et uheld - 

han sejlede forkert – og ca. 985-986 opdagede landet. 

Det vil være mere præcist at sige genopdagede, for de eskimoer 

og indianere fra asien der oprindeligt befolkede landet, var vel de 

første opdagere. 

Bjarke navngav de fire forskellige områder han besøgte Markland 

fordi det var skovbevokset, Vinland fordi det var fuldt af vinranker, Bjørneø, fordi den var fuld af isbjørne 

og Helluland fordi det var fuldt af sten. 

Leif den Lykkelige købte Bjarkes skib ca. år 1000. Hans plan var at sejle til Markland om sommeren og 

fælde træer og overvintre, så man så kunne sejle tilbage til det træløse Grønland om foråret. 

Nordboerne - som man kaldt de folk der 
sammen med Erik den Røde kolonialise-
rede dele af Grønland - mødte også den 
oprindelige befolkning. Her er det en nuti-
dig Grønlandsk skuespiller, der er klædt 
ud som åndemaner 

 
Spiller Danmark nogen 
rolle i forbindelse med de 
store opdagelser? 
Ja, indirekte. 
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Slavehandel 
Between 800 and 1500 AD, countries of Eu-

rope began to do a great deal of trading with 

the nations of Africa. Portuguese, Spanish, 

English, and Dutch traders were using their 

boats to sail all around Africa and trading 

what they bought to people in Europe and 

Asia. 

At first the Europeans went to Africa to trade 

for gold, other metals, feathers, and ivory 

tusks. Soon it was discovered that many of the African Rulers would also sell their slaves who were tak-

en to distant places and traded for other supplies. When colonies were settled in the Americas across 

the Atlantic Ocean they established trade routes with them as well. In 1532 AD, the first slave was taken 

directly from Africa to the Americas. 

The Europeans brought the kings rifles, ammunition, and other goods. Then the African slaves were 

packed into big sailing ships. The ships took them to the Colonies of America and to the island nations 

of the Caribbean. They were traded for tobacco, cotton, sugar, and molasses. Then these items were 

taken to Europe and traded for the guns.  
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Through this system, called 

the Triangle Trade Route, 

perhaps 10–12 million people 

were sold into slavery. It 

lasted for three hundred years 

until many countries made it 

illegal to sell people. In the 

United States the country had 

to fight the Civil War (1860–

1865 AD) for the slave trade 

to finally stop. To this day, 

because of the slave trade, you 

find millions of men and wom-

en of African decent all over 

North and South America. 

 

Jomo Kenyatta - Kenyas befrielsesleder - har senere meget præcist formuleret missionærernes rol-

le i koloniseringen: «Da den hvide mand kom, havde vi jorden og de Bibelen. De lærte os at bede med 

vore øjne lukkede. Da vi åbnede dem igen, havde de jorden og vi Bibelen.» 

 
 

Trekanthandel: 1 -> Slaver fra Afrika til Amerika. 2 -> Tobak fra Amerika til Europa. 3 
-> Færdigvarer fra Europa - bl.a. til at betale for slaverne - til Afrika. 
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Slavehandel 

Slavehandel betød, at den afrikanske befolk-

ning gik tilbage. Arbejdskraften forsvandt og 

dermed faldt produktiviteten. Den europæiske 

slavehandel ophørte først i 1800-tallet, da sla-

verne ikke længere var nødvendige som ar-

bejdskraft. 

 

 

 

  

 

  

Sorte slaver på en sukkerplantage. 

Sorte slaver høster sukkerrør. 
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Idealisme eller materialisme 
I samfundsvidenskaberne - og den familie hører samfundsfag til - er man slet ikke enige om, hvordan 

man skal forklare de begivenheder og sociologisk forhold, som man beskriver. 

 

Det er let nok at fortælle, at Christian 4. (1577-1648) i 1611 erklærede Sverige krig, og at Danmark efter 

Kalmarkrigen (1611-13) ved fredsafslutningen i Knærød 1613 opnåede nogle økonomiske fordele. 

 

• Men hvorfor gik den danske konge i krig? 

 

Vi kan sagtens finde historiske kilder der fortæller, at det drejede sig om at stoppe Sveriges ekspansion. 

Men skal historikerne fremlægge en dybere og mere udførlig forklaring, så er de ikke enige om hvilke 

metoder, der skal anvendes. 

 

Historikere der hylder den idealistiske historieopfattelse lægger vægt på, at Christian den IV havde 

personlige ambitioner og derfor gerne ville herske over et rige, der var meget større end det han havde 

arvet.  

Hans behov for at markere sig som en stor konge kan også aflæses af de mange bygningsværker han 

lod opføre, ville den idealistiske historiker også fremføre som et argument. 

 

Den materialistiske historiker afviser ikke, at Christian den IV havde personlige ambitioner, men det 

er ikke den væsentligste forklaring på kongens deltagelse i de mange krige eller opførelsen af de man-

ge bygningsværker. Christian IV er bare »redskabet«. 

Det afgørende er, siger materialisterne, nogle samfundsmæssige forhold. 
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• Et land går i krig, når man er »nødt« til det - f.eks. fordi befolkningen er vokset så meget, at der ikke 

mere er plads til den inden for landets egne grænser. 

• Et land går i krig, når man har brug for råstoffer - som ikke kan skaffes uden at erobre det landområde, 

hvor de findes. 

 

• Et land går i krig, når et andet land truer med at angribe eller forsøger at udvide sit territorium, så man 

på lidt længere sigt bliver stærke nok til også at angribe nabolandet. 

 

Christian den IV’s mange bygningsværker vil de materialistiske historikere forklare som et udtryk for 

Danmarks økonomiske udvikling. De er et udtryk for, at man nu har arbejdskraft og ressourcer der mu-

liggør, at man også skaber et fysisk udtryk for landets velstand. 

 

Det kan være svært at vælge, om man skal fæste lid til enten den idealistiske eller den materialistiske 

historieopfattelse, men den sidste rammer nu nok tættest på sandheden. 

 

Den tyske forfatter Bertolt Brecht 1898-1956) har beskrevet konflikten mellem idealisme og materialis-

me i et digt, hvor han spørger: 

» Hvem byggede pyramiderne?  
Var det Farao, eller de 100.000 slaver?«  

 

Idealisten vil forklare pyramidebyggeriet som en konsekvens af Faraos ønske om at sætte sig et min-
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desmærke. Materialisten vil sige, at pyramiderne blev bygget, fordi slaverne kunne udføre arbejdet. 

 

Vælger vi et eksempel fra vores egen tid kunne spørgsmålet lyde: Hvorfor fik vi Irak-krigen? 

Hvorfor? 

 
Ideologier 
 
• Enhver er sin egen lykkes smed! 

Det gælder om at udnytte sine medfødte egenskaber 
bedst muligt, så vil man i konkurrence med andre opnå 
de livsbetingelser, som svarer til ens evner. 

 

Alle mennesker har nogle grundlæggende ideer om tilværelsen. Det er disse ideer, der præger vores 

holdninger til andre mennesker og vores opfattelse af, hvordan samfundet bør indrettes. Når man sam-

ler en række grundlæggende anskuelser, tanker og ideer, som omfatter væsentlige forhold omkring 

menneskers liv og levevilkår, så kaldes dette tankesæt en ideologi. 

At „enhver er sin egen lykkes smed“, er en meget forenklet fremstilling af den liberalistiske ideologi. 
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• Målet for et samfund er, at enhver skal yde efter evne 
og nyde efter behov. Samfundet skal være et fællesskab 
der præges af frihed, lighed og broderskab, og statens 
rolle er at sikre, at alle får et godt liv. 

 
Ovenstående er en anden lige så kort og forenklet fremstilling af den kommunistiske ideologi. 
 
 
 

Hvor kommer ideologierne fra? 
Vi lever i en tid, hvor alt forandre sig hurtigere en nogensinde tidligere. Det gælder også de ideer eller 

ideologier, som samfundet bygger på. 

(At alting forandres hurtigere end nogen sinde før har masser af generationer før vores også oplevet. 

Det er slet ikke så enestående.) 

Somme tider ændres ideerne så hurtigt, at vi ikke får tid til grundigt at afprøve de nye tanker. De nye 

ideer, som politikerne præsenterer os for hænger bare i luften. Men dur de til noget? Hvad er formålet? 

Hvad er den historiske baggrund? 

 

• Hvorfor er velfærdssamfundet ikke mere så populært?  

• Hvad forstår man i øvrigt ved et velfærdssamfund?  

• Er privatisering en ny og genial idé, eller blev systemet opfundet for længe siden?  

• Hvad er demokrati - en naturlov eller et politisk system - som kun kan fungere i nogle bestemte lande? 
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Selvom alle kender ordene - velfærdssamfund, privatisering og demokrati, så bliver der stadig færre, 

der helt præcist kan forklare, hvad det er.  

En af årsagerne er måske, at de tre begreber bliver taget som en selvfølge, noget der bare er der. En 

anden årsag er, at stadig færre interesserer sig for den historiske baggrund for det liv, som de lever lige 

nu. Det er et problem, for den der ikke kender historien forstår heller ikke rigtig den tid, han lever i. 

Det var det Kirkegaard tænkte på, da han sagde: 

 

Livet forstås baglæns, men må leves forlæns. 
 

Du tror måske, at du sagtens kan leve med det stadigt voksende tilbud af nye ideer uden at fordybe dig i 

den historiske baggrund! Du har det måske fint med at få serveret en masse hurtige nyheder og over-

fladiske fremstillinger af din og andres virkelighed! 

Men du risikerer at miste overblikket og den dybere indsigt, og det betyder, at du får svært ved at påvir-

ke din egen tilværelse. 

I fremtiden vil de, der har alle informationerne, også de historiske, få magten over vores fælles samfund. 

 

Det der adskiller mennesker fra dyr er evnen til at tænke, tale, huske, analysere, opsamle og ikke 

mindst videregive erfaringer fra generation til generation. Det mener vi mennesker i det mindste. Hvem 

ved, måske kan selv det mest primitive dyr det samme. Men mennesker har, siden vi som en særlig dy-

reart skilte os ud fra andre arter, i hvert fald brugt de særlige evner vi har. Derfor har der også altid eksi-

steret ideologier eller noget man troede på som fast og uforanderligt. 
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En religion, der - som nogle fortolker Islam - bruges til at styre samfundslivet og det politiske liv kan godt 

sidestilles med en ideologi. I stadig flere Islamiske lande har man indført • sharia lovgivning. 

 

Historien er vigtig 

 

„ Den der ikke kender historien, forstår heller ikke rigtig den tid, han lever i.“ 

 

Et sådant udsagn kalder man ofte for en påstand. Det er noget man siger eller skriver, uden at kunne 

bevise, at det er sandt. Man kan nemlig slet ikke på traditionel facon bevise, at en påstand eller ideologi 

er sand. 

 

„Vores demokratiske system ødelægger tilværelsen for alle landets borgere!“ 

 

Forestil dig, at du hørte en politiker fremsætte denne påstand - og det sker faktisk - hvordan skal du så 

afgøre, om der var tale om en helt ny og rigtig idé, eller om påstanden er usand? 

 

Ja, den eneste måde at måle påstandens værdi er ved at tage historien til hjælp. 

Historien er vores registrering af mange slægtleds erfaringer og beskrivelser af tidligere generationers 

liv. Ved at bruge historien kan vi derfor afprøve en påstand ved at opstille en række spørgsmål og søge 

svarene i historien. 

 

• Har andre fremsat lignende påstande?  

• Hvis ja - blev ideen realiseret?  
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• Hvilke konsekvenser fik det? 

 

I dette tilfælde er det nemt at afvise påstanden om, at demokratiet ødelægger vores tilværelse. Historien 

fortæller os, at Adolf Hitler afskaffede demokratiet i Tyskland og førte hele verden ud i anden verdens-

krig. Vi ved, at Josef Stalin knægtede den del af Sovjetunionens befolkning, der ikke kunne acceptere 

hans diktatur, med fangelejre og massemord. Vi ved at demokratiet i nyere tid blev sat ud af kraft bl.a. i 

Chile, Sydafrika, Kina, Panama, Nord Korea, Filippinerne, Argentina, Jugoslavien, Albanien, Afghani-

stan, Uganda, Iran og Irak. Listen er endnu længere. Men vi ved også fra historien, at afskaffelse af 

demokratiet altid betyder undertrykkelse, nød og elendighed for de mennesker, som ikke bifalder dikta-

turet. 

 

Påstanden – ”Vores demokratiske system ødelægger tilværelsen for alle landets borgere” - er altså 

usand! Det er afskaffelsen af demokratiet, der skaber menneskelige katastrofer. 

 

Men forestil dig, at du midt i nyhedsstrømmen, midt i de endeløse tilbud om underholdning glemmer din 

egen historie. Forestil dig, at dit liv er fyldt til bristepunktet med arbejde og karriereræs - så du ikke orker 

også at sætte dig ind i de nye ideers historiske baggrund - så bliver påstanden: „At den der ikke kender 

historien ikke kender den tid han lever i“ pludselig sand. 

 

Så bliver du et let offer for nye ideer. Blot de iscenesættes og markedsføres lige så professionelt som 

Paradise Hotel og reklamer for vaskepulver. 

 

At forestille sig bred folkelig tilslutning til at afskaffe demokratiet er måske for grotesk? Men det er sket 
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fortæller historien! 

Men hvad så med at afskaffe fagforeningerne, de offentlige sygehuse, folkeskolerne, privatisere biblio-

tekerne, den kollektive trafik, daginstitutionerne og universiteterne. Man kunne også droppe den statsli-

ge miljøkontrol, indføre fælles sprog og fælles mønt i EU, løse energiproblemerne ved at opføre 5 

atomkraftværker eller..! Nogle af disse ideer er måske ikke så tossede! Andre måske direkte ødelæg-

gende for din tilværelse!  

• Hvilke ideer der kan bruges er et politiske valg.  
Men før vi vælger, må vi kende den historiske baggrund. 
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Jesus 
Jesus fra Nazaret – mennesket - har formentlig været en karismatisk• van-

dreprædikant med et profetisk budskab om Guds rige.  

Jesus forkyndelse fandt udtryk i en række fyndige udsagn, i lignelser• samt i 

hans omgang med mennesker ofte fra de laveste samfundsklasser. 

Jesus mor hed Maria, hans far Josef. Han havde også søskende.  

Måske udgik Jesus fra kredsen omkring Johannes Døberen•, en anden hi-

storisk skikkelse, hvis dåb han i hvert fald underkastede sig. 

I løbet af sit virke samlede Jesus en skare disciple som også omfattede kvinder. 

Efter en tid at have virket i Galilæa drog han til påskefest i Jerusalem, hvor han optrådte på en måde, så 

han kom i konflikt med de etablerede religiøse partier. Konflikten kulminerede, da han blev taget til fan-

ge af den jødiske øvrighed.  

 

Begrebet Gud eller Messias var allerede kendt på Jesus tid men ikke forbundet med en bestemt religion 

eller forestilling. 

At den kristne kirke senere skabte det dogme, at Jesus (mennesket) var en guddom, der sammen med 

Gud Fader og Helligånden udgjorde en treenighed skal forstås historisk. Men alligevel er det sandsyn-

ligt, at Jesus under synedrieforhøret• ikke har afvist, at han var messias. For ham betød det, at hans 

gerning var det sande udtryk for Guds vilje. 

Denne ”tilståelse” blev skæbnesvanger. Den jødiske øvrighed dømte Jesus for ”gudsbespottelse” og 

overgav ham til den romerske besættelsesmagt, der henrettede ham ved korsfæstelse. 

http://www.samfundsfag.com/WEBLEX.htm#karismatisk�
http://www.samfundsfag.com/�
http://www.samfundsfag.com/�
http://www.samfundsfag.com/�
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Jesus skrev ikke selv noget om sit liv. De kilder, der er overleveret, er skabt af den menighed, der dan-

nede sig efter Jesus død og bekendte sig til ham som den opstandne frelser. Det er religiøse dokumen-

ter, der skulle forkynde eller retfærdiggøre den kristne tro.  

Man kan også betragte kilderne som historiske. I så fald oplyser de om de tidligste kristne menigheders 

religiøse bearbejdelse af overleveringerne om Jesus.  

Mennesket Jesus blev født et sted mellem år 7 f.kr. og år 7e.kr. Altså 7 år før eller 7 år efter det år 0, 

som ellers regnes for hans fødselsår. 

Jesus var omkring 30 år, da han trådte frem som forkynder. Der er også usikkerhed om hvor længe Je-

sus virkede. Men han var aktiv et sted mellem et og tre år. 

 

Også tidspunktet for hans død er usikkert. Men han døde med sikkerhed under Pontius Pilatus, der var 

romersk statholder i Judæa• i årene 26-36. 

  

http://www.samfundsfag.com/�
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De nye samfund & teknologien 
Watt's dampmaskine fra 1778.  
Se animation på samfundsfag.com 

Når et erhverv bearbejder råstoffer og producerer investerings- 

og forbrugsvarer kan det betegnes som fremstillingsvirksomhed. 

Det kunne man også med god ret sige om landbruget, men be-

tegnelsen anvendes alene om industri og håndværk. 

Hvad der er industri, og hvad der er håndværk afgøres som re-

gel ved at se på antallet af medarbejdere, graden af arbejdsde-

ling og i hvilket omfang der anvendes maskiner i produktionen. 

Er der mange medarbejdere, maskiner og stor arbejdsdeling, så er der tale om industri. 

 

 
 
  

Watt's dampmaskine fra 1778.  
Denne version udnyttede energien tre gange bedre end Newcomen's.  
Vippebommen var som før, men cylinderen var lukket med en kapsel og kondenseren 
er anbragt nedenunder.  
Når stemplet nåede toppen blev udstrømningsventilen åbnet, og der blev dannet et 
delvist vakuum under stemplet. Over stemplet, på samme tid, blev der ledt damp ind 
der hjalp med presse stemplet ned. Når stemplet nåede bunden blev indstrømnings-
ventilen lukket og dampen fra oven blev ledt ned til kondenseren.  
Nu var trykket ens over og under stemplet og derved blev vippebommen drejet tilbage 
til udgangspositionen. 
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Den første industrielle revolution 1750-1830 
 
Da James Watt i 1783 havde fremstillet den første dampmaskine, hvor stemplets op-ned bevægelse var 

omsat til en roterende trækkraft havde han samtidig startet den industrielle revolution. 

 

Hylder man den idealistiske historieopfattelse er historien ikke meget længere, selvom man godt kunne 

tilføje en masse om Watts opvækst, uddannelse og det miljø han levede i. 

 

Men den indledende beskrivelse af 

starten på den industrielle revoluti-

on er mere sprogligt spændende end 

sand, selvom det næsten er ganske 

vidst, at Watt udviklede den første 

dampmaskine – som kunne udføre 

andre arbejdsopgaver end at pumpe. 

Maskinen kunne erstatte vandhjul og 

hestegange som hidtil havde været 

anvendt som kraftkilde. 

 

 

Men allerede omkring 1700 havde 

Thomas Newcomen udviklet den før-
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ste dampmaskine, der blev brugt til at pumpe vand op fra kulminerne. 

 

Watts arbejdede som instrument-

mager ved universitetet i Glasgow, 

og fik her til opgave at reparerer 

en Newcomen maskine. Det satte 

ham i gang med at udvikle sin 

egen dampmaskine.  

Men skal man forstå hvorfor den 

industrielle revolution startede 

netop i England og ikke på Fyn 

eller i Athen må man inddragen en 

lang række forudsætninger: 

  

• Hvilken arbejdskraft var der til 

rådighed? 

• Var der kapitalejere, som øn-

skede at investere i produktion af nye maskiner og varer? 

• Havde samfundet en infrastruktur som kunne tilpasse nye produktionsformer? 

• Hvilken teknologi havde man til rådighed? 
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• Var der overhovedet efterspørgsel efter – eller marked for - nye varer og nyt produktionsudstyr? 

Fra landbrugsland til industriland 
Før 1750 var England som de øvrige lande i Europa et landbrugsland. Grundlaget for de fleste menne-

skers liv var arbejdet med jorden. Tilværelsens faste holdepunkter var familien, kirken og landsbyen. 

 

Men fra 1750 til 1800 voksede befolkningen fra 6,5 millioner til 9 millioner, samtidig med at der gennem-

førtes store strukturændringer i landbruget, som begrænsede behovet for arbejdskraft. Derfor søgte de 

fattige landarbejdere og småbønder, der havde måttet sælge deres jord, til byerne hvor de fandt arbej-

de, fordi industriproduktionen voksede. 

 

Samtidig var der risikovillig kapital, hos købmænd og tekstilproducenter, som gerne ville investere i en 

udbygning af bomuldsproduktionen, som kunne afsættes både på hjemmemarkedet og i kolonierne, 

hvor købekraften var voksende. 

 

Den infrastruktur der var en nødvendig forudsætning for industriel produktion var enten til stede, eller 

også blev den udviklet i takt med den store omstilling af produktionen. England havde verdens største 

handelsflåde, så der var ingen problemer med at få fragtet råvarerne – især bomuld – fra kolonierne til 

fabrikkerne i England. 

 

Det er alle disse faktorer der spiller sammen og skaber fundamentet for anvendelsen af den nye tekno-

logi, f.eks. spindemaskinen, den mekaniske væv eller Watts dampmaskine. 
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Forlag og Manufaktur 

 

Før bomuldsproduktionen blev sat i gang havde England allerede en meget stor tekstilproduktion 

baseret på garn fra fåreuld. Produktionen var ofte organiseret af købmænd der stillede udstyr og 

råvarer til rådighed for hjemmeproduktion, der blev varetaget af kvinderne i landbruget. 

 

Dette system blev kald ”forlagssystemet” fordi den reelle virksomhedsejer havde ”forlagt” produk-

tionen til de mange medproducenter. 

 

Senere indførtes manufaktursystemet, hvor man samlede grupper af arbejdere under samme 

tag. Her kunne man så gennemføre en tidsbesparende arbejdsdeling, og dermed sænke produk-

tionsomkostningerne. 

 

Tekstilindustriens vækst kom da spinde- og væveprocessen blev mekaniseret. 

 

De første maskiner var meget simple. De var fremstillet af træ og skulle drives med håndkraft. 

 

Så fik man maskiner fremstillet af jern som kunne trækkes f.eks. af vandkraft. Og senere blev 

dampmaskinen den mest udbredte kraftkilde. 
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Den industrielle udvikling i England foregik især 

indenfor bomuldsindustrien samt kul- og jernindu-

strien. 

Især bomuldsindustriens mekanisering og vold-

somme ekspansion bidrog til, at Storbritannien 

blev verdens første industrination. 

 

Tidligere mente man, at udviklingen havde været 

meget dynamisk og var sket meget hurtigt, derfor brugte man betegnelsen revolution. 

 

Nyere forskning peger dog på, at overgangen fra landbrugssamfund til nye industrielle produktionsme-

toder forløb meget mere glidende og væsentligt langsommere end man hidtil har troet. 

 

Belgien var det første land der fulgte det engelske eksempel. Men i de fleste europæiske lande kom 

industrialiseringen først i gang i sidste halvdel af 1800 tallet. 

 

Den industrielle udvikling i det øvrige Europa har man kaldt den 2. industrielle revolution, selvom der 

også her var tale om en glidende overgang og en relativt rolig forandring af de berørte samfund. 

  Manefaktur. 
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Den anden industrielle revolution 1870-1940 
Fra omkring 1870 kom der virkelig gang i den industrielle udvikling. 

Nu var det USA og Tyskland der blev de førende udviklingsområder. 

 

Der blev hele tiden udviklet flere og bedre maskiner, men nu var den kemiske industri også blevet en 

væsentlig faktor. En ny kraftkilde i industrien blev elektromotoren drevet af elektricitet. 

 

Industrialiseringen gennemførtes dog primært i Europa, Nordamerika og Japan. Først omkring 1960 er 

der kommet gang i industrialiseringen i andre dele af verden. F.eks. Sydkorea, Taiwan, Singapore og i 

slutningen af 1970’erne også Kina.  

  

  

  

  

  

  

  

Den største produktion finder dog fortsat sted i de gamle industrilande. Primært i G7-landene (verdens 

syv største økonomier), Canada, Frankrig, Italien, Japan, Storbritannien, Tyskland og USA. 

 

Mason Møllen 1783. Arbejderboliger ved Cromford møllen. 
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Masson Mill, Matlock Bath, near Cromford, Derbyshire.  

This factory was built by Sir Richard Arkwright in 1783-84 just outside Cromford. 

He built the mill in an architecturally elegant style with small lunette windows in the central 

bay set between Venetian windows. A cupola on top of the bay contained a bell to summon 

employees to work. 

 

Richard Arkwright, created the cotton mill. He invented the water frame in 1769 and suc-

cessfully applied it to the mechanised production of cotton spinning in the 1770s and 1780s.  

 

At Cromford and Matlock Bath in Derbyshire’s Derwent Valley he created hydraulic engi-

neering schemes and built factories dedicated to the production of cotton thread.  

He also pioneered new ways of attracting and organising a workforce. Cromford was iso-

lated, so Arkwright created a small town with a market, an inn and dwellings.  

The town provided a new way of living and working as employees had to adjust to the 

rhythm of the machine.  

 

It is remarkable that this 18th century town survived virtually intact, when other monuments 

of early industrialisation did not. 
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Teknologiens tidslinje 

• 2 millioner år f.Kr. - Enhedsredskab 

• 500.000 f.Kr. - Ild og håndkile  

• 51. årtusinde f.Kr. - Kano eller flåde  

• 40. årtusinde f.Kr. - Bue og pil  

• 10. årtusinde f.Kr. - Landbrug med korndyrkning (hvede og byg) i Mellemøsten.  

• (ukendt år) Fiskeruser  

• 7. årtusinde f.Kr. - Lerkar og Plov  

• 4. årtusinde f.Kr. - Hjul  

• ca. 3.500 f.Kr. - Sejlbåd  

• 3. årtusinde f.Kr. - Kobber metallurgi bliver opfundet og kobber bruges til udsmykning  

• Ca. 2540 f.Kr. - Pyramiderne opført i Egypten.  

• 2. årtusinde f.Kr. - Bronze bruges til våben og rustning  

• 1. årtusinde f.Kr. - Tin begynder at blive brugt i Kina og Egypten.  

• 16. århundrede f.Kr. - Hittitterne udvikler en grov metallære for jern  

• 13. århundrede f.Kr. - Erkendelse af, at stål dannes, når jern og trækul forbindes rigtigt.  

• 10. århundrede f.Kr. - Glasproduktion indledes i Grækenland og Syrien  

• Ca. 500 f.Kr. - Anaximenes beskriver kondensering og raffinering.  

• 50'erne f.Kr. - Glasblæsningsteknikker udvikles i Fønikien  
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• 20'erne f.Kr. - Den romerske arkitekt Vitruvius beskriver en metode til fremstilling af tørbeton.  

• Ca. år 0 - Vandmølle  

• 2. århundrede - Hjulploven bruges i Danmark.  

• 271 - Kinesiske forskere opfinder det magnetiske kompas.  

• 600 - Vindmølle  

• 7. århundrede - Hestesko bliver almindelige. Silkeorme og den tilhørende teknologi når Byzans. Silke 

har været importeret i flere hundrede år. Hesteseletøj med brystgjord når til Europa.  

• 8. århundrede - Porcelæn opfindes i Kina. Stigbøjlerne når Europa fra Kina i det tidlige 8. årh.  

• 9. århundrede - Seletøj med hestekrave når til Europa. Brugen af sæbe, en gallisk opfindelse, spredes i 

Europa. Jern bliver almindeligt brugt i Vesteuropa. Papir indføres i den arabiske verden.  

• 834 - Den første beskrivelse af en håndkværn.  

• 10. århundrede - Brugen af humle i bryggeprocessen spredes mellem det 10. og 14. årh.  

• 11. århundrede - Forspænding med heste i tandem bliver almindeligt brugt.  

• 12. århundrede - Den vandrette væv dukker op i Europa i det 11. årh. og i mekaniseret form i det 12. 

Tidevandsmøller ses første gang i Europa. Papir nævnes første gang i Europa i den første del af det 12. 

årh.  

• 1126 - De første artesiske brønde blev gravet i Artois (deraf navnet). Slagboring blev første gang brugt 

af munkene i Chartreuse.  

• 1150'erne - Kompasset er i brug i Vesteuropa fra midten af det 12. årh.  
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• 1170 - Rottefælder er tilsyneladende velkendte i 1170’erne.  

• 1180 - Der berettes første gang om bruge af glasspejle.  

• 1185 - Vindmøller er omtalt første gang.  

• 1220'erne - Det arabiske talsystem begynder at blive brugt i manuskripter fra begyndelsen af det 13. 

årh. Den første illustration af en trillebør ses i den første tredjedel af det 13. årh. Skønt papir har været 

brugt i Kina før år 100 og i de islamiske lande siden midten af det 8. årh., når brugen af papir først til 

Europa i det 13. årh.  

• 1232 - Raketter opfindes i Kina for at forsvare byen Kaifeng mod en mongolsk invasion.  

• 1285 - Briller bliver opfundet i Italien. Blokke af "hård sæbe" (dvs. kalisæbe) bliver almindeligt brugt.  

• 1320'erne - Kanoner bliver brugt for første gang i Europa i løbet af den første tredjedel af det 14. årh.  

• 1390 - Den første papirmølle sættes i gang i Tyskland.  

• 1400-tallet - De første højovne bygget i Sverige.  

• 1450'erne - Crystallo, en klar, natrium-baseret glastype, bliver opfundet af Angelo Barovier  

• 1455 - Gutenbergs Bibel bliver den første bog, der er trykt med flytbare metaltyper.  

• 1508 - 1510 Leonardo da Vinci fylder flere notesbøger med mekanik, astronomi, anatomi og egne 

opfindelser.  

• 1590 - Glaslinser udvikles i Holland og bruges for første gang i mikroskoper og teleskoper.  

• 1608 - Det første teleskop fremstilles af J. Lippershey.  

• 1609 - Det første mikroskop fremstilles af Z. janssen. Galilei bygger en kikkert med 20 x forstørrelse.  
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• 1642 - Blaise Pascal opfinder den mekaniske regnemaskine.  

• 1643 - Kviksølvbarometeret opfindes af E. Torricelli.  

• 1654 - Guericke opfinder vakuumpumpen.  

• 1666 - Isaac Newton opdager, at et glasprisme adskiller hvidt lys i spektrets farver.  

• 1698 - Damppumpe opfindes af T. Savery.  

• 1718 - Kviksølvtermometeret opfindes af G. Fahrenheit.  

• 1738 - William Champion tager patent på en metode til produktion af metallisk zink ved destillation af 

kalamin og trækul.  

• 1750 - Svingplov  

• 1753 - Koks brugt i stedet for trækul  

• 1764 - Hargreaves opfinder spindemaskinen.  

• 1766 - Fysikeren Henry Cavendish fremstiller ren brint.  

• 1769 - James Watt opfinder den moderne dampmaskine.  

• 1771 - Scheele fremstiller ren ilt.  

• 1779 - Bry Higgins får patent på en vandig cement (stuk), der kan bruges til udvendig beklædning.  

• 1783 - Brødrene Joseph-Michel og Jacques-Étienne Montgolfier opfinder varmluftballonen; de er de 

første mennesker, der flyver (op i 1800 m højde)  

• 1785 - Cartwright opfinder den mekaniserede væv til fremstilling af klæde  

• 1793 - Whitney opfinder bomuldsspindemaskinen  
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• 1796 - Edward Jenner gennemfører koppevaccination.  

• 1799 - Alessandro Volta laver et kobber-zink syrebatteri.  

• 1804 - Raketter, fremstillet af den britiske hær, når 1830 meters højde  

• 1807 - Fulton opfinder dampskibet  

• 1814 - Stephenson opfinder damplokomotivet  

• 1817 - Karl von Drais opfinder sparkecyklen, der er den almindelige cykels forløber. 

• 1820 - Danskeren H.C. Ørsted opdager forbindelsen mel¬lem magnetisme og elektricitet. 

• 1821 - Thomas Johann Seebeck opdager den termoelektriske effekt.  

• 1824 - Joseph Aspin får patent på portland cement.  

• 1825 - Hans Christian Ørsted frembringer metallisk aluminium. Første jernbane.  

• 1831 - Udnytter Faraday Ørsteds opdagelse til at frembrin¬ge elektricitet. 

• 1838 - Patenterede amerikaneren Samuel Morse sin telegraf. 

• 1839 - Charles Goodyear opfinder vulkaniseret gummi. Jacques Daguerre og William Fox Talbot 

opfinder de sølvbaserede, fotografiske processer.  

• 1844 - Samuel Morse sender den første telegrafiske besked  

• 1853 - Bessemer i England og Kelly i USA opfinder Bessemer-processen til stålfremstilling  

• 1855 - Bessemerprocessen til massefremstilling af stål bliver patenteret.  

• 1860 - Lykkedes det i Paris Étienne Lenoir at bygge en gasdreven motor. 

• 1861 - James Clerk Maxwell demonstrerer farvefotografi.  
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• 1866 - Trækkes det første telegrafkabel over Atlanterhavet.  

• 1870 - Skaber belgieren Gramme den første virksomme dynamo, som kunne producere elektricitet. 

• 1870 - Åbnede amerikaneren Thomas Alva Edison det første elektricitetsværk. 

• 1877 - Oprettede Graham Bell det første telefonselskab. Fire år senere åbnede den første telefonstation 

i Danmark med 22 abonnenter. 

• 1877 - Thomas Edison opfinder fonografen.  

• 1879 - Wilhelm Wundt udstyrer det første laboratorium for psykologiske eksperimenter. Edison opfinder 

glødelampen. 

• 1879 - Konstruerede Thomas Edison glødelampen. 

• 1880 - Skabte tyskerne Daimler og Benz uafhængig of hinanden en motor, som også i praksis kunne 

trække en vogn. 

• 1882 - Edison står for opførelsen af det første kraftværk i New York 

• 1883 - Wroblewski og Olszewski producerer for første gang flydende ilt. Charles Fritts laver de første 

solceller ved anvendelse af selenium i lag.  

• 1884 - Elpære og elkraftværk.  

• 1885 - Benz opfinder den benzindrevne bil. Carl Fredrich Benz kom først med sin bil. Samme år bygge-

de danskeren Urban Hansen "et automobil". Eastman opfinder bokskameraet.  

• 1889 - Hollerith opfinder den første regnemaskine, som bruger hulkort.  
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• 1892 - Dewar opdager, at en flaske med dobbelte sider og vakuum imellem isolerer indholdet mod 

varmestrømning  

• 1892 - Fik man elektrisk lys i København. 

• 1894 - Afholdtes verdens første væddeløb for mekanisk fremdrevne vogne. Den vindende Peugot-

benzinvogn kørte med en hastighed af 20 kilometer i timen. 

• 1895 - Den første trådløse telegraf etableres. 

• 1895 - Guglielmo Marconi opfinder antennen og den trådløse telegraf.  

• 1895 - Wilhelm Röntgen tager det første røntgenbillede af sin hustrus hånd.  

• 1896 - Bygger den tyske grev Zeppelin det første luftskib.  

• 1896 - Marconi forøger rækkevidden af den trådløse telegraf til 1,6 km  

• 1897 - Marconi gennemfører den første trådløse besked mellem skib og land  

• 1899 - Marconi etablerer trådløs telegrafforbindelse mellem England og Frankrig  

• 1900 - Grev Ferdinand von Zeppelin opfinder Zeppelineren.  

• 1901 - King Camp Gillette opfinder barberbladet. Hubert Booth opfinder støvsuger.  

• 1902 - August Verneuil udvikler en metode til fremstilling af syntetiske rubiner.  

• 1903 - Wright brødrenes flyvemaskine holder sig i luften i 12 sekunder. Michael 

•  J. Owens opfinder metode til maskinfremstilling af flasker. Mary Anderson opfinder vindueviskeren.  

• 1904 - Opdagelsen of elektronernes lynhurtige impulser førte til konstruktionen af det første elektronrør. 

• 1904 - Fleming opfinder glasrør-dioden. Thomas Sullivan opfinder teposen.  
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• 1905 - Fremlagde Einstein sin første relativitetsteori.  

• 1906 - Lee Deforest opfinder triodeforstærkeren (elektronrør). William Kellogg opfinder cornflakes. 

• 1906 - Eksperimenterede danskerne Valdemar Poulsen og P.O. Pedersen med at udsende radiosigna-

ler.  

• 1907 - Leo Baekeland opfinder det første syntetiske plastprodukt: bakelit. 

• 1908 - Lancerede amerikaneren Henry Ford sin Ford T, der fra 1913 blev produceret på samlebånd. 

Elmer A. Sperry opfinder gyrokompasset. Jacques E. Brandenberger opfinder cellofan. J. W. Geiger og 

W. Müller opfinder geigertælleren. 

• 1909 - Fløj den første af luftens vovehalse over den engelske kanal. 

• 1910 - Georges Claude opfinder neonrøret. 

• 1910 - Ernest Rutherford, Albert Einstein, Niels Bohr og Werner Heisenberg gennemfører epokegøren-

de undersøgelser of atomenergien.  

• 1911 - Charles Franklin Kettering opfinder det elektriske tændingssystem til biler.  

• 1912 - Pickard opfinder krystaldioden. De La Mole patenterer kampvognen.  

• 1913 - Edison opfinder spillefilm med lydspor. Ford indfører samlebånd på sin fabrik. Mary Phelps 

Jacob opfinder BH'en. Gideon Sundback fremstiller den moderne lynlås.  

• 1915 - Eugene Sullivan og William Taylor opfinder pyrexglas.  

• 1916 - Jan Czochralski opfinder en metode til at lave enkelte metalkrystaller. Henry Brearly opfinder 

rustfrit stål.  



 
177 

• 1917 - Tyskland bruger som det første land, flyvemaskiner til at bombe byer med.  

• 1919 - Autogensvejsning i brug. Åbnedes den første flyvende post - og passagerrute mellem London og 

Paris. 

• 1920 - Earle Dickson opfinder hæfteplasteret.  

• 1922 - Sir Frederick Grant Banting opfinder insulinbehandling.  

• 1923 - Udvikling af difteritisvaccinen. Fremstilling af insulin til behandling af sukkersyge. Garrett A. 

Morgan opfinder trafiklyset.  

• 1924 - Corningforskere opfinder Pyrex, en glastype med en meget ringe udvidelse i varme.  

• 1926 - Goddard affyrer den første raket med flydende brændstof.  

• 1927 - Den første tv-udsendelse (England). Philip Drinker opfinder jernlungen. Fløj Charles Lindbergh 

ene mand fra New York til Paris. 

• 1928 - Sir Alexander Fleming opdager penicillinet. Jacob Schick opfinder den elektriske barbermaskine. 

• 1930 - Det første kemiske kunststof bakelit tages i anvendelse. Richard G. Drew opfinder klæbestrimlen 

(tape). Frank Whittle og Dr. Hans von Ohain opfinder samtidigt jetmotoren.  

• 1931 - Lawrence opfinder cyklotronen. Julius Nieuwland udvikler den syntetiske gummi, der hedder 

neopren. Wallace Carothers udvikler nylon. Max Knott og Ernst Ruska opfinder elektronmikroskopet.  

• 1932 - Edwin Herbert Land opfinder polaroidfoto.  

• 1933 - Edwin Howard Armstrong opfinder FM-radio.  

• 1934 - Percy Shaw opfinder "kattøjet", cykelrefleksen.  
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• 1935 - Robert Watson-Watt opfinder radar.  

• 1936 - De første regelmæssige tv-udsendelser (England).  

• 1937 - Chester F. Carlson opfinder fotokopimaskinen.  

• 1938 - Roy Plunkett opdager den proces, der gør det muligt at lave poly-tetrafluorethylen, bedre kendt 

som teflon. Ladislo Biro opfinder kuglepennen.  

• 1939 - Den første tv-udsendelse i USA. Igor Sikorsky fremstiller den første helikopter.  

• 1941 - Lyle David Goodloe og W.N. Sullivan opfinder spraydåsen.  

• 1942 - Enrico Fermi skaber den første atomare kædereaktion i et eksperiment.  

• 1943 - Emile Gagnan og Jacques Cousteau opfinder systemet til frømandsdykning.  Skabte den unge 

tyske ingeniør Werner von Braun de første raketbårne bomber V1 og V2, som blev brugt til bl.a. at søn-

derbombe London. 

• 1944 - Willem Kolff opfinder dialyseapparatet. Den første datamaskine konstrueres i England. Den 

indeholdt 10-20.000 elektronrør og var lige så stor som en almindelig forstadsvilla. 

• 1945 - Eksploderede den første atombombe over Hiroshima i Japan. 

• 1946 - University of Pennsylvania udvikler ENIAC-computeren, med 18.000 radiorør. Percy Spencer 

opfinder mikrobølgeovnen.  

• 1947 - Var jetmotoren opfundet, og det første jetfly gen¬nembrod lydmuren med over 1.200 km i 

timen. Transistoren bliver opfundet på Bell laboratoriet. Willard Frank Libby opfinder kulstof 14-datering. 

Forskere ved Bell laboratorierne, Bardeen, Brattain og Shockley, opfinder transistoren. Første industriel-
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le anvendelse for en piezoelektrisk keramik: bariumtitanat, brugt som en grammofonstift. Earl Silas 

Tupper opfinder "tupperware"-lukningen.  

• 1948 - George de Mestral opfinder velcrolukningen.  

• 1951 - Francis W. Davis opfinder servostyring til biler.  

• 1952 - Joseph Woodland og Bernard Silver opfinder stregkoden.  

• 1953 - Miller producerer aminosyrer ud fra uorganiske stoffer og elektriske gnister. Karl Ziegler opdager 

de metalliske katalysatorer, der forøger styrken væsentligt i polyetylen polymerer.  

• 1954 - 6% effektive siliciumsolceller fremstillet på Bell Laboratories af Chaplin, Fuller og Pearson.  

• 1956 - Christopher Cockerell opfinder luftpudefartøjet (hovercraft).  

• 1957 - Den første kunstige satellit, Sputnik, i kredsløb. Sendes den første Sputnik i kredsløb omkring 

jorden. 

• 1958 - Modemet opfundet.  

• 1959 - Pilkington Brothers patenterer glasflydningsprocessen. Wilson Greatbatch opfinder pacemake-

ren. 

• 1960 - Anvendelsen af plastic vinder større og større udbredelse. Maiman opfinder rubinlaseren. Javan 

opfinder helium-neon laseren. Udvikling og accept af p-pillen.  

• 1961 - Gennemførte russeren Jurij Gagarin menne¬skets første rumfart omkring jorden.  

• 1962 - Dc-squid, superconducting quantum interference device opfundet.  
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• 1965 - Den første "rumvandring" (Sovjetunionen). James Russell opfinder CDen. Stephanie Louise 

Kwolek opfinder kevlar.  

• 1966 - Den første russiske, ubemandede, bløde månelanding.  

• 1968 - Flydende krystal display udviklet af RCA  

• 1969 - Mennesker går på månen for første gang (Apollo 11). Douglas Engelbart opfinder computermu-

sen. Robert Dennard opfinder faststof RAM. 1969 - En løfteraket bl.a. bygget of Werner von Braun (ham 

der tidligere arbejdede for Hitler) gjorde det muligt for amerikanerne at sende det første rumfartøj til må-

nen. 

• 1970 - Amerikaneren Marcian Hoff udvikler den første mikroprocessor. Senere kaldet "chip". Optiske 

fibre af silicium spundet på Corning. Alan Shugart opfinder disketten 

• 1971 - Første ubemandede rumsonde når Mars (Sovjetunionen). Apollo 15 sætter månebilen i gang. 

Den første rumstation, Salyut 1, og den første sammenkobling i rummet (Sovjetunionen). Faggin, Hoff 

og Mazor opfinder mikroprocessoren.  

• 1973 - USA etablerer Skylab rumstationen.  

• 1974 - Giorgio Fischer opfinder fedtsugning.  

• 1975 - Den første ubemandede landing på Venus (Sovjetunionen). Den første USA-Sovjet-

sammenkobling i rummet (Apollo og Sojuz). Opfindelsen af CAT-scanneren (computerstyret aksialto-

mografi)  
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• 1977 - Voyager rumskibet opsendt; det indeholder optagelser af lyde fra Jorden, deriblandt musik og 

hilsner på 55 forskellige sprog.  

• 1979 - Det første "reagensglasbarn" fra kunstig befrugtning.  

• 1980 - Voyager 2 fotograferer Saturn. Indførelse af den kommunikationsprotokol, som muliggør skabel-

sen af internettet  

• 1981 - Binnig og Rohrer opfinder scanning tunneling-mikroskopet. USA opsender den første rumfærge, 

Columbia  

• 1982 - Den første opsendelse af kommunikationssatellitter udført fra rumfærgen  

• 1984 - Den første indfangning af fejlbehæftede satellitter til reparation og genopsendelse fra rumfær-

gen.  

• 1986 - Voyager 2 fotograferer Uranus og opdager nye måner. Udvikling af de første superledere til høje 

temperaturer. Sovjetunionen opsender Mir-rumstationen.  

• 1989 - Voyager 2 fotograferer Neptun og opdager nye måner.  

• 1990 - Hubble-rumteleskopet opsendt, men der opstår en optisk defekt. Tim Berners-Lee opfinder 

World Wide Web/Internet protokollen (HTTP) og hypertekstsproget (HTML).  

• 1993 - Hubble-rumteleskopet er repareret  

• 1995 - Den anden amerikansk-russiske sammenkobling i rummet gennemføres (Atlantis og Mir). DVD 

(Digital Versatile Disc eller Digital Video Disc) opfundet.  

• 1997 - Pathfinder-fartøjet undersøger og fotograferer Mars.  
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• 1998 - Viagra® opfundet.  

• 2002 - Ryan Patterson opfinder braillehandsken. 

• 2004 - Firmaet Intel offentliggør, at deres Express Chipset vil give mulighed for lyd - og videoredigering 

uden specielle kort. 

 

Kilde: Wikipedia, den frie encyklopædi og webmaster samfundsfag.com 

http://da.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_for_tekniske_opfindelser 

  

http://da.wikipedia.org/wiki/Tidslinje_for_tekniske_opfindelser�
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DK fra landbrug til industri 
 

Omkring år 1800 var langt over halvdelen af befolkningen beskæftiget 

med landbrug. Derfor kan Danmark stadig betegnes som et landbrugs-

land medens industrialiseringen så småt er ved at tage form. 

 

Forlagssystemet ca. 1600-1850 var industrialiseringens forløber. Det var en produktionsform, hvor ar-

bejderen var beskæftiget i sit eget hjem eller værksted. Men det var arbejdsgiveren – forlæggeren – 

som leverede opgaver, råvarer og værktøj, og det var også forlæggeren der finansierede produktionen 

og varetog salget. 

 

Manufaktursystemet - der blev introduceret omkring 1750- kaldtes den produktionsform, som dannede 

overgangen mellem håndværk og fabriksindustri. 

Princippet var, at man samlede et stort antal håndværkere under samme tag. Men der var normalt ikke 

tale om nogen større arbejdsdeling, og der blev ikke som senere i industriel produktion anvendt maski-

ner.  

Efterhånden som fabriksindustrien voksede frem, blev manufak-

turen træng tilbage og forsvandt siden helt som produktions-

form.  

Den nye produktionsform – der så småt blev startet op omkring 

1850 - fik betegnelsen industri, og var bl.a. karakteriseret ved 

mere udbredt anvendelse af maskiner. 

Hammermøllen i Hellebæk med sine 
vandhjul. Hjulene er en variant af under-
faldshjulet. 
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Både i industrien og håndværket fremstiller man varer ved at bearbejde råstoffer. Grænsen er flydende, 

men industrien udmærker sig ved: Mange medarbejdere i den enkelte virksomhed. En meget stor ar-

bejdsdeling. Masseproduktion og brug af maskiner. 

 
Kronborg Geværfabrik 
 

Fra begyndelsen af 1700-tallet til slutningen af 1800-tallet blev der på Kronborg 

Geværfabrik fremstillet i titusindvis af geværer, pistoler, sabler og andet krigs-

materiel til den danske hær. 

 

I begyndelsen producerede man efter manufaktursystemet, men siden overgik 

fabrikken til industriel produktion.  

Fabrikken lå i Hellebæk i Nordsjælland og omkring år 1800 levede og arbejdede 

her omkring 500 mennesker. 

Fabrikken lå midt i et skov og landbrugsområde. Byen var omgivet af et hegn, og 

de mennesker, der levede og arbejde på fabrikken, havde helt andre levevilkår 

end bønderne i omegnen. De fleste var faglærte håndværkere, og en hel var 

kommet til Danmark fra andre lande, fordi der var mangel på bøssemagere i 

Danmark. 

 

Ejeren af Kronborg Ge-
værfabrik 1769 - 1782 
Heinrich Carl von 
Schimmelmann. Læg 
mærke til kammermoria-
nen - hans personlige 
negerslave - i baggrun-
den af billedet. Han satte 
handlen med slaver i 
system, hvor geværfa-
brikken spillede en bety-
delig rolle som leveran-
dør af den vigtigste han-
delsvare – våben. 
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Kronborg Geværfabrik var især i manufakturperioden frem til ca. 1870 et samfund i samfundet. Her var 

næsten alt, hvad man behøvede. Man kunne købe sine fornødenheder i fabrikkens butik og sit brød hos 

den lokale bager, drikke sig fuld på kroen og blive dømt for gadeuorden af fabrikkens dommer, sende 

sine børn i skole og efter skolen få dem i lære. Blev man syg, havde fabrikken egen læge, og hvis han 

ikke kunne hjælpe, var der også en kirkegård. 

Fabrikken drev et stort landbrug som leverede mange af de nødvendige dagligvarer. Den havde eget 

brænderi til brændevin og bryggeri til øl. Til fabrikken hørte også det lille fiskerleje Aalsgaard hvorfra 

man blev forsynet med friske fisk. 

 

Husene i byen var alle bygget af mursten brændt på fabrikkens eget teglværk og opført af fabrikkens 

egne murere og tømrere. 

Det var en af Danmarks mægtigste familier - familien Schimmelmann – der ejede geværfabrikken. 

 

Ud over Kronborg Geværfabrik ejede familien godser i Jylland og Holsten, det største sukkerraffinaderi i 

Danmark, de fire største plantager på De Dansk-Vestindiske øer, samt et af de fineste palæer i Bredga-

de i København. 

I 1870 blev geværfabrikken solgt til en mand, der ville lave den om til en klædefabrik. Bøssemagerne 

blev arbejdsløse. En del fik arbejde på en nyopført geværfabrik i København, mens resten måtte om-

skoles til tekstilarbejdere nu under en industriel produktionsform. 
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Geværfabrikkens vandkraftssystem.  

 

Hellebækken, løber mellem Bondedammen og Øresund.  

Hellebækkens længde er ca. 1 kilometer og den har et fald på ca. 

20 meter.  

Derfor kunne den ret begrænsede vandmængde på det korte 

stykke drive en række møller.  

Læg mærke til de mange søer der hedder noget med - dam. De 

er alle kunstigt skabt. 
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Der fandtes tre forskellige former for møllehjul.  

 

Strømhjul, overfaldshjul og underfaldshjul.  
Strømhjulet var ikke særligt effektivt. 

Overfaldshjul er de mest effektive. 

Underfaldshjul var de mest almindelige i Hellebæk. 

 

   

  

  

 

Strømhjul. 

Underfaldshjul. 

Overfaldshjul. 
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 Trekanthandelen 

Geværerne blev solgt over det meste af verden. Ekspor-

ten til Afrika - Negergeværerne - er speciel interessant, 

fordi den indgår som en del af den danske slavehandels 

historie. Skibe fra Danmark sejlede til Guldkysten i Afrika 

med geværer, krudt, brændevin, klæde og meget andet. 

Varerne blev byttet væk mod slaver. Slaverne blev sejlet 

til de Dansk-vestindiske øer, hvor de blev solgt til planta-

geejerne for rom og råsukker. 

Rommen og sukkeret blev sejlet til København, hvor det 

blev raffineret og solgt videre til slikne og tørstige menne-

sker. 

 

Den Schimmelmannske familie, sad på alle dele af denne indbringende handel. 

De ejede geværfabrikken, og på deres godser blev der fremstillet klæde, der 

var en anden vigtig handelsvare i Afrika. 

De ejede slaveskibe, de ejede sukkerplantager i Dansk Vestindien og endelig 

ejede de det største sukkerraffinaderi i København. 

 

 

 
Kortskitse over den såkaldte trekantshandel. Man 
havde geværer, snaps, tøj osv. med til Afrika. 
Slaver med fra Afrika til Vestindien. Sukker, rom 
og kaffe med fra Vestindien til Danmark, hvorfra 
turen kunne starte forfra. 

Et par riflede luksuspisto-
ler lavet af Kronborg 
Geværfabriks værkme-
ster Christian Kunst om-
kring 1770 med det dan-
ske rigsvåben indlagt i 
sølv på piberne. 
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I 1787 kunne en mandlig slave for eksempel kø-
bes for: 

 

5 geværer 

80 pund krudt 

2 stænger jern 

1 anker brændevin  

4 dusin små knive  

2 tinkar 

24 alen blomstret tøj  

3 stk. indisk tøj 

10 indiske sjaler  

1 messingfad 

2 stænger kobber 2 stænger bly 

En stor del af dette kom direkte fra den Schimmelmannske 

families forskellige forretninger. 

Kvindelige gardister i kongen af 
Dahomeys livgarde. Det er 
antagelig et Hellebæk gevær – 
en såkaldt ”Danegun”, som den 
ene af dem står med. 
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Danmark 1700-1850 
Også andre steder i Danmark er der eksempler på forlagsvirksomhed. I 

Odense gjaldt det handskeproduktion, i Tønder kniplinger og flere steder i 

landet, var der forlagsvirksomhed omkring produktion af hørlærred.  

 

I sidste halvdel af 1700 tallet oprettedes en del manufakturer. Primært i 

København.  

 

Omkring 1830’erne blev der oprettet jernstøberier rundt omkring i landet. De fremstillede bl.a. land-

brugsredskaber og jernkakkelovne. Hermed var der taget hul på en mere moderne fabriksdrift.  

 

 

Annonce fra det der senere blev til B&W. En B&W dampmaskine fra 1869. 
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Der blev også startet tekstilfabrikker, som alle blev placeret ved åer med tilstrækkelig vandkraft.  

 

Industriudviklingen var i gang, men endnu omkring 1870’erne udgjorde industriens andel af bruttofaktor-

indkomsten kun ca. 4 %. De største brancher var tekstil-, jern- og metalindustrien.  

 

1870-1914 tog industrialiseringen fart. Nye brancher kom til, bl.a. sukkerfabrikker, større bryggerier, 

bomuldsspinderier, papirfabrikker og cementfabrikker. Blandt de største industrivirksomheder var der nu 

også flere skibsværfter. F.eks. blev Burmeister & Wain grundlagt 1843 i København.  

 

I 1872 blev B&W omdannet til et aktieselskab, samme år opførte man et nyt værft på Refshaleøen. 

 

    

  

  

Gødding Mølle 
Fra 1856 til 1948 fungerede stedet som mølleri med vand-
kraft som drivmiddel og i 1938 supplerede man med en 
tømmerhandel.  
Op gennem årene blev der knyttet andre aktiviteter til og i 
dag fungerer stedet med trælasthandel, dambrug, skovbrug 
og ikke mindst en omfattende handel med vinduer og døre.  
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Grejs mølle 
Uden for byen havde A.H. Kock i 1809 er-
hvervet Grejs Mølle, og det følgende år blev 
de første maskiner opstillet og en produktion 
af klæde sat i gang.  
Fabrikken var i 1819 en af områdets største, 
og i 1830 beskæftigede den 150 arbejdere.  
 
Dette tal var omkring 1850 vokset til næsten 
200.  
Da afstanden til Vejle var lang og vejforbindelsen dårlig, søgte man i 1847 bevilling til at 
anlægge høkeri, udsalg af urtekram, gæstgiveri og bageri. Vejles købmænd ville dog ikke 
afgive deres handel og modsatte sig ansøgningen. 
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Stavnsbåndet, enevældet og grundloven 
 

Industrialiseringen var ikke afhængig 

af nogen bestemt statsform eller ind-

førelsen af politisk demokrati. Men 

samtidig med industrialiseringen 

gennemførtes 3 meget store 

samfundsreformer.  

 

 

 

 

 

Stavnsbåndet blev ophævet i perioden 1788-1800. 

 

Fra 1733 var alle 14-36-årige mænd af bondestand bundet til det 

gods, hvor de hørte hjemme. Senere blev ordningen udvidet, så den 

gjaldt alle 4-40-årige. 

 

Officielt blev stavnsbåndet indført fordi godsejerne havde pligt til at 

Maleri af den grundlovgivende forsamling. 

Frihedsstøttet i 
København. Rejst 
af taknemmelige 
bønder til minde 
om stavnsbån-
dets ophævelse. 
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sørge for værnepligtige til hæren. Derfor kunne det give vanskeligheder, hvis han ikke havde arbejdsfolk 

nok mens de værnepligtige var indkaldt. Men det var lige så meget udtryk for en udvidelse af godsejer-

nes magt over sine fæstebønder. 

 

I dag er det svært at forestille sig, at en dansk godsejer under stavnsbåndet havde en magt over fæste-

bønderne, der på mange måder mindede om en amerikansk plantageejers magt over negerslaverne. 

 

Godsejerne kunne godt stille stavnsbundne bønder til rådighed for industriel produktion, men med op-

hævelsen af stavnsbåndet voksede antallet af ”frie arbejdere”, så det blev væsentligt lettere at rekrutte-

re arbejdskraft til de nye industrielle virksomheder. 

Enevældet blev indført 1661 og først ophævet næsten 200 år senere i 1849. 

 

I forbindelse med, at tronen blev gjort arvelig for Frederik d. III. og hans efterkommere stadfæstede 

stormændene 10.1.1661, ”Instrument eller pragmatisk sanktion om Kongens arveret til Danmarks og 

Norges riger”.  

 

Der var tale om en forpligtende erklæring fra kongens undersåtter, der ud over at bekræfte arveretten, 

også overdrog ”alle jura majestatis, absolut regering og alle regalia” til kongen og hans efterkommere. 

 

Hidtil havde det været stormændene der valgte de danske konger, der ofte måtte underskrive hånd-

fæstninger som begrænsede kongens magt. F.eks. måtte kongen kun udskrive skatter i samråd med 

rigets stormænd. 
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Den danske enevælde kan opdeles i: Den personlige enevælde (1661-

1730). Den bureaukratiske enevælde (1730-70). Den oplyste enevælde 

(1770-1849), hvor befolkningen havde en vis indflydelse på regeringsfø-

relsen. 

 

Enevælden hverken begrænsede eller fremmede den industrielle udvik-

ling. Men det spillede naturligvis en rolle, når de enevældige konger optrådte som iværksættere eller 

udstedte privilegier – f.eks. eneret på våben- eller klædefremstilling – til købmænd, adelsmænd eller 

andre kapitalejere. 

 

Staten (kongen) udstedte eneretsbevillinger for at få private til at påtage risikoen ved at oprette nye 

virksomheder. 

Den Schimmelmannske familie kunne f.eks. trygt investere i Kronborg Geværfabrik, fordi man havde 

opnået kongeligt monopol på våbenproduktion. Samtidig havde staten garanteret, at man ville købe en 

bestemt andel af fabrikkens produktion. 

Grundloven  

Da Frederik den VII. i 1848 afgav sin magt blev Danmark et de-

mokrati. Et folkestyre, hvor det i første omgang kun var ”uberyg-

tede” mænd over 30 år der fik valgret. 

 
Den første side af grundloven 
med kongens underskrift. 
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Kongen var dog ikke i første omgang sat helt uden for indflydelse, for den forsamling der skulle behand-

le og vedtage grundloven bestod af 114 folkevalgte og 38 ”kongevalgte” medlemmer. De kongevalgte 

fik afgørende indflydelse på Junigrundloven af 1849, der ligesom sine forbilleder, den belgiske og den 

norske grundlov byggede på Montesquieus lære om magtens tredeling, et princip der skal forhindre, at 

en diktator tager magten fra folket. 

 

Delingen mellem den udøvende magt (kongen/regeringen), den lovgivende magt (Rigsdagen) og den 

dømmende magt (domstolene) blev gennemført, men magtbalancen var forskudt fordi kongen kunne 

opløse Rigsdagen, mens Rigsdagen ikke kunne vælte regeringen (kongen). 

 

Kongen kunne også udstede foreløbige love, når Rigsdagen ikke var samlet. 

Kongen var ansvarsfri, og en lov var først gyldig, når både kongen og den ansvarlige minister havde 

skrevet under. 

 

Den dømmende magt – dommerne - kunne som Montesquieu havde foreskrevet ikke afskediges af re-

geringen. 

 

Junigrundloven sikrede også befolkningens frihedsrettigheder: Religionsfrihed, trykkefrihed, forenings- 

og forsamlingsfrihed. Grundloven stadfæstede også boligens og ejendomsrettens ukrænkelighed. 

 

Det blev også slået fast, at enhver person der tilbageholdes af politiet, skal stilles for en dommer inden 

der er gået 24 timer. På den måde sikrede man borgerne mod politiets mulighed for vilkårlig magtud-

øvelse. 
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Det er en dommer som beslutter, om en person skal løslades eller varetægtsfængsles. Og dommerens 

beslutning skal begrundes juridisk. 

 

Med junigrundloven blev der også indført almindelig værnepligt og ubemidlede (fattige) borgere fik ret til 

offentlig forsørgelse og fri skolegang. 

 

Rigsdagen blev delt i to kamre, Folketinget med 100 medlemmer og Landstinget med 51 medlemmer. 

 

Valgret til Folketinget fik alle uberygtede mænd, der var fyldt 30 år, og valgbarhed fra 25-års-alderen. Til 

Landstinget var der indirekte valg, og medlemmerne skulle være fyldt 40 år og have en ret høj indtægt. 

 

Disse valgregler betød, at det var samtidens mest demokratiske grundlov, som Frederik VII. underskrev 

den 5. juni 1849. 

 

Med Danmarks første frie grundlov havde man endegyldigt afskaffet enevældet og indført det repræ-

sentative folkestyre. 

 

Den nugældende Grundlov som blev vedtaget i 1953 er en videreførelse af Junigrundloven. 
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Det nye årtusinde 
Da Danmark sammen med resten af verden trådte ind i det nye årtusinde havde riget kun haft en de-

mokratisk styreform i lidt mere end 150 år. 

 

Danmark havde haft fuld og almindelig valgret for både kvinder og mænd i 85 år, og velfærdssamfundet 

kunne fejre sin 67 års fødselsdag, hvis man regner vedtagelsen af socialminister Steinckes socialreform 

som starten på den danske velfærdsstat. 

 

Perioden rummer mange historiske begivenheder. To verdenskrige og en 

lang række meget alvorlige og langvarige konflikter og samfundsændrin-

ger, som den franske revolution, den amerikanske borgerkrig, den russiske 

revolution, første verdenskrig, den spanske borgerkrig, den anden ver-

denskrig, Berlin-blokaden, den kinesiske revolution, Korea-krigen, Cuban-

ske revolution, Vietnam-krigen, seksdageskrigen, den iranske revolution, 

krige i Afghanistan, på Balkan, i Tjetjenien og Irak. 

 

På verdensudstillingen i Paris i 1889 kunne man for første gang præsente-

re epokegørende opfindelser som: Fyldepennen, skrivemaskinen, støvsu-

geren, yalelåsen, tændstikker, gummistøvler, konservesdåsen, fonografen, 

grammofonen, fotografiapparatet og tandlægeboret! Dem der så de nye 

ting var imponerede. De var enige om, at der aldrig tidligere havde været 

så meget fart over den teknologiske udvikling! 

 

Eifeltårnet blev bygget som var-
tegn for verdensudstillingen i 
Paris 1889. 
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Det har man ment generation efter generation lige siden nogle snedige folk - sådan ca. 20.000 år f.Kr. - 

opfandt en teknik, så de kunne male nogle dyr på væggen i en bjerghule i Sydfrankrig. 

 

Der var også stor begejstring i Mesopotamien, da man 4.000 år f.Kr. opfandt hjulet. 

Da James Watts i 1782 havde fremstillet den første dobbeltvirkende dampmaskine indvarslede det den 

industrielle tidsalder har historikerne siden fortalt os. 

 

Men al ny viden bygger på tidligere tiders opdagelser – selvom man hyldede James Watts uden at Ar-

kimedes, som allerede 250 år f.Kr. eksperimenterede med at udnytte dampens tryk. 

 

Et kort strejftog i periodens opfindelser efterlader et imponerende billede. 

 

Elektriciteten og telegrafen var allerede et overstået kapitel. Men den gasdrev-

ne motor, dynamoen, det første telefonselskab, Edisons glødelampe, Daimler 

og Benz bilmotor, bilen, luftskibet, flyvemaskinen, elektronrør, radioen, raketvå-

ben, den første datamaskine, atombomben, jetmotoren, transistoren, den første 

satellit, plastic, bemandet rumfart, det første rumfartøj til månen, udviklingen af 

den første mikroprocessor, gensplejsning, bredbåndsteknologi, robotfabrikker, 

lysledere… o.s.v. o.s.v. 
Erobringen af verdens-
rummet kom først sene-
re. 
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Alle disse ting blev selvfølgelig videreudviklet i perioden frem til årtusindskiftet. 

 

Vi lever i dag med frygten for atomkrigens ragnarok. Miljøkata-

strofer er snart hverdagskost i form af olieudslip og lækkede 

atomreaktorer. Rovdriften på naturens ressourcer, fra regnskoven 

til verdens olie og gasbeholdning er foruroligende. Det beskytten-

de ozonlag over jorden er beskadiget af drivhusgasser, storbyer-

ne plages af trafikkaos, benzinos og smog. Forureningen vokser 

dag for dag og genteknologien udvikles med stormskridt, så vi 

snart kan skabe et dyr der er halv ko og halv gris. Computertekno-

logien har øget vores muligheder for at producere og distribuere 

utrolige mængder af informationer og stresse millioner af mennesker, som har svært ved at følge med 

den nye teknologi. 

 

„Det er en kold tid - som vi lever i“, synger Kim Larsen! Andre hilser 

udviklingen velkommen og mener nok, at menneskeheden kan sty-

re uden om de farer teknologien rummer. 

 

Det er vor tid - hvad enten vi vil det eller ej, og det er meget beteg-

nende for udviklingstempoet, at den computer der styrede månerej-

sen i 1969 ikke havde større regnekraft end den „chip“, der i dag 

sidder i enhver mobiltelefon. 

Et rædselsbillede fra Vietnamkrigen. 

Der er udkæmpet rigtig mange krige i 
frihedens navn! 
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Alle disse begivenheder, teknologier og mange andre er nævnt i bogens tidslinje, men vil ikke blive be-

handlet særskilt da denne bogs fokus er Danmark i samfundsfaglig belysning. 

 

De nødvendige forudsætninger  
Også i Danmark var der nogle nødvendige forudsætninger for industrialise-

ringen. 

 

Der skulle være arbejdskraft til rådighed. Der skulle være investeringsvillige 

kapitalejere. Der skulle være den nødvendige infrastruktur og teknologi til 

rådighed, og så naturligvis efterspørgsel efter de varer, som nye industrivirk-

somheder kunne producere. 

 

 

 

 

 

 

Et stort skridt for menne-
skeheden, sagde den første 
astronaut der satte sine 
fødder på Månen. 
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 Statistik – en raffineret form for løgn! 
Udsagnet dækker over det forhold, at man især indenfor politik ofte 

oplever, at politikkerne til enhver tid kan møde op med tal, som ”doku-

menterer” netop deres argumenter og mål. 

Tal og statistikker skal altid behandles kritisk, også figuren der viser:  

”Befolkningsudviklingen og udviklingen i arbejdsstyrken”. 

 

Figuren viser, at antallet af erhvervsaktive stiger langt mere end befolkningen. Men 

den siger ikke noget om, hvad de, der nu er blevet erhvervsaktive lavede tidligere. 

 

Derfor kan figuren ikke umiddelbart sige noget om, hvor meget produktionen er 

vokset. Hvis en hjemmegående kone tidligere dyrkede en køkkenhave, som forsy-

nede hele familien med grøntsager, men nu tager arbejde på et slagteri, ja så 

bidrager hun til at arbejdsstyrken vokser, men hendes tidligere produktion er samti-

dig forsvundet. 

At konen er blevet erhvervsaktiv (på en anden måde) behøver derfor ikke betyde at 

familiens levevilkår forbedres – for nu skal man jo selv købe de nødvendige grønt-

sager! 

Værdien af det ”private” arbejde er der ikke tal på. Men man kan prøve at finde 

andre tal, som forøger forståelsen af den første figur. 
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Befolkningsudviklingen 
Der var lidt mere end 1,3 millioner indbyggere i Danmark da junigrundloven blev vedtaget. Ved årtu-

sindskiftet var befolkningen vokset til 5,3 millioner. 

Hvorfor blev befolkningen firedoblet på kun 150 år, og hvordan klarede samfundet at brødføde så man-

ge mennesker? 

 

 

 Som det fremgår af figuren, så vokse-

de den erhvervsaktive del af befolknin-

gen procentmæssigt langt mere end 

folketallet. Der blev altså hele tiden 

flere og flere hænder i arbejde til at 

brødføde befolkningen. 

  



 
204 

 

 

Når man skal vurdere den produkti-

on, som arbejdsstyrken – her en vok-

sende arbejdsstyrke – skaber, så må 

det ske på et sammenligneligt grund-

lag. Det gør man ved at omregne de 

konkrete tal (løbende priser) for vær-

dien af hvert års produktion. 

 

Tallene omregnes ved at bruge 

Danmarks Statistiks prisberegner, der omsætter tallene til det samme index. 

Figuren viser, at den samlede danske produktion frem mod årtusindskiftet bliver mere værd. Vi kan alt-

så konstatere at samtidig med at arbejdsstyrken vokser, så skabes der også en relativt større produkti-

onsværdi. 

 

Index  

Når man arbejder med index, så vælger man et bestemt år som basisår. 

Værdien af produktionen i basisåret sættes lig 100.  

Hvis man i basisåret får 100 kr. for et kilo kaffe men året efter får 125 kr. pr. 
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Sætter vi den indekserede produkti-

onsværdien overfor befolkningsvæk-

sten, så er det nu slået fast, - selvom 

vi stadig ikke kender værdien af den 

private produktion der falder bort når 

en person træder ind i arbejdsstyrken 

– at produktionsværdien siden Dan-

mark fik sin første grundlov er vokset 

så meget, at der blev skabt basis for 

en betydelig forbedring af befolknin-

gens levevilkår. 

 

kilo, så er prisen steget med 25 % og indekstallet er derfor vokset til 125. 

Men hvis f.eks. alle priser regnet i kroner pr. kilo, kroner pr. liter osv. bliver 

fordoblet, bliver de absolutte priser fordoblet, mens de relative priser forbliver 

uforandret. Produktionen er ikke blevet mere værd. Prisniveauet er ændret, 

mens de relative priser er konstante. 

Når man som i figuren omregner de løbende priser til 2004 priser, så er det 

den reelle værdistigning man når frem til. 
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Der hvor produktionsværdien vokser markant i forhold til befolkningsudviklingen oplever Danmark også 

en meget stor velfærdsudvikling. 

  

Fra land til by 
Havde man ikke ophævet stavnsbåndet, så bondebefolkningen kunne flytte hen, hvor der var arbejde, 

ville der være udbrudt hungersnød blandt landbefolkningen. Landbruget kunne simpelthen ikke brødfø-

de den voksende befolkning. 

 

Samtidig kunne industrialiseringen 

ikke gennemføres, hvis der ikke blev 

tilført den nødvendige arbejdskraft. 

 

Som det fremgår af grafen, så er den 

procentdel af den erhvervsaktive be-

folkning der arbejder i landbruget 

styrtdykket siden 1840. 

 

I dag arbejder mindre end 5 % af de 

erhvervsaktive i landbruget. 

 

Men selvom arbejdsstyrken hele tiden blev mindre betød effektiviseringen at den samlede produktion 
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blev ved med at vokse. Først i begyndelsen af 1960’erne overhalede industrieksporten landbruget som 

det vigtigste eksporterhverv. 

 

  

  

  

  

  

  

  

Mest betegnende for udviklingen er forholdet mellem de forskellige erhvervsgruppers bidrag til brutto-

faktorindkomsten. Her har de primære erhverv for længst mistet en sikker førsteplads.  

I dag bidrager de primære erhverv med mindre end 5 % til bruttofaktorindkomsten. 
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Primære erhverv: De erhverv, der be-

arbejder naturen direkte: Landbrug, gart-

neri, fiskeri, pelsdyravl og råvareudvin-

ding. 

 

Sekundære erhverv: De erhverv, der 

fortrinsvis forarbejder råvarer og halvfabri-

kata: Industri og håndværk, byggeri og 

anlæg samt forsyningsvirksomhed (energi 

og vand). 

 

Tertiære erhverv: Serviceerhverv som 

transport og anden kommunikation, han-

del, finansieringsvirksomhed, hotel og re-

stauration, liberale erhverv og den offent-

lige service. 

Bruttofaktorindkomsten 

Der tages udgangspunkt i den samlede værdi af 

produktionen. Dvs. privat og offentlig produktion 

undtagen hjemmegåendes arbejde og ”sort” ar-

bejde. Denne værdi opgøres i markedspriser, 

dvs. indirekte skatter og told er lagt til priserne, 

mens subsidier (statstilskud) er trukket fra. Til 

brug i produktionen er anvendt forskellige rå- og 

hjælpestoffer, og værdien af disse skal trækkes 

fra den samlede produktions værdi for at komme 

frem til værditilvæksten. Værditilvæksten opgø-

res på forskellige måder, vigtigst her er bruttona-

tionalproduktet (BNP) og bruttofaktorindkomsten 

(BFI). 
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Teknologi & samfund 
Der findes flere bud på, hvad der driver den teknologiske udvikling og samfundsudviklingen fremad. 

Teknologideterministerne tager udgangspunkt i, at teknologien er samfundsudviklingens drivkraft.  

De mener for eksempel, at dampmaskinen var forudsætningen for den industrielle revolution i England - 

og uden samlebåndet havde vi ikke fået masseproduktionen (< billige varepriser) og masseforbruget, 

som blev en medvirkende årsag til udviklingen af velfærdssamfundet. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Socialkonstruktivisterne mener, at det er den samfundsmæssige udvikling, der driver teknologien 

frem.  

Oliekrisen i 70'erne og de hastigt stigende oliepri-

ser har været medvirkende til at sætte gang i udvik-

lingen af ny vindkrafts-teknologi. På samme måde 

var det udbredelsen af AIDS, der fik medicinalindu-

strien til at gennemføre forskning, der kan udvikle 

en medicin, som kan bekæmpe sygdommen. 
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Science Technology Society-studier (STS) er den nyeste forklaringsmodel. 

STS kan placeres mellem teknologideterminismen og socialkonstruktivismen. 

Teknologien opfattes både som samfundsskabt og som samfundsskabende. Der eksisterer altså en 

vekselvirkning (dialektik) mellem udviklingen af samfundet og teknologien. Derfor kan der ikke opstilles 

skarpe skel mellem videnskab, teknologi og samfund. 

  

  

  

  

  

 
Den samfundsmæssige og den teknologiske udvikling 
Der er en tæt sammenhæng mellem den teknologiske og den samfundsmæssige udvikling. Men hvem 

bestemmer, hvilken teknologi der skal anvendes i samfundet? 

Både enkeltpersoner, virksomheder og organisationer kan vælge at de vil anskaffe eller udvikle en be-

stemt teknologi. Motivet kan både være økonomisk, politisk eller kulturelt. 

•    
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 En person kan vælge at købe en el-bil fordi hun ønsker at skåne miljøet og begrænse sine 

transportomkostninger. 

 En virksomhed kan vælge at bruge IT i produktionen for at spare på lønomkostningerne og ska-

be mulighed for en mere smidig produktion. 

 En organisation – fx en kommune – kan vælge at installerer GPS i alle hjemmeplejens biler, så 

man kan følge medarbejderne og på en mere hensigtsmæssig måde kan sende dem videre til 

den næste klient. 

 

En forudsætning for frit at kunne udvikle og anvende teknologi er: 

At man har penge 

At teknologien eksisterer eller kan udvikles i en anvendelig form 

At man har kendskab til teknologien 

At man har den nødvendige viden og en organisation, der kan anvende teknologien 

 

Men selvom teknologien findes eller kan udvikles, kan der være samfundsmæssige forhold, økonomi-

ske, politiske eller kulturelle, som begrænser vores teknologiske valg- og forbrugsmuligheder. 

Det er EU's landbrugspolitik der er bestemmende for, hvilke fødevarer vi kan vælge mellem. 

Det er det politiske system der bestemmer, om vi skal anvende kollektiv- eller individuel transport. Hvis 
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vejnettet bliver udbygget bliver der købt flere biler, og så vil der være endnu færre, der bruger offentlige 

transportmidler. 

Der eksisterer mange bioteknologiske muligheder, som endnu ikke frit kan anvendes, fordi det er for-

budt i fx miljølovgivningen. 

Teknologihistorisk findes der en lang række eksempler på, hvordan de samfundsmæssige strukturer 

kan være en barriere mod indførelsen af nye og mere avancerede teknologier. I Danmark holdt man fx 

længe fast i at bruge ”gas-lys”, selvom ”elektrisk-lys” var opfundet og taget i brug i mange andre lande. 

  

  

  

  

  

  

  

 På baggrund af sine sociologiske analyser beskriver Lars Qvortrup det samfund vi lever i som hyper-

komplekst.  

Det samfund, som vi i dag er en del af kan ikke blot forstås som en videreudvikling af det moderne sam-

fund. Der er sket en langt mere radikal ændring, som kræver en helt anden måde at iagttage samfundet 

på. Et samfund forstået som en geografisk størrelse eksisterer ikke længere, mener Qvortrup.  
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For at begrunde valget af betegnelsen det hyperkomplekse samfund i stedet for at vælge andre ofte 

anvendte etiketter som »informationssamfundet«, »det digitale samfund«, ”det senmoderne samfund” 

eller »det postmoderne samfund« sætter Qvortrup det nuværende samfund ind i en historisk sammen-

hæng. Han opdeler verdenshistorien i tre mega-faser: 

  • Det deocentriske… 

  • Det antropocentriske… 

  • Det hyperkomplekse samfund... 

 

 
Det deocentriske samfund 

Det karakteristiske for det deocentriske samfund var, at alt blev begrundet med en overordnet faktor, 

Gud, som styrede universet og det sociale liv på jorden. Derfor skulle alle samfundets institutioner re-

præsentere og opretholde den guddommelige orden. I den forstand, at i dets natur, og i dette samfund 

var det enkelte menneske subjekt, var givet det af Skaberen. 

Det antropocentriske samfund 

Ifølge Qvortrup afløstes den deocentriske periode af den antropocentriske tidsfase omkring 1400-

1500tallet. Mennesket blev frit – fri for den guddommelige styring. 

Fri til at skabe sig selv, sin egen natur og sin omverden. Mennesket så nu sig selv som centrum.  

Med tiden blev det menneskets eget syn, der kom til at gennemsyre alt. Et skred der gjorde det moder-

ne menneske til sin egen skaber. Men det udløste ifølge Qvortrup en krise i det antropocentriske sam-

fund, at mennesket nu både var subjekt og objekt! 
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Antropocentrismens forudsætning er, at mennesket selv bestemmer sin frihed. Men dermed opstår den 

modsætning, at mennesket også selv er bestemt af sin frihed. Friheden er tveægget. Subjekt-objekt er i 

følge Qvortrup allerede indbygget i det moderne samfund fra dets begyndelse. 

 

Det hyperkomplekse samfund 

Vi er i færd med at forlade det moderne samfund, mener Qvortrup, fordi belastningen af det nutidige 

menneske er et altoverskyggende problem, fordi vi nu skal være i samfund med hele verden. 

”At være i samfund med” defineres som et samfund, der omfatter alle de mennesker, som det er muligt 

at kommunikere med. 

Som følge af de kommunikationsmuligheder, som den teknologiske udvikling har skabt lever vi i et ver-

denssamfund, hvor den enkelte mister overblikket. 

Men hvordan kan verdenssamfundet så overhovedet hænge sammen, når organisationer og enkeltper-

soner ikke længere kan overskue den voksende samfundsmæssige informationsmængde! 

  

  

 
Teknologihistorie 
Det traditionelle samfund (Europa) 

Romerriget brød sammen omkring år 500 e.kr., og det meste af den romerske teknologi ”forsvandt”. 

I Europa opstod der en masse små selvstændige fyrstedømmer, hvor den største del af befolkningen 
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levede af landbrug organiseret omkring små landsbyer. Det er denne levemåde man kalder traditionelle 

samfund. De allerfleste levede i det samme område hele livet, og sammenlignet med senere historiske 

perioder var det teknologiske niveau meget lavt. 

Romerrigets komplekse samfundssystem blev afløst af feudalismen. Kongen, adelen eller kirken udlån-

te jordlodder, til sine undersåtter, som til gengæld skulle stå til rådighed som ”soldater” i tilfælde af krig 

med ”herremændenes” fjender. Romerrigets pengesystem blev afløst af et system baseret på varebytte. 

Et af de steder, hvor der skete en teknologiudvikling var i de kristne katolske klostre, hvor munkene ud-

viklede teknologi som gjorde det muligt at anvende vandkraft til ølbrygning, garvning af skind, produkti-

on af klædestof, samt til arbejdsmaskiner og meget andet. 

I det traditionelle samfund var teknologiudviklingen primært erfaringsbaseret, man måtte prøve sig frem. 

I 1300-tallet udslettede pesten (den sorte død) store dele af den europæiske befolkning. Landbruget 

kom derfor til at mangle arbejdskraft, så den hidtidige korn- og melproduktion kunne ikke opretholdes. 

Man blev derfor tvunget til at udvikle vand- og vindteknologien til bearbejdning of kornet. 

  

Omkring år 1400 genfødte Renæssancen interessen for antikkens dyrkelse of kunst, kultur og politik. 

Det skete primært i de norditalienske storbyer, hvor velstanden voksede ikke mindst på grund af den 

indbringende handel med Østen. 

  

Meget forenklet er rationalismen en fornuftstro. Derfor accepteres det ikke at tro eller religion, følelser 

og fantasi spille en rolle, når man skal forklare eller beskrive verden. 
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Den filosofiske rationalisme betegner den del af europæisk filosofi, som var domineret af navne som 

bl.a. Descartes og Spinoza. 

René Descartes (1596-1650) var fransk matematiker, fysiker og filosof. Han blev ud-

dannet i antikkens naturvidenskab og filosofi, men senere erkendte han, at man 

”mindst en gang i sit liv må tvivle på sandheden af sine meninger for at finde ud af, 

hvad der ubetvivleligt er sandt”. 

For at studere i ”verdens store bog” rejste Descartes bl.a. til Holland og Tyskland. 

Han arbejdede i mange år på et værk, hvor han tilsluttede sig det verdensbillede, 

som den tysk-polske astronom Kopernikus havde udviklet i 1543. Heri hævdede han, at solen var uni-

versets centrum. Planeterne drejede derfor ikke som tidligere antaget omkring jorden. 

Men værket blev aldrig offentliggjort, fordi Descartes frygtede at lide den samme skæbne som den itali-

enske fysiker, astronom og opfinder Galileo Galilei, som inkvisitionen i 1616 dømte til ikke at udtale sig 

offentligt om Kopernikus teori. I dommen blev det fastslået at tanken om Jordens bevægelse var 

kættersk, fordi den stred mod den ordrette forståelse af 

Bibelen. 

 

Galilei dømmes for sine  
kætterske tanker 

I 1633 udgav Galilei igen en bog, som kirken reagerede 

på. Han blev kaldt til Rom, hvor han i foråret 1633 blev 

forhørt og i kort tid holdtes fængslet. 
Galilei under retssagen, hvor han blev dømt som 
kætter. 
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Galilei blev tvunget til at afsværge sin kopernikanske overbevisning og idømtes livsvarigt fængsel, en 

straf, der dog omgående forvandledes til husarrest i hans egen villa uden for Firenze. 

Det hævdes dog, at Galilei efter at have afsvoret sine synspunkter lavmælt mumlede: ”Eppur(e) si muo-

ve (den (jorden) bevæger sig nu alligevel).  

Descartes gjorde op med den tidligere filosofi, der tog sit udgangspunkt i guddommen. I renæssancen 

blev den fysiske verden opfattet som en organisme, der gennemstrømmes af åndelige kræfter. Men 

Descartes mente ligesom Galilei, at den fysiske verden udelukkende kunne beskrives på baggrund af 

dens målbare egenskaber. Hermed havde han forkastet alle de åndelige forklaringsmodeller. 

 

I 1649 inviterede den svenske dronning Kristina Descartes til 

Stockholm, hvor hun ønskede at han skulle berette om sine vi-

denskabelige teorier. Descartes kunne ikke tåle det kolde klima 

og døde året efter han kom til det svenske hof. 

  

 

 

 

Kirken kunne i længden ikke bremse udviklingen. Galilei havde slået det gamle verdensbillede i stykker, 

og den videnskabelige revolution kunne ikke stoppes. 

Bl.a. militærteknologien fik gavn af de nye videnskabelige metoder. Nu kunne man udvikle skydevåben, 

der kunne ramme målet med langt større præcision. 

Descartes underviser dronning Kristina i 
Stockholm. 
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Der skete meget store teknologiske spring i 1700- og 1800-tallet. Fx Ørsteds opdagelse af elektromag-

netismen, Edison udvikling af glødelampen og det elektriske system. Senere fulgte elektromotoren, som 

udkonkurrerede dampmaskinen. 

Den teknologiske revolution i Europa blev ”finansieret” af en samtidig kraftig vækst i regionens handels- 

og produktionsvirksomhederne, som efterspurgte løsninger på nogle af tidens store barrierer for en ver-

densomspændende handel. 

Den videnskabelige og senere industrielle revolution medførte i England sociale og politiske omvæltnin-

ger, som fik betydning for hele den vestlige verden. Det er den udvikling der danner grundlaget for det 

moderne samfund. 

Det moderne samfund 
 

Den første globaliseringsbølge startede da Columbus i 1492 – på udkik efter en anden søvej til Indien - 

sejlede til Amerika. 

Opdagelsen af det ”nye” land fik store konsekvenser. Europa blev kolonimagt og slaveriet blev genind-

ført. 

Læs om Imperialisme, trekanthandel  og industrialiseringen  andre steder i denne bog: 

    

   

 

IMPERIALISME TREKANTSHAN-
DEL 

INDUSTRIALISE-
RING I DAMNARK 

http://www.samfundsfag.com/index.php?Itemid=129�
http://www.samfundsfag.com/index.php?Itemid=137�
http://www.samfundsfag.com/index.php?Itemid=136�
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Det senmoderne samfund (Det hyperkomplekse samfund) 

Den historiske periode du selv lever i falder sammen med den anden globalise-

ringsbølge, som ifølge den engelske sociolog Anthony Giddens er karakteriseret 

ved: 

Udvikling af elektronisk kommunikation. 

En adskillelse of tid og rum. 

At verden bliver mindre – fordi økonomi og handel knyttes tættere sammen. 

At frihandlen mellem landene vokser. 

Tidligere var kommunikation baseret på, at mennesket var direkte i kontakt med hinanden. Nu er tid og 

rum udvisket via internettet og massemedierne der omfatter hele verden. Det skaber mulighed for at 

skabe et komplekst og sammenhængende, verdensomspændende samspil. 

I det moderne samfund var det afgørende, at man tilegnede sig håndværksmæssige kvalifikationer men 

i et videnssamfund er det vigtigere at besidde abstrakte og procesuafhængige kompetencer fordi man-

ge arbejdsopgaver nu består i overvågnings- og kontrolfunktioner. 

I det senmoderne samfund vil der – især i den vestlige verden - være behov for stadig færre industriar-

bejdere. Den nødvendige industriproduktion outsources (læs Globalisering) til Østen, hvor produktions-

omkostningerne (læs løn og miljøkrav) er langt lavere. 
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Teknologidefinition 
Teknologi er det område, som anvender videnskab til at løse problemer med et industrielt eller kommer-

cielt mål for øje. "Teknologi er et middel mennesket anvender til at skabe, genskabe og udvikle sin livs-

betingelse, såvel materielle som ikke-materielle" 

Teknologi består af 4 elementer: 

Teknik  
Viden  
Organisation  
Produkt 

 

  

  

  

 
Opfindelserne skabte nye muligheder 

Eiffeltårnet blev opført som vartegn for verdensudstillingen i Paris. 

Alle kender Eiffeltårnet. Men de færreste ved, at dette stadig imponerende bygningsværk blev opført 

som vartegn for verdensudstillingen i Paris i 1889. Her kunne man for første gang præsentere epokegø-
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rende opfindelser som: fyldepennen, skrivemaskinen, støvsugeren, yalelåsen, tændstikker, gummistøv-

ler, konservesdåsen, fonografen, grammofonen, fotografiapparatet og tandlægeboret. 

Dem, der så de nye ting, var imponerede og enige om, at der aldrig tidligere havde været så meget fart 

over den teknologiske udvikling. 

Der var nu også stor begejstring i Mesopotamien, da man 4.000 år f.Kr. opfandt hjulet. I England da 

James Watts i 1782 havde fremstillet den første dobbeltvirkende dampmaskine varslede det den indu-

strielle tidsalder, har historikerne siden fortalt os. 

Men al ny viden bygger på tidligere tiders opdagelser - da man hyldede James Watts, var der ingen, der 

nævnte Arkimedes, som allerede 250 år f.Kr. eksperimenterede med at udnytte dampens tryk. 

Alle disse ting blev selvfølgelig videreudviklet. Vi lever i dag med frygten for atomkrigens ragnarok. Mil-

jøkatastrofer er snart hverdagskost i form of olieudslip og Iækkede atomreaktorer. Rovdriften på 

naturens ressourcer, fra regnskoven til verdens olie- og gasbeholdning, er foruroligende. Det 

beskyttende ozonlag over jorden er beskadiget of drivhusgasser, storbyerne plages of trafikkaos, 

benzinos og smog. Genteknologien udvikles med stormskridt, så vi snart kan skabe et dyr, der er halvt 

ko og halvt gris. Computerteknologien har øget vores muligheder for at producere og distribuere utrolige 

mængder of informationer og stresse millioner of mennesker, som har svært ved at følge med den nye 

teknologi. 
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"Det er en kold tid - som vi lever i", synger Kim Larsen i en af sine gamle sange. Andre hilser udviklin-

gen velkommen og mener nok, at menneskeheden kan styre uden om de farer, teknologien rummer. 

 

Det er vores tid - hvad enten vi vil det eller ej, og det er meget betegnende for udviklingstempoet, at den 

computer, der styrede månerejsen i 1969 ikke havde større regnekraft end den "chip", der i dag sidder i 

enhver mobiltelefon. 

Videnskab og teknologiudvikling er altid afhængig of sam-

fundsmæssige interesser, fx statens, økonomiske eller 

militære, og derfor kan den ikke være værdifri. Det sidste 

synspunkt er i nyere tid blevet fremført af Frankfurtersko-

len, en marxistisk inspireret gruppe of europæiske sam-

fundsforskere og filosoffer, bl.a. M. Horkheimer, Th. W. 

Adorno, H. Marcuse, E. Fromm øg J. Habermas, som 

hævder, at forskning og videnskab kun har værdi set ud fra 

samfundsmæssige øg menneskelige interesser. 

 

I DR's nye mediehus er hele produktionen nu digitaliseret. 

Den teknologiske udvikling har skabt en række nye mulig-

heder. Nu kan DR integrere nyhedsformidling via radio, TV 

og internet. 
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Sociologi  
- og samfund 
Sociologi er en samfundsvidenskab, der studerer det sociale liv for at finde mønstre, sammenhænge og 

forklaringer. 

Sociologi er en videnskab der søger at skabe forståelse gennem studier af den sociale verden. 

Sociologisk forskning spænder fra studier af sociale processer i mødet mellem enkelte personer over 

grupper, organisationer og institutioner til samfundet som helhed og globale ændringsprocesser. 

Inden for makrosociologien fokuserer man på de overordnede samfundsstrukturer. 

Inden for mikrosociologien undersøger man fx menneskers samspil med hinanden eller socialiseringen, 

der er en forudsætning for at indgå i et samfundsmæssigt fællesskab. 

Det moderne og det postmoderne samfund 

Forskelle mellem det moderne og det postmoderne samfund. 

Det moderne samfund 
(industrisamfundet) 

Det postmoderne samfund 
(informationssamfundet) 

Det nationale Det globale 

Tradition betyder relativt meget i forhold 

til i dag 

Traditionerne får mindre betydning, og der skabes ikke 

nye 



 
225 

   Kilde: SamfNU - systime 

 

 

 

 

Pligt og normer Lyst og refleksivitet 

Loyalitetsmoral over for familien Individualitet og venner 

Køns- og aldershierarki Ligestilling og netværk 

Kvindens seksualitet er styret Kvinden har selvbestemmelse 

Materialisme Materialisme og selvrealisering 

Arbejde som middel til fritiden er målet Arbejde er lige så interessant som fritiden 

Statisk, forudsigelighed Dynamisk, fleksibilitet 
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Det moderne samfund 
Man kan opstille 7 nøglebegreber, som adskiller det moderne samfund fra det traditionelle samfund som 

den nye samfundsmodel fortrængte i slutningen af 1800´tallet: 

 

Nøglebegreber i det moderne samfund  

Nationalstaten Fyrstestaten med befolkningen som undersåtter forsvinder og erstat-

tes af en nation med borgere. Der udvikles nationalisme. 

Udviklet kapitalisme Handel med forbrugsgoder og pengeøkonomi erstatter den hidtidige 

selvforsyning og bytteøkonomi. 

Industrialisering Fabriksproduktion med anvendelse af maskiner mangedobler produk-

tiviteten. 

Urbanisering En stor del af landbefolkningen flytter til byerne for at arbejde i den 

hastigt voksende industri. 

Sekularisering Religion og politik adskilles. Tro bliver en privatsag. 

Rationalisering Troen på videnskaben erstatter religion som livets forskrift. Naturvi-

denskab bliver idealet. 
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Specialisering I produktionslivet indføres arbejdsdeling, så den enkelte får vidt for-

skellige funktioner i arbejdsprocessen. 

Kilde: SamfNU - systime  

 De forandringer som er beskrevet i skemaet skete ikke fra den ene dag til den anden. Det var først med 

industrialiseringen i 1800-tallet, at det moderne samfund brød igennem. Men der var kun tale om en ny 

udvikling i den vestlige verden. En udvikling der fik meget afgørende globale konsekvenser. 

Der blev vendt op og ned på den herskende samfundsorden. Hidtil havde det været traditionerne, præ-

stens prædiken og herremandens ordre der var ”loven”. Men nu var landsbyfællesskabet præget af op-

løsning. Produktionen var effektiviseret og forbedret kost og hygiejne havde skabt et fødselsoverskud. 

Det betød overskud af arbejdskraft, som nu blev efterspurgt på de nye fabrikker i byerne. 

Mange blev tvunget til storbyerne med elendige bolig- og arbejdsforhold. 

Udviklingen af det moderne samfund betød opløsning af en lang række traditionelle fællesskaber. Indi-

videt kom dog ikke til at stå alene, der opstod hurtigt en række nye fællesskaber, som kernefamilien, 

boligbevægelser, de klasseopdelte massepartier, som repræsenterede forskellige befolkningsgruppe. 

Det hidtidige landsbyfællesskab blev også erstattet af nationalstaterne, som skabte grobund for den 

begyndende demokratisering og et nationalt fællesskab.  

Man blev dansker, borger, en del af folket – ikke længere undersåt. 

Præstens prædiken blev erstattet af en lang række ideologier. 

Liberalismen blev den sejrende ideologi med fokus på individualisering og rationalisering, samt mar-

kedskræfternes stigende indflydelse. 
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De klassiske sociologers samfundsanalyse 
Tre store klassiske sociologer, Karl Marx, Emile Durkheim og Max Weber har analyseret det moderne 

samfund. En udvikling hvor det enkelte individ bevæger sig fra et mindre fællesskab til et større sam-

fund. Det betød tab af nærhed og samhørighed med familien, slægten eller landsbyfællesskabet. Dette 

tab er stadig en central problemstilling i sociologien. 

Karl Marx 
De fleste mennesker i London sov, da den nu 49årige mand med fuldskæg og gråt hår, printede de sid-

ste bogstaver med sit penneskaft. Han havde fuldendt sit hovedværk, et digert politisk 
filosofisk værk på flere tusinde sider. 
Det var i 1867, så det er nu langt mere end hundrede år siden, Karl Marx skrev Kapita-
len. Han var født i Tyskland, men levede i politisk asyl i England, fordi han gennem 
hele sit liv levede og arbejdede for at skabe en samfundsforandring, der var så gen-
nemgribende, at den kun kunne gennemføres, hvis arbejderklassen gennemførte en 
revolution. 
Marx grundtese var, at man kunne opdele befolkningen i de industrialiserede lande i 

to klasser. Den herskende klasse som udbytter den arbejdende klasse. 
 
I slutningen af 1800tallet var der ingen samfundsforskere som betvivlede, at samfundet 

var klassedelt. Men mens Marx mente, at klassesamfundet byggede på, at nogle få uretmæssigt have 
tiltvunget sig magten (ejendomsretten) over produktionsmidlerne (fabrikker, maskiner - kapital), så men-
te de borgerlige samfundsforskere, at klassesamfundet var et resultat af den kendsgerning, at evner og 
talenter var ulige fordelt. Nogle mennesker egnede sig alene til at arbejde for andre, mens en mindre 
gruppe var kaldet til at organisere arbejdet og eje virksomheder og andre værdier. 

Men da det ifølge Karl Marx var arbejderne, der med deres arbejdskraft, skabte værdierne (varer, byg-

ninger), så var der tale om en udbytning, når kapitalisten solgte varerne, og kun gav arbejderne en 

brøkdel af indkomsten ved salget i form af arbejdsløn. Derfor skulle arbejderne organisere sig politisk, 

og gennem en revolutionær opstand overtage kapitalisternes ejendomsret. Når revolutionen var gen-

Karl Marx. 
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nemført ville arbejderne i fællesskab eje produktionsmidlerne, og da der ikke mere eksisterede nogen 

kapitalist som skummede en betydelig del af fløden, ville arbejderne selv få værdien af alt det de havde 

skabt. 

Når det kommunistiske samfund var fuldt udbygget forestillede Karl Marx sig, at alle mennesker 
skulle yde efter evne, og nyde efter behov! 

Denne utopi er til dato ikke gennemført noget sted i verden, selvom mange lande er eller har været er-

klæret kommunistiske. I disse lande lykkedes det ganske vidst at afskaffe den private ejendomsret, men 

i stedet for kapitalisterne opstod der en ny herskende klasse i de kommunistiske partier, som satte sig 

massivt på regeringsmagten, hæren og politiet. Derfor blev arbejderklassen reelt stadig undertrykt og 

udbyttet! 

 

Marx så det industrialiserede samfund som et stort fremskridt, da det medførte en enorm forøgelse af 

produktiviteten. Samfundet som helhed blev altså rigere af de nye produktionsforhold, men goderne 

blev urimeligt fordelt, og ifølge Marx blev industrialiseringens fulde potentiale hæmmet af kapitalismen. 

 

Det kapitalistiske samfund forandrede ifølge Marx menneskers hverdag ved at skubbe dem ud af land-

bosamfundet og sende dem ind til storbyens slum og fabriksarbejde. 

Også i tidligere samfund blev det store flertal af befolkningen udnyttet. Men som fabriksarbejder blev 

man også fremmedgjort, fordi man fx kun sleb bordplader hele dagen uden kontakt til de andre arbejde-

re og den øvrige arbejdsproces. Arbejderen blev også tingsliggjort. For kapitalisten var han kun en vare 
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ikke en person. Han kunne kasseres og erstattes af en ny, på samme måde som man udskiftede reser-

vedele. 

Staten opfattede Marx som et redskab for den herskende klasses, fordi den skulle sørge for at beskytte 

ejendomsretten og sikre den herskende lov og orden. 

Staten var sammen med fx kulturen en del af samfundets overbygning. Staten og kulturen afspejlede, 

hvad der foregik i samfundets basis, som bestod af de materielle, økonomiske forhold. Fx de herskende 

produktionsforhold. 

Så længe basis var kapitalistisk, ville man ikke for alvor kunne ændre i overbygningen. 

Marx (der ikke opfattede sig selv som sociolog men politiker) mente at forandringen af det kapitalistiske 

samfund – som skadede arbejderne - skulle komme nedefra med proletariatets overtagelse af 

ejerskabet til produktionsmidlerne. Det ville med sikkerhed ske – mente Marx – når arbejderne blev be-

vidste om deres objektive interesser. 
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Marxistisk samfundsmodel 
Her skelner man ikke mellem de økonomiske og politiske aktører, men opfatter „Politikken„ (f.eks. lov-

givningen) som en afspejling af „det økonomiske„ (d.v.s. forholdene i samfundets Basis). I sidste instans 

er det de økonomiske forhold der bestemmer samfundsforholdene. 

 

 

   

Marx deler samfundet op i en basis og en 

overbygning. 

Basis er den økonomiske og materielle 

struktur, som præger samfundet. Den kapi-

talistiske økonomi og forholdet mellem pro-

letarer og bourgeoisiet hører til i Basis. 

Overbygningen er til en vis grad determine-

ret af Basis. Overbygningen er vores kultur, 

politik og ideologi. 
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Emile Durkheim 

Man skal ikke forsøge at forstå menneskers handlinger ud fra deres 

individuelle overvejelser, mente Durkheim, for alle individer var bundet 

af den tvang, som blev udløst af samfundets sociale struktur. 

I dag anser de fleste tvang som noget negativt, men det mente 

Durkheim ikke. Han opfattede den sociale tvang som det, der sikrede 

samfundet mod at gå til i et egoistisk kaos. 

Tvang var for Durkheim primært samfundets institutioner i form af 

værdier og normer. Durkheim er på linje med Marx blevet beskyldt for 

at overse individets muligheder for at handle selvstændigt/uafhængigt 

i forhold til de gældende strukturer. Det som af andre blev opfattet 

som et individs frie valg, så Durkheim som udtryk for en indre tvang, 

hvor individet havde gjort de ydre værdier til sine egne og handlede 

derefter. 

Durkheim sammenlignede samfundet med den menneskelige organisme, og så det derfor som et selv-

regulerende system, hvor de enkelte dele kun gav mening som en del af helheden.  

I modsætning til den menneskelige organisme var samfundets enkeltdele – individerne - dog bevidste. 

Hele samfundet havde også, ifølge Durkheim, en kollektiv bevidsthed. Og det var netop den kollektive 

bevidsthed der blev presset af samfundsudviklingen i det moderne samfund. Arbejdsdeling og speciali-

sering skabte livsvilkår, der ikke længere var så ens. Urbaniseringen ødelagde de nære bånd, som 

havde eksisteret i landsbyfællesskabet. 

David Émile Durkheim (15.april 
1858 - 15.november 1917) 
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Men Durkheim opfattede ligesom Marx industrialiseringen som et stort fremskridt. De nye produktions-

forhold skabte øget vækst og individualisering. Men udviklingen fik også nogle uheldige konsekvenser. I 

det traditionelle samfund eksisterede der ifølge Durkheim en mekaniske (automatiske) solidaritet. Den 

øgede individualisering som bl.a. var en konsekvens af arbejdsdelingen medførte øget afhængighed, 

derfor opstod der nu en organisk solidaritet. 

 
Solidaritet 

Mekanisk solidaritet: I traditionelle samfund skaber lighed i arbejde, liv og tro en stærk 

kollektiv bevidsthed. Ligheden er det bindemiddel, der holder samfundet sammen. 

Organisk solidaritet: I moderne samfund skaber arbejdsdelingen individualisme, men 

også afhængighed af andre samfundsmedlemmer. Afhængigheden er det bindemiddel, 

der holder samfundet sammen. 

 

Systemet var dog ikke mere selvregulerende, og den organiske solidaritet ikke stærkere, end at sam-

fundet bar præg af tendenser til at falde fra hinanden. Durkheim var meget bekymret for den stærke 

individualisme og betonede nødvendigheden af at skabe en "moralsk individualisme". 

Durkheim afviste liberalismen som samfundsmodel og foreslog i stedet både konservative og mere so-

cialistisk inspirerede ideer for at løse de problemer, han så i det moderne samfund. Han ville styrke fa-

milien og skolen for at skabe mere samhørighed, men også gennemføre en økonomisk regulering af 

markedskræfterne. 
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Anomi 

Et af Durkheims centrale begreber er anomi, som betyder normløshed eller normsammenbrud. Folk der 

blev arbejdsløse mistede samtidig deres sociale netværk. Det kunne skabe en oplevelse af, at man ikke 

levede op til samfundets krav og føre til anomi. 

Durkheim var selv ateist – alligevel beklagede han den religiøse svækkelse i samfundet, fordi den netop 

var med til at styrke de opløsningstendenser han frygtede. Den fælles dyrkelse af kirkens symboler og 

deltagelse i ritualer som bryllup, dåb og begravelse m.v., kunne medvirke til at styrke fællesskabet. 

 

Max Weber 

Dyrkelsen af de nye kapitalistiske værdier kunne ifølge sociologen Max Weber 

delvis tilskrives den protestantiske tro. I mange religioner anses rigdom og et liv 

i luksus som syndigt, men for mange protestanter var det et tegn på Guds vel-

vilje. 

Weber interesserede sig især for individets sociale handlinger. Han satte fokus 

på begrebet rationalitet, som et middel til at opnå sine mål. Den der baserede 

sine handlinger fx på traditioner eller religiøse værdier handlede ifølge Weber 

ikke rationelt. Men i kapitalismen er markedskræfterne netop baseres på rationel 

tænkning. Men rationaliteten herskede også (det var i det mindste idealet) på områder som videnskab, 

administration og kunst. 

Maximilian Weber (21. april 
1864 i Erfurt - 14. juni 1920 
i München) var en berømt 
tysk økonom og sociolog. 
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Det øgede fokus på rationalitet gjorde verden mere kalkulerbar og forudsigelig, men Weber var også 

foruroliget over de konsekvenser udviklingen skabte for det enkelte individ. I takt med den øgede (ratio-

nelle) forståelse af verden mistede man troen (og overtroen) på guddommelig vilje og en højere mening 

med livet. 

Webers bekymring og kritik kom til udtryk i begreberne ”rationalitetens jernbur og meningstab”. I det 

moderne samfund var mennesket spærret inde af den udvikling man selv havde sat i gang. Den tekno-

logiske udvikling havde gjort det muligt at beherske naturen, men samtidig forsvandt de hidtidige værdi-

er, idealer og meningen med livet. 
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Det traditionelle og det moderne samfund 

 Det traditionelle samfund Det moderne samfund 

Økonomi og produk-
tion 

Landbrug, naturalieøkonomi.  
Lav arbejdsdeling. Lokal handel. 

Industrialisering, kapitalistisk national-
økonomi. Høj arbejdsdeling. 

Basis for rigdom Jordejendom. Råvarer og produktionsapparat. 

Teknologi Simple redskaber.  
Håndkraft og trækdyr. 

Maskinel produktion. 
Fossile brændstoffer. 

Politisk organisering 
og styreform 

Fyrstestater. Adels- eller enevælde. 
Lokalt styre, præster ofte centrale. 

Nationalstater. Demokratisering. Cen-
tralisering, embedsmænd centrale. 

Livsform Simpelt, manuelt arbejde i landsbyfæl-
lesskaber. 

Manuelt og funktionær i storbyer. 

Herskende værdier/ 
Kultur 

Religion og naturgivent hierarki. 
Standsulighed. Konservatisme. 

Rationalitet og formel Lighed.  
Erhversulighed. Liberalisme. 

Tidsopfattelse og for-
hold til naturen 

Cyklisk tid. Fokus på fortiden. 
Afhængig af naturen. 

Lineær tid. Fokus på nutiden. Beher-
skelse af naturen. 

Central sektor Det civile samfund. Markedet (penge) og staten (lov). 

Kilde: SamfNU - systime  
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Det postmoderne samfund 
Fra 80erne begyndte det postmoderne gennembrud 

Det moderne samfunds gennembrud kan tidsfæstes til 1870. Modernismen begynder med "Guds død" 

(Nietzsche). For det modernistiske menneske, er jeg’et fremmedgjort - både over for sig selv og over for 

omverdenen. 

Lyotards store og små fortællinger 
Postmodernismen kan beskrives med den franske postmodernist J. F. Lyotards (1924-98) hovedtanker: 

Lyotard argumenterer for, at de "tre store fortællingers" tid er forbi. 

De tre store fortællinger er kristendommen, nationalismen og marxismen. 

En stor fortælling skal tilfredsstille det grundlæggende spørgsmål hos det enkel-

te individ: Hvem er jeg? 

Forældrene socialisere/fortæller barnet: Du er kristen eller du er kommunist. 

Disse fortællinger bryder i følge Lyotard sammen i vor tid. Ingen overordnede 

totalitære ideologier, filosofier eller livssyn kan længere bruges. Hegel, Marx 

eller Freud - alle systemer der forsøger at forklare livet ud fra en helhedsforstå-

else bryder sammen. 

I stedet for disse overordnede kollektive mytiske rammer for det enkelte individs 

Jean-François Lyotard 
(August 10, 1924 – April 
21, 1998) var fransk filo-
sof. 
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forståelse af sig selv, har man i den postmoderne tid kun små fragmentariske individuelt organiserede 

fortællinger. Det er nu op til hvert enkelt individ at skabe sin egen lille livsfortælling - vælge sin egen 

livshistorie. 

Kilde: Tankens agt – Vestens idehistorie. Lindhardt og Ringhof, København 2006. 

En mindre forhåbningsfuld version af det postmoderne  
er formuleret af Jean Baudrillard1

Teori 

 (f. 1929). 

For at forstå og beskrive samfundsudviklingen efter 1970’erne opstiller den 

franske sociolog Jean Baudrillard1 fra midten af 1970’erne tre historiske perio-

der2

Det pre-moderne samfund, som Baudrillard opfatter som opbygget omkring 

symbolske værdier. 

Det er befolkningens tro på symboler som religionen, konge eller kejsermagten, 

der former deres samfundsopfattelse og selvforståelse. Er man fattig, så er det guds vilje! Og det ac-

cepteres også, at magten er på meget få hænder. Demokrati er et ukendt begreb. 

:   

  

                                            
1 Jean Baudrillard (29. juli 1929 - 6. marts 2007) var en fransk sociolog, kulturteoretiker og filosof. Hans værker er ofte blevet tilknyttet 
postmodernisme og poststrukturalisme. 

2 Stanford Encyclopedia og Philosophy: Jean Baudrillard. First published Fri Apr 22, 2005; substantive revision Wed Mar 7, 2007 
http://plato.stanford.edu/entries/baudrillard/ 

Jean Baudrillard. 

http://plato.stanford.edu/entries/baudrillard/�
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Det moderne samfund, som Baudrillard beskriver som opbygget omkring produktion. I denne periode 

formes befolkningens samfundsopfattelse og selvforståelse af deres rolle i produktionsprocessen. En 

fabriksarbejders selvforståelse rummer bl.a. opfattelsen af at være undertrykt eller udnyttet. 

Denne epoke er analyseret af alverdens sociologer, antropologer og filosoffer. Mange, også Baudrillard 

har analyseret samfundsforholdene i denne periode ud fra marxistiske teorier. Han mener nu, at det 

moderne samfund var kapitalismens og borgerskabets epoke, hvor arbejderne blev udnyttet, men at 

denne samfundsmodel nu er erstattet af den postmoderne epoke. 

Det post-moderne samfund, som Baudrillard fremstiller som et samfund opbygget omkring ”Simulati-

on3”. 

Baudrillard ser på forholdet mellem simulation og virkelighed, og den pointe han ønsker at understrege 

er, at simulationen har overtrumfet virkeligheden. En fortolkning af Baudrillards opfattelse kan beskrives 

i en simpel model4

 

.  

Når ”reality” erstattes af ”simulation” skaber det en kædereaktion, hvor 

den simulation der er trådt i stedet for virkeligheden nu ikke skaber an-

det end mere simulation. 

                                            
3 Simulation er en imitation af noget virkeligt, tingenes tilstand eller en proces. At simulere er at lade som om, forstille sig, foregive, skrøm-

te. Den store Danske Encyklopædi. Gyldendal 2004. 
Baudrillard definerer simulation som "en udvikling af modeller af virkeligheden uden oprindelse eller realitet: en hyperrealitet." Og det er 

netop i USA, han mener at finde den højeste grad af hyperrealitet. 

4  http://www.usp.nus.edu.sg/cpace/theory/Mobius/sim.real.html 
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This "fall" into simulations is exacerbated by the masses and media. The public prefer spectacles to re-

ality. We would rather go to Disneyworld than to work. When we watch the news, we would rather be 

entertained than informed. The consequence of this preference is that reality loses its status, and that 

the effectiveness of simulation is greater than the potency of reality. 

 

I det post-moderne samfund er det ”tegn” der definere menneskers sociale placering.  

”I vores perception træder virkeligheden så at sige i baggrunden til fordel for "simulakrer" (et af Baudril-

lards nøgleord) dvs. skinbilleder eller tegn, som illuderer henvisningen til virkeligheden.” 

I et informationssamfund, hævder Baudrillard, dominerer medierne vores oplevelse af virkeligheden. 

Medierne formidler tegn og billeder, som bestemmer vores menneskelige relationer, moden, kunst, mu-

sik o.s.v., fordi de bliver opfattet som ægte – selvom de reelt erstatter den virkelige virkelighed5

 Som det er illustreret i modellen, så genbruges tegnene og de skaber nye tegn i en selvforstærkende 

simulerings proces. 

. 

Et andet nøglebegreb i Baudrillards teori er ”hyperreality6

                                            
5 Fra forordet til AMERIKA. Jean Baudrillard. Informations forlag. November 2004. 

” (noget der ligger over det reelle/virkelige). 

Udtrykket beskriver et samfund præget af ”simulation”, hvor ”tegnenes rolle” har erstattet den betydning 

menneskets placering i produktionslivet havde i det moderne samfund. 

6 Stanford Encyclopedia og Philosophy: Jean Baudrillard 
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Det postmoderne samfund er hyperrelt – derfor skaber forlystelser/underholdning, information og kom-

munikationsteknologi oplevelser, der er mere intense og medrivende end scenerne i det almindelige liv 

samt de normer der strukturerer det almindelige liv. 

Det hyperreale betyder, at Disneyland og andre forlystelsesparker, TV-sport fremstilles som mere virke-

lige end virkeligheden … når det sker så betyder det, at normerne fra den hyperreelle verden også 

kommer til at kontrollerer menneskers tanker og adfærd, mener Jean Baudrillard. 

I den postmoderne verden flygter individet fra ”the ”desert og the real”” og ind i den ekstase der kan fin-

des i computerens, mediernes hyperreelle verden. 

Ved begyndelsen af USA’s krig mod Irak benyttede den amerikanske filminstruktør Michael Moore 

sin takketale for modtagelsen af en Oscar til at rase over præsident Bush: "Vi lever i fiktive tider", 

råbte han, "hvor vi har fiktive valgresultater, som medfører valget af en fiktiv præsident. Vi lever i 

en tid, hvor vi har en mand, der sender os i krig af fiktive grunde7

Efter den første Irak-krig i 1991 udgav Baudrillard et essay med den overraskende titel "La Guerre 

du Golfe n’a pas eu lieu" (Golfkrigen fandt ikke sted). Pointen var, at krigen ikke fandt sted andre 

steder end i medierne. Det var et forsøg (endnu et) på at få os til at åbne øjnene for mediernes 

store og ofte manipulerende betydning for vores oplevelse af virkeligheden. 

" 

 

  
                                            
7 AMERIKA. Jean Baudrillard. Informations forlag. November 2004. 
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Centrale begreber til forståelsen af det postmoderne samfund er: 

• Aftraditionalisering 

• Individualisering 

• Refleksivitet 

Vi skaber vores egne ofte små og midlertidige traditioner. De hidtidige (historiske) traditionerne føres 

kun videre, hvis vi har lyst til det, så det er ikke længere muligt at henvise til, at "sådan plejer vi at gøre". 

Det kan ofte skabe utryghed – især hos de lidt ældre. Og generelt skaber det en mindre sammen-

hængskraft i samfundet. 

 

Det er ikke længere ”pligten” der styrer vores adfærd, og vi følger ikke længere automatisk fællesskabet 

traditioner og normer. 

Der er sket en individualisering, så vi hele tiden reflektere over, hvad vi har lyst til! Alt kan diskuteres. Alt 

kan (hvis vi vælger det) være anderledes. 

Det er en af årsagerne til at mange oplever en grundlæggende tvivl og usikkerhed. 

 
Den klassiske kernefamilie er forsvundet 
Familien var tidligere holdepunktet for de faste normer og værdier, fx familiesammenhold og traditionelle 

kønsroller. Men med postmodernismen er den klassiske kernefamilie forsvundet, så vi skal selv til at 

skabe vores identitet gennem individuelle valg. 
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Identitetsdannelsen er en refleksiv proces. Den afspejler vores holdninger og handlinger, som i det 

postmoderne samfund er præget af den individualitet, som er nødvendig i et samfund præget af mobili-

tet, fleksibilitet og omstillingsparathed. 

Men i det postmoderne samfund er det langt fra alle der frit kan skabe deres identitet. Formelt har man 

frihed til at vælge det man vil, og til at blive det, man vil. Men ikke alle har tilstrækkelige resurser, til at 

klare friheden, med alle dens valg og ansvar. 

Hvis man marginaliseres i det postmoderne samfund kan det være et specielt hårdt slag fordi de fleste 

mener, at vi har alle muligheder, og dermed kun kan bebrejde sig selv, hvis man ikke har succes. 

Det er dog fortsat vigtig at være opmærksom på de samfundsstrukturelle forhold som fattigdom, diskri-

mination og manglende uddannelsesmuligheder, som er nogle af de forhold, der gør, at man ikke frit 

kan vælge sin skæbne. 

  

 
Postmoderne eller senmoderne! 
Alle sociologer er enige om, at der er sket markante samfundsforandringer i de seneste tiår. Men er der 

tale om en helt ny samfundstype: et post (efter) moderne samfund, der efterfølger det moderne sam-

fund, eller er der blot tale om en særlige sen (fase) moderne fase af det moderne samfund hvor væsent-

lige dele af det moderne samfunds tankegods lever i bedste velgående. 
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Anthony Giddens 
I 1994 præsenterede sociologen Anthony Giddens en ny samtidsdiagnose. Han beskrev vores tid som 

den senmoderne eller post-traditionelle verden.  

Det senmoderne menneske har ifølge Giddens mange valgmuligheder, i modsætning til præmoderne 

samfund, hvor man fx troede ubetinget på Gud som autoritet og accepterede klasseforskellene uden 

undren. 

Ifølge Anthony Giddens skal det moderne menneske hele tiden træffe valg om, 

hvad det vil være og gøre ud fra de mange muligheder, som bl.a. medierne er 

med til at tilbyde.  

Disse valg er med til at skabe ”selvidentitet” hos mennesker i den senmoderne 

vestlige verden. 

Tidligere var mennesker i udpræget grad påvirket af de traditioner, der herske-

de i lokalområdet. Religiøse normer, familie- og lokale landsbytraditioner osv. 

var tidligere de primære kilder til dannelse af meninger og identitet blandt men-

nesker.  

I den senmoderne vestlige verden er disse faste traditioner under opløsning, og 

identitet er derfor ikke længere noget forudbestemt, men noget det enkelte 

menneske selv må skabe gennem sociale relationer samt de valg og handlinger man foretager i sit liv. 

Identitet opfattes som noget der konstrueres. 

Socialisering i en individualiseret kultur er kendetegnet ved værdipluralisme, hvor der ikke findes urok-

kelige svar på hvad der er rigtigt, og hvad der ikke er, i samme grad som tidligere. Man bliver allerede 

Anthony Giddens, Baron 
Giddens (født 18. januar 
1938). Britisk sociolog 
som blandt andet har 
været en vigtig ideologisk 
inspirator for New Labour. 
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som børn tvunget til at være refleksive og stille spørgsmålstegn ved verden, og bliver stadigt tidligere 

nødt til selv at finde vej i moderniteten, og skabe sine egne værdier. 

Den primære forskel på den præmoderne samfundstype og den moderne, er det moderne samfunds 

dynamiske karakter. Det moderne ændrer sig i et ekstremt omfang og med en hastighed, dybde og in-

tensitet, som ikke er set tidligere. 

Derfor er de dominerende dynamikker i Giddens modernitetsanalyse: 

Adskillelse af tid og rum 

I præmoderne samfund faldt rum og sted sammen, mens der i det moderne samfund sker der en adskil-

lelse. Denne adskillelse er tydelig ved eksempelvis kommunikation over internettet, hvor samtalepart-

nerne befinder sig på vidt forskellige steder. I denne form for interaktion skabes der et mentalt møde-

rum. Men dette rum kan man ikke henvise til geografisk, da det er en ren mental proces. 

Etablering af mentale rum er et af de tydeligste kendetegn ved mange af de moderne medietyper. 

• Mens forældrene er på arbejde, og kommunikerer på tværs af tid og rum med folk i andre lande er 

børnene i skole, hvor de bruger internettet i samfundsfag, for at finde informationer om de politiske for-

hold i Afrika. 

Udlejring 

I de præmoderne samfund var institutioner og handlinger indlejrede i lokalsamfundet. Det moderne sa-

mefunds øgede grad af specialisering betød, at de sociale relationer blev løftet ud af lokale interaktions-

kontekster og genskabt på tværs af tid og rum. 
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Giddens skelner imellem to typer af udlejringsmekanismer, der også kaldes abstrakte systemer. 

Den første mekanisme benævnes symbolske tegn. Ved symbolske tegne forstås udvekslingsmedier, 

som har en standardværdi, og som kan ombyttes med hinanden på tværs af forskellige sammenhænge. 

Et eksempel er penge. 

Den anden type udlejringsmekanisme er de ekspertsystemer, der omgiver os. I det præmoderne sam-

fund forstod man, hvordan de tekniske hjælpemidler og samfundets institutioner virkede og hang sam-

men, men teknologiudviklingen i det moderne samfund har gjort det for kompliceret at rumme alle detal-

jer. Det betyder, at man i det moderne samfund er nødt til at gøre brug af hjælpemidler, som man ikke 

forstår 100 %. Når man tager bussen begiver man sig ind i et netværk af ekspertsystemer, som har mu-

liggjort konstruktionen af bussen, vejenes konstruktion og udviklingen af selve trafiksystemet. 

 

Modernitetens refleksive karakter 

En af konsekvenserne af, at vi lever i et informationssamfund er, at man hele tiden bliver nødt til at fore-

tage revisioner af de informationer man får, samt de ting man tror på. Kendetegnende for det moderne 

samfund er, at det, der var en uomgængelig sandhed i går, sagtens kan vise sig at være forkert i mor-

gen.  

Man kan altid finde en eller anden ”ekspert”, der mener det modsatte. Denne uoverskuelighed fordrer 

en større grad af refleksivitet hos den enkelte. 

Refleksivitet 
Påvirkninger fra eksperter. 

Skabes via medier tv, radio, Internet, politik 
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Har indvirkning på vores liv fx 

- Parforhold 

- Livsstil 

- Børn og opdragelse 

- Forhold til systemerne. fx kommunen, institutionen. 

* Listen rummer kun eksempler. 
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Socialisering 
Den indlæringsproces, hvor barnet og den unge tilegner sig de sociale normer, værdier og adfærds-

mønstrer kaldes socialisering. 

Hvem er vi? Hvorfor udvikler vi os forskelligt?  
Hvad ville der ske med en nyfødt, hvis man straks efter fødslen anbragte barnet i et sterilt rum, isolere-

de det fra al kontant med mennesker og alene sørgede for føde og beskyttelse mod kulde? 

Forsøget er heldigvis aldrig blevet gennemført, men man kan forestille sig, at evnen til at kommunikere 

aldrig ville udvikle sig til andet end grynt, gråd og uforståelige skrig! 

Det at kunne meddele sig til omverden er ikke en medfødt evne, men noget både børn og voksne lærer 

gennem hele livet. Denne læreproces kaldes socialisering. 

 

  

 

 

  

 
 

Den sproglige socialisering 

Et barn lærer at tale ved at efterligne andre. Når barnets mor 1456 gange har sagt: "Nu skal mor gi´ dig 

Dobbeltsocialisation 

I det postmoderne samfund taler man om dobbeltsocialisation, idet børnene i førsko-

lealderen både opdrages i hjemmet og i institutioner som vuggestue og børnehave.  

Barnet opdrages begge steder, og normer, værdier og adfærdsmønstre kan godt være 

forskellige. Det kan udløse rollekonflikter hos barnet når det skal begå sig i forskellige 

arenaer med forskellige forventninger. 
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en tør numse", så finder det ud af, at lyden mor må have noget at gøre, med den person, som hele tiden 

er der - og på et eller andet tidspunkt kommer så det første forsøg… mooar! 

Endnu er det kun en spændende lyd, men barnet registrerer, at lyden udløser en belønning. Et knus, et 

smil eller glæde. Så det må også prøves på far. Mooar - men nu er reaktionen anderledes, mennesket 

peger på sig selv ryster smilende på hovedet og siger: "faaar". 

Processen gentager sig og der kommer mange nye ord til - som barnet efterhånden kan bruge med en 

vis sikkerhed, så omkring 3-5 års alderen har barnet udviklet et sprog, selvom det endnu kun har et me-

get begrænset ordforråd. 

Men ord som, ja, nej, godt, fy, kom, se, spis, stor, lille, dreng, pige, far, mor, sove… er helt 

sikkert på plads - og barnet forstår ordenes betydning. Nu er der derfor basis for at be-

gynde den del af socialisationen, som primært bygger på anvendelse af sproget. 

Det der nu skal læres er sociale normer, roller, holdninger og værdier. Målet er at bar-

net skal lære at finde sin plads og fungere i familien, blandt kammerater og andre voksne. 

Men socialisationen er en livslang proces som kan opdeles i tre trin: 

Børneopdragelse - forældre, bedsteforældre, kammerater 

Uddannelse - lærere, forældre, kammerater 

Kulturoverførsel - alle mennesker vi omgås som børn og voksne 

Socialisationen er en kollektiv proces - hvor mange påvirker det enkelte individ. Man kunne også kalde 

det en mental programmering, som sikre, at mennesker kommer til at tænke og handle nogenlunde for-

udsigeligt. Men også kun nogenlunde, for selv i et lille og homogent samfund som det danske eksistere 
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der både en kerne af fælles sociale normer, roller, holdninger og værdier, som næsten alle anerkender, 

men også nogle, som kan være meget forskellige! 

• I det postmoderne samfund er socialisationsprocessen blevet mere mudret. Man kan væl-

ge mellem flere forskellige identiteter og roller – selvom der bestemt ikke er frit valg på alle 

hylder. Men at finde sin identitet handler om at finde en gruppe, hvis normer og værdier man 

kan identificere sig med. 
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Sociale normer 
 

En social norm beskriver den adfærd der er acceptabel, når man skal handle i en bestemt situation. "Du 

må ikke slå andre", "du skal være høflige overfor voksne", det er eksempler på generelle sociale nor-

mer. 

"Du skal bede aftenbøn, og takke Gud inden du sover", det er et eksempel på en speciel norm, som 

ikke gælder alle, men kun dem, der aktivt bekender sig til den kristne tro. 

Men fælles for de sociale normer gælder det, at de i begyndelse læres gennem sanktioner. Der kan væ-

re tale om både straf og belønning. Slår et barn andre udsættes det for straf - bliver skældt ud, får frata-

get lørdagsslikket, får stuearrest eller klø - selvom det er forbudt!  

Men efterhånden føler man at de normer man er blevet socialiseret til er blevet en del af en selv. Derfor 

bliver normerne nu overholdt, fordi man selv ønsker det og ikke på grund af ydre kontrol. 

En norm er ofte så indarbejdet i det enkelte individ, at der kan opstå alvorlige normkonflikter hvis man 

tvinges til eller selv ønsker at afvige fra en norm, som man hidtil har fulgt. En ung der er opdraget i et 

stærkt religiøst hjem, hvor man hverken ryger, drikker eller bander kan komme ud i en voldsom konflikt, 

på sin arbejdsplads, under sin uddannelse eller i nye kammeratskabsgrupper, som ikke er opdraget 

med de samme normer. Ønsket om at være og opfører sig som "de andre" ligger dybt i de fleste. Man 

frygter at blive udstødt fra de grupper, som man gerne vil være sammen med. Derfor vælger de fleste at 

droppe de normer, som vanskeliggør samværet med nye mennesker. Men det kan udløse voldsomme 

indre konflikter, især hvis familien (og det sker meget ofte) ikke kan acceptere normskiftet. 
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Sociale roller 

Sociale roller kan opfattes som summen af en lang 

række normer, som hører til en særlig position 

eller rolle. Alle mennesker har en bestemt 

rolle i alle de grupper de indgår i. 

 

• I kammeratskabsgruppen har en f.eks. rollen som den friske, morsomme og charmerende. Til den rolle 

knytter der sig et bestemt sæt af normer. 

 

• I familien har moren en bestemt rolle. Hun har hovedansvaret for omsorg og husholdningen! Her be-

skriver jeg dog kun en rolle, som stadig varetages af kvinderne i de fleste hjem. Men heldigvis har her 

en rolle, som siden rødstrømperne i 60'erne startede oprøret mod de fastlåste kønsroller, trods alt har 

ændret sig betydeligt. 

• Under uddannelsen og i arbejdslivet har vi også hver vores roller. En er den flittigste i klassen en an-

den den dygtigste. En er den pligtopfyldende og flittige medarbejder, en anden den der sørger for, at det 

sociale liv på arbejdspladsen fungerer. 

Meninger 

Meninger er i høj grad også et resultat af socialiseringen. En mening er udtryk for et standpunkt til andre 

mennesker eller en bestemt adfærd. Hvis man har det samme standpunkt hver gang et bestemt 

spørgsmål dukker op - taler man om stabile meninger - men ofte er vores standpunkter ustabile, og der-

for vil det ofte være muligt at påvirke vores meninger gennem kommunikation. 
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Holdninger  
Holdninger er også en slags meninger eller standpunkter. Men de adskiller sig ved, at være generelle 

og omfatte alle i en bestemt gruppe. Nogle mener f.eks. at alle skotter er nærige eller at alle Romaer 

stjæler. 

Værdier  
Værdier hos det enkelte menneske formes også som et resultat af socialiseringen. Men hvor en social 

norm ofte kan identificeres som kommende fra f.eks. forældrene eller kammeratskabsgruppen, så er det 

enkelte menneskes værdier resultatet af den samlede sum af socialisering, erfaringer og selvstændige 

vurderinger. Alle disse påvirkninger former hos den enkelte et billede af, hvad man sætter pris på f.eks. 

med hensyn til menneskelig adfærd, menneskelige 

egenskaber og holdninger. 

"Den der ikke er socialist som ung, har intet hjerte, og 

den der ikke er konservativ som gammel har ingen 

hjerne"! 

Denne floskel er udtryk for den opfattelse, at de fleste 

mennesker skifter værdier igennem livet. At værdierne 

er knyttet til alder og social position. 

Arv og miljø 

Engang var der en voldsom strid mellem de menne-

sker, som henholdsvis påstod, at det var individets ar-

veegenskaber der bestemte den enkeltes udvikling og 
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levevilkår og dem som mente, at det var den sociale påvirkning - miljøet - der var den afgørende faktor. 

Den sidste gruppe vandt slaget (i det mindste i den vestlige udviklede del af verden). Den egentlige ta-

ber var kirken, som gennem årtusinder havde fastholdt, at skæbnen eller guds vilje bestemte den enkel-

tes liv. Gud havde på forhånd bestemt den enkeltes livsforløb. 

I dag er det en anerkendt opfattelse, at det er opvækstvilkårene, og de ressourcer familien og samfun-

det stiller til rådighed for det enkelte individ, som spiller en afgørende rolle for ens levevilkår. Dog tillæg-

ges "arven", de genetiske forudsætninger også en rolle. 

Grafisk kan det enkelte individs udvikling beskrives som resultatet af de her viste påvirkninger og forud-

sætninger. 
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Kultur og socialisering 
"Kultur er Vaner". Sådan definerede Hartvig Frisch begrebet i bogen "Europas Kulturhistorie", der ud-

kom i 1928. Frisch definerer først og fremmest kultur som de traditioner, der skaber samfundets sam-

menhæng og kontinuitet. 

Andre definitioner på kultur 

• Kultur er idealer, værdier og livsregler. 
• Kultur er social arv og traditioner, der gennem socialiseringen gives videre til kommen-

de generationer.  
• Kultur er et fletværk af ideer og tillærte vaner, som forhindrer pludselige indskydelser og 

adskiller mennesker fra dyr.  
• Kultur består af et mønster af ideer, symboler og adfærd. 

 
Disse definitioner adskiller sig reelt ikke meget fra: "Kultur er Vaner". Og de skaber ikke større klarhed. 

Begrebet kultur er stadig meget uhåndgribelig.  

  

Når en sygdom ikke skyldes en eller få, men en kombination af mange faktorer taler man indenfor læ-

gevidenskaben om "et syndrom". Sjögreens Syndrom er fx en bindevævssygdom forårsaget af en lang 

række faktorer - hvis indbyrdes relationer man ikke kender 100 %. 

Et bestemt samfunds kultur kan også kaldes et syndrom, eller en samling af faktorer, der tilsammen karak-

teriserer en bestemt kultur. Nogle af disse faktorer er meget faste elementer, andre kan være mere flygtige: 
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Kulturen er den sociologiske betegnelse for tillært adfærd - en adfærd, som mennesket ikke er blevet 

givet ved fødslen, og som heller ikke er nedlagt i dets celler, men må læres på ny i hver ny generation. 

Nogle af kulturens meget faste 
elementer som fx: 

Nogle af kulturens mere flygtige  
elementer som fx: 

Sprog 

Religion 

Historie 

Familieformer 

Ære 

Moral 

Værdier 

Mode 

Identitet 

Kunst 

Tænkning 

Videnskab 

Politik 

Jura 

Normer 

Teknologi 

Idealer 

Livsformer 

Børneopdragelse 

Dannelse 

Seksualitet 

Boligformer 
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Men der kan identificeres forskellig adfærd i de mange subkulturer, som i dag kan forekomme i et mo-

derne samfund fx: Legekultur, fodboldkultur, trafikkultur, voldskultur, rockerkultur, politisk kultur, bøsse-

kultur, musikkultur, national kultur. 

Der kan både eksistere harmoni og konflikt mellem de forskellige subkulturer. 

 

Den tyske filosof Peter Sloterdijk har i slutningen af 1900-tallet vittigt sagt, at mennesket er det væsen, 

som har haft den letsindighed ikke at lade sig føde som dyr.  

Vi fødes til en verden, i hvilken intet er givet på samme måde som for dyret, og dyrets kompasnål, in-

stinktet, er erstattet af vor egen usikre opfindsomhed.  

Vores adfærd er ikke programmeret, men friere og mere variabel, tillært og overført fra individ til individ, 

fra generation til generation, indtil der er skabt et omfattende system af begivenheder og betydninger, 

der ikke kan fattes med sanserne alene. Det er dette sidste, der i ordets mest elementære forstand ud-

gør definitionen på kultur. 
Den store Danske Encyklopædi. Gyldendal. 

  

Dansk kultur - kultur som fælles identitet 

Der findes ingen universelt gyldig kultur. Hvert folk har sin egen kultur, sin ånd, på dansk somme tider 

kaldt folkesjæl. Det betyder samtidig, at intet folk kan dømme et andet efter sine egne målestok, og intet 

folk kan tvinges til at underordne sig en anden kulturs krav. (Og dog bestiller verdens stormagter, dikta-

torer og religiøse fanatikere ikke andet) 
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Dansk kultur er "det syndrom" eller "den komplekse helhed", der omfatter viden, tro, kunst, moral, lov, 

skik og brug og alle andre former for evner og vaner, som et menneske tilegner sig (tillært adfærd) som 

medlem af det danske samfund. 

 

I 1951 opfordrede FN den franske antropolog Claude Lévi-Strauss til at give sit bud på mulige kultur 

eller raceforskelle. 

I en tekst med titlen "Race og historie", fastslog han, at de forskelle, der eksisterer mellem de forskellige 

kulturer, ikke skyldes race, men forskellige geografiske, historiske og sociologiske betingelser, der ikke 

kan henføres til menneskets anatomiske eller fysiologiske konstitution eller til hudfarver som sort, gul 

eller hvid. Lévi-Strauss slog også fast, at der ikke fandtes nogen civilisation eller kultur, som kunne tjene 

som model for andre, fordi den repræsenterede et højere udviklingsstadium. Kulturernes forskelle bun-

dede ikke i, at de befandt sig på forskellige udviklingstrin. De var fuldgyldige verdener i sig selv og måtte 

alle anses for ligeværdige. 
Den store Danske Encyklopædi. Gyldendal. 

Tager man udgangspunkt i nogle af de mere varige kulturelementer: Sprog, religion, historie, familie-

former, ære, moral, værdier - så er det indlysende, at mennesker der af den ene eller anden grund er 

indvandret til Danmark, ikke har haft mulighed for at tillære sig hverken de faste eller de mere flygtige 

danske kulturelementer. 

 

Den erkendelse deler den ikke indvandrede del af den danske befolkning: Et overvældende flertal me-

ner, at forskellige kulturer har det bedst, hvis de lever adskilt. Men herefter skilles vandene: Den ene 

part forestiller sig et kulturelt set "rent" eller homogent samfund - hvor de fremmede skal integreres og 
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assimileres. Den anden part accepterer/ønsker et multikulturelt samfund (pluralistisk integration), hvor 

forskellige kulturelle grupper lever sammen uden at indgå i nogen smeltedigel, hvor de gensidigt påvir-

ker og transformerer hinanden. 
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 Socialiseringsmodeller 

Mennesker har altid søgt og fundet forklaringer på, hvorfor vi handler som vi gør. 

Meget længe før sociologer begyndte at bruge begrebet socialisering kunne man konstatere at to børn 

født på nøjagtig samme tidspunkt og sted kunne udvikle sig meget forskelligt. 

I dag ved vi, at der eksisterer et dialektisk samspil mellem individets socialisering og den kultur som 

omgiver individet. 

Den eksisterende kultur er en ramme omkring processen og påvirker helt sikkert individets socialisering, 

men de individer der socialiseres påvirker og forandre også den eksisterende kultur. 

 

Den første model 

Som med så meget andet ufor-

klarligt mente man også engang 

at det enkelte menneskes hand-

legrundlag på forhånd var fast-

lagt af gud ligegyldig om man 

troede på den hedenske gud 

Thor, Jesus, Muhammed eller 

Buddha. 

I modellen (på forrige side) sym-

boliserer de små firkanter, at man måske også havde enkelte andre forklaringer på det enkelte menne-

skes handlegrundlag. 
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Den anden model 

Der har altid været præster, medicin-

mænd, skriftkyndige og andre, som 

"vejledte individerne på guds vegne". 

Men da pavestaten vandt fodfæste i 

romerriget - vi er nu i perioden om-

kring år 200 efter Kristi fødsel - fik kir-

ken en afgørende samfundsmæssig 

magt, og helt op i 1800tallet var det 

paven, der kronede en lang række af 

Europas konger og kejsere. Det var nu dem der definerede og fortolkede individets handlegrundlag. 

 

I modellen symboliserer de mange små firkanter, at der ud over kirkens forklaringer var stadig flere 

verdslige forklaringer på det enkelte 

menneskes handlegrundlag.   

 
Den tredje model 

Rationalismen og oplysningstiden fra 

1600tallet frem til 1800tallet er en 

periode i Europas historie hvor man 

ved hjælp af filosofien og naturviden-
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skaben udvidede menneskets viden om verden og samtidig brugte disse resultater til at stille spørgsmål 

ved de førhen urokkelige autoriteter som kongemagt og kirken. 

I modellen symboliserer de små firkanter, at der nu er enighed om, at det hverken er kirken eller kon-

gen, men en lang række sociologiske faktorer der bestemmer menneskets handlemuligheder. 

 

 Den fjerde model 

Nu bliver der sat fokus på arv og miljø som forklaringsfaktorer. 

I modellen symboliserer de små firkanter, som ikke er indrammet som arv eller miljø faktorer, at man 

godt var klar over, at der stadig var en række sociologiske faktorer, som man endnu ikke havde kortlagt. 

 

I perioder fx omkring 1960 

mente man inspireret af de 

mange marxistiske sociologer 

(og det var dengang de fleste) 

at det var miljøet der havde 

den helt dominerende betyd-

ning for individets socialise-

ring. Man kunne altså ikke væ-

re "født" kongelig eller til at 

lede Danmarks største virk-

somhed A.P. Møller. 
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Den femte model 
Denne model bygger på den franske sociolog Pierre Bourdieus (1930 - 2002) tanker og teorier. 

 

Der er en sammenhæng mellem forældrenes sociale position og børnenes livsvalg og succes. Det er 

denne sammenhæng, der på dansk er blevet betegnet "social arv",  et begreb som Bourdieu har nuan-

ceret yderligere med begreberne "habitus", "felt" og "kapital", som kan bruges til at beskrive og analyse-

re de faktorer, som påvirker individets handlemuligheder. 
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Habitus 

Begrebet habitus kan oversættes til værdi- og normsystemer, kulturelle vaner eller holdninger som den 

enkelte - og mange enkelte i fællesskab - orienterer sig efter. Det er individernes habitus der ligger til 

grund for menneskers handlinger, de meninger de har, og de valg de træffer - deres praksis. Omgivel-

sernes strukturer genfindes i individet, som også selv er aktiv omskaber af disse strukturer. 

  

Opdragelsen bidrager også til formningen af habitus, men habitus er ikke (kun) produktet af opdragel-

sen som er en vigtig del af de objektive livsbetingelser, der former en habitus - især i den allerførste 

barndom. 

 Kapital 
Med kapital menes en værdi eller ressource som individet er i besiddelse af. Værdien af kapitalen af-

hænger af det felt, hvor den bringes i spil. Gennem sin kapital har individet mulighed for at opnå indfly-

delse på feltet og derved magt. 

 

Kapital eksisterer i tre grundformer: 

• Kulturel kapital 

• Økonomisk kapital 

• Social kapital 
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Eksempler på økonomisk kapital er penge og materielle goder. 

Kulturel kapital indbefatter dannelse og sproglige kompetencer, der er afgørende for at aktører kan 

begå sig i samfundets højere kredse, fx uddannelsessystemet. 

Social kapital henviser til den værdi man har i kraft af sit sociale netværk eller gennem medlemskab af 

en specifik gruppe. 

 

Social og kulturel kapital kan investeres og omdannes til økonomisk kapital og omvendt. Der er dog stor 

forskel på hvor svært det er at omdanne kapital - ofte kan det være meget vanskeligt og endda medføre 

spild af kapital. 

De tre grundtyper kan også fremtræde som symbolsk kapital. Fx kan en Mac computer (økonomisk 

kapital) også virke som et statussymbol (symbolsk kapital). 

Symbolsk kapital kan også være at have ære i et traditionelt samfund, eller at have høj uddannelse i et 

moderne samfund som Danmark. 

  

Ved at investere sin kapital kan en gruppe videreføre sin kapitalbeholdning fra en generation til den næ-

ste og dermed opretholde de sociale strukturer. Dette er, hvad Pierre Bourdieu kalder social reprodukti-

on. 

I de fleste samfiund er uddannelse den vigtigste faktor for opnåelse af økonomisk succes og magt, og 

for at kunne begå sig i uddannelsessystemets felt er det som centralt at besidde den rette anerkendte 

kulturelle kapital. 



 
266 

Børn fra ressourcestærke familier ejer netop denne kapital, idet deres forældre har investeret (tid eller 

penge) i at lære dem hvilke værdier, handlinger og færdigheder, der er anerkendte i feltet. Skolen sorte-

rer da de ressourcesvage børn fra og bidrager til at reproducere den eksisterende sociale orden, hvor 

der eksisterer et ulige magtforhold mellem dominerende og dominerede grupper. 

  

 

Felt 
Et felt er et socialt rum. De vigtigste felter er samfundets: 

• økonomiske felt 

• sociale felt 

• kulturelle felt 

• det religiøse 

• det litterære 

• det kunstneriske 

• mediefeltet 

• uddannelsessystemet 

• organisationer 
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Organisationer er også felter, og organisationskulturer er eksempler på, hvorledes de sociale relationer 

danner regler for individerne i felterne, som igen igennem deres ageren reproducerer organisationskul-

turerne.  

 

Der sker altså et samspil mellem individets habitus og felterne. Habitus vil udfolde sig forskelligt i for-

skellige felter. Et felt kan sammenlignes med et magnetfelt; feltet har indvirkning på de objekter og aktø-

rer, der trænger ind i det. Feltets grænser er der, hvor dets virkning ophører. 

I det felt, hvor interaktionen mellem mennesker finder sted, anvender individerne bestemte strategier 
med udgangspunkt i habitus.  

Det betyder, at selve interaktionen er medvirkende til at bestemme, hvilke strategier et individ anvender. 

 

Ifølge Bourdieu er sociologiens formål at analysere strukturerne i den sociale verden. Han ønsker at 

synliggøre relationerne mellem individerne og samfundet og de magtkampe som individer og sociale 

grupperinger fører mod hinanden for at tilgodeser deres interesser. 

Det helt centrale er, at samfundet ikke kan betragtes som en enhed, men som bestående af en række 

mindre sociale rum - felter. Man kan taler om det akademiske felt, det kunstneriske felt, uddannelsessy-

stemets felt, arbejdsmarkedets felt o.s.v..  

Disse sociale rum består af et netværk af sociale relationer bestemt af fordelingen af den magt og kapi-

tal (ressourcer), der er anerkendt i det pågældende felt. 

Felterne kan ifølge Bourdieu ses som forholdsvist autonome arenaer, hvor der hersker hver deres love, 

værdier og interesser. I det kunstneriske felt er det uddannelse og kulturel viden, der giver prestige, 
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mens økonomisk succes bagatelliseres. Feltet indeholder tillige spilleregler for, hvad der er rigtigt eller 

forkert, kaldet dets doxa. Disse spilleregler fastholdes gennem rekrutteringen til feltet, hvorigennem ny-

tilkomne socialiseres og tilpasses doxaen. Bourdieu bruger sine kapitalbegreber til at forklare, hvordan 

ulige adgang til materielle, sociale og kulturelle ressourcer skaber og reproducerer bestemte magt- og 

ulighedsformer i de sociale felter. 

Socialisering er den proces, hvor børn og voksne anspores og hjælpes til at udvikle de færdigheder, 

normer og personlighedsegenskaber, der er karakteristiske for det samfund eller den gruppe, personen 

tilhører. 

Socialiseringsprocessen er bestemt af mange faktorer, især familien og opdragelsen (primærsocialise-

ring), skolegangen (sekundærsocialisering), mediernes påvirkning, daginstitutionerne, deltagelsen i ar-

bejdslivet, arbejdsløshed samt økonomiske og kulturelle forhold.  

 

Mennesker fødes ikke, de dannes, skrev Erasmus af Rotterdam i 1529 (i De pueris instituendis, Om 

børneopdragelse). Det er i opdragelsen og i en lang række læreprocesser, at børn formes til samfunds-

væsener, og det er bag fællesskabets beskyttende mur, at mennesket midt i en fjendtlig natur udvikler 

en række træk, som i stadig stigende grad gør det til en biologisk outsiderfigur, en luksusartikel midt i 

overlevelseskampen. "Dets hoved blev bemærkelsesværdigt stort, dets hud bemærkelsesværdigt tynd, 

kvinderne bemærkelsesværdigt smukke, benene bemærkelsesværdigt lange, stemmerne bemærkel-

sesværdigt artikulerede, kønsdriften bemærkelsesværdigt kronisk, børnene bemærkelsesværdigt infan-

tile, de egne døde bemærkelsesværdigt uforglemmelige", som Peter Sloterdijk beskriver det i bogen Im 

selben Boot (1993). 
Den store Danske Encyklopædi. Gyldendal. 
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Sprogkoder 
"Du fjerner de ben fra bordet"! 

"Vær sød at tage de ben ned fra bordet, du ridser jo bordpladen, hvis du rammer den med dine sanda-

ler"! 

Forældre kan bruge forskellige sprogkoder for at opnå det samme resultat. Men valget af sprogkode har 

stor betydning for barnets socialisation. 

Den engelske sociolog Basil Bernstein har påvist, at netop forældrenes 

brug af forskellige sprogkoder har stor betydning for udviklingen af de 

sproglige færdigheder. I en typisk middelklassefamilie anvendes alminde-

ligvis en differentieret sprogkode, men der i en arbejderfamilie anvendes 

det, som Bernstein har kaldt en begrænset sprogkode. 

 

I den differentieret sprogkode lægger man stor vægt på at udtrykke sig sprogligt i stedet for at regulere 

barnets adfærd med fagter, ansigtsudtryk eller fysisk - ved f.eks. at ruske barnet eller straffe det med 

fysisk vold. Barnet lærer at reagere på sproglige signaler, allerede inden det selv er i stand til at udtryk-

ke sig. Der straffes og opmuntres med ord! 

I den begrænset sprogkode er det ofte det som ikke bliver sagt, der er den vigtigste kommunikation til 

barnet. Ansigtsudtrykket, når der siges "hold op", stemmelejet eller kropsholdningen. Barnet stimuleres 

ikke til at udtrykke sig sprogligt, og forældrene begrunder sjældent de ting, som de siger til barnet. 

Selvom alle børn i børnehaven, skolen og det videre uddannelsesforløb møder den differentierede 

sprogkode, så vil de, der er socialiseret med den begrænsede sprogkode få problemer. Fastholder en 

ung eller voksen den begrænsede sprogkode, så nytter det ikke at kommunikere til denne målgruppe 



 
270 

med forklarende, underbyggede lange sætninger. Det kan skabe frustrationer, voldsom irritation og 

mindreværdsfølelser, fordi mennesker med en begrænset sprogkode simpelthen ikke forstår budskaber, 

når der tales på den måde. 

Behov - Maslow 
Sociologer og psykologer har forsøgt at finde ud af, om menneskers behov er medfødte, eller skabt 

gennem vores socialisering og den sociale arv. 

Social arv 
Social arv handler om den formodning, at der er en sammenhæng mellem et individs so-

ciale baggrund og personens livsforløb. Fx kan man forklare kriminel adfærd med henvis-

ning til, en opvækst med kriminelle forældre. 

Men fokus på social arv betyder ikke, at vi med sikkerhed arver og vide-

refører vores forældres levemåde. 

Den franske sociolog Pierre Bourdieu (1930-2004) forklarer den sociale 

arv gennem sine begreber om kapital. Ethvert menneske besidder en 

række kapitaler der kan opfattes, som den enkelte persons resurser:  

• økonomisk kapital 
• kulturel kapital 
• social kapital 

Den økonomiske kapital handler om hvor godt man sidder i det rent økonomisk. Den kultu-

relle kapital er et udtryk for hvorvidt man behersker de sociale koder. (Det man tidligere 
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Den finske sociolog Allardt siger, at det for alle mennesker drejer sig om at have, 

at elske og at være. Om disse behov er medfødte eller socialiserede siger Allardt 

ikke noget om, han har blot ved at undersøge en lang række menne-

sker konstateret, at disse behov er fælles for os alle sammen. 

Den amerikanske psykolog Abraham Maslow når frem til om-

trent det samme resultat. Han har opstillet en be-

hovspyramide, som beskriver menneskers grund-

læggende behov. 

Maslow har fundet frem til, at vores grundlæggende 

behov skal opfyldes i en bestemt rækkefølge. 

Når pyramidens nederste behov er opfyldt i rimelig 

kaldte den almene dannelse) Kulturel kapital er også det man erhverver gennem uddan-

nelse. Den sociale kapital er den enkeltes netværk af kontakter og bekendtskaber. At væ-

re i stand til at skabe sociale netværk har stor betydning i det postmoderne samfund, hvor 

der er stor social mobilitet, og hvor man ikke længere har et stort familiefællesskab at fal-

de tilbage på. 

Bourdieu bruger også begrebet habitus – et ikke særlig veldefineret udtryk for vores vaner, 

normer - når han forsøger at forklare forskelle i livsvilkår. Mennesker med en mere privile-

geret baggrund vil, ifølge Bourdieu, i kraft af deres habitus og kapital have bedre chancer 

for at klare sig godt i livet. 
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tilfredsstillende grad - når vi f.eks. er mætte - så begynder vi at spekulere på at skabe tryghed og sik-

kerhed - skaffe sig bolig og ly mod naturens fare. 

Herefter gælder det tilknytnings- og kærlighedsbehov - at stifte familie og knytte sig i et kærlighedsfor-

hold til et andet menneske. 

Nu er grunden lagt. Så gælder det om at blive til noget - skaffe sig selvagtelse og status, f.eks. gennem 

et godt job. 

Og endelig når man til det øverste mål. Villa, Volvo og Vovse, eller helst masser af penge, en BMW, 

sommerhus med spapool, en ny og yngre model i dobbeltsengen, medlemskab i Rotary, fede skattefi-

duser og et visitkort med titel som direktør. 

 

Klasser og kasser 
Klassebegrebet forbindes ofte med Karl Marx. Hans grundtese var, at man kunne opdele befolkningen i 

de industrialiserede lande i to klasser. Den herskende klasse som udbytter den arbejdende klasse. 

I slutningen af 1800tallet var der ingen samfundsforskere som betvivlede, at samfundet var klassedelt. 

Men vender vi os mod nutiden eksisterer der stadig en klassedeling eller kassedeling i alle samfund 

også i Danmark. Selvom vi ikke mere bruger de samme ord, så er det stadig sådan, at de allerfleste 

mennesker kun kan dække deres materielle behov ved at arbejde for andre. En privat eller offentlig ar-

bejdsgiver. 
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Socialgrupper 
 
I dag opdeler man ikke befolkningen i klasser. Nu hedder det socialgrupper. I begyndelsen af 50erne 

gennemførte den norsk/danske sociolog Kaare Svalastoga en meget stor undersøgelse af den sociale 

lagdeling i Danmark. Han kunne på baggrund af sin undersøgelse opdele befolkningen i 9 sociale klas-

ser. Opdelingen skete på baggrund af nogle objektive kriterier: indkomst, formue, stilling og erhverv, 

uddannelse og antal underordnede. 

Desuden anvendte han nogle subjektive kriterier: f.eks. den prestige, som befolkningen tillægger for-

skellige stillinger. 

Den højeste sociale klasse kaldte 

Svalastoga: Den øverste over-

klasse. Den antog han kun om-

fattede kongehuset. Den neder-

ste sociale klasse kaldte han: 

den lavere underklasse. Den om-

fattede f.eks. prostituerede, al-

fonser, fængslede personer. Var 

undersøgelsen blevet gennem-

ført i dag ville narkomaner også 

tilhøre denne gruppe. 

Mellem disse to yderpunkter 

kunne hele den voksne erhvervsaktive befolkning placeres. 
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Med udgangspunkt i Svalastogas undersøgelse udviklede socialforskningsinstituttet senere begrebet 

socialgrupper som i dag anvendes i befolkningsstatistikken. Man opererer nu med 5 socialgrupper: 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Socialforskningsinstituttet 

  

 

Socialgruppe 1 Selvstændige i byerhverv og funktionærer med lang, videregå-

ende uddannelse eller selvstædige i byerhverv med 21 ansatte 

og derover og funktionærer med 51 underordnede eller derover. 

Socialgruppe 2 Selvstændige i byerhverv og funktionærer med mellemlang, vi-

deregående uddannelse eller selvstændige i byerhverv med 6-

20 ansatte og funktionærer med 11-50 underordnede. 

Socialgruppe 3 Selvstændige i byerhverv med 0-5 ansatte, gårdejere og funktio-

nærer med 1-10 underordnede. 

Socialgruppe 4 Funktionærer med 0 underordnede, faglærte arbejdere og hus-

mænd. 

Socialgruppe 5 Ikke-faglærte arbejdere. 
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I 1968 var den danske befolknings fordeling på de 

5 socialgrupper, som det fremgår at denne tabel: 

 

 

 

 

 
 

 
En ny opdeling 

Det var cand. polit. Erik Jørgen Hansen, der på Socialforskningsinstituttet arbejdede videre med at vise 

opdelingen i den danske befolkning. 

 

Der var nu gået 16 år siden Svalastoga gennemførte sine undersøgelser. Danmark var på vej til at blive 

et velfærdssamfund. Men der var stadig næsten den samme fordeling mellem TOP og BUND, selvom 

der nu var 35 % i socialgruppe III, som kan sammenlignes med Svalastogas "lavere middelklasse". 

Begrebet socialgrupper anvendes stadig, men da Erik Jørgen Hansen i 1992 igen undersøgte den soci-

ale lagdeling i Danmark mente han ikke længere, at man kunne opdele befolkningen efter de kriterier, 

som man hidtil havde anvendt. 

Han mente nu, at man som foreslået af den engelske sociolog Rosemary Cromptons primært skulle 
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opdele befolkningen efter deres "arbejdsstilling". Hun mener, at folks arbejdsmæssige placering nu er 

blevet den mest betydningsfulde enkelte indikator på materiel belønning, social position og "livschancer" 

i almindelighed i det moderne samfund. 

(Erik Jørgen Hansen: En generation blev voksen, Socialforskningsinstituttet 1995) 

Derfor opdeler han nu befolkningen i otte nye klasser: 

• Professionerne 
• Funktionærer med ledelse 
• Selvstændige med ansatte 
• Selvstændige uden ansatte 
• Almindelige funktionærer 
• Faglærte arbejdere 
• Ikke-faglærte arbejdere 
• Aldrig haft arbejde 

Professionerne er en særlig gruppering, som omfatter mennesker, der har et job, som kræver en læn-

gerevarende videregående uddannelse. 

Der behøver ikke eksistere konflikter eller interessemodsætninger mellem disse 7 klasser. Set ud fra en 

konfliktsynsvinkel kan samfundet opdeles i 3 klasser. 

En særlig privilegeret klasse, som består af professionerne og funktionærer med ledelse samt de 

egentlige kapitalister, dem der ejer virksomheder og kapital. 

Et småborgerskab, som omfatter alle selvstændige, der ikke er kapitalister eller tilhører professioner-

ne. 

En arbejderklasse, som består af almindelige funktionærer, faglærte arbejdere og ikke-faglærte arbej-

dere. 
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I 1992 kunne befolkningen på baggrund af 

socialforskningsinstituttets materiale indde-

les som det fremgår af tabellen. Opdelingen 

bygger på undersøgelse af de samme per-

soner, som man havde interviewet i 1968. 

De var nu blevet 38 år, men fordelingen kan 

godt bruges som udtryk for fordelingen i hele 

befolkningen. 

  

  

Et mere lige samfund 
Den danske befolkning er stadig klassedelt, eller opdelt i forskellige sociale lag med forskellige livsbe-

tingelser, forskellige normer, værdier og holdninger. 

Social stratifikation (opdeling) handler om at vise den social ulighed og de forskellige sociale lag der 

findes i samfundet.  

Fra 1976 – 2000 udviklede befolkningens fordeling på de fem socialgrupper som det er vist i graferne, 

hvor socialgrupperne, dels afspejler stilling, dels placering i arbejdslivet (antal underordnede) og endelig 

uddannelsesniveau. 
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De seneste tal, der er fra 2003, viser, at 26 % af be-

folkningen i socialgruppe 5 har en boligstandart under 

minimum, hvilket vil sige, at der mangler enten selv-

stændigt køkken, varmt vand, eget wc, eget bad eller 

centralvarme.  

I socialgruppe 1 har kun 5% en sådan bolig. 54 % i so-

cialgruppe 5 har dårligt helbred mod kun 30 % i social-

gruppe 1. Det er dog ikke kun i forbindelse med bolig-

forhold og helbred, at der er forskelle socialgrupperne imellem, det gælder også i forbindelse med ven-

ner.  

I socialgruppe 5 har 22 % ikke nogle venner at tale med, mens det i socialgruppe 1 er 13 %. 

Livsstilssegmenterne bliver brugt i mange sammenhænge. Bl.a. når man i reklameindustrien forsøger at 

tilpasse en reklame til en bestemt målgruppe. 
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Livsstil 
Tøjstil, boligvalg/boligindretning, fritidsaktiviteter, uddannelsesvalg og politiske valg er nogle af de ele-

menter, der er bestemmende for, hvilket livsstilssegment vi tilhører. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livsstile handler om vores forbrugsmønstre, og hvordan vi vælger at indrette vores liv. 

I minervamodellen opereres der med fem Livsstilssegmenter: det blå, det grønne, det rosa, det violette 
og det grå segment, der overvejende omfatter unge, der endnu ikke er fastlåst i en af de fire andre 
grupper. Det grå segment består også af mennesker, der ikke kan placeres i de andre grupper (en ro-
dekasse). 
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Minervamodellens livsstilssegmenterne er idealtyper der skal illudere den langt mere komplekse virke-
lighed. Man kan fx sagtens være både lilla og lidt grøn – og altså ikke kun entydigt befinde sig i et af 
segmenterne. 
 

 
Det er analysefirmaet 

ACNielsen AIM og so-

ciologen Henrik Dahl, 

der har lavet minerva-

modellen. Den minder 

en del om Pierre Bou-

dieus teorier om kapital, 

som han har beskrevet i 

dette skema, hvor de to 

akser er dannet ud fra 

hans kapitalbegreber. 

Livsstilssegmenterne 

bliver brugt i mange 

sammenhænge. Bl.a. 

når man i reklameindu-

strien forsøger at tilpas 

se en reklame til en be-

stemt målgruppe. 
 Pierre Boudieus model som har inspireret til udviklingen af Minerva-modellen. 
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Minerva modellen 

De segmentstørrelser samt de nøgleord, der karakteriserer de 4 hovedsegmenter, er vist i denne figur. 

 

De her angivne segmentstørrelser gælder for et repræsentativt udsnit af den nordiske befolkning. Der vil 

kunne forekomme mindre variationer i segmenternes størrelse afhængig af den anvendte interviewform, 

ligesom statistisk usikkerhed spiller en større eller mindre rolle afhængig af stikprøvens størrelse.  

 

Den verbale karakteristik af de 4 hovedseg-

menter i den efterfølgende beskrivelse er 

udtryk for ekstremer i segmenterne. Hvert 

segment indeholder således også personer, 

hvor de fremhævede karakteristika for seg-

mentet er mindre udprægede. 

Det blå segment 
Prestige, Tro på sig selv og Resultatoriente-

ring 

Det blå segment kan karakteriseres med følgende værdier: individualistisk, moderne værdiorientering 

med vægt på at realisere alment accepterede, sociale mål som vækst, prestige, indflydelse og synlig 

succes. Generelt for de moderne værdiorienteringer gælder, at de er refleksive. Det vil sige, at de hviler 

på et grundlag, som kan diskuteres dvs. i moderne kultur skal man kunne forklare sin adfærd rationelt 

og revideres af gruppens medlemmer. 
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Det grønne segment 

Engagement, Principmenne-

sker og Fællesskabsorientering 

 

Det grønne segment kan be-

skrives som gruppe-orienteret. 

Segmentet har en moderne 

værdiorientering med vægt på 

at realisere de sociale mål, der 

anses for acceptable i grup-

pen: forfremmelse, faglig anerkendelse, dannelse, familieliv. 

 

 

Det rosa segment 

Tradition, Familie og Det nære miljø 

 

Det rosa segment kan betegnes med 

værdier som gruppe-orienteret, traditi-

onel værdiorientering med vægt på at 

realisere traditionelle, sociale mål som 
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familie, venner, lokalsamfund (lokal solidaritet). Det karakteristiske for de traditionelle værdiorienteringer 

er, at de ikke er refleksive. Det vil sige, at de hviler på begrundelser, der ikke uden videre kan problema-

tiseres. Dette er årsagen til, at krav om eller pres for forandringer i de traditionelle livsformer (rosa og 

violet segment) som regel bliver mødt 

med modstand og ikke med tilpasning. 

 

Det violette segment 

Praktikere, Signalværdi og Spænding 

Det violette segment kan karakterise-

res som individualistisk, traditionel 

værdiorientering med vægt på uaf-

hængighed. Segmentet har traditionel-

le autoritetsstrukturer (patriarkatet; den autoritære arbejdsplads), selvinstrumentalt forhold til arbejde, 

der f.eks. resulterer i, at man knokler for at få råd til at holde fri. Det er karakteristisk for det violette 

segment, at man søger oplevelser gennem kroppen og ikke – som det er mest tydeligt i det grønne 

segment – gennem bevidstheden. 

Kilde: ACNielsen/AIM 
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Livsformer 
Når man vil kortlægge menneskers livsstil handler det om at identificere deres forbrugsmønstre. Når 
man undersøger vores livsformer sættes der fokus på vores opfattelse af forholdet mellem arbejde og 
fritid. 
Traditionelt opereres der med tre livsformer, henholdsvis lønarbejderlivsformen, den karrierebundne 
livsform og den selvstændige livsform. 

 

 

 

 

 

  

  

 Livsformsbegrebet blev introduceret af etnologen Thomas Højrup i begyndelsen af 80'erne. 
Kendskab til livsformer og livsstile kan hjælpe os til at forklare og forstå, hvorfor mennesker tænker og 
handler forskelligt. 

Det afgørende for den enkelte livsform, er opfattelsen af forholdet mellem arbejde og fritid. 

Lønarbejderlivsformen ser arbejde som et middel til at opnå tilværelsens egentlige mål, der er at hol-
de fri. Derfor er der vandtætte skodder mellem arbejde og fritid.  
Den karrierebundne livsform ser fritiden som et middel, der kan bruges til at blive bedre til sit arbejde. 
Man går i fitness centret for at få mere energi til sit arbejde, eller netværker i golfklubben.  
Den selvstændige livsform skelner ikke mellem fritid og arbejde. Derfor giver det ikke nogen mening 
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at sondre mellem, hvad der er henholdsvis mål og middel. Den selvstændige livsform findes bl.a. inden 
for landbruget, små håndværksmestre eller enkeltmands-virksomheder. 

 
Lønarbejderlivsformen var dominerende i det moderne samfund, mens den fortrænges af karrierelivs-
formen i det postmoderne samfund hvor der er større fokus på selvrealisering. 

  

Vi bliver mere karriereorienterede 

Flere og flere danskere opfatter deres arbejde som en karriere og ikke bare en måde at tjene penge 

på. Det viser en undersøgelse fra SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd. (13-02-2009) Vi 

lægger mere vægt på at have et interessant job og på at kunne udrette noget. Den karriereorientere-

de livsform fortrænger lønarbejderlivsformen.  

 

Hvad betyder vores arbejde for os? Er det et nødvendigt onde, der skal overstås, eller er arbejdet 

sjovt og meningsfyldt? 

 

Disse spørgsmål bliver besvaret i en ny analyse, som sociolog og seniorforsker Mads Meier Jæger 

har lavet sammen med sociolog Anders Holm, hvor han også ser nærmere på, hvordan udviklingen i 

danskernes indstilling til arbejdet har ændret sig i perioden 1981-2005. 

 

Konklusionen er, at vi danskere er blevet mere karriereorienterede. Der er flere af os, som opfatter 

arbejdet som en produktiv og meningsfuld aktivitet, hvor der ikke bliver skelnet særlig skarpt mellem 
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arbejde og fritid.  

 

”Dét, folk giver udtryk for i vores spørgeskemaer er, at mulighed for avancement, at kunne udrette 

noget, og det at have et interessant job er vigtige aspekter ved et job,” siger Mads Meier Jæger.  

 

Næsten alle vægter karriere 

Undersøgelsen er sat sådan sammen, at folk godt på samme tid kan have både lønarbejder- og kar-

riereorientering. Det er vægtningen mellem de to typer værdier, der har forskudt sig markant i løbet af 

de 24 år, undersøgelsen dækker. 

 

I 1981 gav cirka halvdelen af befolkningen udtryk for, at de havde værdier, der svarer til lønarbejder-

orientering. Denne andel var i 2005 faldet til cirka 30 procent. I 1981 havde 65 procent af befolkning 

holdninger, der rettede sig mod karriereopfattelsen. I 2005 var der langt flere, der opfatter arbejdet 

som noget, der skal være sjovt, givende og at de gør en forskel, nemlig omkring 95 procent. Det vil 

sige næsten alle har en karriereorienteret indstilling til arbejdet. 

 

Færre i kansastøj 
Selvom tallene betyder, at man godt kan være både karriere- og lønmodtagerorienterer på samme 

tid, så er det altså ret markant, at der generelt er blevet færre, der har lønarbejderværdier – hvor det 

væsentligste er tryghed i ansættelse og gode arbejdstider. For begge typer er det dog vigtigt at få en 

god løn. 
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Samtidig står det også klart, at der er en tydelig sammenhæng mellem hvilken slags beskæftigelse, 

man har, og hvilken indstilling, der er til arbejdet. Det er med andre ord ikke sådan, at de arbejdere, 

der findes, er blevet mindre lønarbejderorienterede, men derimod, at der generelt er blevet færre ar-

bejdere.  

 

”Undersøgelsen viser, at den traditionelle Kansasklædte arbejder, der stempler ind på arbejde klok-

ken 7 og ud til frihed kl. 15, ikke har ændret indstilling til sit arbejde over de seneste 25 år. Der er der-

imod blevet langt færre af den slags arbejdere på det danske arbejdsmarked, og med tiden vil denne 

gruppe sandsynligvis forsvinde helt. Til gengæld har der over de seneste 25 år været en enorm 

vækst i servicesektorjobs, hvor karrierementaliteten synes at stortrives,” siger Mads Meier Jæger. 

 

Tre arketyper 
Udgangspunktet for analysen er de livsformer som den danske etnolog Thomas Højrup udviklede i 

1980´erne. Han definerede tre arketypiske indstillinger til arbejde og fritid i den danske befolkning – 

tre livsformer: Lønarbejderlivsformen, hvor arbejde udelukkende er et middel til at tjene penge. Den 

karrierebundne livsform, hvor arbejdet skal være sjovt og udfordrende. Og endelig den selverhver-

vende livsform, hvor det er at være selvstændig og have sin egen virksomhed er vigtigst.  

 

Men Thomas Højrups inddeling var først og fremmest teori – med undersøgelsen er der sat tal på, at 

der i den danske befolkning i hvert fald findes de to typer livsformer lønmodtageren og karriereperso-

nen. 

 Kilde: http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=5034&Action=1&NewsId=2014 

http://www.sfi.dk/Default.aspx?ID=5034&Action=1&NewsId=2014�
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Sociologiens elementer 
 

Der er mange elementer som skal undersøges for at opnå forståelse af den sociale verden. 

 

Individet - alene, i gruppen, i organisationen eller samfundet 

Gruppen - i forhold til individet, organisationen eller samfundet 

Samfundet - i forhold til individet, gruppen, organisationen eller andre samfund 
Individet - betegner det enkelte menneske til forskel staten, samfundet, gruppen, eller organisationen. 

Gruppen - kan defineres som to eller flere individer, der i en periode bevidst interagerer, sprogligt eller 

ikke-sprogligt. Man bruger også udtrykket sociale grup-

per. 

Grupper kan inddeles efter de sociale processer der 

foregår i gruppen. De kan opdeles efter formål, størrelse 

og sammensætning. Man skelner ofte mellem fx formel-

le og uformelle grupper, primære og sekundære grup-

per, midlertidige eller varige grupper. 

 
Samfundet - kan defineres som ethvert organiseret fæl-

lesskab. Fx små private foreninger og hele civilisationer. 

Danmark er et samfund - et socialt fællesskab af landets befolkning. 
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Stat og samfund kan bruges som identiske udtryk, men i reglen modstilles de to begreber. Staten be-

tegner landets regering og politiske system, mens samfund er fællesbetegnelsen for sociale, økonomi-

ske og kulturelle relationer mellem landets indbyggere. 

 
Det sociologiske samfundsbegreb 
 
- Et samfund består af individer forenet i både rum og tid. Det er stabilt fordi individerne ikke blot bindes 
sammen af ydre årsager, men i endnu højere grad af indre bånd. Fx fælles traditioner, sprog, mål og 
interesser. 
Et samfund kontrollerer sine medlemmer ikke blot med ydre magtmidler (politi og militær), men ved at 
individerne selv indretter deres adfærd i overensstemmelse med egne og andres forestillinger om den 
sociale orden. 

  

  

  

  

 

  

 

Individet i en arbejdssituation. En midlertidig formel arbejdsgrup-
pe. 

Afslutningen på en længereva-
rende formel men også uformel 
kammeratskabsgruppe. 

Individet overfor den store formel-
le organisation (en skoles elev-
gruppe). 
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Det er en masse individer, større eller mindre grupper og organisationer, som fx ovenstående der til-

sammen udgør det sociologerne kalder et samfund. 

 

 

Det nutidige, globale netværkssamfund er i allerhøjeste grad et samfund, der grundlæggende består af 

kommunikationer. Det globale samfund har, til forskel fra det tidligere territorialt afgrænsede national-

statssamfund, ikke noget egentligt centrum, dets grænser er derimod stadigt flydende, foranderlige og 

diffuse. I et sådant globalt samfund spiller afstande i tid og rum en mindre rolle, idet vi vha. den moder-

ne kommunikationsteknologi kan overvinde tidligere fysiske forhindringer. 

 

 
 
Fordomme, stereotyper og stigmatisering 
 

Alle mennesker forsøger at danne sig en mening om de ting, begivenheder og individer de møder i livet. 
Det sker på baggrund af personlig viden og erfaring. Men i det stadig mere komplekse samfund er det 
ofte nødvendigt at danne sine meninger på baggrund af informationer fra eksperter, medier, sociologer, 
politikere og andre meningsdannere. 
 
Vores beslutningsgrundlag er ofte mangelfuldt, og de skaber grobund for fejltagelser, så der skabes 
fordomme og stereotyper i stedet for sikker viden.  
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Stereotyper og diskriminering 
At have stereotype opfattelser vil sige, at man generaliserende og unuanceret tillægger andre grupper 

nogle bestemte egenskaber. Stereotype forestillinger kan udgøre en stor del af vore fordomme om an-

dre grupper, og i den sidste ende kan det lede til racisme, dvs. aktiv handling mod bestemte grupper. 

I perioden 1933-1967 gennemførte Princeton University i USA nogle undersøgelser der dokumenterede 

at der i høj grad findes traditionelle sociale stereotyper. 

Som det fremgår af nedenstående skema eksisterer der sociale stereotyper fx knyttet til en bestemt be-

folkningsgruppe. 

En skematisk oversigt over undersøgelsesresultater i perioden 1933-1967 

Gruppe 1933 1951 1967 

Amerikanere Flittig 

Intelligent 

Materialistisk 

Intelligent 

Materialistisk 

Ambitiøs 

En fordom - en dom der er fældet på forhånd - er hovedsagelig en negativ holdning til et 

bestemt fænomen eller en bestemt gruppe. Fordomme er især knyttet til køn, race, etni-

citet, alder, seksualitet og handicap. Fordomme fører ofte til diskrimination. Traditionelle 

fordomme gælder kvinder, ældre, indvandrere, farvede, homoseksuelle og sindslidende. 



 
292 

Materialistisk 

Ambitiøs 

Progressiv 

Flittig 

Forlystelsessyg 

Individualistisk 

Forlystelsessyg 

Flittig 

Konventionel 

Japanere Intelligent 

Flittig 

Progressiv 

Snu 

Udspekuleret 

Efterabende 

Udspekuleret 

Ekstremt nationa-

listisk 

forræderisk 

Flittig 

Ambitiøs 

Effektiv 

Intelligent 

Progressiv 

Jøder Snu 

Pengebegærlig 

Flittig 

Grisk 

Intelligent 

Snu 

Intelligent 

Flittig 

Pengebegærlig 

Ambitiøs 

Ambitiøs 

Materialistisk 

Intelligent 

Flittig 

Snu 

Negre Overtroisk 

Doven 

Sorgløs 

Uvidende 

musikalsk 

Overtroisk 

Musikalsk 

Doven 

Uvidende 

forlystelsessyg 

Musikalsk 

Sorgløs 

Doven 

Forlystelsessyg 

Pralende 

Forskerne bag undersøgelsen mener at stereotyperne så at sige socialiseres ind i nye generationer. 

Derfor er det meget svært at ændre stereotype opfattelser. 
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8 Aronson,E. & Osherow,N. (1980). Co-operation, prosocial behaviour and academic performance: Experiments in the dese-
gregated classroom. I: L. Bickman (Ed.). Applied social psychology annual, vol.1. Beverly Hills, California; Sage Publications. 

9 Jane Elliot skrev en bog 'The Eye of the storm' og eksperimentet blev filmet ('A class divided'). Filmen har været vist i 

dansk TV flere gange. 

 

Klassisk eksperiment i stereotyper, der bliver til fordomme og diskriminering: 

 

De blåøjede og de brunøjede. 

Psykologerne Aronson og Osherow8 foretog eksperimentet i USA med 9 årige elever. Og-

så deres lærer Jane Elliot9

I løbet af kort tid begyndte de blåøjede at lave meget dårligere skolearbejde, de blev de-

primerede og vrede og beskrev sig selv negativt.  

 

De brunøjede blev ondskabsfulde, undertrykte de andre og mobbede dem. Allerede den 

næste dag fortalte deres lærer dem, at hun havde løjet, og at det i virkeligheden var dem 

 deltog. Hun fortalte klassen, at brunøjede er mere intelligente 

og bedre mennesker end folk med blå øjne. Derfor skulle de brunøjede elever være de 

ledende i klassen og have privilegier, selv om de var i mindretal, og de mindreværdige 

blåøjede skulle holdes på plads med diverse forordninger som at komme sidst ind i klas-

sen, sidde bagest i klassen og de skulle have mindre frikvarter. De skulle også gå med 

bestemte kraver som tegn på deres mindreværdige status. 
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med de blå øjne, som var overlegne. Dernæst skiftede mønstret hurtigt, således at det nu 

var den anden gruppe som viste fordomme og diskriminerende adfærd.  

Hun fortalte så børnene om formålet med øvelsen, nemlig at det var sket for at give dem 

indblik i hvor modbydeligt fordomme og diskriminering var. 

I dag ville et sådant eksperiment ikke kunne finde sted af etiske grunde, men forsøget vi-

ste, hvor let det var at indgive børnene stereotype opfattelser af hinanden baseret på vil-

kårlige ydre tegn, og det viste ligeledes, at man kunne få børnene til at acceptere for-

skelsbehandling på baggrund af disse. 

Ligeledes demonstreredes det i forsøget, hvordan det påvirkede den enkelte og gruppen. 
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Stigmatisering - stempling 

Inden for samfundsvidenskaberne anvendes begreb stigmatisering i forbindelse med beskrivelse af so-

cial afvigelse. Stigmatisering udspringer af social interaktion mennesker imellem og indebærer, at de, 

der opleves som afvigende, anses for moralsk mindreværdige. Det centrale element i stigmatiserings- 

eller stemplingsteorien er, at afvigelse ikke ses som en kvalitet ved personens handlinger, men snarere 

som en konsekvens af, at nogen stempler personen som generelt afvigende.  

Stemplingen kan medvirke til at fastholde en person i en afvigende adfærd, da den indebærer forvent-

ninger om fortsat afvigelse, hvilket kan skabe en selvopfyldende profeti og i sin yderste konsekvens 

medføre identitetsændring hos den stemplede. 

 
 
 
Grupper og roller 
En rolle beskriver forventninger og krav til en del af et individs sociale adfærd. Det forventes at en per-

son overholder en række bestemte forventninger og normer. 

Der knytter sig bestemte roller til folk med en bestemt samfundsmæssig placering. Det har fået fx socio-

logen E. Goffman til at sammenligne livet med teatret, hvor mennesker spiller på forhånd fastlagte roller. 

 

Rollerne i menneskelivet ligger dog ikke i lige så stramme rammer som rollerne i et teaterstykke. Ingen 

handlinger udføres ens af forskellige individer, heller ikke rollehandlinger. 
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Forventningerne til rollen kan også være uklare eller modsigelsesfulde. Mange mennesker udfører sam-

mensatte og mere eller mindre uforenelige roller. Det kan fx siges at være tilfældet for rollerne som 

både mor og selverhvervende kvinde. 

 

En gymnasieklasse kan betegnes som en formel 
varig gruppe. Gruppens medlemmer - eleverne - 
har, får eller påtager sig forskellige roller. 

Set fra katederet kan elevroller på det billede be-
skrives med de fire etiketter. Men det bør ikke 
udelukkes, at nogle roller bliver misforstået. 
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Her er der tale om en meget klar rolleopdeling. 
Der er tale om en formel gruppe, og ingen af del-
tagerne er i tvivl om, hvordan de skal opføre sig. 

Her er der tale om en uformel midlertidig gruppe. 
Selvom de sidder i skolens studiecenter er der nok 
ikke tvivl om, at det er et computerspil der optager 
drengene. Ham der betjener mus og tastatur er 
(måske selvbestaltet) gruppens leder. Måske fordi 
han kender spillet bedst og har score-rekorden! 
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Nationen, nationalstaten og etniciteten 
Vi siger bare Danmark, men er helt sikkert 
en rigtig nation (med nationalfølelse) når 
fodboldlandsholdet vinder et internationalt 
mesterskab. 
 
En nation er en folkestamme - en gruppe 
mennesker, som føler sig beslægtede (et-
nisk, afstamningsmæssigt) og er bevidst om 
deres fælles historiske og kulturelle bag-
grund. Alle individer i en nation oplever, at 
de har en egen identitet over for andre grup-
per. 

En nation er også en gruppe af mennesker 

der befolker et bestemt afgrænset territori-

um, som udgør rammen omkring en politisk 

statsdannelse. Ofte har gruppen et fælles sprog. Det sidste regnes ofte som det afgørende kriterium for, 

at man kan tale om en nation. 

Men den amerikanske nation (når man ser bort fra indianerne) er et eksempel på en social konstruktion 

uden fælles historisk, kulturel og etnisk baggrund. 

  

De første territoriale monarkier blev i højmiddelalderen etableret i England, Frankrig, Nordspanien, 

Danmark, Polen, Bøhmen, Ungarn, Kroatien, Norge og Sverige. De blev senere grundlaget for de mo-

Disse fire faktorer kan hver især eller tilsammen bidrage til at der 
skabes en nation. 
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derne nationer. 

Myterne om en fælles afstamning spillede en afgørende rolle for monarkierne. 

 Et individ kunne blive medlem af en nation og nationalitet på to måder: Man kunne være født dansker - 

altså en etniske opfattelse - eller have fået tilskrevet nogle rettigheder (fx i forbindelse med indvan-

dring), den politisk-kulturelle nation. 

  

Det danske samfund  
Det danske samfund, der har været en monokultur igennem århundreder, er af sociolog Peter Gunde-

lach blevet karakteriseret som et "stammesamfund" - en lukket enhed, som er svær at blive en del af. 

Danmark er et homogent fællesskab, hvor der indadtil vægtes åbenhed, ansvarlighed, lighed og tole-

rance, men der er en grænse for fællesskabet, og udadtil er attituden ikke altid lige åben og tolerant. 

"Vi er et lille land, og vi er en relativ homogen befolkning, og jeg tror, at det er svært at absorbere frem-

mede. Jeg synes, at vi danskere er lidt selvglade, og føler at vores værdier er relativt gode og måske 

lidt bedre end andres." Sådan karakteriserede en udenlandsdansker sit fædreland, da han blev inter-

viewet til en stor undersøgelse om "danskheden". 

 

Ifølge Peter Gundelach kan en sådan bedreværdsfølelse udmunde i en følelse af selvtiltrækkelighed og 

lukkethed; et stammesamfund, hvor sammenhold og enighed fremmes, og hvor konsensuskultur ikke 

tillader nogen at afvige fra stammens normer. 
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I bogen "I hjertet af Danmark" refereres der til en undersøgelse, hvor Gundelach har udforsket en lang 

række danskeres forhold til danskhed og religiøsitet. 

Undersøgelsen viser, at danskerne på det mere abstrakte plan betragter dét at være dansk som ensbe-

tydende med at være kristen. Men de har svært ved at definere, hvad det indebærer. 

"Det kristne ligger som det, vi i undersøgelsen kalder et 'bagtæppe' eller en 'klangbund'. Tro er til stede 

på en måde, som det ofte er svært for folk at formulere sig omkring. Det er noget, der ligger uudtalt - på 

samme måde som følelsen af at være dansk. ”For eksempel lægger folk, vi har talt med, meget vægt på 

historiske forhold, som man skal vide noget om for at være dansker. Men de kender ikke selv historien".  

"På samme måde lægger man meget vægt på kirken, men man kender den ikke rigtig. Den ligger som 

sådan et bagtæppe, som det er meget svært at snakke eksplicit om," siger Peter Gundelach. 

  

Etniciteten 

Etnicitet har paralleller til begrebet nationalitet. Undertiden bruges betegnelsen med tydelig henvisning 

til biologisk afstamning (race). Det betyder således at danske statsborgere af ikke-europæisk afstam-

ning, ikke regnes for etniske danskere uanset om de selv identificeres sig som danske. 

Etnicitet kan også være en betegnelse for politisk og kulturelt definerede gruppetilhørsforhold inden for 

etniske grupper. 

Etnicitet kan ikke defineres objektivt, men betegner et følelsesmæssigt tilhørsforhold til en kulturelt og 

undertiden sprogligt defineret identitet. Det er kulturelt og socialt defineret som et forhold, der afhænger 

af selvidentifikation, accept i den etniske gruppe og af et internt kommunikationsfællesskab, som udfol-
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der, anerkender og befæster den pågældende etnicitet. Derfor er de ikke nok at få dansk statsborger-

skab - man skal også opnå anerkendelse! 

 Integration 

Man vurderer, at hver tiende borger i Europa tilhører et mindretal, der taler et andet sprog og kulturelt 

adskiller sig fra flertalsbefolkningen. 

Disse mindretal eller minoriteter ønsker ofte selv at blive integreret mens der i flertalsbefolkningen kan 

være et ønske/krav om at der enten sker en assimilation eller segregation. 

 Det tre former for integration 

  

  

  

  

 

 

Ved pluralistisk integration forstås en model, som giver de etniske mindretal mulighed for at bevare 

deres kulturelle særpræg, samtidig med at de indgår i flertalskulturen. Et samfund der præges af plurali-

stisk integration vil udvikle sig til et flerkulturelt samfund. 

Assimilation opstår, når et mindretal opgiver at holde fast i sin oprindelige kultur og lader sig opsluge 

of flertalskulturen. 
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Vælger et mindretal at leve i sin egen kultur fuldstændig adskilt fra flertallet, kaldes det segregation. 

  

Når man kommer som fremmed til en ny kultur, vil man meget naturligt betragte det nye med den oprin-

delige kulturs øjne. Det kan skyldes usikkerhed og frygt og er ikke nødvendigvis udtryk for modvilje mod 

den nye kultur. 

Hvorvidt kulturmødet falder positivt ud, er afhængigt af både flertallets og mindretallets forventninger. 

Hvis begge parter er enige om, at segregation er den ideelle løsning, kan det fungere stort set uden 

problemer. Det ser man fx i forhold til de kinesiske mindretal i mange vestlige lande.  

Men når flertallet fx ønsker assimilation, mens mindretallet ikke vil give afkald på egne kulturelle rødder, 

så opstår der problemer. Udfaldet kan let blive, at mindretallet trækker sig tilbage fra en igangværende 

integrationsproces så udfaldet blive en segregation. Det er der tendenser til i forhold til de muslimske 

mindretal i flere europæiske lande. 

  

  



 
303 

 

 



 
304 

Findes det rationelle menneske 
 
Er menneskets handlinger styret af guderne?  
Er vores handlinger styret af fornuften?  
Er det følelserne der bestemmer vores adfærd? 

For to tusinde år siden stillede den græske filosof Aristote-

les disse spørgsmål. Han nåede frem til, at mennesket 

kunne handle rationelt og logisk, fordi man var i stand til at 

finde sandheden om den verden man levede i. Den indsigt 

udsprang ikke af tilfældige observationer, men var et resul-

tat af videnskabelige og logiske metoder.  

Senere maleri af Aristoteles, som kunstneren fore-
stillede sig at den store filosof havde set ud. 
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 Aristoteles stillede i modsætning til andre samtidige filosoffer mennesket udenfor naturen, som derfor 

kunne iagttages og analyseres. Det var han muligvis den første der gjorde. Og det var netop forudsæt-

ningen for, at mennesket kunne handle rationelt, altså basere sine handlinger på fornuften, der byggede 

på iagttagelser og analyser, i modsætning til fx følelser, overtro, vaneforestillinger eller fordomme. 

Forestillinger og tænkemåder, ønsker og mål samt beslutninger og handlinger er præget af den menne-

skelige rationalitet, mente Aristoteles. 

 

Aristoteles fra Stageiros i Ma-

kedonien (384 - 322) studerede 

i ca. 20 år ved Platons Akademi 

i Athen. I løbet af disse år fjer-

nede han sig efterhånden mere 

og mere fra mesterens stand-

punkt, især hvad idélæren an-

går. Hvad derimod angår synet 

på den videnskabelige erkendelses mål, er de to enige. De mener begge, at videnskabens mål er er-

kendelsen af det i dybeste forstand værende, det evige og almengyldige, i modsætning til de stadigt 

skiftende fænomener. Men som det ses i modellen placerede de ”det værende” helt forskelligt. 

 

For Platon er det egentlig værende (det konkrete – det rationelle)(min fortolkning) idéerne, som han pla-

cerer i en oversanselig verden. (gudernes verden)(min fortolkning) Fænomenerne (vor sanselige ver-

den) kommer til syne i idéerne; de er altså ikke totalt "ikke eksisterende", men i forhold til idéerne er de 

blot at regne for skygger. 
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Sådan er det ikke for Aristoteles. For ham er det netop de enkelte "ting" (det konkrete – det rationel-

le)(min fortolkning), de primære substanser, der er udgangspunktet, det grundlæggende, hvori man fin-

der det almengyldige. 

 

Når Aristoteles skal besvare spørgsmålet om, hvad vi kan vide noget om, så finder han svaret i fæno-

menerne (tingene), for her findes netop det almene. 

 

Aristoteles mener, i modsætning til Platon, at sanserne er en nødvendig betingelse for erkendelse af 

tingenes væsen. Sanserne er ikke vildledende, som f.eks. Platon mente, men tværtimod vejledende. 

 

Sansningen er altså nødvendig for den videnskabelige erkendelse, men ikke tilstrækkelig. For at udskil-

le det nødvendige fra det tilfældige i slutfasen i den induktive proces behøves en form for intuitiv fornuft. 

Gennem sansning og intuition når vi frem til de fundamentale og konstante træk ved tingene, som vi-

denskabelig erkendelse altid må dreje sig om. (det rationelle)(min fortolkning), 

 
Kilde: Jørn List-Christiansen -  http://teorier.dk/tekster/aristoteles.php 

  

 Når vi i dag prøver at forstå og forklare verden og politiske handlinger tager vi udgangspunkt i den op-

fattelse, at vi alle er rationelle! Det sker på trods af, at tilværelsen er fuld af irrationelle handlinger og 

beslutninger, som vi selv eller andre er ansvarlige for. 

 

Men det rationelle menneske begår ikke folkemord i Afrika, eller dræber uskyldige mennesker i to ame-
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rikanske skyskrabere. Rationelle mennesker lader ikke en økonomisk krise løbe løbsk, eller ødelægger 

jordens Ozonlag. Der er tale om irrationelle handlinger eller beslutninger, som kun kan forklares, hvis vi 

kan finde andre årsager til menneskers handlinger og beslutninger end rationalitet. 

 Mennesker fejler gang på gang. Måske er hjernen doven.  

Måske er det umuligt at overskue og inddrage alle de faktorer, der kan have betydning for en be-

slutning.  

Måske ved vi bare ikke, hvad vi ikke ved! 

 

I 1913 tegnede den danske humorist Storm P denne stribe. (Robert Storm Petersen 19. september 

1882 - 6. marts 1949) Den er siden blevet til en vandrehistorie – var det måske allerede dengang - der 

fx under betegnelsen ”The drunkard’s search” bruges som en metafor, der beskriver politiske beslut-

ningsprocesser. 

 

http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/StormP1913-700px.png�
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Politikerne handler ikke altid rationelt, men leder kun efter et beslutningsgrundlag, der hvor der (for 

dem) er lys – ikke der, hvor det rigtige beslutningsgrundlag findes. 

Derfor minder de om den fulde mand der leder efter sine nøgler, som han har tabt et sted i mørket, 

henne under lygtepælen, hvor der er lys, for der kan han se! 

 

Er politikere da ikke beslutningstagere, der tænker, søger oplysninger og handler rationelt! Svaret er 

nej, siger to danske forskere - Sigge Winther Nielsen og Thomas Høgenhaven - i bogen ”Politisk Psyko-

logi – fordi politik er personligt”. Politikerne er deltagere i det psykologiske spil og underlagt deres egne 

tilbøjeligheder. Politikere beslutter først og argumenterer bagefter. 

  

Politisk Psykologi 
Et værktøj til at forstå politiske beslutninger og politisk adfærd kan være Politisk Psykologi, som er i 

stand til at forklare den måde, hvorpå vi forstår hinanden, træffer beslutning og indretter samfundet. 

Politisk psykologi afviser ideen om mennesket som et (altid) rationelt væsen. Det sker på trods af, at 

både andre forskere, politikere og politiske eksperter hele tiden hævder, at de mennesker, der handler i 

politik, altid er både formålsrationelle og nyttemaksimerende. 

 

Det antages, at alle individer, organisationer og stater først opstiller mål, derpå indsamler information 

om forskellige valgmuligheder, for så at beregner fordele og ulemper ved de forskellige alternativer. 
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Først herefter træffer de den mest optimale, og dermed rationelle, beslutning.

 

Rational choice-teorien 
Politisk psykologi ønsker at gøre op med Rational choice-teorien, som i 1944 blev udviklet af matemati-

keren John von Neumann (som også var med til at udvikle de første computere, og udvikle den første 

atombombe) og økonomen Oskar Morgenstern. Formålet med deres rational choice-teori var at opstille 

en procedure for, hvordan man kunne træffe de rigtige beslutninger. 

Der blev siden opstillet flere rational choice-teorier, men de bygger alle på den samme antagelse – ek-

sistensen af the rational man. I de efterfølgende versioner af rational choice-teorien antages det, at ak-

tørerne er perfekte beslutningstagere, der er i besiddelse af fuld information. 

• Det var økonomer fra den såkaldte Chicago-skole, der mente,  

at økonomiske teorier også kunne anvendes på det sociale og politiske område.  

 

Ifølge rational choice-teoriens fortalere er det ikke kun købere og sælgere på et marked, der forsøger at 

http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/RationelBeslutningsKaede1-700px.png�
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maksimere deres udbytte (grundstenen i økonomisk liberalisme), det gør bureaukrater, politikere, orga-

nisationer og stater også. Tilslutter man sig denne økonomiske logik, så er der ikke nogen forskel på at 

købe en fladskærm eller begå en forbrydelse, for begge handlinger gennemføres af en formålsrationel 

aktør – en kloning af ”the rational man”. 

Aktøren opvejer omkostninger og fordele ved sin handling og vælger at købe fladskærmen eller begå en 

forbrydelse, såfremt den sidste handling giver ham den største nytte! (et begreb der ofte bliver forveks-

let med ”lykke”)  

Derfor bliver det politiske svar på alverdens problemer, at de handlinger man ikke ønsker kan fjernes 

ved at etablere sanktioner! Større straffe betyder færre forbrydelser, fordi det rationelle menneske ikke 

vil overtræde lovgivningen, når sanktionerne bliver for voldsomme – så vælger man en anden handling, 

køber måske en fladskærm i stedet for at begå et mord! 

 

Denne ”økonomiske logik” adskiller sig radikalt fra den politisk psykologiske forståelse af menneskers 

handlinger, som tager udgangspunkt i psykologiske og biologiske faktorer, og sætter spørgsmålstegn 

ved de præmisser, som rational choice-teorien bygger på. 

Er den talebaner, som anbringer en vejsidebombe, irrationel og fanatisk? og hvad med den terrorist, der 

flyver ind i et amerikansk højhus? Men er deres handlinger mere irrationelle end hvis en dansk regering 

i en sen nattetime vælger at halvere dagpengeperioden eller fjerne efterlønsordningen for at skaffer 

penge til statskassen og dermed fjerne et underskud? 
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Fagområdet politisk psykologi 
Psykologi fokuserer på individet. Politologi fokuserer på summen af individer og resultatet af deres or-

ganisering og handlinger. Politisk psykologi kombinerer styrkerne ved politologi og psykologi og gør op 

med rational choice-teoriens rationalistiske forståelse og forklaringer. 

Individer træffer beslutninger,  
det gør organisationer og stater ikke. 

"Political psychologists attempt to understand the psychological underpinnings, roots and consequences 

of political behavior". Den definition kan man læse på hjemmesiden for Stanford University’s institut for 

politisk psykologi. 

 

De to danske forskere Sigge Winther Nielsen og Thomas Høgenhaven definere Politisk Psykologi mere 

udtømmende: Politisk psykologi er en interdisciplinær forskningsgren, hvor individorienteret psykologisk 

teori anvendes inden for statskundskabens genstandsfelt med henblik på at nuancere og udbygge for-

ståelsen af aggregerede politiske handlinger, processer og institutioner. Dette tilstræbes ved at kort-

lægge systematiske tilbøjeligheder og begrænsninger indbygget i individet og spore effekterne af deres 

aggregering. 

(En noget krøllet definition for gymnasieelever – men forhåbentlig vil det følgende skabe en bed-
re forståelse) 
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Psykologiske mekanismer 

Hovedtesen i politisk psykologi er, at politikere ikke er rationelle. De træffer deres ofte vidtrækkende 

beslutninger ud fra deres psykologiske tilbøjeligheder og almindelige psykiske reaktioner - det første 

reelle motiv, og så bagefter argumenterer de klart og rationelt for den beslutning de har truffet – det på-

ståede motiv, som præsenteres for offentligheden. 

Måske troede den tidligere statsminister Anders Fog Rasmussen at Iraks leder Saddam Hussein var i 

ledtog med Osama Bin Laden og Al-Qaeda og planlagde et raketangreb med atomvåben mod Israel! 

Derfor traf han beslutning om at Danmarks sammen med USA skulle gå i krig mod Irak. Overfor frem-

lagde befolkningen han dog andre ”rationelle” begrundelser, fx Danmarks forpligtelse(?) til at deltage i 

krigen mod terror(?)! 

  

  

Politiske lederes personlighed 

Politisk psykologi blev grundlagt, da en række forskere i 1940'erne ville udforske politiske lederes per-

sonlighed. Verden oplevede i perioden en række politiske ledere med psykopatiske træk. Derfor ville 

http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/ForskelligFokusPP1-700px.png�
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man gerne forstå disse sygelige personer, men også finde ud af, hvorfor borgere i demokratiske og civi-

liserede lande accepterede eller bakkede op om tortur og folkemord iværksat af disse ledere. 

Sigmund Freud havde udviklet en metode til at gennemføre en psykologisk biografi, hvor man ikke be-

høvede at gennemføre samtaler med den, der skulle undersøges, men alene kunne bygge sin analyse 

på andenhåndsoplysninger. CIA bruger stadig den metode til at analysere politiske ledere. Forud for 

Golfkrigen blev Saddam Husseins personlighed kortlagt.  

I forskningen arbejdede man bl.a. med at finde ud af, hvad man kan få mennesker til at gøre. I et be-

rømt forsøg, som blev gentaget i 2008 påviste Milgram, hvordan man kan få almindelige mennesker til 

at accepterer at påføre andre mennesker smerte og død. Det kræver blot at en autoritetsperson opfor-

drer dem til at gøre det. Da man i 2008 gennemførtes en delvis gentagelse af Milgrams forsøg, viste det 

sig, at mellem 60 og 70 % af alle mænd og kvinder er villige til at give en anden person meget kraftige 

elektrisk stød, såfremt en autoritetsperson beder dem om det. 

  

Politisk adfærd 

 

I begyndelsen af 1960'erne opstod teorien om ”bundet rationalitet”, bounded rationality. Man anerkend-

te, at der eksisterer rationalitet, selvom den er mere begrænset end rational choice tilhængerne hævde-

de. 

Beslutningstagerne indsamler information, bearbejder den, og holder den op imod forskellige alternati-

ver. Herefter træffes en beslutning. Begrænsningen består i, at beslutningstageren holder op med at 

bruge ressourcer på videre undersøgelser, når der er fundet et for ham tilfredsstillende alternativ. Ifølge 
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rational choice-teorien ville en beslutningstager derimod blive ved, indtil han finder den optimale løs-

ning. 

Rational choice-teorien blev på dette tidspunkt udviklet til sit nuværende standpunkt: Antagelse om næ-

sten ubegrænset menneskelig rationalitet. 

 
Kognition og beslutningsprocesser 

I begyndelsen af 1980'erne begyndte forskere at undersøge, hvordan mennesker bearbejder informati-

on. Den kolde krig var på sit højeste, og man indså, at selv en lille fortolningsfejl eller fejl i bearbejdnin-

gen af den information, som de militære og politiske beslutningstagere havde til rådighed kunne udløse 

en atomkrig. 

Både USA's og Sovjets early warning systemes fejlede igen og igen, og gav flere tusinde fejlagtige 

meddelelser om nært forestående atomangreb. Simple fejl er uundgåelige i en verden indrettet af men-

nesker, der lang fra altid handler rationelt. Politisk Psykologi reagerede nu endnu stærkere mod rational 

choice-teorien, og satte fokus på hvordan både almindelige mennesker og politiske beslutningstagere 

benytter og bearbejder den information der er til rådighed. 

  

Neurovidenskab 

Nyere neurovidenskabelige undersøgelser viser fx, at det kun er en brøkdel af alle beslutninger, der 

træffes bevidst, resten klarer hjernen automatisk. At man ikke engang registrerer størstedelen af de be-
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slutninger, man træffer, harmonerer på ingen måde med rational choice-modellens forventning om 

grundige cost-benefit-analyser forud for alle beslutninger. 

Nogle forskere sætter også spørgsmålstegn ved om man kan adskillelse følelser og fornuft. Det kan i 

høj grad være følelser, der bestemmer, hvornår der træffes rationelle og bevidste beslutninger, så en 

kombination af følelser og rationalitet er ofte udgangspunktet for at træffe sunde og hensigtsmæssige 

beslutninger. 

 
 

Beslutninger og hjernen 

Hvordan fungerer vores hjerner, den menneskelige com-

puter, når der skal træffes beslutninger. Forskeren Robert 

Jervis mener, at vi minder mere om "det fulde menneske" 

end om "det rationelle menneske". 

Mennesker finder ofte mentale smutveje, der gør, at vi 

langtfra handler som rational choice teorien antager. Men-

nesker er ikke særligt gode til at basere beslutninger på 

de bedst mulige informationer. Ofte reduceres behovet for 

information ved at benytte analogier (forenklede billeder), uanset om disse billeder egentlig svarer til 

virkeligheden. 

(Udlændingedebatten i Danmark er fuld af forenklede ofte misvisende billede – analogier) 
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Politikere vælger også ofte lige og runde tal, når de beslutter, hvor mange vi skal have af et eller andet, 

jagerfly eller børnehaver, og sådan kører politikerne gennem kværnen. Men fidusen er jo, at mennesket 

– ikke bare politikere ikke er rationelle, men i deres følelser og drifters vold. Hvis vi dertil lægger, at poli-

tikere ofte er i kamp, har store egoer og arbejder under tidspres og med kniven på struben, så er det 

måske ikke så mærkeligt. 

 

Medierne spiller også en væsentlig rolle, fordi de sætter dagordenen overfor mennesker der ofte lægger 

meget vægt på den mest tilgængelige information. Derfor bliver masserne også lettere at manipulere 

med. 

 

Ny dille?  

En hemmelig krig 

 

   

 

Hvem vinder valget? Der skal være folketingsvalg senest i november 2011. Spindoktorer, journalister og 

kommentatorer står i kø for at bedømme form og finesse ved enhver politisk udmelding, så vi kan aflure 

http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/lkke_3-500px.jpg�
http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/villy_soevndal1-500px.jpg�
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partiernes dagsform. Er Løkke sur? Kan Thorning stå distancen? Er Villy en vendekåbe? I sig selv rele-

vante spørgsmål, men lige under denne ivrige spin-fejde gemmer sig en mere grundlæggende kamp 

mellem partierne. De politiske partier er nemlig i gang med at finde og afprøve de nye våben, der skal 

vinde den næste krig. Er svaret alene sindrige spindoktorer og vitaminrige politiske udspil? Næppe. 

Ny forskning i danske partier viser, at vi skal lede helt andre steder for at finde kamppladsen ved næste 

folketingsvalg. Partierne arbejder med at vinde slaget ud fra en drejebog, der er inspireret af ideer fra 

marketing. Fokus er nu på detaljerede vælgerdata, direkte kanaler til borgerne udenom medierne og en 

opbygning af langsigtede “venskaber” med vælgerne. Den klassiske dag-til-dag kamp om dagsorden i 

massemedierne er på vej ned og en interaktiv forbrugermodel for politisk kommunikation på vej ind. 

Her følger de nye våben, som partierne bruger i deres markedsføring til næste valg. 

1. Vælgerdata 
Viden er magt. Stort set alle partier køber i dag dyre vælgerdata hos et privat marketingsfirma, der affo-

tograferer enhver vælgers bevægelse. Med et klik på musen er partierne nu i stand til at zoome ind på 

alle veje i Danmark og få informationer om hvad du spiser, hvor gammel du er, hvor meget du tjener og 

hvilken avis du læser. Det kan lyde som fremtidsmusik, men er meget konkret, når partierne med denne 

information i hånden designer en helt særlig politik til dig. Ligesom enhver anden virksomhed gør det. 

Partierne snitter vælgerne i tyndere og tyndere skiver – en udvikling der får Henrik Dahls firefelts farve-

lade til at ligne et oldtidsfund. I det lys bør det heller ikke undre, når partierne snart sender dig en mail 

eller sms med dit navn, som for eksempel fortæller om deres nye folkeskoleudspil. Partiet sender det til 

dig før medierne, forstås, og de vil høre om din kommentar, fordi partiet ved du er en engageret lærer, 

der læser Politiken og handler i Brugsen. 
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2. Distribution 
Hvordan bringes ideerne fra partiets politik-fabrik ud til vælgerne? Dette spørgsmål er de danske partier 

efterhånden blevet gode til at stille sig selv. Det nye er, at massemedierne ikke indgår i ligningen. Parti-

ernes strategi er at få en ufiltreret adgang til vælgerne, de vil ind i vælgerens stue. Helt bogstaveligt. 

Helst uden forstyrrende journalister, derfor twitter Løkke i småpludrende salver og svarer på kritiske 

spørgsmål om overbetaling af privathospitalerne over Facebook direkte til “vennerne”. Socialdemokra-

terne banker på tusindvis af vælgeres døre, og har deres egen kanal med Helle TV. Mens de Konserva-

tive og SF pusler med stribevis af direkte personlige mails til vælgerne. Kort sagt, der foregår en under-

skov af politisk konkurrence uden mediernes mellemkomst. Partierne boltrer sig i dette landskab og er 

konstant på udkig efter en ny kreativ kanal ud til vælgerne. Fordelene er til at føle på for partierne: De 

kan mikro-målrette budskaber, slipper for kritik i offentligheden og kan angribe deres modstandere uden 

de opdager det. 

3. Konsumption 
Den endelige test er vælgernes dom. Når partierne har kæmpet sig frem til vælgerne kan det politiske 

produkt fortæres, men det skal ikke blot være en her-og-nu tilfredsstillelse. Populært sagt forsøger par-

tierne, at gå fra “engangsknald til ægteskaber med vælgerne.” Vælgerne skal ikke længere spises af 

med plantede historier i avisen, færdigpakkede politikforslag og en pjece op til valget. Tværtimod. De 

danske partier opbygger relationer med vælgerne ved at tage dem ind bag murene. Løkke tilbyder “eks-

klusiv viden” til vælgerne ved at fortælle dem om indholdet i sin åbningstale før den kommer i folke-

tingssalen og medierne. Helt uvant i Danmark. Naser Khader beretter om endnu et partiskift til sine støt-

ter på Facebook i stedet for som traditionelt i massemedierne. Og SF arbejder på at skabe en identitet 
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til partiets medlemmer og vælgere, som dermed konsumerer den hippe aura, der i øjeblikket omkranser 

folkesocialisterne. 

Partierne taler om vælgerne som var de forbrugere og deres målinger fortæller at vælgernes syn på 

politik på lange strækninger er skabt af deres erfaringer som forbrugere. Partierne har derfor bevæget 

sig mod et helt nyt tankesæt – politisk marketing. Velkommen til politisk kommunikation i 10 ′erne. Det 

næste folketingsvalg bliver den store prøve på, hvilke partier der mestrer de nye våben bedst, og hvor-

dan vælgerne tager imod de omklamrende partier. Samt om vores gængse opfattelse af demokrati og 

medier lider skade ved at blive kostet rundt af et nyt marketings-lingo. 

 
Fase 1 Vælgerdata Fase 2 Distribution Fase 3 Konsumption 

Instrumenter  - Meningsmålinger 

- Fokusgrupper 

- Forbrugerdata 

- Frie associationers 

teknik 

- Eksperimentel metode 

- Hjemmesider 

- Banke på døre 

- Post 

- Telefon/SMS 

- Events 

- Valgplakater 

- Outdoor reklamer 

- Kendis-endorsement 

- Sociale medier 

- Præsentere løfter 

- Tilbyde håb 

- Skabe brand loyalitet 

- Opbygge længerevaren-

de ‘venskaber’ med væl-

gerne gennem en kontinu-

erlig, eksklusiv og målrettet 

udveksling 

Mål for partierne Få en grundlæggende 

viden om vælgernes be-

Kommunikere gennem 

etablerede og nytænkende 

Levere et politisk produkt 

som vælgerne funktionelt 
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hov og drømme. Samt 

en indsigt i hvad vælger-

ne tænker om partiet. 

distributionskanaler, der 

kan 

bringe partiets politik frem 

til udvalgte segmenter. 

og emotionelt finder til-

trækkende 

så de opbygger en nær 

relation til partiet. 

 
Model for den politiske marketingproces i Danmark. 
 
Kilde: Sigge Winther Nielsen   http://www.siggewinther.dk/about 

 
  
 

 

 

 

  

Den politiske hjerne er bygget til at begå fejl 
Vi går ud fra, at politikere agerer rationelt: At de træffer de bedst mulige valg til alles 

bedste. Sådan ser virkeligheden bare ikke ud, argumenterer to redaktører bag en ny 

antologi. For menneskets hjerne er grundlæggende doven og stiller sig tilfreds med 

det fjerdebedste alternativ, hvis det er lettere. Det er netop derfor, vi ikke har lært no-

get af finanskrisen. 

Læs artikel fra Information    http://www.information.dk/221550 

http://www.siggewinther.dk/about�
http://www.information.dk/221550�
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Den irrationelle hjerne 

Ledernes hjerner er bygget til at begå fejl 

 

Under økonomiske kriser opleves kaotiske situationer hvor de økonomiske modeller forekommer virk-

ningsløse eller direkte misvisende. Med dette i mente forekommer det naturligt at foretage en revision af 

tænkemåde og modellers anvendelighed i praktisk økonomistyring. Det er i turbulente tider der er brug 

for handlekraft og at have modellerne presente - klar til brug med kort mobiliseringstid. I kaos opleves 

de store administrative ERP-systemer som er implementeret i virksomhederne som bremser økonomisk 

styrede forandrings- og tilpasningsprocesser idet de er opbygget med henblik på ledelse i 'normale' ti-

der. 

Man forestiller sig, at ledere altid agerer rationelt: At de træffer de bedst mulige valg til alles bedste. Så-

dan ser virkeligheden bare ikke ud for menneskets hjerne er grundlæggende doven og stiller sig tilfreds 

med det fjerdebedste alternativ, hvis det er lettere at komme af sted med midt i tidspres, pres fra eks-

terne og interne interessegrupper og hensynet til fremtid i jobbet.  

Det er netop derfor lederne aldrig lærer af de kriser man gennemlever. 

Hvis man vil have sine folk til at engagere sig i jobbet, nå sine overskudsmål, begrænse lagerholdet, 

forøge gennemløbshstigheden, forbedre afkastningsgraden regner man med at problemstillingerne har 

en rationelle løsninger: 

 

Verden er rationel, vi er rationelle og især vores beslutningstagere, chefer og medarbejdere træffer de-

res beslutninger ud fra et rationelt og oplyst grundlag. Tror vi da. 
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Men sådan har virkeligheden aldrig været i virksomhederne. Cost-Benefit analyser ses sjældent og dif-

ferensbetragtninger omkring pris- og produktvalg i budgetfasen er nærmest fraværende selv i 'normale 

tider'. 

For mennesker er ikke rationelle, uanset om de kalder sig økonomer, ingeniører, eksperter, forskere 

eller bare er helt almindelige mennesker og sådan har det altid været. Rationalitet. som har været und-

tagelsen nærmere end reglen har stort set været fraværende såvel i Danmark som i andre lande. 

Tager man finanskrisen som et eksempel så vidste hverken de økonomiske eksperter eller politikerne, 

hvilke beslutninger, der var de mest fornuftige at træffe. Og i virksomhederne havde man svært ved at 

ændre på de fastlåste Just-In Time strukturer og forsyningskæder, som kom helt ud af synkronisering. 

 

Selvom der i virkeligheden hersker kaos er det det rationelle, vi lægger som udgangspunkt for ledel-

sesmæssige beslutninger og det selvom rationaliteten i realiteten er fraværende. Vi tror, at beslutnings-

tagerne agerer rationelt, for vi har i vore uddannelser lært at forstå verden som rationel. Et billede, lede-

re selv er med til at skabe, når de leder ud fra en forvent-

ning om rationalitet. Det er forståelsen bag: Alle er rationel-

le og alle laver sådan en cost-benefit-afregning men i virke-

ligheden er der aldrig nogen der har foretaget et økonomisk 

ræssonement. 

Problemet er bare, at den økonomiske teoris udgangspunkt 

som en præskriptiv model for, hvordan det rationelle men-

neske bør handle, er blevet transformeret til en model for, 
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hvordan verden virkelig ser ud og hvordan mennesket faktisk handler. 

Og det er den verden, lederne nu agerer i. 

Den rationelle beslutningsmodel ville være: Informationer kommer ind, beslutningstageren afvejer forde-

le og ulemper ved de forskellige alternativer og på den baggrund træffer han eller hun så den rigtige 

beslutning. 

Problemet er bare, at sådan er mennesket overhovedet ikke. For menneskets hjerne er doven. Rigtig 

doven. Og den er ikke bare doven på en lemfældig måde, men helt systematisk. Vores dovne hjerne, 

betyder at vi ofte minder mere om den fulde mand end om den rationelle mand. 

 

Det er derfor, vi mener, at det er nødvendigt at forstå de individer, der tilsammen udgør den ledelses-

mæssige proces - det er her den ledelsesmæssige psykologi kommer ind i billedet. 

For der er en forudsigelig mangel på fornuft. Så forudsigelig, at vi kan kortlægge, hvad det er for nogle 

fejl, vi laver, for hjernen bruger nogle mentale smutveje i al den information, som den skal forholde sig 

til. 

Hjernen er ikke skabt til et moderne samfund og den informationsoverload, den konstant bliver udsat 

for. Derfor prøver hjernen at simplificere de informationer, den får. Eksempelvis ved hjælp af tommelfin-

gerregler: Den enkelte tror mere på den information, der passer til vedkommendes verdensbillede. 
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Netop derfor tror man mere på viden, man netop har fået, end mere relevant viden, man fik i går. Netop 

derfor ser man ikke relaterede begivenheder i én sammenhæng, og netop derfor tror man mere på in-

formation, der bekræfter ens holdning end den, der modsiger den. 

  

Det er derfor, hverken politikere, erhvervsledere, forskere eller almindelige mennesker træffer optimale 

valg. De går ikke efter at finde den bedste løsning, men efter den løsning, der er god nok. 

Det kræver så meget energi fra hjernen at finde den bedste løsning, så hvis man kan gå efter at finde 

den næstbedste, eller den tiendebedste med halvt så meget energi, så gør man det. Og det er et sy-

stematisk træk, som også gælder i samfundets top blandt erhvervsledere og politikere. 

De er bare langt mere overbeviste om, at de gør det rigtige. Det fandt man ud af, da man lavede et for-

søg, hvor man bad almindelige mennesker og supereksperter om at forudsige, hvad der sker næste år: 

Altså om renten stiger eller falder, eller hvad der vil ske i politik. Det viste sig, at supereksperterne hver-

ken var bedre eller værre til at forudsige fremtiden end de almindelige mennesker. 

Den eneste forskel var, at de var langt mere sikre på deres vurdering end lægmand var. Og bagefter var 

de langt mere opsatte på at forklare, hvorfor de havde taget fejl, de sagde, jamen det var lige ved at ske 

eller præmissen var forkert. Derfor var det interessant, da den amerikanske centralbankdirektør Alan 

Greenspan i kølvandet på finanskrisen erkendte, at han havde taget forkerte beslutninger. 
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Konklusion 

Under økonomiske kriser opleves kaotiske situationer i dage og månedsvis. De økonomiske modeller 

forekommer virkningsløse eller direkte misvisende fordi prognoser og kalkuler er baseret på 'normale' 

tider og ikke indrettet på at der træffer beslutninger ud fra en disponeringssynsvinkel. 

Med det i mente forekommer det naturligt at foretage en revision af tænkemåde og modellers anvende-

lig i praktisk økonomistyring under kaos. Det er i turbulente tider der er brug for handlekraft og at have 

modellerne presente - klar til brug således at hjernerne ikke trættes unødigt med at finde de kombinati-

oner af delløsninger, som tjener helheden bedst. 

 

Her henvises til de store administrative ERP-systemer som er implementeret i virksomhederne og som i 

kaossituationen bremser økonomisk styrede forandrings- og tilpasningsprocesser og som virker hæm-

mende på ledergruppens beslutnings- og handlekraft.  

Tuesday 19. January 2010 Sidst opdateret Tuesday 19. January 2010 

Kilde:   http://www.kapacitetsregnskabet.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1  

 

  
  

 

 

http://www.kapacitetsregnskabet.dk/index.php?option=com_content&task=view&id=66&Itemid=1�
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Analyse 05. jan 2010 KL. 08.39 

Vælgernes følelser styrer partivalg 

Midtpartiernes klumpspil betyder, at vælgernes stemmer nu afgøres af følelser og holdninger til partier 

og personer. 
AF Sigge Winther Nielsen 
LÆS HER  http://samfundsfag.com/index.php?option=com_content&view=article&id=368&Itemid=375 

 

At se en partileder i fjernsynet eller høre hende i radioen kan altså helt instinktivt vække be-
stemte følelser hos vælgerne. 
For selv om vælgerne synes, at partierne ligner hinanden, så viser denne undersøgelse, at vælgerne 

sagtens kan fritskrabe forskellene. Vi skal bare længere ind. 

http://politiken.dk/debat/analyse/�
http://politiken.dk/debat/analyse/article873042.ece�
http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/helle_4-500px.jpg�
http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/helle_4-500px.jpg�
http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/helle_4-500px.jpg�
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Politisk marketing - en flirt mellem partier og vælgere 
De danske partier, der tager ved lære af Barack Obamas marketingspatos, mangedobler deres 
chancer for at sætte sig i statsministerstolen ved næste valg 

Gengivet med tilladelse fra forfatteren Sigge Winther Nielsen 

Bragt i Information 24. oktober 2008   

Den 23. august kl. 03.11, østamerikansk tid, 

tikker en mail ind i mange millioner menne-

skers indbakke verden over. Det er Obama, 

som personligt har sendt dig en eksklusiv 

mail, forstås: 

“Jeg har en vigtig nyhed, som jeg vil gøre 

officiel nu. Jeg har valgt Joe Biden som min 

vicepræsidentkandidat - Jeg er spændt på at 

komme ud og føre kampagne med Joe, men 

vi to kan ikke gøre det alene. Vi har brug for 

din hjælp til at bygge denne bevægelse 

for forandring.” 

Som dansker må man spørge sig selv, hvad det egentlig er, som udspiller sig på den anden side af At-

lanten i øjeblikket. Det er et væsentligt spørgsmål, fordi den udvikling, vi kan observere i amerikansk 

politik, med stor sandsynlighed snart vil ramme Danmark. 

Præsident Barack Obama, førte en valgkampagne, hvor der var 
styr på den politiske marketing. Obama kom tættere på vælgere og 
brugte især nettet som omdrejningspunkt.  
Official White House Photo by Pete Souza. 

http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/_MG_3814-700px.jpg�
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Det drejer sig grundlæggende om et skift i fokus, som nu i højere grad flyttes fra debatten om spindokto-

rer til udviklingen af en ny tilgang kaldet ‘politisk marketing’. 

 

Vælgernes gunst 

Men hvad menes der med ‘politisk marketing’? 

Kort sagt er det brugen af metoder fra marketinglitteraturen i den politiske konkurrence om vælgernes 

gunst og grunker. 

Marketing opfattes her som en redskabskasse uden snæver tilknytning til den private sektor, men som 

en metode, der lige så vel kan aktiveres af interesseorganisationer, NGO’er, offentlige institutioner og 

ikke mindst politiske partier. 

I kernen af ‘politisk marketing’ er opmærksomheden på kundetilfredshed eller mere korrekt vælgertil-

fredshed. Politisk marketing søger i modsætning til traditionel politisk kommunikation at opbygge en re-

lation, som er mere end blot i nu’et på selve valgdagen. Det er snarere en søgen efter ‘A Marriage 

Made in Heaven’ i stedet for ‘A One Night Stand’. 

Obamas kampagnemanager, David Plouffe, siger det således om de mange vælgere, de har fået ind på 

Obamas hjemmeside for at oprette profiler og give en donation på måske kun fem dollar: 

“Du skal ikke betragte dem som et enkelt moment, men snarere som en investering.” 
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De mange donorer skal ‘nurses’ - det kunne jo være, de også havde lyst til at tale med vennerne om 

Obama, hænge plakater op i lygtepælen eller donere endnu flere dollar i morgen. Plouffe og co. søger 

dermed: 

• at opbygge relationer i stedet for transaktioner 

• at tænke langsigtet i stedet for kortsigtet samt 

• at myndiggøre frem for at umyndiggøre vælgeren 

 
Redskabskassen 

Når Obama vælger først at præsentere sin vicepræsi-

dentkandidat for sine ufatteligt mange ‘netvenner’, så sø-

ger han, netop ved at give dem en umiddelbar eksklusiv 

viden, at opbygge en relation, der er langsigtet og som 

ønsker at myndiggøre. Det kan virke cool og kalkuleren-

de, men det opfattes åbenbart mere intuitivt rigtigt for 

mange vælgere i USA.  

  

Når vi kigger i politisk marketings redskabskasse, så er der tre grundlæggende værktøjer, som indtil 

videre har gjort politisk marketing til et succesfuldt greb for Obama og hans hold. 

Obama og Joe Biden.  
Official White House Photo by Pete Souza. 

http://www.samfundsfag.com/images/stories/Det_rationelle_menneske/04_P090909PS-0765-650px.jpg�
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For det første er udvidelsen af de politiske distributionskanaler en nødvendig manøvre. Når Obama har 

opnået et eksorbitant omfang af små private donationer, skyldes det, at han har formået at nå ud til 

vælgergrupper, som aldrig før har interesseret sig direkte for politik eller doneret så meget som en cent 

til en politisk kandidat. 

Obama-kampagnen har brugt nettet som omdrejningspunkt for at distribuere deres politik og aktivere 

folk. Det sker ved at skabe et forum, hvor vælgerne kan oprette profiler, lave sociale netværk, der spre-

der sig som ringe i vandet, og orkestrere politiske events i supermarkeder, kunstgallerier natklubber og 

andre steder, hvor folk mødes. Aktiviteter, som gennemføres af både kampagnetoppen og begejstre-

de frivillige. 

Aktuelt afsøges der nye kanaler til vælgerne ved at tænke i ‘nabo-nabo’ programmer, koncerter 

og street-events. 

For det andet skal vælgerne have en lyst til at konsumere kandidaten eller partiets politik. Når folk stolt 

bærer deres Obama t-shirt gennem gaden, så er det ikke blot, fordi de bifalder Obamas handelspolitik, 

men fordi de bliver tilfredsstillet emotionelt ved de værdier, Obama-brand’et står for og forsøger 

at ramme. 

Et slags ægteskab 

Flere af Hilary Clintons rådgivere måtte sande, inden de kastede håndklædet i ringen, at de var oppe 

imod en politisk “buzz”. Det er opblomstringen og udviklingen af en sådan buzz-effekt, der arbejdes med 

i politisk marketing, som vi har set det med bl.a. Radicool og Villy-socialisterne. 

I USA har Obama-kampagnen gjort alt for at opbygge et ‘ægteskab’ med sine mange støtter. 
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Resultatet er, at mange millioner mennesker er blevet goodwill ambassadører for Obama - de kan næ-

sten ikke tale om andet med familie og venner. Selve fænomenet Obama er blevet en del af deres iden-

titet. Når du får mail og sms fra Obama midt om natten, donerer lidt småmønter eller bliver inviteret til 

fest af selv samme, føler du et medejerskab over kampagnen. 

For vælgerne bliver det dermed naturligt at skabe mening i disse konstante Obama-bombardementer og 

de handlinger, det fremprovokerer ved at personliggøre Obama-kulten. Ligesom i et ægteskab er Oba-

mas op- og nedture blevet en del af mange amerikanske vælgeres hverdag. 

Det tredje grundlæggende værktøj er brugen af direkte marketing. Da Venstre på selve valgdagen den 

13. november 2007 valgte at sende et brev direkte ud til mange af landets boligejere, hvori de skrev, at 

oppositionen vil hæve boligskatterne, fik vi det første effektfulde eksempel på direkte politisk marketing 

i Danmark. 

I USA har denne udvikling været undervejs længe. For eksempel gør Obama- og McCain-kampagnerne 

alt, hvad de kan, for at indsamle mailadresser, købe forbrugerdata samt ‘snitte’ vælgerne tyndest muligt 

efter geografi, køn, alder, race og religion. 

Tankegangen er, at hvis du ved, hvad Jenny fra Jacksonville, som bor på Mainstreet nummer 69, tæn-

ker, spiser og arbejder med, så ved du også, hvilke politiske produkter hun skal præsenteres for. 

Et beskedent eksempel er, da Obama afholdt en auktion i det smarte kunstnerdistrikt, Chelsea, i New 

York. Her skulle folk ikke betale kontant for at komme ind - de blev i stedet bedt om at betale med data 

om dem selv. 
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På den måde kunne Obama-kampagnen efterfølgende kontakte de forskellige typer mennesker med 

målrettede budskaber. 

 
 
Tag ved lære 

Artiklens forfatter Sigge Winther Nielsen, som sammen med 

Thomas Høgenhaven har skrevet bogen Politisk Psykologi – 

fordi politik er personligt. 

Da dansk politik i løbet af 90’erne begyndte at forholde sig pro-

fessionelt til spin og politisk kommunikation, blev det set som 

en betænkelig udvikling for demokratiet.  

Det, vi står over for i fremtiden, hvor politisk marketing vil bølge ind over dansk politik, er om muligt et 

endnu større skred. Det skyldes, at redskaberne i politisk marketing gør, at vælgerne bliver konfronteret 

uden medialt omsvøb af et professionaliseret partiapparat, der har præcise data om dig og teknikker til 

at levere politikker direkte til vælgeren. 

Med Obamas succesfulde brug af politisk marketing har vi fået en strømpil, der peger på, at de danske 

partier, som først lærer lektien og tilskærer den amerikanske marketingspatos til det danske sind, har 

mangedoblet chancerne for at erobre statsministerposten. 

Aktuelt valfarter partiernes embedsmænd til USA for at lære af valgkampen. 
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Spørgsmålet er, om de danske partier evner endsige tør at bruge den værktøjskasse af politisk marke-

tingredskaber, som Obama og co. har skruet deres kampagne sammen med. 

Når disse overvejelser gennemspilles i de danske partikontorer, må der skeles til både det enkelte partis 

chance for at overleve og demokratiets skrøbelige tilstand. 

 
Frygtens anatomi 
Illusioner. Mennesker er ikke gode til at tage rationelle beslutninger. De billeder vi har af vores egen 

verden og samfundet er ikke rationelle. Vi forestiller os, at højere straffe kan fjerne kriminalitet! Vi fore-

stiller os, at de økonomiske vismænd, Nationalbanken eller regeringen kan styre økonomien. 
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Terror er ikke noget nyt. Den 9. 

august 1945 oplevede verden 

Atom terror. Da USA for første 

gang kastede en atombombe over 

civilbefolkningen i den japanske 

by Nagasaki. Her er paddehatte-

skyen fotograferet 3 kilometer fra 

bombens sprængningssted. 

   

 I bogen: Frygtens anatomi af Dan Gardner beskrives det irrationelle menneske med følgen-

de billede: 

 

Var Gandhi yngre eller ældre end ni år, da han døde?  
De fleste af os skal - forhåbentlig - ikke bruge lang tid på at tænke over, om det var før eller 

efter hans niårs fødselsdag. Vi ved samtidig, at tallet ni i den sammenhæng er ligegyldigt, det 

er bare et tilfældigt irrelevant tal langt fra det rigtige svar. 

Alligevel vil de fleste af os i vores søgen efter svaret på opfølgningsspørgsmålet - hvor gam-

mel var Gandhi, da han døde? - have svært ved at undgå at tænke på ni. Vi bruger det ube-

vidst som et pejlemærke for vores svar. Vi kan, ifølge Dan Gardner, ikke lade være, fordi vi 

grundlæggende er irrationelle væsner. 

 

politisk psykologi 
Tværfaglig forskningsretning, der, overvejende med anven-
delse af psykologiens begreber og metoder, søger forståelse 
af psykologiske forholds betydning for individers og gruppers 
politiske adfærd. Interessen for emnet har været til stede si-
den antikken. Klassiske politiske teoretikere fra Platon og Ari-
stoteles over Machiavelli og Thomas Hobbes til senere politi-
ske filosoffer har bygget deres teorier på antagelser om den 
menneskelige natur og dens betydning for politiske forhold. 
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At mennesker grundlæggende er irrationelle er en gammel erkendelse, men den kan alligevel 

inspirerer til, at vi igen overvejer vores måde at forstå verden på.  Det giver rationelt mening – 

er logik for burhøns - at hvis de mulige ulemper ved at begå en forbrydelse overskygger for-

delene, så vil vi ikke begå kriminalitet. Altså højere 

straffe, så det simpelthen ikke kan betale sig. Men så 

rationelle argumenter end ikke strejfer narkomanen, når 

han tager på tyvetogt i whiskybæltet for at skaffe penge 

til sit næste fix. Så glem alt om højere straffe det virker 

ikke på en narkoman, der er topmotiveret af sin irratio-

nelle trang til at tage stoffer. 

 

Der er talrige eksempler på, at tilsyneladende helt indlysende 

løsninger på et problem er helt forkerte, når de skal benyttes 

i den virkelige verden. Gardner citerer i sin bog den afdøde 

amerikanske journalist H. L. Mencken for følgende udsagn. 

»For ethvert problem er der en løsning, der er enkel, klar 

og forkert.« 

 

I sin bog bruger Gardner et eksempel på, at mennesker dår-

lige til at vurdere risiko og sandsynlighed. Vores hukommelse 

er ét stort efterrationaliseringscenter, og så lægger vi alt for 

Efter A-bombe terror i Nagasaki  
Fortvivlede overlevne fotograferet 1.5 kilometer 
fra eksplosionens centrum.  
Der blev kastet to atombomber, over de japan-
ske byer Hiroshima og Nagasaki den 6. og 9. 
august 1945. Bomberne dræbte mindst 120.000 
mennesker på en gang, og dobbelt så mange 
døde efterfølgende af strålesyge. 
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stor vægt på ting, der er typiske i forhold til vores egne erfaringer. Han fortæller om en række fremtids-

forskere, der tilbage i 1982 blev bedt om at vurdere sandsynligheden for en fuldstændig diplomatisk af-

brydelse af forholdet mellem Sovjetunionen og USA. I 1983 blev de samme forskere bedt om at vurdere 

sandsynligheden for at russerne invaderede Polen samtidig med, at de diplomatiske forbindelser mel-

lem Sovjetunionen og USA blev afbrudt. 

Eksperterne vurderede at begge scenarier var usandsynlige. Men eksperterne vurderede det sidste 

scenarie som tre gange mere sandsynligt end det første! 

Men det andet scenarie kunne aldrig blive mere sandsynligt end det første, fordi det andet scenarie, 

hvis det blev en realitet, automatisk ville få det første scenarie til at gå i opfyldelse.  

Men hvorfor begik eksperterne så åbenlys en fejl? Det var ikke udtryk for logik. Men det passede ind i 

både eksperters og almindelige menneskers opfattelse af kommunisterne. Den kolde krig byggede jo 

bl.a. på en tro på, at begge parters mål var at udbrede deres egen samfundsmodel. 

  

En irrationel krise 

Finanskrisen er ifølge Gardner også et godt eksempel på vores irrationelle adfærd. Hvorfor var der ikke 

nogle af de eksisterende modeller og økonomiske teorier, der varslede krisen? Hvorfor var der ikke no-

gen, der advarede os? Måske fordi man ikke ville erkende menneskets irrationalitet. 

»Markedet styres af markedsfundamentalisterne. De tror blindt på den menneskelige rationalitet. 
Markedet er et perfekt system, der ikke skal pilles ved. Den holdning har domineret alt, alt for 
længe og har været særdeles omkostningsfuld,« siger den australske økonomiprofessor Jakob 

B. Madsen.  
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»For mange af nøglepersonerne i det her spil vil en erkendelse af, at markedet ikke er et perfekt system 

være et kæmpenederlag for kapitalismen. Det vil være at tilslutte sig det værste, man kan forestille sig i 

USA: socialismen. Det er for mange ikke en mulighed, så vil de hellere se den anden vej.«, siger pro-

fessoren. 

 

»Det er ikke fordi, vi er dumme, men det ligger i vores natur at undertrykke svære problemstillinger - vi 

laver overspringshandlinger i et væk. Man spurgte på et tidspunkt nobelprismodtagere i økonomi, hvor-

dan de havde investeret deres penge. De stod i stor stil bare på en helt almindelig konto. Det siger vist 

det hele,« mener Jakob B. Madsen. 

 
Efter World Trade Center 
Ud over økonomi fokuserer Gardner på vores manglende evne til at vurdere risiko. Vi lader os styre af 

frygt, siger han og bruger terrorangrebet mod World Trade Center som eksempel. Efter angrebet holdt 

mange amerikanerne op med at flyve. De valgte i stedet bilen. Det udløste 1.500 flere trafikdrab, hvis 

årsag ifølge Gardner var den øgede trafik, som frygten havde skabt. En simpel risikovurdering havde 

kunnet påvise, at chancen for et nyt terrorangreb, der involverede fly, var utrolig lille, mens mere bilkør-

sel med garanti ville udløse flere dødsfald i trafikken. 

 

Nogle forskere mener, at politik grundlæggende er baseret på frygt - overfor indvandrere, stigning i de 

offentlige udgifter eller blot frygten for, at nogle andre kommer til magten. 

 

Den polske sociolog Zygmunt Bauman har udpeget noget, som han kalder kosmisk frygt. En mere ge-

nerel frygt for hvad det hele skal ende med, og om vi kan kontrollere det, vi skaber? 
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Tidligere var det frygten for atomkrig. Nu er den erstattet af frygten for terror. I en dansk sammenhæng 

puster Dansk Folkeparti bestandigt til frygten for at de fremmede overtager Dannebrog, Dronningen og 

fædrelandet, og i perioder spreder der sig en kollektiv frygt for, at bandekonflikter – der involverer få 

hundrede personer – skal forandre Danmark radikalt. En irrationel frygt, men næsten al frygt vil være 

irrationel, bl.a. fordi den bygger på manglende evne til at vurderer risiko. 

 

Gardner mener, at godt nok kan vores frygtsomme natur ikke med et trylleslag ændres, men vi kan æn-

dre de muligheder, den har for at udfolde sig. Medierne spille en afgørende rolle – de skal give mere 

plads til fakta og seriøse analyser, som vil afsløre, at vi har langt mindre at frygte i dag. 

 

Men dem der skaber mest frygt - politikerne og medierne, er styret af profitmaksimering. De skal tjene 

penge eller opnå magt, og frygtscenarier/sensationshistorier er nok det bedste værktøj til at opnå de 

mål. Et mere rationelt samfund er måske utopi, når de mest indflydelsesrige aktører har helt andre inte-

resser. 

 

 

‘Frygtens anatomi’ af Dan Gardner. Nyt Nordisk Forlag. 
Inspiration og kilde: Det rationelle menneske er en død sild. Information. Andreas Relster 15. oktober 

2009. 
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Medier og kommunikaion 

Sociale medier 
- og markedsføring på nettet 

100 Million+ brugere 25 Million+ brugere 10 Million+ brugere Up-and-Comers 
Facebook 
Twitter 
LinkedIn 
YouTube 
MySpace  

Reddit 
Flickr 
Yelp 
Wikipedia 
 

Tumblr 
StumbleUpon 
Care2 
Slideshare 
Scribd 
DeviantArt 
Digg 
Delicious 

Posterous 
StackExchange 
Namesake 
Quora 
FourSquare 
Hunch 
Forrst 
Dribbble 

Trafikken på Blogs, spillesider og datingsider – der også er sociale medier - kan ikke registreres statistisk. 
I skemaet er nævnt de mest brugte sociale medier, men der er hundredvis af andre, der også kan være interessante. 

 
 
Alle medier, der gør det muligt for mennesker at indgå i sociale fællesskaber online, kaldes med et fæl-
les udtryk Sociale medier. En søgemaskine som Google er også et socialt medie, fordi den er et værk-
tøj, der formidler både information og etablering af online kontakt og fællesskab. 
Aktiviteterne på de sociale medier er udveksling af tanker, holdninger, idéer og underholdning fx i form 
af spil.  Man deler tekster, fotos, videoer, musik, personlige oplysninger og en fælles interesse for onli-
nespil. 

De sociale medier har voksende betydning for forbrugernes adfærd. Men påvirkningen 
sker ikke på samme måde, som vi kender fra traditionelle reklamer. På de sociale me-
dier er det afgørende hvad de folk siger, som man har tillid til. 
Derfor er det blevet et element i moderne markedsføring at arbejde med autoritets op-
bygning, når man inddrager de sociale medier. 
 

http://facebook.com/�
http://twitter.com/�
http://linkedin.com/�
http://youtube.com/�
http://myspace.com/�
http://reddit.com/�
http://flickr.com/�
http://yelp.com/�
http://wikipedia.com/�
http://tumblr.com/�
http://stumbleupon.com/�
http://www.care2.com/�
http://slideshare.net/�
http://scribd.com/�
http://deviantart.com/�
http://digg.com/�
http://delicious.com/�
http://posterous.com/�
http://stackexchange.com/�
http://namesake.com/�
http://quora.com/�
http://foursquare.com/�
http://hunch.com/�
http://forrst.com/�
http://dribbble.com/�
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Patchwork New Media er et selskab, som lover at skabe dokumenteret suc-
ces med sociale medier for ambitiøse danske og internationale brands. 
 

 
Al markedsføring handler om at påvirke forbrugerne, 
og sociale medier er kun en del af opskriften. 
 Nøgleordet er integration, siger ”patch work”.  
Derfor vil en moderne markedsføring ofte indeholde 
et mix af Facebook fansider, web TV, PR, kampag-
nesider, Facebook applikationer, events, konkurren-
cer og virale film. 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

På internettet har markedsføringsfolk næsten et ubegræn-
set antal sociale medier at vælge imellem.  

http://www.patchworknewmedia.com/referencer/�
http://www.patchworknewmedia.com/�
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Envejs- og tovejskommunikation 
 

  
 
Sociale medier er noget nyt sammenlignet med de industrielle medier - massemedier, TV, avis, radio. 
Markedsføring via de traditionelle medier er en relativt dyr form sammenlignet med salg ved hjælp af de 
online & sociale medier, der kan køres ganske billigt — eller endog — gratis online.  
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De nye sociale medier og de industrielle medier ligner hinanden. Der kan vælges specifikke kanaler og 
brugersegmenter - desuden kendetegnes begge medier ved, at en kommunikationsindsats kan ramme 
alt fra ingen til millioner. 
  
De traditionelle medier er karakteriseret ved envejskommunikation - fra afsender til modtager. 
Social Medier er kendetegnet ved tovejskommunikation, desuden har de sociale medier nogle indbyg-
gede muligheder for at gøre et budskab viralt, så det så at sige spreder sig af sig selv. 

At sociale medier bygger på tovejskommunikation er rigtigt, men også delvis misvisende – fordi det kun 
er en brøkdel der bruger denne mulighed, resten er bare betragtere… selvom de synes det er noget 
særligt, at de har en reel mulighed for direkte at reagere på budskabet…!! 

 
Kommunikation på en ny måde 

Formålet med de sociale medier kan beskrives med følgende overskrifter: 

• Kontakt med andre 
• Offentliggørelse 
• At dele med andre 
• At diskutere med andre 

Men det er der ikke noget nyt i, det har været formålet 
med al kommunikation lige så længe mennesker har 
kommunikeret. Det nye er, at det foregår på en ny måde 
– elektronisk og virtuelt. Og så kan man kommunikerer 
over meget lange afstande. Man kan twitte ringe til en 
ven på månen! 
 
Samfundet har ændret sig. Familierne er ofte splittede 
og de gamle er ikke mere en integreret del af familien. 
Både mænd og kvinder har fuldtidsarbejde, og de har 
ofte ligesom mange børn og unge, tidskrævende fritids-

Billedet viser en person der skriver en SMS. Bare rolig 
bilen kører ikke men holder parkeret. 
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interesser. Derfor er kommunikation ansigt til ansigt og med tilstrækkelig tid til rådighed blevet et sær-
syn.  
Det er ikke et udtryk for et fremskridt, men en nødvendighed, at man nu klarer skriftlig kommunikation 
ved at skrive med en enkelt tommelfinger og i øvrigt meget sjældent ser dem man kommunikere med. 
Det væsentlige i al kommunikation kropssproget er fjernet. 
Der er mindre tid til traditionel kommunikation, men til gengæld udvikles der flere og flere muligheder for 
hurtig og virtuel kommunikation, bl.a. de sociale medier. 
 

 

 

Hvad er sociale medier? 
 

Forum 
På et forum er der digital dialog og diskussioner. Forum formen, der var et af de første sociale medier, 
eksisterer stadig i bedste velgående, men den mangler den virale effekt, som andre sociale medier har. 
 
 
Blogs 
En blog er et forum, hvor en enkelt person (som i nogle tilfælde godt kan repræsenterer en organisation 
eller et firma) har sat sig selv i centrum for at give udtryk for sine egne meninger og synspunkter, som 
besøgende på blokken så får mulighed for at kommentere og diskutere. En blog med et godt indhold 
kan motivere andre til at linke til den, og på den måde bygge bro mellem flere typer af sociale medier. 
Blogging skal dog helst drives af lyst, og må gerne være underholdende, informativ eller interessant på 
andre måder. Man skal huske, at læserne kommer frivilligt og forventer at få noget med hjem. 

http://smm.dk/social-media/sociale-medier.htm�
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Twitter og microblogging 
Microblogging kan bedst illustreres med Twitter, hvor man kun har 140 tegn til sin rådighed, når man vil 
sende en meddelelse. Det kan være "her er en god artikel: link" eller det kan være små meddelelser 
direkte henvendt til specifikke personer i det offentlige rum. 
 

Twitter er en super god måde at sprede et 
budskab på og man kan fx tilføje en knap 
på sin hjemmeside eller blog som giver 
læserne let adgang til at videregive linket til 
indholdet, hvis det opfattes som spænden-
de, væsentligt, vigtig, sjovt eller måske ba-
re lidt kikset. 
Budskaber kan spredes viralt på Twitter. 
Når en bruger retweeter, sendes meddelel-
sen (det originale tweet) videre til folk som 
følger ham eller hende, disse kan så igen 
videresende meddelelsen, som på den 
måde kan spredes til rigtig mange menne-
sker i løbet af meget kort tid. 

 

De 140 tegn man har til rådighed på Twitter kaldet et ”tweet”. Twitters retweet funktion er 
en let måde at videresende sin tweet til sit eget netværk. 
At følge nogen i det virtuelle rum, kan sammenlignes med at sprede budskaber blandt 
dem man kommer sammen med i den virkelige verden: venner, familier, arbejdskamme-
rater, foreningsmedlemmer eller folk på den lokale café… men det er ikke det samme 
fordi det foregår virtuelt. 

http://socialemedier.com/markedsfoering/wp-content/uploads/2011/01/twitter-vækst-2007-2010-sociale-medier.gif�
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Sociale netværk og Facebook 
Facebook er verdens mest udbredte social netværk og har over 600 millioner brugere 
(marts 2011). I Danmark er der registreret omkring 2,5 millioner konti. 

Facebook giver mulighed for at 
man kan dele oplevelser, billeder, 
video og events. Facebook er op-
bygget så den på en naturlig måde 
understøtter de sociale behov folk 
har, nemlig at gøre opmærksom på 
sig selv, blive set og hørt, få feed-
back og især ros. 
Både Facebook og andre tjenester 
har samme virale evner som Twit-
ter, ved at meddelelser, billeder og 
videoer deles med venner, som 
igen deler med venner, o.s.v. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Hvem bruger Facebook? 
Fra at være et sted hvor studiekammerater mødtes virtuelt er Facebook nu blevet et 
sted hvor næsten alle kan mødes. 
Facebook er opbygget sådan, at der bliver samlet en masse data om brugerne, og 
derfor kan man hele tiden identificerer brugerne. 
Google og Facebook ligger side om side når det drejer sig om trafikmængde, og bru-
gerne bygger hele tiden nye applikationer til Facebook. 
De mange forskellige brugere gør det umuligt at udpege en gennemsnitsbruger, men 
statistisk kan man dokumentere, at brugerne i gennemsnit har 130 venner, og jævn-
ligt besøger 80 andre sider. 
De fleste har i gennemsnit produceret 90 stykker nyt indhold i form af indlæg eller 
upload af billeder. Der er selvfølgelig også nogle, der kun har ganske få venner, 
mens andre har flere tusinde – helt op til max grænsen på 5.000 venner. Men man 
kan også ”synes godt om” – blive fan – og her er der ingen max grænse. 
 
Kilde og inspiration: http://socialemedier.com 

http://socialemedier.com/markedsfoering/wp-content/uploads/2011/01/facebook-vækst-2004-2010-sociale-medier.gif�
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Mediedeling og YouTube 

Mediedeling er når man lægger billeder op på fx Flickr eller video og musik på You-

Tube.  

Også her er den virale effekt den bærende kraft, når billeder, videoer eller musik 

spredes til andre brugere. YouTube er også et oplagt sted at lave social marketing 

med sjove, informative eller underlige videoer, som folk synes er så spændende at 

de skal deles via mail, Facebook eller et andet medie. 

Video på YouTube bør produceres i en ordentlig kvalitet. De glade 
”amatørdage” er næsten forbi med undtagelse af enkelte meget 
originale indslag. 

Med YouTube er opstået et nyt begreb – YouTube celebrities. Det er folk der er ble-

vet kendt gennem YouTube som fx Justin Bieber og Esmée Denters. De er blevet 

popstjerner. På YouTube er Justin Biebers musikvideo til sangen ”Baby” blevet vist 

443.848.487 gange (marts 2011). Med mere end 3.4 millioner kommentarer til video-

en kan man også kalde YouTube for et virtuelt mødested for millioner af mennesker. 
  

 

 

 

Vær opmærksom på, at du hele tiden støder på 
vandrehistorier om folk der har fundet ”lykken” på 

YouTube. Men der er jo bare tale om enkelte til-
fælde ud af rigtig mange millioner som intet opnå-
ede andet end at kunne fantasere om berømmel-

sen. 
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Under den amerikanske præsidentvalgkamp dukkede en ung 

barmfager kvinde op på Youtube, som åbent erklærede sin støtte 

og kærlighed til Obama. Hun nåede ud til vælgerne med sit bud-

skab på en måde ingen kampagnemedarbejder normalt ville be-

nytte. Videoen er set af mere en 20 millioner.  Link til:  'Obama Girl'  

 

Sociale nyhedstjenester og bookmarking services 

Digg er nok det mest kendte eksempel på en social nyhedstjeneste, hvor man kan 

registrere en artikel, som andre – hvis de synes godt om den - kan stemme på, så 

den opnår en top placering.   

Der er ingen dansksprogede nyhedstjenester, men skriver man på engelsk bør man 

benytte disse tjenester for at skabe større synlighed for sin hjemmeside eller blog. 

 

 

Fremtidens sociale medier 
Fremtiden er her allerede – den er mobil. Smartphones, iPad, Tablet PCer og andre 

mobile enheder vinder frem. Kombinationen af GPS og Video giver mulighed for at 

kameraet kan aflæse de GPS koordinater der peges på. Er det fx hovedindgangen til 

Tivoli, så kan kameraet fra Wikipedia hente informationer om Tivoli, som lægges 

oven i billederne for at informere om de ting der vises.  

 

 

Et andet fremtidsperspektiv - crowd sourcing, hvor opgaver "lægges ud" på nettet og 

http://www.youtube.com/watch?v=wKsoXHYICqU�
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løses af brugerne kan blive mere udbredt, og crowd funding er et forsøg på at overfø-

re modellen til finansiering. Måske lidt af det der allerede skete i forbindelse med 

Obamas valgkampagne, hvor rigtig mange gav små bidrag, som voksede til meget 

store summer til støtte for Obamas valgkamp. 

 

Markedsføring på sociale medier 
En kommerciel udnyttelse af de sociale medier er allerede godt i gang, fordi sociale 

medier kan bringe virksomheder og kunder tættere på hinanden. Sociale medier gi-

ver gode muligheder for at blive "venner" med kunderne. 

Den største effekt af markedsføring på de sociale medier er, at den goodwill man 

som virksomhed opbygger deles og spredes via virale effekter. Forbrugerne har mere 

tillid til en ven end til et firma, men hvis du som firma kan få vennen overtalt er det 

godt, og det er den måde social marketing fungerer på. 

  

 

 

 

 

 

 

Hvad skaber succes! 
Ja, indholdet skal selvfølgelig være godt. 

Men der er også nogle tekniske forhold, som man skal være me-
get opmærksom på. 

De fleste sapper hurtigt væk fra langsomme hjemmesider og 
blogs. 

Man skal sørge for god SEO (search engine optimation). 
Den første betingelse for at blive læst, er at blive set. 

  

http://politiken.dk/kultur/film/ECE1016066/fans-sponserer-david-lynch-dokumentar-/�
http://smm.dk/smm/social-media-marketing---tips-og-tools-til-smm.htm�
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Væksten i de sociale netværk, fx Twitter og Facebook, har skabt fokus på social medie marketing, hvor 
man på en ny måde forsøger at påvirke kundens engagement. Men for alle der arbejder med komersiel 
brug af de sociale medier er der klare tegn på, at Facebook og Twitter ikke er nok. 

Der er masser af statistik og analyserne som underbygger følgende udsagn: 

Det bliver vurderet at omkring ti procent af alle marketing budgetter globalt vil blive brugt 
på sociale medier. 

Folk der er ansvarlige for en virksomheds sociale medie kampagne, bør sætte sig grun-
digt ind i alle de sociale medier en virksomhed kan drage nytte af eller blive påvirket af. 
Det kan godt være, at en virksomhed tilsyneladende ikke har noget at gøre på en given 
platform, men det kan være en fordel at være til stede bare for at holde konkurrenterne 
ude! 
Før man tager beslutning om at være på Facebook og Twitter, skal man stille spørgsmå-
let: “Hvor er mit publikum online?” Og “hvordan kan jeg interagere med dem?”. 

kilde/inspiration: Anders Sondergaard http://socialemedier.com 

 

Spild af markedsføringskroner? 

af Steen Öhman , 13. februar 2011 

Finanskrisen har sat stor fokus på effektivitet, og herunder også afkastet af markedsføringen. ROI (Re-
turn On Investment) er blevet en af de mest omtalte og populære emner indenfor markedsføring – og 
med god grund! Hvorfor lave markedsføring, hvis ikke den giver resultater – og hvorfor lave markedsfø-
ring, hvis ikke der er klare mål med indsatsen?!  

http://www.social-media.dk/spild-af-markedsf%c3%b8ringskroner-810/�
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Kampagnen uden synlig afsender eller budskab 

Jeg har flere gange set et TV-spot, hvor Jørgen Leth på elegant vis kommenterer hen over en række 
billeder … og undret mig over formål og afsender – se spottet her. 

Spottet er en slags Danmark’s film … og afsluttes med et for mig helt ukendt logo, som 
udmærker sig ved at være ulæseligt på TV-skærmen. 

Med en del Google søgninger hvor Jørgen Leth indgik fandt jeg frem til afsenderen … 
www.dennyefortaelling.dk 

Uklart emne og formål kombineret med ukendt afsender! 

Der er uden tvivl postet en del mio. kr. ned i kampagnen, der tilsyneladende har til formål at tegne et 
mere positivt og nuanceret billede af Dansk Landbrug.  
Jeg skal ikke tage stilling til indholdet af web-sitet og kampagnen i øvrigt, men TV-spottet fungerer ikke 
… afsenderen forbliver ukendt, og indholdet er mildest talt uklart … og der henvises end ikke til web-
sitet, der ellers kunne have kastet lidt lys over formålet med kampagnen!  

Kampagnen og ROI 

Målet med kampagnen er, så vidt jeg kan se, at tegne et mere nuanceret og positivt billede af landbru-
get. Det fremgår ikke særligt klart af det første spot, og spottet kan næppe drive meget trafik ind til kam-
pagne sitet, da afsenderen er ukendt og web-sitet fremgår ikke af spottet, ligesom logoet ikke kan læses 
og i øvrigt ikke indeholder info, der kunne bruges til at gætte web-adressen!. 

Denne kampagne kunne formentlig bringes til at give et ROI større end nul, men det kræver at der ska-
bes en bedre sammenhæng mellem spot og website, og en mere tydelig afsender, således at Dan-
marks filmen giver en eller anden form for mening. Men som det er nu, må effekten være meget beske-
den. 

http://www.dennyefortaelling.dk/Kampagnen/Se_film/Fremtiden_er_ikke_saa_sort_som_den_har_vaeret.aspx�
http://www.dennyefortaelling.dk/�
http://www.social-media.dk/wp-content/uploads/2011/02/logo.png�
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Bureauet bag kampagnen vil sikkert hævde at kampagnen skal ses i sammenhæng, idet der er også 
printannoncer, ligesom de givetvis også vil hævde at det hele bliver mere klart når de næste spots kø-
rer.  

Det er da også muligt, men kan det forsvare at man laver så elementære fejl i det første spot, og der-
med hælder penge lige ud af vinduet – i min optik nej! 
 
Kilde: http://www.social-media.dk/category/tv-spots/ 

 
 
Facts om sociale medier 

Hvis du er en af dem der ikke tror på sociale medier, så vil jeg anbefale dig at se videoen. Videoen er 
på engelsk og kan ses direkte via dette link: 

http://www.youtube.com/v/NhPgUcjGQAw? 
 
 
 
Professionel hjælp til kommunikation på nettet 

 
Virksomheder og organisationer har længe brugt professionelle 
bureauer til at tilrettelægge deres markedsføring i de traditionelle 
medier. Det sker, fordi processen er kompliceret og kræver mere 
ekspertise, end den virksomheden selv råder over. Præcis det 
samme er tilfældet med kommunikation og markedsføring gen-
nem de sociale medier. 
Her er et eksempel på et firma, som påtager sig at levere en 

samlet pakke, som både rummer traditionel og net-baseret kommunikation. 
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Husk lige at 
 
Halvdelen af vores com-
putertid går med leg, og 
halvdelen af indholdet på 
nettet er underhold-
ning… 

 

 
Der kan abonneres på små store og meget store pakker. Vælger man det sidste lover virksomheden 
guld og grønne skove, eller i det mindste at ens budskab kommer ud i de fjerneste afkroge. 
Ofte er det dog firmaet selv, der også analysere resultatet! Det åbner en mulighed for, at man kan 

overbevise kunden om, at kampagnen har været en stor succes. 
Og er salget af dyner ikke ligefrem eksploderet, så er det fordi ef-
fekten er langsigtet, eller også har man med garanti undgået en 
nedgang i salget. 

Media companies don't control 
the conversation anymore, Ru-
pert Murdoch, Newscorp 

 

Medier & reklamer   

”Internettet er ikke et medie og udviklingen på nettet drives ikke, som mange hævder, af de enorme 

mængder af informationer, der kommer til hvert eneste sekund”.  

”Medie er for begrænset en betegnelse for internettet. Et medie er en kanal, hvor du videregiver oplys-

ninger til en modtager. Sådan kan man også bruge inter-

nettet, men det er ikke det, der kendetegner nettet. Det er 

derimod en verden, vi deler.”  

Sådan lyder budskabet, fra den amerikanske forfatter og 

forsker, Dr. David Weinberger. 
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• Supplerende statistik kan findes på: 

royal.pingdom.com 

www.dst.dk/pukoraq/epub/nyt/2009/NR273.pdf 

  

http://www.dst.dk/pukoraq/epub/nyt/2009/NR273.pdf�
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De forskellige medier ”smelter” sammen 
 
På stadig flere danske redaktioner arbejder journalister og program-medarbejdere på kryds 
og tværs med at fortælle historier til trykte medier, nettet, radio og tv. 
 
Mediekonvergens blev første gang præsenteret i Danmark i slutningen af 1990’erne. 

 

Mediekonvergens 

Avisen der blev skrevet og trykt hver dag i Algade er fortid. 
Gennem fusioner og udvidelser er der skabt mediehuse, som producerer til flere forskellige medier. Og-
så Danmarks største mediehus DR arbejder med mange forskellige medier. 
Men ofte er der ikke noget tværgående samarbejde mellem mediehusenes medarbejdere. Man produ-
cerer kun til et bestemt medie. 
 
Konkurrencen er benhård og det er sjældent nogen særlig god forretning at udgive aviser og ugeblade, 
producere radio og TV eller publicerer information på Internettet. Derfor er det naturligt, at de store me-
diehuse opfatter deling af redaktionelt stof og medarbejderressourcer som en oplagt sparemulighed. 
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At konvergere betyder at hælde mod eller nærme sig. Udtrykket bruges i matematisk teori og udviklings-
lære. Mediekonvergens er et nyt begreb, der betyder, at de mange medier vi har til rådighed vil(!) nær-
me sig hinanden. 
 
Endnu er der dog ingen, som har påvist, at sammensmeltning af forskellige medier er en selvkørende 
proces. Der er tværtimod tale op et frit valg – måske kun teoretisk frit, fordi de mediehuse, der bruger 
mediekonvergensen til at reducerer deres omkostningsniveau vil stå betydelig stærkere i konkurrencen. 
 
Det hele forudsætter også, at forbrugerne efterspørger de medier, der produceres fra et mediehus mul-
timediedesk. 
 
Når de rå data er bearbejdet, kan de via et medie formidles til forbrugerne. Hvis modtagerne forstår 
budskabet og ”lagre” det på ”sin harddisk i hjernen”, så er det blevet til erkendt viden. 
Hvis de bearbejdede data via en multimediedesk formidles til flere medier, så siger man, at der er tale 
om mediekonvergens. 

- Hvis et medie ønsker at udkomme på flere platforme, er det godt at indføre vi-
denstyring ved samme lejlighed. Det giver folk en mulighed for at arbejde smar-
tere. Men begge dele kræver en større ommøblering af både journalisternes 
holdninger og af deres skriveborde. Og så kræver det ikke mindst ledelse. 
Professor og PhD Stephen Quinn - en af verdens  
førende eksperter i mediekonvergens og videnstyring. 

 
Stephen Quinn10

                                            
10 Kilde: 

 ser ikke mediekonvergens som et værktøj til at begrænse omkostningerne eller for-
andre indholdet - men som et middel til at forbedre kvaliteten. 
 

http://www.cfje.dk  (Center for journalistisk efteruddannelse.) Citater fra et møde med den australske Professor og 
PhD Stephen Quinn en af verdens største eksperter i mediekonvergens og videnstyring. 

 

http://www.cfje.dk/�
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- I denne tid, hvor vi oversvømmes af information, er journalistik mere nødvendig end nogensinde som 
et filter. Men for at lave bedre journalistik behøver vi smartere journalister og bedre uddannede journali-
ster. 
 
- Det overrasker mig altid og har gjort det i 20 år, hvor dårligt journalister bruger og gemmer informatio-
ner. De befinder sig på skriveborde i tårne af papir, der truer med at vælte ned og smadre journalisten. 
 
- Mennesker er en af de største omkostninger på en redaktion. Derfor er det smart at beskæftige sig 
med intellektuel kapital. Immaterielle aktiver er vigtigere end fysiske/økonomiske aktiver som produkti-
onsredskab, hvis man vil have succes i vidensamfundet. Hvad adskiller store aviser som New York Ti-
mes fra mindre aviser? Det gør ikke indholdet, men derimod kvaliteten af indholdet. 

 

 

Mediedeske 
Mediekonvergens og videndeling kræver nye centrale multimediedeske11

                                            
11 Der findes ikke noget dansk ord for Multimediedesk. Det kunne godt oversættes til multimedieskranke, eller multimedie-
skrivebord.  

, hvorfra prioriteringen af de 
enkelte historier på medier foregår.  
 
Tegningen viser en multimediedesk, hvor avissiderne projiceret op 
på væggen, mens der bliver redigeret i dem. Det vil give journali-
sterne mulighed for i højere grad at redigere siderne i fællesskab. 
Måske kan en se, at der er sat et forkert billede på. En anden fanger 
en fejl i billedteksten. 
Stephen Quinn peger på at denne indretning af et redaktionslokale 
åbner op for en "multi-mind" (multibevidsthed!) i stedet for den sæd-
vanlige "mono-mind" (monobevidsthed!). 
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Men det er ikke altid let, at få mediefolk til at dele vide og informationer. 

 

 

Ændrede holdninger 
Mediefolk skal levere nyheder, som er helt specielle. Derfor er det ikke underligt, at de er tilba-
geholdende med at dele deres viden og med at samarbejde. Men den kultur skal forandres, hvis 
man ønsker mediekonvergens. 
 
Den nødvendige holdningsændring skal udvikle mediefolk, som både skal kunne konkurrere på 
nogle tidspunkter og samarbejde på andre. 
 
- En anden holdningsændring gælder holdningen til at arbejde i teams. Teams er en effektiv 
måde at praktisere journalistik på. Det giver synergi. Fleksibilitet skal også være en del af hold-
ningssættet. 
 
- Journalister er meget opgave-orienterede. Men mange kan faktisk godt lide at arbejde i grup-
per. Det kan understøttes ved at planlægge projekter så store, at én person ikke kan løse dem. 
 
- Endelig skal journalisterne erkende styrkerne og svaghederne ved hver enkelt medietype. 
 
citat: Stephen Quinn 
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Mediedesk. Redaktioner er fulde af digital teknologi og digitale problemer.  
Kerry Northrup, IFRA-ekspert i mediekonvergens og videnstyring. 
 
 
 
Videnstyring/deling 
Et af nøgleordene ved videnstyring er ifølge Stephen Quinn "magnet-steder". Det kan være redaktio-
nens kaffemaskine eller andre steder, hvor journalister løber ind i hinanden og automatisk kommer til at 
tale sammen. 
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- I et japansk firma kræver ledelsen, at visse af deres videnskabelige med-
arbejdere SKAL tilbringe 20 minutter om dagen med at fortælle om deres 
arbejde ved et magnet-sted.  

Eksempel fra Stephen Quinn på meget målrettet videnstyring 

• Når et medie indfører mediekonvergens, bør det også overvejes, om ikke det vil væ-
re en god idé at introducere videnstyring i samme forbindelse. Ved omstilling til ud-
givelse på flere medier, skal mediet alligevel til at omdefinere sig selv fra at være et 
produktionssted til at være et informationssted. Denne omstilling vil blive hjulpet på 
vej af videnstyring. 
 

• Videnstyring er potentielt et godt værktøj, især hvis det indføres i forbindelse med 
mediekonvergens, fordi det giver journalisterne en mulighed for at arbejde smartere. 

 
 

Medieintegrationens nye roller 
 
Print-, radio/TV- og internetredaktioner har indarbejdede funktioner og roller. 
I det konvergerede mediehus skal der tænkes nyt. Planlægning og gennemførelse af flermedial journa-
listik kræver tænkning på tværs og udvikling af nye roller.  
 
En af de nye roller er mediedirigenten – det vil sige personer eller grupper, som styrer dækningen på 
tværs af medieplatformene.  
Denne funktion har ansvar for, at nyhedsdækningen kommer ud på alle platform. 
 
En anden er historiedesigneren. Det er mere eller mindre den konvergerede verdens form for redakti-
onssekretær, men i en aktiv rolle fra starten af en historie med ansvar for at udvikle og udsprede histori-
ens rammer og indhold i ”pakker” tilpasset den enkelte platform. 
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Den flermediale journalist spiller selvfølgelig en afgørende rolle. Der er ikke tale om en medarbejder 
der mester alle medieformer til perfektion. Pointen er, at alle skal have en godt generelt kendskab til de 
forskellige teknologier og metoder, der bruges til at skabe, bearbejde og distribuere nyheder i de for-
skellige medieformer.  
Og alle skal forstå, at de nye tider kræver, at journalisten accepterer rollen som delproducent og med-
spiller i redaktionelt teamarbejde. Den ensomme nyhedshund får det sværere i den medieintegrerede 
tidsalder. 

 
 
 

 
Medieplatformenes styrker og svagheder 
Alle medieplatforme har forskellige styrker og svagheder. 

De kan beskrives ved at bruge en SWAT-analyse - en variant af den klassiske SWOT-analyse, en 
svagheds-, styrke-, muligheds- og trussels-analyse, hvor ”muligheder” er erstattet af ”aktiver” forstået 
som de unikke værdier mediet rummer. 
 
SWAT analyse af forskellige medier: 

 
Selv om der i skemaet er mange steder, hvor to medier har fælles styrker, svagheder, aktiver og trusler, 
er det påfaldende, at ingen af medierne ”kan det hele”. 
 
Enhver snak om at ét medie kan dække alle vores behov er helt urealistisk. Hver eneste medieplatform 
har svagheder nok til, at den aldrig kan stå alene. 
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Denne svaghed er samtidig et oplagt argument for mediekonvergens. Kun gennem brug af flere medier 
kan et Mediehus stå stærkt over for alle de opsplittede målgrupper, som er mediehusets potentielle 
kunder. 
 
Kilde: http://www.cfje.dk  (Center for journalistisk efteruddannelse.) 

 Aviser TV Internet Mobiltelefon 

Styrker  - Transportabel 
- Vedvarende 
- Let at skimme  
- Informationstæt 
- Egnet til baggrund  
og perspektivering 

- Real-time mulighed 
- Emotionelt 
- Visuelt 
- Underholdnings- 
værdi 

- Hurtigt 
- Real-time 
- Ingen pladsbegræsning 
- Vedvarende 
- Interaktivitet 

- Mobilitet 
- Real-time 

Svag- 
heder 

- Tidsforsinkelse 
- Pladsbegræsning 
- Kræver læsefærdighed  
- Ingen responsmulighed 

- Teknologitungt  
- Mindre transportabelt 
- Begrænset tid 
- Flygtigt 
- Lineær form 
- Ingen reponsmulighed 
- Let at distraheres fra 

- Kræver opdatering 
- Ressourceintensivt 
- Ikke massemedie 
- Let at distraheres fra 

- Dyrt 
- Begrænset plads 
- Irritations-mulighed 

Særlige aktiver - Tradition for god bemanding 
- Arkiver 
- Indarbejdede brands 
- Kendskab til målgrupper 

- Teknologi 
- Kommunikations- 
styrke 
- Personlighed (via ankerpersoner)  
- Ratingsystemer 

- Global rækkevidde 
- Responsevne til målgrupper i 
direkte kontakt 

- Personligt 
- En-til-en mål- gruppe-kontakt 

Trusler - TV 
- Internet 

- Internet 
- Print 

- TV 
- Print 

- Alt med mere plads og dybde 

 
 
 
 

http://www.cfje.dk/�
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Journalist om dagen, blog’er om aftenen 
Brugen af blogs – weblogs – kan både indgår både i et mediehus brug af 
Internettet til nyhedsformidling og som led i journalisters personlige mar-
kedsføring. 

Ordet blog er en forkortelse af weblog, der betyder en logbog på internet-
tet. Her kan blog’eren skrive korte indlæg, der publiceres her og nu i krono-
logisk logbog form. 
 
Dem, der følger blog’en, kan kommentere eller uddybe historien med egne 
indlæg, og så kan log-redaktøren researche videre herfra. 
 
Derfor er blog velegnet til breaking news. Desuden egner formen sig til 
sammenhænge, hvor en løbende, opdateret rapportering har nyhedsværdi.  
 
Desuden er blog egnet til smalle emner, hvor der måske ikke er mange, 
der følger med, men hvor de aktive er meget optaget af, hvad der sker på 
området.  
 
Blogs er en interessant og stimulerende form for journalistik, der fokuserer 
på den klassiske kerne: Det helt aktuelle, fortalt i kort, klar form. Blogs kan 
derfor ses som nyt arbejdsfelt i journalistikken, et felt for erfarne journali-
ster.  
 
For den enkelte journalist kan blog ses som et stærkt markedsføringsværk-
tøj – den, der har et stort publikum på sin blog, står stærkt. Derfor er der 
også en del journalister, der ved siden af deres almindelige job driver blogs 
inden for deres stofområder – journalister om dagen, blog’ere om aftenen. 
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Ø K O N O M I   
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Økonomi  
Økonomi handler om, hvordan de økonomiske ressourcer bruges til at tilfredsstille menneskelige behov.  

De økonomiske ressourcer kaldes også produktionsmidler, fordi de er nødvendige, hvis man gennem 

en produktionsproces vil skabe varer eller serviceydelser, som kan opfylde menneskers behov. 

 

Produktionsfaktorerne kan deles op i tre kategorier: 

• Råstoffer som findes i naturen. Jern, guld, vand, olie, træ, gummi, landbrugsjord o.s.v. 

• Arbejdskraft. Håndværkere, ufaglærte, ingeniører, teknikere, akademikere o.s.v. 

• Realkapital. Maskiner, bygninger, værktøj, tekniske systemer o.s.v. 

Det er vigtigt at skelne mellem (real)kapital og penge. Kapital er værdier der indgår (investeres) i pro-

duktionsprocessen for at skabe profit. 

Penge er et betalingsmiddel, der bruges i 

forbindelse med køb og salg. 

 

Det har aldrig været muligt at tilfredsstille 

alle menneskelige behov – her er det kun 

fantasien der sætter grænser. Et samfunds 

produktionskapacitet er begrænset af de økonomiske ressourcer man har til rådighed. Derfor handler 

økonomi grundlæggende om at fordele knappe ressourcer, på de i praksis ubegrænsede behov. 

Hvis alle fremtidige boligejere i Danmark ønske-
de, at deres huse skulle bygges af mursten, der 

var lavet af det pureste guld, så er det indlysende, 
at dette behov ikke kan tilfredsstilles, der findes 

simpelthen guld nok i hele verden til sådan et pro-
jekt. 
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Økonomi handler om: 

• Hvordan man skal fordele sin købekraft (de penge man har til rådighed) mellem varerne på butik-

kernes hylder. 

• Hvordan en virksomhed skal optimere udbyttet af de ressourcer man har til rådighed. 

• Hvordan politikerne skal økonomisere med samfundshusholdningen. Hvis der skal bygges flere sko-

ler og plejehjem kan skatten ikke sættes ned – måske skal den hæves. Men sænker man skatten vil 

der til gengæld være nogen, der kan øge deres privatforbrug. 

Makro & mikroøkonomi 
Når man undersøger fordelingen af penge i samfundet og strømmen af penge, varer, kapital og ar-

bejdskraft på nationalt og internationalt plan og analyserer hvordan staterne kan påvirke disse ved 

hjælp af forskellige former for økonomisk politik, så arbejder man med makroøkonomi. 

 

I mikroøkonomi undersøger man de individuelle beslutningstagere - forbrugere og virksomheder. Hvad 

er forudsætningerne for deres handlinger. 

  

 
Markeds & planøkonomi  
På dyrskuepladsen i Roskilde – bedre kendt som hjemsted for den årlige Roskilde Festival – holdes der 

stadig marked fx for handel med heste og køer. Det er en traditionel handelsform, hvor køber og sælge 
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mødes ansigt til ansigt, og hvor prisen på det der er til salg ikke er fastlagt på forhånd. Ideen er, at man 

på markedspladsen handler/forhandler om varens pris. 

Det er i princippet det samme man kan opleve på et loppemarked eller et kræmmermarked. 

Det der styrer markedsøkonomien er markedskræfterne. Er der mange sælgere og få købere, så har 

køberne flest ”markedskræfter” og sælgerne bliver nødt til at tilbyde deres varer til mindre priser, end 

det ville være nødvendigt, hvis der var mange købere og få sælgere – altså et begrænset udbud. 

 

Tilhængere af ren markedsøkonomi er overbevist om, at markedskræfterne på længere sigt vil sikre, at 

priserne finder et rimeligt og stabilt leje, fordi udbud og efterspørgsel vil nærme sig hinanden! 

 

Det modsatte af markedsøkonomi er planøkonomi baseret på offentligt ejerskab af produktionsmidlerne, 

hvor det er politikerne, der på vælgernes vegne, udarbejder en plan for produktion og forbrug, som træ-

der i stedet markedet. Planøkonomi bruges som regel i lande, hvor styret er inspireret af socialistiske 

teorier.  

I dag finder man i de fleste højtudviklede lande blandingsøkonomier. Men der er meget store variationer 

fra land til land med hensyn til, hvor frit markedskræfterne får lov til at udfolde sig og i hvor høj grad sta-

terne forsøger at styre den økonomiske udvikling. 

Produktionsvilkår  
I en kapitalistisk markedsøkonomi er de allerfleste virksomheder privatejede. De drives med det over-
ordnede formål at give størst mulig profit til ejerne. Derfor er det de private virksomhedsejere, der ud fra 
egne interesser træffer beslutninger om, hvad der skal produceres, hvordan der skal produceres (skal 
der fx tages hensyn til miljøet), hvor der skal produceres, og hvem der skal produceres til. 
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Men ejerne kan ikke vælge helt frit, for selve prissystemet og konkurrencen mellem virksomhederne 
spiller en afgørende rolle i forhold til hvilke beslutninger, der kan træffes: 
 
Hvad, hvor meget og 
til hvem skal der produceres? 
 
Private virksomheder producerer almindeligvis kun de varer og serviceydelser - og kun i de mængder - 
som forbrugerne vil betale en pris for, som overstiger produktionsomkostningerne.  
Hvor meget større prisen skal være, afhænger af virksomhedens alternativer. Kan der opnås væsentlig 
større profit ved at producerer andre varer og serviceydelser bliver produktionen lagt om. 
 
Men tjener en virksomhed godt på en varer, vil udsigten til en endnu højere profit normalt få produktio-
nen til at vokse. På den måde påvirker markedsprisen produktionens størrelse. 
 
Hvordan og hvor skal der produceres?  
 
En virksomhed må begrænse sine omkostninger. Det er nødvendigt for at øge profitten og for prismæs-
sigt at kunne klare sig i konkurrencen med markedets andre virksomheder. Hvis det er billigere at er-
statte (dyr)arbejdskraft med maskiner gør man det. 

En virksomhed er ikke bundet til en bestemt geografisk placering – derfor overvejer man prisen på de 
forskellige produktionsfaktorer inden beliggenheden vælges. 
Er det billigere at transporterer råvarer til et område end til et andet.  
Priserne på de forskellige økonomiske ressourcer, herunder arbejdskraft og maskiner, vil i høj grad spil-
le en afgørende rolle for, hvor og hvordan virksomhederne vælger at producere. 
 
Hvordan skal produktionen finansieres?  
 
Ejerkredsen bag en ny virksomhed har sjældent alle de penge, der kræves for at betale for anlæg af 
virksomheden, betale lønninger og råvarer m.m. indtil man har opnået så store indtægter ved salg af 
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varer eller serviceydelser, at disse indtægter kan dække virksomhedens udgifter. Derfor må man som 
regel låne penge i opstartsfasen. 
Den rente, der skal betales for at låne penge forøger produktionsomkostningerne, men muligheden for 
at låne penge betyder også at den samfundsmæssige produktion øges hurtigere, end hvis ejerne skulle 
vente med at starte virksomheden, indtil de selv havde opsparet alle de nødvendige penge. Og nogle 
meget store virksomheder – fx et skibsværft – kræver så store investeringer, at de reelt kun kan startes 
for lånte penge. 

 
 
 
 
Økonomisk teori 
Økonomi er den samfundsvidenskab, som handler om at anvende knappe resurser til opfyldelse af 

menneskelige behov. 

På dansk har vi begrebet husholdning – ”holde hus” med ressourcerne – og det er essensen i økonomi, 

at man ikke har ubegrænsede midler til rådighed, så det er helt afgørende, hvordan man anvender sine 

ressourcer. 

Et andet afgørende forhold er, at der er knaphed på nogle af de varer, som forbrugerne efterspørger. 

Hvis der var rigeligt af alt ville ”varerne” være gratis – altså ikke have nogen pris, og så ville der heller 

ikke være brug for økonomi. 

Endnu er der hverken pris eller begrænsninger på en lang række af de ting vi gerne vil have og mange 

af vores livsnødvendigheder. 

Det koster ikke penge at trække vejret, og man må indånde al den luft man ønsker. 

Det er gratis at nyde solens stråler, lige så længe den er på himlen. 
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Det koster ikke noget at forelske sig i jordens smukkeste mand eller kvinde, eller at elske sine børn. 

 

Det vil sige – i storbyen Tokio er ren luft en mangelvare, og vil en dansker solbade i december koster 

den en rejse til Gran Canaria. 

 

Økonomi handler om at vælge hvordan man får den største andel af de knappe goder med sine be-

grænsede ressourcer. 

 

Markedet er det sted, hvor den der har produceret en varer møder kunder som efter-

spørger varen. 

Sådan var det i det mindste engang. Og sådan er det stadig i mange ulande. Læg mær-
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ke til at der ikke er prisskilte på det forskellige varer kvinden ønsker at sælge (udbyde). 

Kunden står og undersøger nogle blomkål, og vil måske spørge om prisen. Er den OK vil 

hun købe, hvis den er for høj vil hun selv foreslå en anden og lavere prise. 

Hvis de kan enes siger man at prisen er fastlagt, der hvor udbuds- og efterspørgselskur-

verne skærer hinanden. 

Det aner de to kvinder intet om, men de faktorer der bestemmer en vares pris har været 

diskuteret i århundreder.  

  

Økonomi og penge 

De fleste sætter helt naturligt lighedstegn mellem økonomi og penge. Men det er forkert 

– også i pengeløse samfund har man handlet og opført sig økonomisk. 

Penge er et nyttigt redskab enten som betalingsmiddel eller værdimåler eller et middel 

der kan bruges til værdiopbevaring. 

Alle disse funktioner forudsætter dog, at befolkningen har tillid til pengenes værdi. Det 

har ikke altid været tilfældet, og så begynder folk at bruge andre ting til at formidle køb og 

salg. F.eks. kan man så købe en plade chokolade for 3 cigaretter! 
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Set i bagklogskabens klare lys mener jeg, at politikerne gennem tiderne - af mangel på sikre ob-
jektive vurderinger af de forskellige økonomiske teorier – har valgt og tilsluttet sig netop de teo-
rier, som passer bedst til den ideologi og samfundsopfattelse, man bekender sig til. 

 

De forskellige økonomiske skoler 

Der er ikke nogen direkte sammenhæng mellem de forskellige økonomiske 

teorier og de forskellige politiske ideologier. Men liberalismen er gennem histo-

rien først forbundet med merkantilismen, så med Adam Smiths økonomiske 

teorier og fra 1980’erne med Monetarismen eller den nyliberale skole. 

Keynes og keynesianismen er den økonomiske teori, der danner udgangs-

punkt for økonomisk politik hos ikke liberale, socialdemokratiske eller socialli-

berale partier eller ideologier. 

 

Merkantilismen 

Vi kalder de tanker om økonomi, som fra midten af 1400-tallet herskede blandt Europas købmænd, em-

bedsmænd og statsmænd for merkantilismen. Det var længe før man interesserede sig for at indføre 

folkestyre og demokrati. 

Der var ikke tale om nogen egentlig teori snarere om principper eller mål for økonomien. Hovedmålet 

var at skabe overskud på landets betalingsbalance. Det gjaldt om at indtjene guld til statskassen (og 

Francis Bacon (1561-1626), 
brittisk merkantilist. 
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købmændene selv), så kongen, kejseren eller fyrsten fik råd til at finansiere krige, der betød at landet 

kunne blive større, stærkere og mere velstående.  

  

Merkantilisterne var modstandere af fri handel mellem lan-

dene. Udenlandske varer, skulle have svært ved at komme 

ind på hjemmemarkedet. Derfor indførte man høje toldsatser 

og støttede erhvervslivet fx ved at give udvalgte virksomhe-

der eneret på at fremstille eller forhandle bestemte produk-

ter. 

Merkantilisterne troede fejlagtigt, at et lands velstand var 

afhængig af statens beholdning af guld. I dag er det økono-

misk børnelærdom, at velstanden bestemmes af den produktion et land kan præstere. 

 

I vores tid er der ingen økonomer, som kan tilslutte sig merkantilismens principper og mål, men man 

kan stadig møde politikere, som ønsker at begrænse den frie handel mellem landene selvom de aller-

fleste lande for længst har indgået aftaler om at sikre global frihandel. Store internationale organisatio-

ner som OECD, EU og WTO er bl.a. skabt for at sikre den frie handel.  

  

 

  

Et billede fra den franske havn Lorrain i 1638, 
 da merkantilismen var på sit højeste. 
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Merkantilisme i Danmark 

En merkantilistisk politik udvikledes også i Danmark fra begyndelsen af 1600-
tallet under inspiration fra Nederlandene (Holland), England og siden Frankrig og 
fik sin fulde udfoldelse som en sammenhængende økonomisk politik i 1730’erne. 
Grev Otto Thotts skrev et programskrift for det nye kommercekollegium (en slags 
handelsministerium) oprettet i 1735 med titlen Allerunderdanigst uforgribelige 
Tanker om Kommerciens Tilstand og Opkomst.  
Det er karakteristisk for dette skrift som for dansk merkantilisme i almindelighed, 
at landbruget tillagdes større vægt, og ædelmetallet mindre vægt, end tilfældet 
var i Frankrig og andre lande.  

Principperne realiseredes fra 1730’erne i en lang række ret effektive pengepoliti-
ske og erhvervspolitiske foranstaltninger. I begyndelsen af 1800-tallet begyndte 

liberalistiske ideer at vinde tilslutning på merkantilismens bekostning. 

 
 
Liberalismen 

I midten af 1700-tallet fremlagde den skotske økonom Adam Smith et bud på, 

hvordan samfundsøkonomien hænger sammen. Han blev en af ophavsmænde-

ne til den ideologi vi kalder liberalismen og grundlægger af den økonomiske sko-

le der betegnes: Den klassiske økonomiske liberalisme. 

 

En af Smiths anvisninger på, hvordan man kan opnå vækst og velstand er ar-

bejdsdeling og specialisering. Det var noget som skulle gennemføres både på 

Greve Otto Thotts. 
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national og international plan. 

 

I et berømt eksempel - der handler om fremstilling af synåle - viste Smith hvordan produktionen kunne 

mangedobles, hvis man opdelte produktionsprocessen i mindre dele. 

 

Men arbejdsdelingen og specialiseringen forudsætter, at man kan handle med hinanden. Der er ikke 

megen fidus ved at være de bedste til at fremstille nåle, hvis man ikke kan ”bytte” sin produktion til an-

dre varer og tjenester. Derfor er det afgørende, at der skabes et marked. Både et nationalt og et interna-

tionalt marked, hvor man kan udnytte fordelene ved en arbejdsdeling mellem de enkelte lande. 

 

 
Fri konkurrence  

I modsætning til merkantilisterne ønskede Adam Smith, 

at der var fri konkurrence mellem alle producenter såvel 

nationalt som internationalt. Den frie konkurrence ville 

så sikre, at varerne blev produceret med lavest mulige 

omkostninger – og derfor til den lavest mulige pris. 

 

Men hvordan sikrer man sig, at der produceres de varer 

og tjenesteydelser som bliver efterspurgt! 

Adam Smith forklarede, at der er ”en usynlig hånd”, som 

får producenternes og købernes handlinger til at gå op i 
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en højere enhed. 

 

I værket Wealth of Nations (1776), forklarer Adam Smith hvordan priserne bestemmes på markederne. 

En vares markedspris vil bevæge sig op og ned afhængigt af markedets svingninger, men over tid vil 

prisen centreres omkring varens naturlige pris, som ifølge Adam Smith er bestemt af dens produktions-

omkostninger, altså udgifterne til de grundlæggende faktorer i al produktion: jord, arbejdskraft og kapi-

tal. 

Denne proces bygger på det forhold, at producenterne vil øges eller mindske deres produktion alt efter, 

om varens markedspris ligger over eller under den naturlige pris. Et frit marked er derfor et centralt ele-

ment i de mekanismer, der tilpasser udbud og efterspørgsel. 

 

Statslig kontrol og politiske indgreb overfor markederne vil forstyrre denne tilpasning og bør efter Adam 

Smiths mening i videst muligt omfang undgås. 

 

 

De vigtigste punkter for Adam Smith og den klassiske økonomiske liberalisme: 

• Nationens velstand er baseret på arbejdsdeling og specialisering. 

• Jo større markedet er, jo bedre kan man udnytte fordelene ved arbejdsdeling og specialisering. 

• Når folk handler ud fra deres egne interesser tilgodeses samtidigt samfundets interesser. 

• Markedet styres af ”en usynlig hånd”, som sikrer, at der altid er udbud af varer til en rimelig pris. 
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• Frihandel er et plussumspil for alle lande, dvs. alle 

lande opnår en samfundsøkonomisk gevinst ved fri-

handel - protektionisme er derimod samfundsskade-

lig. 

• Fri konkurrence og privat ejendomsret er en grund-

læggende forudsætning for en sund samfundsøko-

nomi og dermed for økonomisk velstand. 

• Staten skal blande sig så lidt som muligt i sam-

fundsøkonomien og kun varetage de opgaver, som 

ikke er hensigtsmæssige for private.  

• Samfundsøkonomien skal have lov til at passe sig selv (laissez faire-økonomi). 

   

 

 
 

En satirisk fremstilling af liberalisme og kapitalisme. tegnet 
til Berlingske Tidendes kronik af Lars Andersen. 
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Et marked der ikke fungerer 

- Keynesianismen 

 

Der hvor udbuds- og efterspørgselskurven skære hinanden er der ”markedsligevægt”. Der er udbudt 

nøjagtigt den mængde varer der efterspørges! 

Det er en idealtilstand som aldrig indfinder sig, for det ville kræve at alle købere og sælgere havde 100 

% kendskab til hinanden, og samtidig befandt sig på nøjagtig det samme sted. 

 

Kurverne er udtryk for en teori. Markedet er i praksis ufuldkomment, fordi det påvirkes af både subjekti-

ve faktorer – f.eks. reklame – og objektive faktorer – f.eks. omkostningerne ved at producerer en be-

stemt vare. 

Et andet grundlæggende spørgsmål som har voldt økonomerne problemer er arbejdsløsheden. 

Den var for de klassiske økonomer kun et kortvarigt problem, som den fri konkurrence også ville regule-

rer, men 1930’ernes store og langvarige arbejdsløshed modbeviste denne opfattelse. 

Men hvad sker der i et samfund, hvor priserne, måske i en kortere periode, ikke tilpasser sig? Så vil der 

afsløres en række ubalancer på markederne. Hvis priserne ikke skaber ligevægt, må den skabes på en 

anden måde. 
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I 1936 udkom John Maynard Keynes’ hovedværk: The General Theory of 

Employment, Interest and Money. 

 

Det var en makroøkonomisk teori som forklarede, hvorfor de industrialise-

rede lande oplevede stor og langvarig arbejdsløshed. 

 

Keynes fokuserede på efterspørgslen efter varer og tjenester. Det er den 

efterspørgsel, der skabes af husholdningernes forbrug og virksomheder-

nes investeringer, der er afgørende for produktion og beskæftigelse. 

 

Oplever et samfund stor arbejdsløshed så er det manglende efterspørg-

sel som er hovedårsagen. 

Keynes afviste, at en reduktion af lønniveauet isoleret set kunne løse arbejdsløshedsproblemet, så 

længe efterspørgslen var for lille. 

 

Keynes teorier blev med tiden udviklet til flere selvstændige ”keynesianistiske” økonomiske skoler, som 

dog alle – i modsætning til Adam Smiths liberalistiske teori - deler den opfattelse, at den frie markeds-

økonomi mangler selvregulerende (pris)mekanismer, der kan stabilisere efterspørgslen. Derfor må der 

føres en aktiv økonomisk politik, hvis man f.eks. ønsker at begrænse arbejdsløsheden. 

 

Keynesianismen forkaster opfattelsen af, at det markedsøkonomiske system styrer mod ligevægt. Det 

er heller ikke tilfældet, selvom man betragter økonomien i et langsigtet perspektiv. 

 



 
380 

Keynes afviste de klassiske økonomers opfattelse af at udbud (produkti-

on) antages at skabe sin egen efterspørgsel. 

 

Keynes pegede også på at subjektive fænomener som manglende viden, 

forkert information, kortsynet investeringsplanlægning, irrationelle forbru-

ger dispositioner samt økonomisk og politisk usikkerhed over for fremtiden også kunne påvirke efter-

spørgslen efter varer og tjenesteydelser. 

 

 
 
Genskabe balance 

Keynes slog fast, at markedet for varer ikke bliver bragt i balance af priserne (der jo i perioder holdes 

fast), men af indkomsterne. Altså på den hårde måde gennem øget arbejdsløshed. En del af arbejds-

styrken bliver overflødig når salget svigter. 

 

Derfor kan der kun skabes ligevægt både på varemarkedet og arbejdsmarkedet ved at stimulere efter-

spørgslen. 

 

Nu var der et ”videnskabeligt” argument for kontrol og politiske indgreb overfor markederne, som Adam 

Smith havde advaret så kraftigt imod, fordi han mente at arbejdsløshed blot var noget forbigående, som 

markedsmekanismerne ville fjerne. 
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Monetarisme 

Økonomen Milton Friedmans teorier om pengenes rolle, den såkaldte monetarisme er en videreførelse 

af den klassiske teori. 

I en situation med stigende priser skal man føre inflationsbekæmpende økonomisk politik. Det gør man 

ved at kontrollere pengemængden. 

Friedman bruger den såkaldte kvantitetsteori til at sige, at en for stor stigning i pengemængden medfø-

rer inflation. Pengemængden må ikke stige mere, end hvad der er nødvendigt for at formidle transaktio-

ner ved en stigende økonomisk aktivitet. 

Pengekvantitetsligningen: 

M * V = P * Q 

Pengemængde * omløbshastighed = Priser * BNP 

Note: M: Money. V: Velocity (omløbshastighed). P: Prices. Q: Quantity 

Kvantitetsteorien er en økonomisk teori om sammenhængen mellem pengemængdens størrelse og 

prisniveauet i et samfund. Teorien indebærer, at en stigning i pengemængden på langt sigt vil føre til en 

tilsvarende stigning i prisniveauet, mens produktion og beskæftigelse vil forblive uændrede. 

Denne teori, som nærmest minder om naturvidenskabens tyngdelov, er en af de ældste og mest om-

diskuterede forestillinger inden for økonomisk teori. 
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 Milton Friedman, 31.7.1912-16.11.2006, har de-

monstreret, at efterspørgslen efter penge er en sta-

bil funktion af få variable og på den baggrund kon-

kluderet, at vestlige markedsøkonomier er selvju-

sterende. Aktiv konjunkturregulering giver kun skuf-

felser og bør derfor undgås. Udsving i beskæftigel-

sesgraden er midlertidige, idet arbejdsløsheden har 

et naturligt niveau.  

Disse liberale og konservative konklusioner var i 

strid med 1950'ernes og 1960'ernes keynesianske 

opfattelse, men blev alment accepterede bl.a. af USA’s præsident 

Ronald Reagan og premierminister Margrethe Thatcher i Eng-

land, hvor man var blevet træt af inflation (prisstigninger), vok-

sende offentlige udgifter og lønkrav fra fagforeningerne. Man for-

udså, at hvis man kunne bryde forventningerne om, at lønnen 

hele tiden skulle stige med mere end inflationen, så kunne man 

lægge grunden til en ny lavinflationsøkonomi. 

 

Thatcher fik i 1980’erne især succes med hensyn til at bryde fag-

foreningernes magt og nedsættelse af skatterne på de højeste 

indtægter. Hun fik dog ikke held med de ønskede besparelser på 

Den fremtrædende amerikanske økonom, Milton Friedman 
er blevet hædret af præsident George Bush. 
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det offentlige område – bl.a. udgifterne til de sociale ydelser. 

 I Tyskland fik man succes med den monetaristiske pengepolitik. Den tyske forbundsbank offentliggjor-

de løbende tal for pengemængdens udvikling, og der blev sat mål for, hvordan man kunne begrænse 

væksten i pengemængden. Lykkedes det ikke kunne Forbundsbanken finde på at hæve renten i stedet, 

for på denne måde at stramme pengepolitikken. 

De monetaristiske teorier kom til at danne model for den europæiske centralbank, som har ansvaret for 

pengepolitikken for hele euro-området. Monetarismens politiske indhold er bl.a.: 

• Mindre stat 

• Skattenedsættelser 

• Privatisering af offentlige opgaver 

• Ingen statslige indgreb i økonomien bortset fra regulering af pengemængden 

Monetarismen lægger vægt på pengemængdens betydning for prisniveauet. Monetarismen bygger 

på kvantitetsteorien og er baseret på tre antagelser: 

  

1. Den reale økonomi er selvstabiliserende, således at produktion og beskæftigelse af sig selv når 

frem til deres ligevægtsniveauer  

2. Pengeefterspørgslen er stabil, hvilket betyder, at den nominelle indkomst kan styres af udbuddet 

af penge 
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3. Det internationale udbud og efterspørgsel efter de enkelte landes valutaer fastlægger valutakur-

serne (hvis kurserne er flydende) eller kapitalbevægelserne (hvis kurserne er faste). 

Af de to første antagelser følger, at konsekvent pengepolitik, dvs. en styring af pengeudbuddet, vil kun-

ne sikre fuld beskæftigelse med stabile priser. Under disse forhold er konjunkturregulerende finanspoli-

tik altså formålsløs. 

 

Det er også en forudsætning for monetarismen at man i økonomien har rationelle forventninger. Det er 

altså ikke muligt at ”tale en højkonjunktur frem”. 

Her ser man bort fra de mange psykologiske faktorer, som tydeligvis har spillet en afgørende rolle i den 

2008 -> finanskrisen. Men hvis man kun handler rationelt, så lader økonomiens mængdestørrelser sig 

ikke engang påvirke på kort sigt. 

Monetarismen er blevet betegnet som neoklassisk økonomisk teori. Monetarisme forbindes med en ge-

nerelt liberal, laissez faire-præget holdning til samfundsforholdene. 

  

Rationelle forventninger eller... 
Bobler er inden for økonomi betegnelse for, at prisdannelsen ikke alene er afhængig af de grundlæg-

gende markedsforhold, men også knyttet til andre fx psykologiske faktorer.  

Begrebet kan især anvendes i forbindelse med prisdannelsen (kursen) på fx aktier eller på fx kunstgen-

stande, hvor den forventede fremtidige pris har stor betydning for den aktuelle pris. 
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Store prisbevægelser kan forekomme som et udslag af spekulative forventninger om prisen. Hvis alle 

venter, at prisen i morgen vil være høj, kan priserne pludselig stige; man siger, at prisen indeholder en 

boble. 

Omvendt kan der forekomme pludselige og store prisfald — boblen brister — hvis tiltroen til fortsatte 

prisstigninger forsvinder. 

Helt frem til at verden oplevede den globale finanskrise omkring 2008 havde de monetaristiske teorier 

stor opbakning. Også i Danmark – hvor både borgerlige og socialdemokratiske regeringer dog fortsat 

gennemførte en del keynessiansk inspireret økonomisk politik. 

I 1975 blev Milton Friedman inviteret til Chile. Her havde general Augusto Pinochet netop gennemført 

et statskup, hvor den folkevalgte (socialistiske) præsident Salvador Allende var blevet myrdet. 

Landets økonomi var i dyb krise, men en række økonomer, som tidligere havde studeret under Fried-

man I Chicago havde fremlagt en redningsplan, som byggede på Friedmans monetaristiske teorier. 

Friedman mødtes med Pinochet og skrev senere et brev til diktatoren, hvor han anbefalede: at man 

indførte markedsøkonomi og i en kort periode begrænsede statens udgifter for at bekæmpe inflatio-

nen. Friedman mente, at det var nødvendigt, at acceptere en kort periode (målt I måneder) med høj 

arbejdsløshed.  

Rollen som rådgiver for en af verdens dengang blodigste diktaturer mødte voldsom modstand, men 

Friedman undskyldte sig siden med, at det var hans overbevisning at markedsreformer ville undermi-

nere Pinochets diktatur. Kapitalisme er ifølge Friedman ikke blot ønskeligt i sig selv, men også en 

nødvendig forudsætning for politisk frihed. 
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 Smith, Keynes og Marx 

Karl Marx, 1818-1883, var tysk revolutionær socialist og samfundsvidenskabsmand. Han er den mest 

betydningsfulde socialistiske teoretiker. 

 

Marx påbegyndte i 1835 jurastudiet i Bonn og studerede senere filosofi og historie i Berlin. I 1841 blev 

han doktor på en afhandling om græsk naturfilosofi, men måtte af politiske grunde opgive en universi-

tetskarriere. 

 

1867 udkom det første bind af Marx’ hovedværk ”Das Kapital” – Kapitalen. Bind 2 og 3 blev først udgi-

vet efter Marx’ død. 

 

Værket indeholder en indgående analyse af, hvordan profitten eller merværdien opstår og hvordan ar-

bejderklassen berøves produktionsværdierne – værdien af deres eget arbejde. 

 

Marx håbede, at han ved at udbrede forståelse for kapitalismens (sande) udvikling, kunne vise vejen for 

arbejderklassens frigørelseskamp. 

 

Adam Smith kan beskrives som den, der grundlagde liberalismen.  

 

John Keynes, som den der skabte det teoretiske grundlag for den socialdemokratiske velfærdsøkono-

mi eller planøkonomien. 
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Karl Marx kan fremstilles som grundlæggeren af ”den kommunistiske økonomi”. 

 

Det sidste er nu ikke korrekt. Den planøkonomi, som man senere styrede efter i de kommunistiske lan-

de havde Marx ikke beskrevet. Marx havde primært skabt de politiske argumenter for at omstyrte de 

kapitalistiske samfund, så arbejderklassen kunne overtage magten fra de borgerlige kapitalister. 

 

 

   

  



 
388 

En entydig økonomisk model 
Fra Adam Smith til i dag har utallige økonomer forsøgt at give entydige forklaringer på de samfunds-

økonomiske forhold. 

 

Men det eneste man kan sige med sikkerhed er, at økonomien skabes i et samspil mellem de mange 

faktorer, som er vist i modellen på denne side. 

 

Økonomi er som forbundne kar. Stiger priserne falder forbruget. Eller sådan plejer det at gå, med min-

dre forbrugerne har forventninger om endnu større prisstigninger. Så hamstre man og forbruget stiger. 

Falder produktionen stiger arbejdsløsheden – med mindre staten går ind og stimulerer produktionen ved 

at gennemføre store investeringer f.eks. i byggerier. 

 

Stiger investeringerne udløser det større produktion og større indkomster i befolkningen – hvis staten 

ikke griber ind og 

dæmper forbruget af 

hensyn til prisudviklin-

gen og inflationen. 

Der er helt klart sam-

menhænge mellem de 

forskellige elementer i 

den nationale økonomi, 

men den helt præcise 
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årsag og virkning kendes ofte ikke – eller også ændre forholdet mellem nogle af de økonomiske ele-

menter lige så snart økonomerne mener, at de har fået defineret et årsagsforhold. 

 
Økonomisk vækst 
Siden 1870 er den danske produktion blevet mere end 30 gange så stor. Da befolkningstallet samtidig 

er tredoblet betyder det, at produktionen pr. indbygger er blevet tidoblet. 

 

Men hvad er det der skaber vækst og formodentlig fortsat vil gøre det? 

 

 De kvantitative input i produktions-

processen kan øges på adskillige må-

der. 

 

Når befolkningstallet stiger vokser 

arbejdsstyrken tilsvarende. Når flere 

kvinder kommer ud på arbejdsmarke-

det vokser arbejdsstyrken. Øget ind-

vandring få også arbejdsstyrken til at 

vokse. 

 

Vækst skaber også øget opsparing 

som kan investeres bl.a. i produkti-
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onsvirksomhed. Her er der tale om en selvforstærkende mekanisme. 

 

Et eksempel på øget udvinding af naturressourcer kunne være Danmarks udnyttelse af olie- og gasfo-

rekomsterne i Nordsøen. 

 

De kvalitative input i produktionsprocessen er måske de mest interessante fordi det er her, der på 

længere sigt kan skabes baggrund for betydelig vækst og fastholdelse af en stærk økonomisk position i 

en stadig mere globaliseret verden. 

 

Arbejdskraften skal have stadig bedre uddannelse. Teknologiudviklingen skal styrkes bl.a. gennem in-

tensivering af forskningen. Desuden skal naturressourcerne genanvendes. Når man f.eks. genanvender 

jern svarer det jo til at udvinde flere råstoffer. 

For hele produktionsapparatet gælder det, at man hele tiden kan øge produktionen gennem bedre or-

ganisering og bedre udnyttelse af produktionsfaktorerne. Her støder man dog hurtigt ind i nogle interes-

semodsætninger. En forøgelse af arbejdstiden (det er allerede forekommet i Tyskland) skaber større 

vækst, men begrænser samtidig den fritid, som lønmodtagerne har kæmpet for at få til sig selv og fami-

lien. 

Økonomisk bølgegang 
Den langsigtede vækst ”skjuler” perioder med økonomisk tilbagegang. Ingen ved hvorfor, men så længe 

det har været muligt at måle produktionsudviklingen har økonomien oplevet konjunktursvingninger. 

 

Somme tider ligger forklaringen lige for – som det var tilfældet i forbindelse med de to oliekriser – men 
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også uden påvirkninger ”udefra” oplever man tilbagevendende bølgegang. Det bedste forklaring er, at 

det skyldes markedsøkonomiens ufuldkommenhed. 

 

Det er bl.a. for at dæmpe konjunktursvingningerne at man fører økonomisk politik. 
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Det økonomiske kredsløb 
Selvom man ikke har en 

entydig forklaring på en 

række økonomiske sam-

menhænge, så kan forment-

lig alle økonomer tilslutte sig 

den opfattelse at økonomien 

kan beskrives som et kreds-

løb, hvor penge løber den 

ene vej, og varer, tjenester 

samt arbejdsindsats løber 

den anden vej. 

 

De aktører og strømme af 

penge, varer, tjenester og 

arbejdskraft der illustreres i 

det økonomiske kredsløb 

bliver i Danmark hvert år 

opgjort i Nationalregnska-

bet. 
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 DET ØKONOMISKE KREDSLØB 

 

HUSHOLDNINGER 

Et juridisk udtryk for en eller flere personer med bopæl på samme adresse. Begrebet familie 

er ofte men ikke altid det samme som en husholdning. 

 

OFFENTLIG SEKTOR 

Omfatter staten og kommunerne. 

 

FINANSIEL SEKTOR 

Omfatter bl.a. private banker og kreditforeninger. Desuden Nationalbanken, som er under-

lagt folketingets kontrol. 

 

VIRKSOMHEDER 

Omfatter private produktions- og servicevirksomheder. 

 

UDLAND 

Omfatter de lande som Danmark handler med og har andre former for økonomisk samkvem 

med. 
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HUSHOLDNINGER <--> OFFENTLIG SEKTOR 

Husholdningerne betaler skatter & afgifter - f.eks. moms - til staten og kommunerne. Fra det 

offentlige modtager husholdningerne løn - hvis et husstandsmedlem f.eks. er lærer - og of-

fentlige ydelser - f.eks. bistandshjælp eller huslejetilskud. 

HUSHOLDNINGER <--> UDLAND 

Når husholdningerne f.eks. køber nyt tøj på en ferierejse til Paris er der tale om ”privat im-

port”. 

HUSHOLDNINGER <--> FINANSIEL SEKTOR 

Relationerne mellem disse sektorer omfatter f.eks. forbrugslån eller boliglån og husstan-

dens opsparing – hvis man sætter sine penge i banken. 

HUSHOLDNINGER <--> VIRKSOMHEDER 

Fra virksomhederne får husholdningerne løn, hvis et husstandsmedlem er ansat f.eks. som 

medarbejder på en elektronikfabrik, eller ingeniør hos en Entreprenør. Hvis et husstands-

medlem ejer en virksomhed overføres der ikke løn men profit fra virksomheden. De penge 

der overføres til husstandene anvendes til privatforbrug eller indkøb hos virksomhederne. 

OFFENTLIG SEKTOR <--> FINANSIEL SEKTOR 

Også det offentlige låner og sparer op, og det sker både gennem Nationalbanken og de 

private banker og kreditforeninger. 
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OFFENTLIG SEKTOR <--> VIRKSOMHEDER 

Den offentlige sektor modtager skat og afgifter fra virksomhederne, som (til gengæld) mod-

tager forskellige former for offentligt tilskud – f.eks. støtte til erhvervsfremme. Virksomhe-

derne har også store indtægter på det offentliges køb af varer og tjenesteydelser. 

VIRKSOMHEDER <--> FINANSIEL SEKTOR 

Også virksomhederne låner og sparer op gennem de private banker og kreditforeninger. 

Bankerne formidler også investeringer i virksomhederne, men det sker på vegne af hus-

holdningerne, da bankerne jo ikke har sine ”egne” penge. 

VIRKSOMHEDER <--> UDLAND  

Denne relation er enkel men af afgørende samfundsøkonomisk betydning. 

Virksomhederne sælger deres varer og tjenesteydelser til udlandet, og køber selv varer, 

tjenester og råstoffer hos virksomheder i udlandet. 

Generelt siger man, at en sund økonomi har overskud – altså større eksport end import – 

på handelen med udlandet. 

 

 Modellen (ovenfor) viser, hvordan den produktive indsats i samfundet skaber indkomst, der fordeles og 

omfordeles. Denne fordeling giver så mulighed for efterspørgsel efter varer og tjenester til forbrug og 

investering. Det holder produktionen i gang og hermed er ringen sluttet. 
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Kernerne i det økonomiske kredsløb er forskellige økonomiske aktører. 

Det der udveksles mellem sektorerne er bl.a. varer og tjenester, penge, arbejdskraft.  

Normalt er transaktionerne tosidige (noget for noget), men de kan også være ensidige. Det sidste er 

f.eks. tilfældet med borgernes skattebetalinger. Her der dog også tale om noget for noget på længere 

sigt, idet alle borgere modtager en række gratisydelser - som slet ikke er gratis, fordi der er betalt skat 

for at det offentlige kan levere disse ydelser. 

 

De forskellige aktører i det økonomiske kredsløb har som regel forskellige roller. 

 

Virksomhederne producerer, investerer og anvender den arbejdskraft, der leveres af husholdningerne, 

som er den aktør, som står for det private forbrug. 

Den offentlige aktør spiller flere roller på en gang, og optræder både som producent, forbruger og inve-

stor. 

Sort arbejde 

Det er på forskellige måde dokumen-

teret, at der i Danmark udføres sort 

arbejde og handel i betydeligt omfang. 

Det har man dog ikke mulighed for at 

vise i modellen. 

Balance 

De pengestrømme der går ind og ud mellem de forskellige 

aktører i det økonomiske kredsløb skal balancerer – d.v.s. 

være nøjagtig lige store. Hvis der f.eks. samlet set er stør-

re ”udgifter” end ”indtægter” må kredsløbet tilføres kapital i 

form af indenlandske eller udenlandske lån. 

 

 Kilde: www.danmarkshistorien.dk/.../merkantilisme/   
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Konjunkturer 
Markedskræfterne vil på længere sigt sikre, at de forskellige økonomiske faktorer finder et rimeligt og 

stabilt leje. Men i et markedsøkonomisk samfund må man acceptere periodiske udsving, fx med hensyn 

til arbejdsløsheden eller renteniveauet. Disse udsving kan illustreres som en konjunkturkurve.  

Begrebet konjunktur betegner i et markedsøkonomisk samfund det økonomiske aktivitetsniveau på et 

bestemt tidspunkt. Hvis man måler samfundets ”økonomiske temperatur” på forskellige tidspunkter kan 

man tegne en kurve over udviklingen. 

 

 

Konjunkturmålene 

kan fx være væk-

sten i produktionen 

eller beskæftigelsen. 

Den årlige stigning i 

bruttonationalpro-

duktet (BNP) eller 

ændringer i efter-

spørgslen efter va-

rer og tjene-

steydelser. 

 

Et typisk konjunkturforløb bevæger sig i bølger, som kan inddeles i forskellige faser: 
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• en opgangsfase der varer indtil et toppunkt – højkonjunktur 

• hvorfra en nedgangsfase – tilbagegang tager over indtil bunden - lavkonjunktur - er nået.  

 
Historisk er en lavkonjunktur altid blevet afløst af en ny opgangsfase. 
 
 
Årsager til konjunkturudsving 
 
Hvis efterspørgslen stiger, fx fordi politikerne har besluttet at øge støtten til de ældre, vil nogle 
virksomheder kunne sælge flere varer og tjenesteydelser. Derfor må produktionen øges. Men 
det forudsætter at der investeres mere i maskiner, arbejdskraft og råvarer. 
 
Når produktionen forøges falder arbejdsløsheden og den samlede efterspørgsel vil vokse, 
fordi lønningerne stort set altid er større end arbejdsløshedsunderstøttelsen, og derfor øger 
den enkeltes forbrugsmuligheder.  
 
Stigende efterspørgslen efter kapital, varer og arbejdskraft betyder samtidig at prisen på dis-
se produktionsfaktorer - herunder renten og lønnen - stiger. 
… alle konjunkturfaktorer bevæger sig opad 
 
Men på et tidspunkt kan efterspørgslen ”ramme loftet” et foreløbigt højdepunkt fordi der op-
står såkaldte flaskehalsproblemer. D.v.s. at der bliver mangel- eller for høje priser på bestem-
te typer varer eller arbejdskraft. 
Selvom det hele startede med et behov for at øge produktionen kan det godt være, at nogle 
virksomheder har øget deres produktion så meget, at de får afsætningsproblemer og derfor 
bliver nødt til at sænke priserne. 
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… nogle konjunkturfaktorer begynder at bevæger sig nedad  

Hvis flaskehalsproblemer og prisfald resulterer i, at virksomhederne begynder at afskedige 

medarbejdere i større omfang, falder den samlede efterspørgsel. Så må virksomhederne igen 

indskrænke aktiviteten… og så videre.  

 

Men det heraf følgende fald i rente og priser på varer, tjenesteydelser og arbejdskraft vil bære 

kimen til en ny højkonjunktur. Og så kan der startes forfra! 

 
Politisk regulering af konjunkturerne 

I samfund der ikke har ubegrænset markedsøkonomi får konjunkturudviklingen ikke frit løb. Fx er såvel 

renteniveauet som lønniveauet ikke kun resultater af markeds-mekanismerne, men i høj grad også re-

guleret politisk. 
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Historiske kriser 
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 - 89,2%  - 45,1%  - 36,1%  - 37,8%  - 38,4% 

1929-32 
BØRSKRAKKET  

 

Med et kursfald på 

89,2 %. gik børs-

krakket 11929 

over i historien 

som det mest 

dramatiske no-

gensinde. I løbet 

of de gyldne 

1920'ere var ak-

tiekurserne næ-

sten firdoblet. 

Stigningerne var 

accelereret sidst i 

perioden, som et 

resultat of kraftig 

spekulation, del-

vist for lånte pen-

ge. 

 

Boblen bristede 

den 24. oktober 

1973-74 
OLIEKRISEN  

 

I oktober 1973 

udbrød der krig 

mellem Israel og 

flere arabiske 

lande. De olie-

producerende 

lande reagerede 

med en olieem-

bargo mod de 

vestlige lande, 

der støttede 

Israel. 

Det førte til olie-

mangel og en 

firdobling of olie-

priserne i 1974. 

Den gang var de 

vestlige lande 

langt mere af-

hængige of olie 

end i dag. Krisen 

1987 
SORTE MANDAG 

 

Over sommeren 1987 

oplevede den ameri-

kanske økonomi høj 

vækst, og det resulte-

rede i stigende inflati-

on og et stigende 

handelsbalance-

underskud. Den ame-

ri-kanske centralbank 

søgte at bremse ud-

viklingen ved at hæve 

renten.  

Normalt resulterer 

stigen-de renter i fal-

dende aktie-kurser, da 

det blandt andet bliver 

mere attrak-tivt at 

investere i obligatio-

ner. Men aktierne steg 

på grund of kraftig 

spekulation. I efteråret 

2000-2002 
DOT-COM BOBLEN  

 

I sidste halvdel of 1990'erne blev 

internettet hvermandseje. Sel-

skaber, der alene bestod of en 

hjemmeside eller en forretningsi-

dé, dukkede op på stribe. Det 

gjaldt om at komme mod på vog-

nen i tide, slå sit navn fast, og så 

kunne indtjeningen følge på et 

senere tidspunkt. It-aktierne steg 

kraftigt fra 1995 og frem til boblen 

revnede. De kraftigt stigende it-

aktier havde været med til at 

trække de øvrige aktier op. Re-

sultatet var, at det brede ameri-

kanske aktiemarked faldt 37,8 % 

fra den 14. januar 2000 og frem 

til den 9. oktober 2002. Blandt it-

aktierne var faldene endnu vold-

sommere. 

Terrorangrebet mod USA 11. 

september 2001 fik også indfly-

2007-08 
Den aktuelle krise  

 

Frem til 2006 steg 

de amerikanske 

boligpriser kraftigt, 

økonomien voksede 

og privatforbruget 

ekspanderede, del-

vist for lånte penge. 

Risikable lån med 

meget lav rente de 

første år var med til 

at lokke den fattige 

del af befolkningen 

til at låne til at købe 

egen bolig. Banker-

ne havde sikkerhed i 

de konstant stigen-

de priser. Da mar-

kedet vendte, og 

boligpriserne be-

gyndte at falde, 

forsvandt sikkerhe-
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1929, og marke-

det nåde først 

bunden den 8. juli 

1932. Krakket blev 

starten på depres-

sionen i 

1930'erne, der var 

præget of arbejds-

løshed, protektio-

nisme og stribevis 

of konkurser. 

Først 25 år senere 

- i 1954 - nåede 

aktiekurserne igen 

samme niveau, 

som toppen i 

1929. 

ramte derfor 

hårdt, satte virk-

somhedernes 

indtjening under 

voldsomt pres og 

resulterede i 

recession. Ak-

tiemarkederne 

reagerede med 

et fald på 45,1 % 

fra højdepunktet 

den 1. november 

1973 og frem til 

bunden den 6. 

december 1974.  

begyndte luften at 

sive ud of det oppu-

stede aktiemarked. 

Den 19. oktober - 

sorte mandag - faldt 

de amerikanske aktier 

22,6 %, det største 

fald nogensinde. La-

vinen var udløst of 

computer-styrede 

handelsprogram-mer, 

der var kodet til at 

sælge, hvis kursen 

droppede under et vist 

niveau. I alt faldt ak-

tie-markedet i USA 

36.1 % fra top til 

bund. 

delse på det store kursfald. den, låntagerne 

kunne ikke betale, 

og bankerne led 

store tab. Tab, der 

fik den ene storbank 

efter den anden til at 

krakke. Finanskrisen 

var en realitet, og 

den bredte sig til 

den øvrige økonomi 

og de øvrige ver-

densdele. Fra top-

pen den 9. oktober 

2007 og frem til den 

27. november 2008 

faldt det amerikan-

ske aktiemarked 

38,4 %. 
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Historiske kriser 
Det store dyk… Selv om olieprisen er faldet siden højdepunktet i sommeren 2008, har den udvist en 
stigende tendens de seneste ti år. Når den aktuelle krise er drevet over, vil prisen formentligt stige 
igen.   

11. juli 2008 Olieprisen når det højeste niveau nogensinde pr. tønde:                            147 Dollar 

 

 

 

 

 

 

                      

                      

                      

                      

   

1. december 1998                                                                         1. december 2008                        
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 Råolieprisen pr. tønde:                                                    54 Dollar 

Det er handel med oliefutures, altså forventninger til prisudviklingen, som i lige så høj grad som fi-

nanskrisen er årsag til de voldsomme udsving i oliepriserne. Der har nemlig hele tiden, mens prisen 

er steget og steget - de seneste 10 år - været mere end rigeligt med olie til rådighed. Men både 

olieindustrien og den amerikanske regering benægtede op til højdepunktet i juli 2008, at der var tale 

om en boble. 

Det betød, at man reelt beskyttede spekulanterne, så de almindelige forbrugere kom til at betale 

spekulanternes enorme gevinster. (Det konkluderede den fremtrædende amerikanske erhvervs-

journalist Ed Wallace i en analyse i BusinessWeek). 

Olieproducenterne er afhængige af høje markedspriser, og da priserne begyndte at falde i oktober 

2008, begrænsede de med det samme produktionen.  

 
Verdensøkonomiens gaspedal 
Råvaren olie er unik, fordi alle vil have den, og kun få har meget mere, end de selv skal bruge. 

Samtidig kan produktionen justeres med kort varsel, hvilket giver producenterne en særegen magt 

over markedet og verdensøkonomien. 

Dagen efter, at Kina i november 2008 offentliggjorde en gigantisk nødhjælpspakke på 586 milliarder 

dollars til sin egen økonomi, sænkede Saudi-Arabien sin produktion til Asien i forventning om et 
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stigende behov for råolie.  

Men prisen på råolie er ikke kun afhængig af udbud og efterspørgsel. Hver gang prisen bevæger 

sig, giver det anledning til nye overvejelser om, hvorvidt det kan betale sig at hente olien op nu, el-

ler om det er bedre at lade den ligge og vente på bedre tider. Olie er ikke en ubegrænset ressource.  

 

Uden nye investeringer vil kildernes output falde 9,1 pct. over en årrække, forudser analytikerne.  

Det er især Nordsøen, Rusland og Alaska, som bliver ramt af faldende priser. 

Dilemmaet er, at hvis priserne falder meget, vil investeringer i ny kapacitet blive udskudt. Der skal 

meget store investeringer til for bare at vedligeholde den nuværende kapacitet.  

Verdens daglige behov for olie er steget med ni millioner tønder om dagen fra 2000 til 2007, men 

OPEC har ikke øget sin produktion, og de nye olielande kan kun levere de fire millioner af dem. 

  

Det globale oliebehov vil ifølge the FinancialTimes nå 106,4 millioner tønder om dagen i 2030. Til 

den tid forventer eksperterne, at prisen pr. tønde vil være over 200 dollars. Medmindre selvfølgelig 

reelle alternativer har set dagens lys. 

Kilde: Nordea Invest 4 - 2008 
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De samlede strømme af penge, varer, kapital og arbejdskraft kan opfattes som et økonomisk kredsløb. 

 En arbejdsindsats for en virksomhed byttes med løn, der igen kan byttes med varer til forbrug. 

I den forenklede model er der kun medtaget tre faktorer: Det offentlige, virksomhederne og forbrugerne. 

Virksomhederne producerer varer og tjenesteydelser som andre virksomheder og forbrugerne køber. 

Det offentlige opkræver skat, som bruges til at købe varer og tjenesteydelser, aflønne offentligt ansatte 

og overføre økonomisk støtte til bestemte samfundsgrupper. 

Forbrugerne/husholdningerne har følgende typer indkomster, som gør det muligt at købe varer og tje-

nesteydelser: 

• Lønindkomst - tjent ved at arbejde i en privat eller offentlig virksomhed. Lønnen er prisen på den 

arbejdskraft, som virksomheden har købt. 

• Kapitalindkomst - profit eller renter der stammer fra investeringer eller opsparing. 

• Overførselsindkomst - fx i form af bistandshjælp, folkepension, sygedagpenge, boligsikring eller 

Statens Uddannelsesstøtte fra det offentlige. 

I Danmark (og de fleste andre lande i verden) har man besluttet politisk at bestemte befolkningsgrupper, 

fx ældre, arbejdsløse eller studerende skal understøttes økonomisk, uden at der forlanges modydelser i 

form af arbejde. Der er dog nogle betingelser, som man skal opfylde for at kunne modtage overførsels-

indkomst. 
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Forbrug eller opsparing 

I den forenklede model er der ikke taget hensyn til, at både det offentlige, virksomhederne og hushold-

ningerne ikke nødvendigvis bruger alle deres penge på forbrug men også kan vælge at spare op. 
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Multiplikator og accelerator 
Pengene strømmer rundt i det økonomiske kredsløb. Det ene øjeblik har en husholdning en 500kr. sed-

del. Det næste øjeblik ligger den hos en virksomhed, som betaling for en varer. Så ryger den måske 

videre til en bank o.s.v. Efter en længere tur i kredsløbet lander den oprindelige 500kr. seddel måske 

igen hos en husholdning. 

 

Bortset fra de penge, som især ældre mennesker gennem under madrassen eller i nederste kommode-

skuffe, fordi de ikke rigtig har tillid til bankerne, så forsvinder der normalt aldrig penge ud af kredsløbet, 

selvom større eller mindre pengemængder i perioder kan blive hobet op i en af kredsløbets sektorer. 

Når de forskellige pengestrømme mellem kredsløbets sektorer går lige op med den modsatte penge-

strøm siger man at kredsløbet er i ligevægt. 

 

Hvis man forestiller sig, at husholdningerne lige pludselig bruger f.eks. 100 millioner mere til forbrug – 

hvordan vil det så påvirke økonomien? 

Det er selvfølgelig en forudsætning, at det ikke drejer sig om penge, der blot flyttes fra en form for for-

brug til en anden. 

 
Fase 1 

Hvis husholdningerne køber for 100 millioner hos virksomhederne vil det føre til stigende produktion. 

Virksomhederne bliver derfor nødt til at ansætte flere medarbejdere. 
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Fase 2 

Lønnen til de nye folk øger husholdningssektorens samlede indkomst og det giver mulighed for at igen 

at købe flere varer hos 

virksomhederne, og 

sådan bliver det ved i 

fase 3, 4 o.s.v. 

 

Der er dog ikke tale om 

en evighedsmaskine, 

for hver gang økonomi-

en får et nyt ”stød”, som 

man kalder den ekstra 

købekraft, så forsvinder 

nogle af pengene til 

andre sektorer i kreds-

løbet. 

 

 

I den her viste model er 

der regnet med, at den 

ekstra indkomst beskat-

tes med 25 %. Så er der 75 millioner tilbage. Hvis man regner med at alle husstande i gennemsnit har 
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en opsparing på 10 % (af de 75 millioner) så er 67,5 millioner tilbage. Endelig ved man, af en vis pro-

centdel af de penge der gives ud til forbrug ender i udlandet, fordi der er en vis importkvote (andel af 

importerede varer) i alle de varer husholdningerne forbruger. Importkvoten er her sat til 26 % - så er der 

præcis 50 millioner tilbage, som igen lander i husholdningerne og sætte nyt forbrug i gang. 

 

Processen gennemlever mange faser før der ikke strømmer flere penge tilbage til husholdningerne. På 

den måde bliver det oprindelige stød på 100 millioner kr. i dette regneeksempel til 200 millioner kroner. 

Den oprindelige forøgelse bliver altså større – derfor kaldes processen for multiplikatoreffekten. 

 

Økonomisk politik drejer sig meget ofte om at påvirke den samlede økonomi med sådanne stød! 

 

Og så er der endnu en vækstfremmende effekt – acceleratoren. Husholdningernes forøgede indkøb kan 

nemlig også betyde, at virksomhederne ikke alene må ansætte mere arbejdskraft, men også bliver nødt 

til at anskaffe flere maskiner og større bygninger. 

 

Det igangsætter en ny multiplikatoreffekt, som kaldes en accelerator, fordi den virker som en forstærk-

ning af den proces, som den oprindelige udvidelse af købekraften sætter i gang. 
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Nationalregnskab 
Det første officielle danske nationalregnskab blev udarbejdet af Danmarks Statistik i 1945. 

 

Nationalregnskabet viser hvordan produktionen skaber indkomst, og hvordan husholdningerne efter-

spørger både indenlandsk og udenlandsk producerede varer og tjenester til forbrug og investering. Na-

tionalregnskabet beskriver det økonomiske system som et kredsløb. 
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Nationalregnskabets økonomiske transaktioner opgøres både i årets priser (løbende priser) og faste 

priser. 

Find flere informationer om nationalregnskabet på www.dst.dk 

 

 

  

 

 

http://www.dst.dk/�
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Økonomisk politik 
 

Samfundsøkonomien kan påvirkes og reguleres gennem en lang række politisk – økonomiske tiltag. 

 

Alle de elementer der er vist i den økonomiske model kan påvirkes. Det drejer sig om: Rente, priser, 

inflation, beskæftigelse, dagpenge- og skatteregler, indkomst, profit, forbrug, investering, import, eks-

port, valutakurser og produktion. 

 

Motivet til økonomisk-politiske indgreb kan være, at markedsmekanismerne ikke virker optimalt eller 

måske skaber en uønsket udviklingen – f.eks. en arbejdsløshedsprocent som politisk er uacceptabel. 

 

Stabiliseringspolitik og konjunkturpolitik er overordnende økonomisk-politisk indgreb som skal stabilise-

re den økonomiske udvikling. 

 

Centrale målsætninger kan være: 

• at stabilisere den økonomiske vækst 

• at sikre en stabil lav arbejdsløshed 

• at sikre en stabil lav inflation eller at undgå for store underskud på betalingsbalancen 

Vægtningen mellem disse mål varierer meget med tiden og afhænger af de aktuelle politiske forhold.  

 

De vigtigste stabiliseringspolitiske instrumenter har traditionelt været finanspolitik, pengepolitik, valuta-

kurspolitik samt indkomstpolitik 
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De instrumenter politikerne har til rådighed når de vil føre økonomisk politik er mangfoldige. For mange 

af dem gælder det dog, at man ikke med sikkerhed kan forudsige resultatet. 

 

Finanspolitikken er et væsentligt instrument. Økonomien påvirkes når det offentlige forbrug hæves 

eller sænkes. Det samme er tilfældet hvis det offentlige hæver eller sænker skatter og afgifter eller låner 

flere penge. 

 

De finanspolitiske instrumenter kan benyttes meget målrettet, hvis man ønsker at påvirke borgernes 

adfærd i en bestemt retning. F.eks. kan man bruge skatter og afgifter i miljøpolitikken. 

Pengepolitik omfatter ændringer i renten og samfundets kreditvilkår. 

 

Valutakurspolitik er et instrument som ikke længere er til rådighed idet Danmark har overladt det til 

EU at regulere valutakursen. 

 

Indkomstpolitik drejer sig om at påvirke pris- og løndannelsen. Formålet er at begrænse inflationen. 

 

Strukturpolitik handler om forbedring af arbejds-, produkt- og kapitalmarkedet. 

 

Det er ikke alle mål der kan opfyldes ved at gennemføre den rigtige økonomiske politik. 
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For det første er der som tidligere nævnt usikkerhed omkring virkningerne, og for det andet kan nogle af 

de politisk-økonomiske mål stride mod hinanden. Så må der prioriteres: Hvad er vigtigst ”fuld beskæfti-

gelse” eller ”fortsatte lønstigninger” til dem der er i arbejde? 

  

Finanspolitik 

Ideen om at bruge finanspolitik som middel til at stabilisere økonomien og dæmpe konjunktur-

svingninger stammer fra den britiske økonom John Maynard Keynes, som argumenterede for, 

at den verdensomspændende krise i 1930’erne skyldtes utilstrækkelig efterspørgsel. Keynes 

mente at krisen kunne være undgået, hvis man havde ført en ekspansiv penge- og finanspolitik.  

I Danmark begyndte økonomer i 1930’erne og 1940’erne at beskæftige sig med finanspolitik 

som stabiliseringsinstrument. I nyere tid har finanspolitikken været brugt af skiftende regeringer,  

som har gennemført en række større økonomiske indgreb.  

Da arbejdsløsheden steg i midten af 1970’erne blev finanspolitikken lempet betydeligt. I de føl-

gende år gennemførte man en række stramninger – der blev kaldt buketter, pakker eller kure - 

for at få bremset den voksende gæld til udlandet. I 1980’erne gennemførtes igen stramninger i 

form af en realrenteafgift, og en kraftig forhøjelse af energiafgifterne. Desuden gennemførtes 

en skattereform.  

I 1993/94 havde Danmark i modsætning til tidligere et meget stort overskud på betalingsbalan-

cen. Det var isoleret set et positivt tegn, men samtidig voksede arbejdsløsheden, derfor blev 

der igen gennemført betydelige finanspolitiske lempelse, bl.a. i form af en ny skattereform, hvor 
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indkomstskatten blev sat ned. Samtidig indførtes orlovsordninger til uddannelse og børnepas-

ning, som blev betalt af det offentlige. På den måde kunne man begrænse arbejdsstyrken og 

dermed ledigheden. 

Indkomstpolitik 

Arbejdslønnen tegner sig for hovedparten af al indkomst. Når man derfor også griber ind over-

for priser og avancer skyldes det ønsket om at vinde accept blandt lønmodtagerne for en større 

løntilbageholdenhed. 

I Danmark er formålet med indkomstpolitik ikke kun at bremse inflationen, man vil også søge at 

opnå en forbedring af konkurrenceevnen over for udlandet. Derfor skal inflationen i en periode 

være lavere end udlandets inflation. 

Når man ønsker en konkurrenceevneforbedring må en vellykket indkomstpolitik nødvendigvis 

skabe en forskydning i indkomstfordelingen så lønmodtagernes realløn falder i forhold til de 

erhvervsdrivende i eksporterhvervene og de importkonkurrerende erhverv. 

Dette fordelingspolitiske problem er en af hovedårsagerne til at politikerne nødigt regulerer 

økonomien ved hjælp af indkomstpolitik.  

Men der er gennemført indkomstpolitiske indgreb i Danmark, hvor den socialdemokratiske re-
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gering under Jens Otto Krag (A)gennemførte den såkaldte helhedsløsning 1963-65 og under 

regeringen Poul Schlüters (K) indkomstpolitik i de første år efter regeringsskiftet 1982. 

Strukturpolitik 
 
 
Et økonomisk-politisk indgreb som skal få markedsmekanismerne til at fungere bedre på be-
stemte områder som arbejdsmarkedet og kapitalmarkederne samt markederne for vare- og tje-
nesteydelser. 
De væsentligste strukturpolitiske værktøjer er gennemførelse af nye love, regler, kontrolfunktio-
ner, tilskud og skatter. 
Strukturpolitikken kan f.eks. sigte mod at reducere strukturledigheden ved at øge den faglige og 
geografiske mobilitet, ved at gøre løndannelsen mere fleksibel – d.v.s. tillade lønforskelle - samt 
at ændre dagpengereglerne så det bliver mere vanskeligt og mindre attraktivt at være på ar-
bejdsløshedsdagpenge. 
 
 I forhold til markeder for vare- og tjenesteydelser er konkurrencelovgivningen et meget væsent-
ligt element i strukturpolitikken. 
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Globalisering og økonomisk politik 
Globalisering af de finansielle markeder lægger væsentlige begrænsninger på mulighederne for at føre 

en selvstændig penge- og valutakurspolitik for små åbne økonomier som den danske. 

 

For lande i Den Økonomiske og Monetære Union er kompetencen over penge- og valutakurspolitikken 

delegeres til Den Europæiske Centralbank, ECB. Det væsentligste stabiliseringspolitiske instrument er 

herefter finanspolitikken. Arbejdskraftens bevægelighed gør det dog sværere at føre en anden skattepo-

litik end den, der føres i andre lande, hvilket bidrager til at mindske de finanspolitiske muligheder. 

 

Der er dog stadig mulighed for at regulere de offentlige udgifter og indtægter. 

Desuden er økonomerne stillet over for det problem, at udviklingen mod stadig friere vare- og kapitalbe-

vægelser, ikke som ventet har ført til en generelt øget velfærd. 

 

 
Forventninger er blevet en væsentlig økonomisk faktor 
Økonomer vil gerne kunne måle og forklare samfundsøkonomien på baggrund af videnskabelige 

kendsgerninger. Men man har måttet erkende, at aktørernes ”forventninger” til fremtiden ofte spiller en 

afgørende rolle for deres økonomiske ageren. Derfor kommer de økonomiske teorier delvis til at afhæn-

ge af noget, som man ikke kan se! 

 

Det forudsættes også at vi opfører os som ”homo economicus” – det rationelt vælgende menneske. 
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Men det økonomiske menneske er også en luftig faktor. Ofte handler vi slet 

ikke ud fra objektive vurderinger af en vares nytteværdi – hvem ville i så 

fald betale 6.000 kr. for en håndtaske fra Versace. 

 

Reklame, påvirkninger fra venner og bekendte, prestige og meget andet 

afgør ofte, hvordan vi handler på markedet. 

Velfærd 
Velfærdssamfundet er resultat af idéen om, at staten også har ansvar for borgernes materielle velfærd 

og den enkeltes tryghed og trivsel. 

 

En velfærdsstat sikrer borgerne et minimum af økonomisk velstand, retten til at nyde godt af samfun-

dets sociale og kulturelle arv samt retten til at leve et civiliseret liv. 

 

Til forskel fra lande som yder fattighjælp, har borgerne i en velfærdsstat ret til hjælp uden at miste deres 

borgerrettigheder. 

 

Efter 2. Verdenskrig bredte ordet velfærdsstat sig til det meste af den vestlige verden. I de skandinavi-

ske lande bruges ofte ordet velfærdssamfund.  

 

Velfærdsstater er ikke ens, men varierer blandt andet i forhold til hvornår, hvor meget og hvordan staten 

griber ind, og hvordan velfærden finansieres. 
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Man har ofte peget på især de socialistiske og socialdemokratiske partier som drivkræfterne bag op-

bygningen af de europæiske velfærdsstater. 

 

Men i Danmark blev de første skridt mod en velfærdsstat taget af en konservativ regering.  

Men velfærdsstaten er under pres af det faktum at der eksisterer en modsætning mellem de kræfter der 

ønsker at øge den offentlige indsats, og de kræfter, der ønsker at holde skatterne nede. 

 

Det forhindrer dog ikke venstres statsminister Anders Fog Rasmussen (2006) i at hævde, at der ikke er 

nogen modsætning mellem regeringens skattestop og en fortsættelse af det danske velfærdssamfund! 

 

Men velfærdsstaten er ikke længere en hellig ko, som ingen tør pille ved. 

• Internationalt er der løbende diskussioner om konsekvenserne af velfærdsstatens udvik-

ling. Her har mange betonet, at velfærdsstaten har en positiv virkning på den sociale har-

moni, den politiske stabilitet og den økonomiske vækst. 

 

• Andre har kritiseret den tilsyneladende ukontrollerede vækst i statsudgifterne, som de 

hævder skaber en så tung skattebyrde, at det virker ødelæggende for borgernes og virk-

somhedernes virkelyst. Der har ikke været fremført noget videnskabeligt bevis for denne 

opfattelse.  

 

• Der er også nogle, der har kritiseret velfærdsstaten på baggrund af en moralsk vurdering. 

De mener at der er tale om en ”barnepigestat” som fra ”vugge til grav” fratager den enkelte 
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ansvaret for sit eget liv. Det har også været fremført, at velfærdsstaten klientgør en del af 

befolkningen, som bliver et passivt klientel, der er fastlåst i deres afhængighed af offentlige 

ydelser. 

   

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Velfærdsstaterne kan opdeles i tre idealtyper:  

Den liberale model, hvor sociale ydelser kun gives til dem, der efter strenge 

behovskriterier anses for at være virkelig trængende  

 

Den korporative model, hvor retten til sociale ydelser og deres størrelse af-

hænger af den enkeltes erhvervsmæssige placering og af forudgående indbeta-

linger til socialforsikringer 

 

, hvor det er statsborgerskabet, der giver den enkelte borger alle sociale rettig-

heder, og hvor ydelserne er skattefinansierede 
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Miljø & Miljøpolitik 
 
Arbejdsmiljø, politisk miljø, naturmiljø, vandmiljø, boligmiljø eller det økonomiske og kulturelle miljø! 
Når det lille ord kan sættes foran eller bagved forskellige andre ord får det hele en ny betydning.  
Miljø betyder de ydre forhold, der påvirker levende såvel som døde ting. 
 
Ethvert objekt er konstant under påvirkning af sine omgivelser.  
 

• Hvis objektet er ”Øresund”, så er dette hav 
påvirket fx af olieforurening fra skibe der sejler 
igennem sundet. Her handler det om vandmil-
jø. 
 
• Hvis objektet er ”Rold Skov”, så er dette 
skovområde påvirket fx af luftforureningen i 
området. Her handler det om naturmiljø. 
 
• Hvis objektet er ”mennesker i København”, 
så er de bl.a. påvirket af forureningen fra by-

ens kraftværker og bilernes udstødningsgas. Her handler det om boligmiljø. 
 
Miljøpåvirkning har eksisteret lige så længe der har været levende og døde ting på vores klode. Det 
vil sige altid. 
Det nye er, at nogle miljøpåvirkninger er blevet så voldsomme, at de truer både levende og døde 
ting. Måske er det heller ikke noget nyt, men blot noget vi er blevet opmærksomme på, fordi vi nu 
kan måle og sætte tal på disse påvirkninger. 
 
Men hvem skal betale for at stoppe eller rydde op efter miljøproblemerne! Det prøver de nationale 
regeringer eller internationale organisationer at fastlægge gennem miljøpolitikken, som udmønter 
sig i lovgivning og internationale aftaler. 
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I nyere tid, var det den tidligere norske statsminister Gro Harlem Brundtland, der første gang på 
FN’s vegne undersøgt klodens miljø, og hun kunne oplyse omverdenen om, at en række miljøområ-
der havde udviklet sig til at blive direkte livstruende. 
 
 
 

Tidligere levede man i harmoni med naturen. Det er der måske mange, der forestil-
ler sig. Men sådan var det ikke. Allerede før vores tidsregning gav fx landbruget i an-
tikkens Grækenland og andre kulturer omkring Middelhavet anledning til omfattende 
ødelæggelse af jordbunden. Det er beskrevet af bl.a. Aristoteles og bekræftet af ar-
kæologiske undersøgelser.  
Der er også skriftlige kilder, der fortæller, at man forsøgte at modvirke ødelæggelser-
ne, bl.a. ved at præmiere bønder, der plantede træer.  
Det er nærmest identisk med nogle af de præmieringsordninger der i dag – 2000 år 
senere -  findes i dansk miljølovgivning. 

 
 
 
Forurening 

I 1960'erne begyndte man i den offentlige debat at tale om forurening, når miljøet blev påvirket af fx ke-
miske stoffer eller trafikstøj, som forringede vores levevilkår. Det var ofte kravet om fortsat økonomisk 
vækst, der udløste forureningsproblemer. Det var super effektivt at bygge med asbest, og vejene skulle 
udbygges til firesporede motorveje, selvom de gik igennem tæt bebyggede boligkvarterer. 
 
 
Nøglebegreber med links 

• rensningsanlæg 
• CO2 
• ferskvand 

http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=rensningsanl%c3%a6g�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=CO2�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=ferskvand�
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• investering 
• emballage 
• direkte virkning 
• EF-Domstolen 
• forordning 
• enstemmighed 
• forurening 
• direktiv 
• forureneren betaler-princippet 
• svovldioxid 
• kortlægning 
• implementering 
• bæredygtig udvikling 
• Kyoto 
• EU-Parlamentet 
• Ministerrådet 
• vaskemidler 
• ozon 
• asbest 
• Amsterdamtraktaten 
• Maastrichttraktaten 
• miljøbeskyttelse 
• sodavand 
• Romtraktaten 
• drivhuseffekten 
• præferencer 
• udslip 
• emission 

http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=investering�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=emballage�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=direkte+virkning�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=EF-Domstolen�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=forordning�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=enstemmighed�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=forurening�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=direktiv�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=forureneren+betaler-princippet�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=svovldioxid�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=kortl%c3%a6gning�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=implementering�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=b%c3%a6redygtig+udvikling�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Kyoto�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=EU-Parlamentet�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Ministerr%c3%a5det�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=vaskemidler�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=ozon�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=asbest�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Amsterdamtraktaten�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Maastrichttraktaten�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=milj%c3%b8beskyttelse�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=sodavand�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Romtraktaten�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=drivhuseffekten�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=pr%c3%a6ferencer�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=udslip�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=emission�
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• høring 
• protektionisme 
• klassificering 
• det indre marked 
• Seveso 
• kategorisere 
• miljøpolitik 
• byrdefordeling 
• integrere 
• fysisk planlægning 
• fødevaresikkerhed 
• harmonisere 
• tekniske handelshindringer 
• folkesundhed 
• mainstreaming 
• miljøgarantien 
• miljødirektiver 
• miljørevision 
• Miljøagenturet 

 
 
 
 
 
 
  

http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=h%c3%b8ring�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=protektionisme�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=klassificering�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=det+indre+marked�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Seveso�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=kategorisere�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=milj%c3%b8politik�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=byrdefordeling�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=integrere�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=fysisk+planl%c3%a6gning�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=f%c3%b8devaresikkerhed�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=harmonisere�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=tekniske+handelshindringer�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=folkesundhed�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=mainstreaming�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=milj%c3%b8garantien�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=milj%c3%b8direktiver�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=milj%c3%b8revision�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Milj%c3%b8agenturet�
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Grænser for vækst 
I 1972 skrev den såkaldte ”Club of Rome” bogen "The Limits to Growth". Det blev en bestseller.  
Bogen var baseret på computermodellen – World3 - der viste at menneskeheden stod over for nogle 
store omvæltninger, hvis man ikke formåede at skifte til en mere bæredygtig udvikling. 
 
Rom-klubben ”forudså” ikke verdens undergang, men præsenterede nogle forskellige senarier for udvik-
lingen alt efter hvilken global politik man valgte.  
 
Da den australske forsker Graham Turner fra Commonwealth Scientific and Industrial Research Institu-
tion, CSIRO, i Australien som en af de første undersøgte, hvad bogen faktisk sagde, og sammenlignede 
det med de historiske data for den globale udvikling fra 1970 til 2000 viste det sig, at det scenarie, som 
Rom-klubben havde kaldt ”standard run” holdt stik. Det han fokuserede på var den faktiske udvikling 
med hensyn til de fem nøglekategorier:  
 
1. population (befolkningsudvikling) 
2. fødevareproduktion  
3. industriproduktion  
4. forurening   
5. forbrug af uerstattelige ressourcer 
 
 
1. population (befolkningsudvikling) 

Grafen viser, at udviklingen siden udgivelsen af Grænser for vækst er forløbet som forudsagt i det sce-
narie – grøn kurve – hvor man ikke rigtig forsøger at vende udviklingen, så den alt for store befolknings-
forøgelse bremses. 
Den røde kurve viser udviklingen, hvis man alene forsøger at bremse befolkningseksplosionen med 
teknologiske midler. 
Den blå kurve viser, hvad der ville ske, hvis man både satte ind med teknologiske og socialpolitiske løs-
ninger. 
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2. fødevareproduktion 
Grafen viser, at det ikke er lykkedes at øge fødevareproduktionen så meget, at jordens befolkning i 
gennemsnit får væsentlig flere kalorier pr. år. Gennemsnittet ligger på 10% af, hvad forfatteren til disse 
ord indtager hver dag. 
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3. industriproduktion 
Her er der heller ikke udsigt til fremgang. 
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4. forurening 

Også forureningen udvikler sig i uønsket retning. Med en kombination af en teknologisk og socialpolitisk 
indsats, forudså Romklubben, at forureningen kunne stabiliseres på niveauet fra 1980.    
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5. forbrug af uerstattelige ressourcer 
Igen går det den forkerte vej. Mængden af uerstattelige ressourcer falder faretruende. 

 

Kilder:  
1) http://ing.dk/artikel/94908-dystre-forudsigelser-fra-debatbogen-graenser-
for-vaekst-holder-stik 

2) Den originale rapport fra Graham Turner 
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I en opfølgning til "Grænser for vækst" udgav forfatterne Dennis L. Meadows, Jørgen Ran-
ders og William Behrens i 2004 bogen "Limits to Growth – The 30-year Update". 
I denne bog har man arbejdet med små justeringer af den oprindelige model, men de oprin-
delige konklusioner fra 1972 holder stadig… selvom man nu tegner et endnu mere dystert 
billede af fremtiden. 
 

 

Bæredygtig udvikling 

Miljøpolitikken - økonomiske og politiske initiativer over for miljøproblemer - fik bl.a. øget opmærksom-
hed på grund af Brundtlandrapporten fra Verdenskommissionen for Miljø og Udvikling. Rapportens mål 
er både klart og indlysende, det gælder om at opnå en bedre balance mellem forbrug af råstoffer, pro-
duktion og forurening. 

” En bæredygtig udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende be-
hov, uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at opfylde deres 

behov i fare ” 
konklussionen i Brundtlandrapporten 
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En række miljøproblemer skyldes, at ejendoms- og brugsret til jordens ressourcer er uklar. Det åbner 
mulighed for rovdrift på naturresurser som fiske-
bestande, skove og grundvand. 
Forureningen er også sværd at komme til livs, 
fordi affaldsprodukter ikke ”afsættes” på et mar-
ked, så forureneren kommer til at betale for ska-
devirkningerne. Når et produkt afleveres til et 
affaldssystem er forbindelsen til producenten – 
og dermed ansvaret - for længst forsvundet. 
  

Miljøpolitik forsøger at sætte stærkere fokus på 
miljøkonsekvenserne af aktørernes handlinger. 
Det ideale mål er, at man i fremtiden først fast-

lægger miljømålene, hvor fordele og ulemper er blevet afvejet. Dernæst vælges reguleringsinstrumen-
ter, som kan sikre, at miljømålene gennemføres. 
Efterfølgende skal det så kontrolleres, om de enkelte aktører har levet op til kravene – og hvis det ikke 
er tilfældet – gennemføres der selvfølgelig sanktioner. 
 

 
Brundtlandrapporten 

Brundtlandrapporten kaldes en rapport fra Verdenskommissionen 

for Miljø og Udvikling: Our Common Future – 1987. (Vores fælles 

fremtid). 

 

Kommissionen blev nedsat af FN i 1983 med den norske statsmini-

ster Gro Harlem Brundtland som formand.  

Opgaven var at formulere et ”globalt program for ændringer” med 

En af de væsentlige faktorer, der skaber miljøproblemer er 
vores overforbrug af forbrugsgoder. 
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hensyn til verdens resurse- og miljøproblemer. Kommissionen skulle både beskrive mål og muligheder for 

handlinger, der kunne sikre en bæredygtig udvikling efter år 2000. 

 

Rapporten understreger, at fattigdommen i store dele af verden er en væsentlig årsag til miljøproblemerne. 

 

Desuden anbefaler rapporten, at man nødvendigvis skal bevare og forøge resursegrundlaget, sikre et bære-

dygtigt befolkningsniveau, omlægge teknologien og styre risici, integrere miljø og økonomi i beslutningspro-

cessen, omlægge de internationale økonomiske forbindelser og styrke det internationale samarbejde. 

 

Indsatsen skal især fremme den fælles forståelse og ansvarsfølelse, bl.a. ved at motivere befolkningerne til at 

deltage i spørgsmål om miljø og udvikling.  

 

Brundtlandrapportens anbefalinger er ret vage og uforpligtende, men det har alligevel sat gang i nye initiativer 

i mange lande. 

 

I Danmark er anbefalingerne f.eks. i stigende omfang indarbejdet i lovgivningen, ligesom der er ført kampag-

ner for at styrke befolkningens miljøbevidsthed. 
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Kyoto aftalen 
 
Efter Brundtland rapporten fortsatte FN med at rejse en international miljødebat. Miljøproblemer i det 
ene land, standser ikke ved nabolandenes grænser. Problemerne er globale og derfor er det oplagt, at 
det er FN der forsøger at skabe løsninger. 
I 1997 lykkedes det FN at få en række medlemslande til at indgå en klimaaftale – Kyoto-aftalen – hvis 
hovedformål var at få de rigeste lande til at reducere deres udslip af drivhusgasser, for at reducere den 
globale opvarmning som følge af drivhusgaseffekten. 
 
EU har underskrevet Kyoto-protokollen og har dermed forpligtet sig til at reducere sine udslip af CO2 . 
EU skal reducere sine udslip af CO2 med gennemsnitlig 8% inden 2012. 

 
 

Nøglebegreber med links 

• rensningsanlæg 

• CO2 

• ferskvand 

• investering 

• emballage 

• direkte virkning 

• EF-Domstolen 

• forordning 

• enstemmighed 

• forurening 

http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=rensningsanl%c3%a6g�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=CO2�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=ferskvand�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=investering�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=emballage�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=direkte+virkning�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=EF-Domstolen�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=forordning�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=enstemmighed�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=forurening�
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• direktiv 

• forureneren betaler-princippet 

• svovldioxid 

• kortlægning 

• implementering 

• bæredygtig udvikling 

• Kyoto 

• EU-Parlamentet 

• Ministerrådet 

• vaskemidler 

• ozon 

• asbest 

• Amsterdamtraktaten 

• Maastrichttraktaten 

• miljøbeskyttelse 

• sodavand 

• Romtraktaten 

• drivhuseffekten 

• præferencer 

• udslip 

• emission 

• høring 

• protektionisme 

http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=direktiv�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=forureneren+betaler-princippet�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=svovldioxid�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=kortl%c3%a6gning�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=implementering�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=b%c3%a6redygtig+udvikling�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Kyoto�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=EU-Parlamentet�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Ministerr%c3%a5det�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=vaskemidler�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=ozon�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=asbest�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Amsterdamtraktaten�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Maastrichttraktaten�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=milj%c3%b8beskyttelse�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=sodavand�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Romtraktaten�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=drivhuseffekten�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=pr%c3%a6ferencer�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=udslip�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=emission�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=h%c3%b8ring�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=protektionisme�
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• klassificering 

• det indre marked 

• Seveso 

• kategorisere 

• miljøpolitik 

• byrdefordeling 

• integrere 

• fysisk planlægning 

• fødevaresikkerhed 

• harmonisere 

• tekniske handelshindringer 

• folkesundhed 

• mainstreaming 

• miljøgarantien 

• miljødirektiver 

• miljørevision 

• Miljøagenturet 

 
 
 
  

http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=klassificering�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=det+indre+marked�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=Seveso�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=kategorisere�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=milj%c3%b8politik�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=byrdefordeling�
http://www.denstoredanske.dk/Special:Tags?tag=integrere�
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En ubekvem sandhed 

Det er et paradoks, at verden rigeste land USA ikke har underskrevet Ky-
oto-protokollen. Men en af dem der forsøger både at råbe USA og verden 
op er den tidligere demokratiske politiker og præsidentkandidat Al Gore. 
Han har rejst verden rundt med sit foredrag om miljøproblemer, skrevet 
boge ”En ubekvem sandhed” og spillet ”hovedrollen” i filmen: En ube-
kvem sandhed (An Inconvenient Truth), som er en amerikansk dokumen-
tarfilm fra 2006 af Davis Guggenheim. 
 
Se et klip med Al Gore, og søg selv flere videoer på YouTube. 
 
Al Gore fik i 2007 Nobels fredspris for sin indsats i miljødebatten. 
 
 
 
 

Verdens sande tilstand 

Mens Al Gore advarede verden var den danske politolog Bjørn Lomborgs 
budskab til verden – kloden har det godt. 
Hans hovedtese var at mange af miljøforkæmpernes forudsigelser og 
påstande er overdrevne. Hans bog Verdens sande tilstand udkom i 1998 
og på engelsk i 2001 med titlen The Sceptical Environmentalist. Den er 
oversat til mange sprog, har opnået betydelig international gennemslags-
kraft og medførte en omfattende debat. 
 
Bjørn Lomborg er blevet beskyldt for at manipulere med de data, der lig-
ger til grund for hans bog. Derfor har både danske og udenlandske for-
skere indklaget ham for ”Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelig-
hed”. 

Bjørn Lomborg ved COP15 i Kø-
benhavn. 

http://da.wikipedia.org/wiki/Demokratiske_parti_(USA)�
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• Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed erklærer i sin afgørelse, at Lomborgs bog falder ind 
under begrebet ”objektiv videnskabelig uredelighed” og er ”i klar strid med normerne for god videnska-
belig skik”.  

 
Cool It 

I september 2007 udgav Lomborg i USA bogen, Cool It, hvori han gentager sin skepsis over prioriterin-
ger i miljødebatten samt kritik af Kyoto-protokollen.  
Lomborg anerkender igen i Cool it, at menneskets afbrænding af fossile brændstoffer har indflydelse på 
jordens klima, men anfægter, at der er videnskabeligt belæg for at konsekvenserne er så katastrofale 
som spået. 
Lomborgs pointe er, at menneskeheden står overfor en bred vifte af udfordringer i det nye årtusinde, og 
at den globale opvarmning ikke er den mest pressende ud fra et økonomisk Cost-Benefit synspunkt. 
Lomborg foreslår i Cool it, at der i stedet satses på en mere langsigtet klimastrategi, og beskedne CO2-
skatter og at en satsning på forskning i ikke-fossile energi-kilder og energibesparende teknologier er-
statter Kyotoaftalens kvoteordninger. 

• Bjørn Lomborgs egen hjemmeside 

 

Greenpeace 
 

 

Hvis Greenpeace var en læskedrik, så ville man have et af verdens stærkeste brands. Men Greenpeace 
sælger ikke sodavand, men forsøger at påvirke vores holdninger til miljøet. Det er en international mil-
jøorganisation, der arbejder for at bevare og forbedre det globale miljø.  
Greenpeace har tusindvis af dristige aktivister, der har udført dramatiske aktioner, og det er bl.a. via 
disse aktioner man har påvirket debatten siden organisationen blev stiftet 1971 i Vancouver, Canada. 
Organisationens første protester var vendt mod USA’s atombombeprøvesprængninger i Amchitka, Ala-
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ska. Senere har Greenpeace bl.a. protesteret mod dumpning af kemisk og radioaktivt affald og afbræn-
ding af kemikalier og olie på havet, mod kommerciel hvalfangst og drab på sælunger. 

De aktioner Greenpeace iværksætter for at skabe opmærksomhed og debat kan fx være at sejle i 
gummibåde tæt på skibe, der dumper tønder med miljøfarligt affald over bord. Greenpeace har altid si-
ne egne fotografer med ved aktionerne, så man har mulighed for at rundsende videooptagelser til alver-
dens TV-netværk, der viser modige aktivister, som ”den onde forurener” bringer i livsfare, fordi de er tæt 
på at sænke gummibåden med fuldtræffer i form af en tønde fyldt med giftigt affald. 
I 1985 protesterede Greenpeace mod franske atombombeprøvesprængninger i Stillehavet. Med skibet 
Rainbow Warrior ville man sejle ud i prøvesprængningsområdet for på den måde at stoppe prøve-
sprængningerne, som hvis de alligevel gennemførtes ville koste aktivisternes liv. 
Men Frankrig ville ikke lade sig bremse, så man sendte agenter til havnen i Auckland, New Zealand, 
som sprængte hul i Rainbow Warrior. Et Greenpeace-medlem omkom.  

 

Greenpeace aktiviteter finansieres ved bidrag fra støt-
temedlemmer, donationer samt salg af bl.a. bøger, 
pjecer, papirvarer og tøj. Foreningen har (2008) 20.747 
medlemmer i Danmark. 

Greenpeace blev den første organisation i Danmark, 
som blev dømt kollektivt efter den skærpede antiterror-
lovgivning fra 2002. Greenpeace Norden blev dømt for 
husfredskrænkelse efter Straffelovens § 306 for en 
aktion imod gensplejset foderstof til grise. Aktivister 
trængte ind i Landbrugsrådets hovedkvarter på Axel-
torv i København og hængte et banner op uden på 

bygningen. 

I forbindelse med klimatopmødet COP15, der blev af-
hold i København 2009 forsøgte tre aktivister fra 

Greenpeace at komme ind til dronningens gallamiddag på Christiansborg for verdens stats- og rege-
ringsledere. De nåede ikke så langt, men blev anholdt umiddelbart efter, at de havde udfoldet deres 
bannere med teksten ”Politicians talk Leaders ACT”. 

Den sænkede Rainbow Warrior. © Greenpeace. 
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http://www.youtube.com/watch?v=NOL-X9Nk7Xw 

 
Greenpeace-aktivister udskifter Dannebrog på Miljøministeriet med det au-
stralske flag, hvor stjernerne udgøres af det kemiske tegn for HCB. Aktionen 
sker i protest mod miljøminister Karen Ellemann har givet tilladelse til trans-
port af 6.100 ton HCB fra Australien til Danmark. 

© Peter Sørensen 
 

 

http://www.greenpeace.org/denmark/ 

 

 

Danmarks Miljøportal, website, der samler en række danske data på natur- og miljøområdet. Miljøpor-
talen blev sat i drift 1.1.2007 og er et fællesoffentligt samarbejde mellem Miljøministeriet, KL og Danske 
Regioner med det formål, at såvel borgere som professionelle miljømedarbejdere kan finde relevante og 
opdaterede data om Danmarks natur og miljø. 

På Danmarks Miljøportal findes bl.a. oplysninger om grundvandsboringer og vandindvindingsanlæg, om 
kortlagte jordforureninger og om udbredelsen af dyre- og plantearter samt arealinformation vedr. fx 
fredninger, landbrug og bygge- og beskyttelseslinjer. 

Danmarks Miljøportal 

http://www.greenpeace.org/denmark/�
http://www.miljoeportal.dk/�
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I Danmark har miljøpolitik siden 1971 haft sit eget ministerium, Miljøministeriet 

 

 

Miljø og ideologi 
 

Denne grønne ideologi (økologisme) er troen på at hverken socialismen eller liberalismen er den rette 
vej, fordi begge ideologier er baseret på vækst, og fordi der er en række spørgsmål, som de gamle 
ideologier ikke giver svar på. Økologisterne mener ikke de kan placeres på den traditionelle højre-
venstre-akse. 
 
Grøn ideologi baseres på ideen om, at mennesker i den vestlige verden er for materialistisk fokuseret, 
og at vi producerer for at skabe arbejde, frem for at tilfredsstille behov. 

Den grønne ideologi går ind for, at produktionen omlægges til økologi. 

Politiske ideologier har to dimensioner: 

1. Mål: Hvordan samfundet bør fungere. 
2. Metoder: De mest passende måder at opnå sine mål. 

Set i dette lys er økologisme bestemt også en ideologi. Om den ligger i midten, til højre eller venstre er 
vanskeligt at afgøre. Men man kan med en vis ret hævde, at forbrugsbegrænsning og krav om bære-
dygtig produktion i hvert fald ikke harmonerer særlig godt med klassisk liberalisme. 

Vækst og miljø 

Vækst skal hjælpe mennesker i verdens udviklingslande ud af fattigdommen. Økonomisk vækst er en 
forudsætning for, at fattige samfund kan udvikles. Men skal forandringen være langsigtet, kræver det, at 
den økonomiske vækst er bæredygtig.  

http://www.denstoredanske.dk/Samfund%2c_jura_og_politik/Samfund/Ministerier%2c_styrelser%2c_udvalg_og_r%c3%a5d/Milj%c3%b8ministeriet�
http://da.wikipedia.org/wiki/%C3%98kologi�
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”Det giver slet ingen mening at tale om økonomisk vækst og fattigdomsbekæmpelse, uden at placere 
miljø, bæredygtig udnyttelse af naturressourcer og klima helt centralt i politikker og strategier, hvis målet 
er at skabe langsigtet økonomisk udvikling for verdens fattige,” siger Gitte Seeberg, Generalsekretær i 
WWF Verdensnaturfonden. 
 
Det er produktionen og vores adfærd der skaber den øgede forurening. Det er vores produktion og for-
brug, der påvirker klodens ressourcer. Nogle fornyer sig fra år til år, hvis man ikke øver rovdrift på dem, 
fx tømmer, korn, fisk og vand, mens andre ressourcer som fx olie, gas og kul, metaller og mineraler kun 
i begrænset omfang kan genindvindes. Resurserne vil simpelthen slippe op en dag – det var netop bud-
skabet fra folkene bag ”Grænser for vækst”.  

Men hvordan kan man forhindre eller begrænse forureningen og de menneskeskabte klimaændringer. 
Kan man løse problemerne ved at iværksætte en bestemt økonomisk politik, fx indføre grønne afgifter 
der kan begrænse forbruget!  Skal man indføre forbud og påbud og regler for, hvordan og hvor meget 
det er tilladt at belaste miljøet.  

Det er et problem, at miljøproblemer ofte er grænseoverskridende og globale. Hvem skal gribe ind når 
en virksomheds forurening slet ikke rammer det land, hvor virksomheden har hjemme. Det gælder ofte 
luftforurening. Virksomheden kan måske sænke sine produktionsomkostninger, skabe vækst og få en 
økonomisk gevinst ved at producere på en måde som forurener. Så er det op til andre, fx myndigheder-
ne i et land - måske 1000 kilometer borte - at bekæmpe forureningen. 
 
Fortsat vækst og Miljøbevarelse er hinandens modsætninger. 

Økonomer forudsætter vækst og hele tiden ny teknologisk udvikling. Der vil selvfølgelig hele tiden op-
stå problemer, men slipper olien op, så finder man måske en metode til at udvinde energi fra luften. 
Økologer mener at fortsat vækst skaber stadig flere miljøproblemer. Der er kun en holdbar vej – nemlig 
at satse på en bæredygtig udvikling, som opfylder de nuværende behov, uden at bringe fremtidige 
generationers muligheder for at opfylde deres behov i fare, som allerede Brundtland rapporten 
konkluderede. 
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EU og Miljøpolitik 
 
I 1990 besluttede EU (dengang EF) at oprette et Europæiske Miljøagentur. 
Dets rolle er alene at indsamle oplysninger om miljøkvaliteten og forebyg-
gende miljøarbejde i medlemslandene. 

Romtraktaten fra 1957 indeholdt ikke bestemmelser om miljøpolitik. De første 
direktiver på miljøområdet er fra omkring 1970, hvor man bl.a. gennemførte 
fælles regler for mærkning og klassificering af farlige stoffer. 
I 1973 vedtog Ministerrådet det første handlingsprogram for miljøområdet 
med den begrundelse, at en gennemførelse af traktatens mål om harmonisk 
vækst er "utænkelig uden en effektiv bekæmpelse af forurening og gener og 
en forbedring af livskvaliteten og miljøbeskyttelsen". 

Først i 1987 med gennemførelsen af Fælles Akten blev der i selve traktaten formuleret et nærmere 
retsgrundlag for Fællesskabets miljøpolitik, hvis mål er at bevare, beskytte og forbedre miljøkvaliteten 
samt at sikre menneskers sundhed og en forsigtig og effektiv udnyttelse af naturresurserne. 
Men også i EU er der en modsætning, som minder om modsætningen mellem vækst og økologi. Her er 
modsætningen, at miljøregler i et land, kan opfattes som handelsbarrierer. Det skete fx da Danmark for 
at beskytte naturen mod ”dåseaffald” indførte returpant på dåseøl. Men udenlandske producenter af 
dåseøl kunne ikke komme med i ordningen, og derfor ikke eksporterer deres øl til Danmark. 
 

Principperne for EUs miljøpolitik er nu fastlagt i Maastrichttraktaten fra 1993, hvori vigtigheden af at 
fremme en "bæredygtig ikke-inflationær vækst, som respekterer miljøet" fremhæves.  
Mere specielle principper for miljøpolitikken er: forureneren betaler-princippet, forsigtighedsprincip-
pet, princippet om, at indgreb over for miljøskader fortrinsvis sker ved kilden, princippet om forebyg-
gende indsats samt princippet om at integrere miljøpolitikken i andre politikker. 
 
 
EU har også underskrevet Kyoto-protokollen og har dermed forpligtet sig til at reducere sine udslip af 
CO2 for at bremse eller forebygge drivhuseffekten. EU skal reducere sine udslip af CO2 med gennem-
snitlig 8% inden 2012. 

Det Europæiske Miljøagentur 
har hovedsæde i København. 
© Jette Wede 
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Nøglebegreber med links 

• rensningsanlæg 

• CO2 

• ferskvand 

• investering 

• emballage 

• direkte virkning 

• EF-Domstolen 

• forordning 

• enstemmighed 

• forurening 

• direktiv 

• forureneren betaler-princippet 

• svovldioxid 

• kortlægning 

• implementering 

• bæredygtig udvikling 

• Kyoto 

• EU-Parlamentet 

• Ministerrådet 

• vaskemidler 
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• ozon 

• asbest 

• Amsterdamtraktaten 

• Maastrichttraktaten 

• miljøbeskyttelse 

• sodavand 

• Romtraktaten 

• drivhuseffekten 

• præferencer 

• udslip 

• emission 

• høring 

• protektionisme 

• klassificering 

• det indre marked 

• Seveso 

• kategorisere 

• miljøpolitik 

• byrdefordeling 

• integrere 

• fysisk planlægning 

• fødevaresikkerhed 

• harmonisere 
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• tekniske handelshindringer 

• folkesundhed 

• mainstreaming 

• miljøgarantien 

• miljødirektiver 

• miljørevision 

• Miljøagenturet 
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Produktion og fordeling 
Al produktion er resultatet af nøjagtig samme proces. En eller anden form for råstoffer bearbejdes ved 

hjælp af maskiner, værktøj og arbejdskraft. Processen foregår som regel i nogle bygninger beregnet til 

formålet. Fremstillet grafisk ser produktionsprocessen sådan ud: 

 
 

Modellen kan bruges på alle former for arbejde, hvad enten man fremstiller møbler, er tandlæge, advo-

kat eller skuespiller. 

Et møbel er en vare. 

En fyldning hos tandlægen, et skøde udarbejdet af en advokat eller en skuespillers ”spil” kaldes for tje-

nesteydelser. 

Møbelarbejdere bruger sin fysik til at flytte rundt på de materialer der anvendes, og han bruger sin fagli-

ge viden til at betjene maskiner og værktøj. Ofte er der andre medarbejdere i virksomheden som fortæl-
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ler møbelarbejderen hvilket arbejde han skal udføre. 

Resultatet eller produktet er møbler, som sælges til forbrugerne. 

En lærer eller sagsbehandler falder ind under den gruppe der producerer tjenesteydelser. 

Læreren anvender dog ingen råstoffer eller maskiner. Ikke direkte, selvom det er et fyr (maskine) og 

naturgas (råstof) der sørger for skolens opvarmning.  

Bruger læreren en PC må computeren betegnes som et værktøj, og arbejdet foregår i en skolebygning. 

Lærerens arbejdskraft er kun i begrænset omfang fysisk, som når en møbelarbejderen flytter rundt på 

tunge materialer, arbejdskraften er intellektuel. Der arbejdes med symboler og ord. 

Men hvad er så produktet!  
Elever med større vide – som ”er mere værd” end unge med mindre viden. 

Det sidste skal ikke tages alt for bogstaveligt, men samfundet har brug for arbejdskraft med nogle be-

stemte kvalifikationer. Derfor bruges der betydelige offentlige midler på at opretholde og udvikle et ud-

dannelsessystem. 

Ud over grunduddannelsen så varetages også den praktiske og meget specialiserede teoretiske ud-

dannelse i Danmark af det offentlige. I andre lande må virksomhederne i mange tilfælde selv klare op-

gaven. 
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I figuren nedenfor er det illustreret hvordan produktionsindtægterne fordeles. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 Der eksisterer ikke nogen regler for - hvilken andel af indtægterne ved produktionen - de forskellige 

produktionsfaktorer (bygninger, arbejdskraft, råstoffer… o.s.v.) skal have. 

Det afgøres af markedskræfterne. Prisen (andelen) bestemmes af udbud og efterspørgsel. 

Er der flere der vil arbejde på møbelfabrikken end man har brug for, så tilbydes de en lavere løn end det 

ville være tilfældet, hvis der var mangel på arbejdskraft, så man skulle ”lokke” nogle til at forlade deres 

job, fordi de kunne tjene mere på møbelfabrikken. 

På samme måde afgøres prisen (andelen af produktionsværdien) for de andre produktionsfaktorer. 

Knaphed på olie betyder prisstigninger, overproduktion af kaffe betyder prisfald. Vil man anvende de 

nyeste maskiner som lige er kommet på markedet, så er prisen høj, fordi produktionen ikke kan følge 

med efterspørgslen. 


