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Historie, samfund og kultur i Danmark (NODB09, NODA13) 

VT 2017 
 

 

 

Praktisk information 

Du kan få svar på praktiske spørgsmål enten ved at besøge universitetets hjemmeside www.lu.se eller 

henvende dig til studenterekspeditionen. Spørgsmål vedrørende kursets indhold kan du rette til Robert 

Zola Christensen, telefon: 046-222 87 13 eller Robert.Zola_Christensen@nordlund.lu.se.  

 

Indhold 

Kurset behandler hovedlinjerne samfundsmæssige og  kulturelle udvikling i Danmark fra især 

Grundloven 1849 til det moderne demokrati og den velfærdsstat, vi kender i dag. Hvad har gjort 

nationalstaten Danmark, til hvad den er? Er det muligt at tale om en særegen dansk mentalitet? Er det 

at være dansk ikke mange ting?  Kurset ser på et antal centrale bevægelser (f.eks. bonde-, arbejder, og 

kvindebevægelse) samt præsenterer nogle af de toneangivende mænd og kvinder, som har haft 

indflydelse på den kunstneriske, politiske og kulturelle offentlighed igennem tiderne. 

 

Undervisningen  

består af forelæsninger, lærerstyrede diskussioner, gruppearbejde og oplæg. Det er obligatorisk, at alle 

studerende holder et (gruppe)oplæg af cirka 15 minutters varighed samt arbejder med et selvstuderet 

område, der præsenteres på et seminarium. Kurset afsluttes med en 4-timers skriftlig eksamen 

(salskrivning), der består af spørgsmål til de emner, vi har beskæftiget os med. Tjek SOLs hjemmeside 

for tid og sted. 

 

Litteraturliste 
Tove Ditlevsen Barndommens gade (1941) (anskaffes)  

Hans Kirk Fiskerne (1928) (anskaffes) 

 

Links 

udgør grundstammen i det, vi læser, se lektionsplanen herunder.  

 

 

1. gang 4/4 13.15-15.00, LUX: B237 

Introduktion: Danmark 

”Danskhed er en moderne opfindelse”, http://videnskab.dk/kultur-samfund/danskhed-er-en-moderne-

opfindelse 

”1864 gav danskerne mindreværdskomples”, i http://videnskab.dk/kultur-samfund/1864-gav-

danskerne-mindrevaerdskompleks 

”Svenskerne gik over Øresund 1658”, http://altomhistorie.dk/artikler/svenskerne-gik-over-oeresund 

 

 

2. gang 11/4 13.15-15.00, LUX: B129 

Vejen til demokrati 

”Danmarks Riges Grundlov”(introduktion, I behøver ikke at læse hele loven): 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/?tx_historyview_pi1[material]=75  

”Demokrati på dansk”: 

http://www.ft.dk/Demokrati/~/media/PDF/publikationer/Undervisning/Demokrati_paa_dansk%20pdf.

ashx 

http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/Mandatfordelingen.aspx 

”Kvinderne får stemmeret 1915”: http://kvinfo.dk/2015/det-skete-i-1915 

”Det danske demokrati fra 1849 og frem”: 

http://mail07.talkactive.net/webmail/src/compose.php?send_to=robert.Zola_Christensen%40nordlund.lu.se
http://videnskab.dk/kultur-samfund/danskhed-er-en-moderne-opfindelse
http://videnskab.dk/kultur-samfund/danskhed-er-en-moderne-opfindelse
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/?tx_historyview_pi1%5bmaterial%5d=75
http://www.ft.dk/Demokrati/~/media/PDF/publikationer/Undervisning/Demokrati_paa_dansk%20pdf.ashx
http://www.ft.dk/Demokrati/~/media/PDF/publikationer/Undervisning/Demokrati_paa_dansk%20pdf.ashx
http://www.ft.dk/Folketinget/findMedlem/Mandatfordelingen.aspx
http://kvinfo.dk/2015/det-skete-i-1915
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http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/det-danske-demokrati-fra-1849-og-

frem/?no_cache=1&cHash=dfc7d0abaea7ea367eb794a932568ba5 

Foredrag: Se miniforedraget om Grundloven (3 min.) http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/grundloven/?no_cache=1&cHash=07aa8a665ef614165b2e645ab5ba5215 

 

 

3. gang  18/4 13.15-15.00, LUX: B129 

Danmark som kolonimagt 

1) De Vestindiske øer og Guldkysten 2) Trankebar 3) Norge, Island, Færøerne, Grønland (korte 

oplæg!) 

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/theme/danmark-som-kolonimagt 

”Danmarkskort 1523-2012”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danske-

riger-og-lande-1523-2012/ 

”De Vestindiske Øer”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-vestindiske-

oeer-dansk-vestindien/ 

”Den danske koloni på Guldkysten”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-

danske-koloni-paa-guldkysten/ 

”Island”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/island/ 

”Færøerne”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/faeroeerne/ 

”Grønland”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/groenland/ 

Foredrag: ”Miniforedrag om kolonihistorie” : http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/miniforedrag-kolonihistorie/ 

Film, der kan anbefales: Guldkysten af Daniel Dencik 2015 

Peter von Scholten af Palle Kjærulff-Schmidt 1987  

 

 

4. gang 25/4, 13.15-15.00, Hörsalen, H104 

Højskole- og andelsbevægelse”  

”Landbosamfundet”: http://danmarkshistorien.dk/perioder/den-yngre-enevaelde-1784-

1848/landbosamfundet/” 

Husmænd”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/husmaend/ 

”Sociale klasser i landbruget” : http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sociale-

klasser-i-landbruget-i-1800-tallet/ 

”Andelsbevægelsen”:  http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-

1901/andelsbevaegelsen/ 

”Grundtvigianismen i Danmark”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/grundtvigianismen-i-danmark/ (husk at læse hele siden) 

”Grundtvigs syn på demokrati”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/grundtvigs-syn-paa-demokrati-1831-1866/ 

”N.F.S. Grundtvigs syn på oplysning 1839” : http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/n-f-s-grundtvig-oplysning-1839/ 

Skønlitteratur og musik: 

Lyt til Grundtvigs sang: ”Er lyset for de lærde blot?” på www.youtube.com 

Hans Kirks roman: ”Fiskerne” (studenteroplæg) 

 

 

5. gang 2/5 15.00-17.00, L201 

Arbejderbevægelsen og velfærdsstaten 

”Arbejderbevægelsen i Danmark”: 

http://www.denstoredanske.dk/Danmarks_geografi_og_historie/Danmarks_historie/Danmark_1849-

1945/arbejderbevægelsen_i_Danmark 

”Velfærdsstaten”:  

http://danmarkshistorien.dk/historiske-perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/velfaerdsstaten/ 

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/velfaerdsstaten-og-de-universelle-

rettigheder/?no_cache=1 

http://www.kulturarv.dk/1001fortaellinger/da_DK/theme/danmark-som-kolonimagt
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danske-riger-og-lande-1523-2012/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/danske-riger-og-lande-1523-2012/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-vestindiske-oeer-dansk-vestindien/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/de-vestindiske-oeer-dansk-vestindien/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-koloni-paa-guldkysten/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-koloni-paa-guldkysten/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/island/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/faeroeerne/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/groenland/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-kolonihistorie/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-kolonihistorie/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/den-yngre-enevaelde-1784-1848/landbosamfundet/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/den-yngre-enevaelde-1784-1848/landbosamfundet/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/husmaend/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sociale-klasser-i-landbruget-i-1800-tallet/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/sociale-klasser-i-landbruget-i-1800-tallet/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/andelsbevaegelsen/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/det-unge-demokrati-1848-1901/andelsbevaegelsen/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvigianismen-i-danmark/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvigianismen-i-danmark/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvigs-syn-paa-demokrati-1831-1866/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/grundtvigs-syn-paa-demokrati-1831-1866/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/n-f-s-grundtvig-oplysning-1839/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/n-f-s-grundtvig-oplysning-1839/
http://www.youtube.com/
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Læs, se og lyt: 

Tove Ditlevsens roman: ”Barndommens gade” (studenteroplæg) 

Lyt til Anne Linnets musik til ”Barndommens gade” på www.youtube.com 

”Velfærdsstaten”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-

velfaerdsstaten/ 

 

 

Selvstændigt arbejde, vejledning (grupperum bestilt 10/5 fra 11.00-16.00) 

 

 

6. og 7 gang 16/5 13.15-17.00, L201 

Indvandrere, flygtninge og muhamedkrise 

Seminarium  

 

 

8 og 9. gang 26/5 13.15-17.00, hörsalen H104 

2.verdenskrig – besættelse, samarbejde, modstand og retsopgør 
”Anden Verdenskrig”: http://www.2verdenskrig.dk/danmark/danmarks-besaettelse.html 

”Besættelsestiden 1940-45. Indledning”: http://danmarkshistorien.dk/perioder/besaettelsestiden-1940-

45/I klikker på ”Besættelsestiden 1940-45” og læser alle 16 rubrikker fra ”9.april og den tyske 

fredsbesættelse” til og med ”Befrielsen og regeringsmagten”.   

http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/samarbejdspolitikken-under-besaettelsen-

1940-45/ 

Film. Vi ser: Anne-Grethe Bjarup Riis´ film: ”Hvidstensgruppen” 

Digt: Læs Morten Nielsen: ”Skæbne” http://www.1sted.dk/2verdenskrig/dokumentar/skæbne.aspx 

 

 

10. gang 30/5 13.15-15.00, L201 

Kvindefrigørelse (og ungdomsoprør) 

”Hippiekulturen”: http://www.faktalink.dk/titelliste/hippiekulturen-i-1960erne/hele-faktalinket-om-

hippiekulturen-i-1960erne  

”Den nye kvindebevægelse 1970-1985”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/den-nye-kvindebevaegelse-1970-1985/ 

http://www.litteratursiden.dk/artikler/70erne-kvinder-litteratur-og-frigoerelse-om-lola-baidel 

”Feminisme anno 2015”, http://magisterbladet.dk/magisterbladet/2015/052015/052015_p31 

”Feminsimens 4 bølge?” http://politiken.dk/debat/debatindlaeg/art5780289/Derfor-er-vi-

afklædte?utm_campaign=dagens-overblik&utm_content=09-01-

2017&utm_medium=newsletter&utm_source=politiken 

Lyt, læs og se eksempler 

Lyt til Trilles sang ”Hej søster” 1976: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-

kilder/vis/materiale/hoer-roedstroempebevaegelsens-musik-med-trilles-hej-soester/ 

Trilles tekst: http://www.stinegadechristensen.dk/udstillingen-hej-soester/tekster/hej-soester/ 

Kortfilmen ”Fede tider” 1996 https://www.youtube.com/watch?v=1aAOj7dz5LA 

Film: se eventuelt Thomas Vinterbergs ”Kollektivet” fra 2016. 

 

 

  

11. og 12. gang 31/5 13-17, L503 

Nationalisme og globalisering  

”Ind i EF”: http://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/ind-i-ef/ 

”EF og krisetider. Indledning”: http://danmarkshistorien.dk/perioder/ef-og-krisetider-1973-1989/ 

”International påvirkning (efter den kolde krig)”: http://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-den-

kolde-krig-1989-2008/international-paavirkning/ 

”Danmark i krig igen”: http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-

deltagelse-i-irak-krigen-2003-2007/ 

http://www.youtube.com/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-velfaerdsstaten/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/miniforedrag-velfaerdsstaten/
http://www.2verdenskrig.dk/danmark/danmarks-besaettelse.html
http://danmarkshistorien.dk/perioder/besaettelsestiden-1940-45/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/besaettelsestiden-1940-45/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/samarbejdspolitikken-under-besaettelsen-1940-45/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/samarbejdspolitikken-under-besaettelsen-1940-45/
http://www.1sted.dk/2verdenskrig/dokumentar/skæbne.aspx
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-nye-kvindebevaegelse-1970-1985/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-nye-kvindebevaegelse-1970-1985/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-roedstroempebevaegelsens-musik-med-trilles-hej-soester/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/hoer-roedstroempebevaegelsens-musik-med-trilles-hej-soester/
http://www.stinegadechristensen.dk/udstillingen-hej-soester/tekster/hej-soester/
https://www.youtube.com/watch?v=1aAOj7dz5LA
http://danmarkshistorien.dk/perioder/kold-krig-og-velfaerdsstat-1945-1973/ind-i-ef/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/ef-og-krisetider-1973-1989/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-den-kolde-krig-1989-2008/international-paavirkning/
http://danmarkshistorien.dk/perioder/efter-den-kolde-krig-1989-2008/international-paavirkning/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-deltagelse-i-irak-krigen-2003-2007/
http://danmarkshistorien.dk/leksikon-og-kilder/vis/materiale/den-danske-deltagelse-i-irak-krigen-2003-2007/

