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Velkommen til fortællingen om Europa. Vi har samlet en masse 
berømtheder og personer, som har været med til at forme vores kontinent de 
sidste 1000 år. Fyrster og fyrstinder, konger, handelsfolk og politikere, de har alle 
sat historiske aftryk, som vi europæere står på skuldrene af i dag. Vi har sloges 
og bekriget hinanden, men de sidste 75 år har der heldigvis været fred. De 27 
lande, der er medlemmer af Den Europæiske Union, kan sagtens være uenige, 
men i dag tager vi kampen om vores fælles fremtid under debatter i Europa-
Parlamentet og landene imellem. 

Og selv om det kan gå nok så hedt for sig, er det slut med at ty til våben som 
svar på uenigheder. Vi er alle en del af det europæiske demokrati, hvad enten 
det handler om at bekæmpe klimaforandringerne, sikre borgerne i den digitale 
tidsalder eller investere i fremtiden.

Vi håber, at du har lyst til at dykke med os ned i den europæiske historie og 
sætte liv og farver på Europa. 

Anne Mette Vestergaard
kontorchef, Europa-Parlamentet i Danmark
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Ved Europa-Parlamentet i Strasbourg står der i dag en moderne 
kunstskulptur, som forestiller tyren Zeus med prinsessen Europa 
siddende på sin ryg.
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Næs ten lige så længe der har været mennesker i Europa, har 
europæerne tænkt over, hvorledes de kunne arbejde sammen. Det meste af 
tiden har de imidlertid hellere villet gå i krig med hinanden. Men i vor tid er 
det endelig lykkedes at erstatte krig med fred og samarbejde. Hvornår Europa 
som fænomen egentlig opstod, vides ikke med sikkerhed. Men et gammelt 
sagn fortæller, at der iblandt fønikierne (et oldtidsfolk i Mellemøsten) var en 
prinsesse, som guden Zeus var forfærdelig forelsket i. Prinsessen hed Europa. 
Zeus forvandlede sig til en stor hvid tyr og bortførte Europa til den græske ø 
Kreta. Europa og Zeus fik sammen sønnen Minos, som blev konge af Kreta og 
byggede Knossos-paladset. Knossos og den minoiske kultur (altså det samfund, 
kong Minos skabte), regnes af arkæologer og oldgranskere for fødslen af den 
europæiske civilisation. Det er Europa og Zeus, du ser på tegningen.



Jeg var kæreste 
med selve kongen af 

de græske guder, og vores 
søn grundlagde den første 

græske civilisation.

Man siger, at 
Grækenland er den 

europæiske 
civilisations vugge.

Zeus og prinsesse Europa



Både Tyskland og Frankrig mener, at Karl den Store er deres 
landsfader – lidt ligesom vi i Danmark ser Harald Blåtand som 
vores, da han var vores første konge. Hvert år uddeles Karlsprisen 

til en person, som har gjort noget særligt for Europa. Jens Otto Krag, tidligere statsminister i 
Danmark, har modtaget prisen ligesom Robert Schuman, Simone Veil, Helmut Kohl, Václav 
Havel og Angela Merkel, som du også kan møde her i malebogen.

Karl den Store var:
—  Konge af frankerne fra år 768 til 814 i det, som vi i dag kalder Tyskland og 
Frankrig.
—  Konge af Lombardiet fra år 774 til 814 i det, vi i dag kender som Norditalien.
—  Tysk-romersk kejser fra år 800 til 814, det vil sige størstedelen af nutidens 
Tyskland, Frankrig og Norditalien.

Karl den S tore var konge og kejser i et kæmpe område af Vest-
europa i middelalderen. På det landkort, som Karl den Store holder i sin hånd, 
kan du se, hvor han regerede indtil sin død i år 814. Karl den Stores rige var 
en europæisk union, som bestod af en masse mere eller mindre selvstændige 
lande. Unionen samlede de germanske og romanske kulturer. Den blev kendt 
som Det Tysk-Romerske Rige de næste 1000 år frem. Riget dækkede, hvad der i 
dag svarer til størstedelen af nutidens Tyskland, Frankrig og Norditalien.  
 På tegningen kan du også se Widukind på sin hest. Han var en saksisk 
høvding og hærleder, der troede på den nordiske gud Odin. Han var også en af 
Karls helt store konkurrenter i magtkampen om Europa omkring slutningen af 
700-tallet. Karl den Store ville have Europa til at være et kristent kejserdømme, 
og derfor tvang han Widukind til at blive døbt og dermed kristen. Hvordan 
mon Europa havde set ud, hvis Widukind og de store germanske stammer var 
forblevet hedninge?
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Karl den Store

Jeg samlede 
de germanske og 

romanske folk under 
mit herredømme.

Og jeg er den 
kristne kirkes 

beskytter.



Adelaide døde den 16. december i år 999, altså lige inden 
årtusindskiftet. Det var meget ærgerligt for hende, for hun var sikker 
på, at Jesus ville komme tilbage til jorden i år 1000. Adelaide blev 

senere af den katolske kirke udråbt til at være hellig og et forbillede for alle, fordi hun havde 
arbejdet for et fredeligt og kristent Europa.

Adelaide af Italien var:
—  Gift med kong Lothair den 2. af Italien til hans død. 
—  Kejserinde fra år 962 til 973, da hun i år 951 giftede sig med Kejser Otto den 
Store.
—  Enkekejserinde fra år 973 til 999, efter at hendes mand døde og hendes søn Otto 
den 2. blev kejser.  

Bonusinfo om Adelaide:
—  I år 983 døde hendes søn Otto den 2. Hendes barnebarn Otto den 3. var for ung til 
at blive kejser, og derfor måtte hun hjælpe ham, indtil han kunne overtage tronen. 
—  Fra år 991 til 999 var Adelaide kejserinde i Det Tysk-Romerske Rige.

Adelaides  far var konge af Burgund. Burgund var et stort område 
i Vesteuropa, som vi i dag kalder Østfrankrig, Schweiz og Belgien. Hendes mand 
var tysk kejser, og hun selv var italiener. Adelaide var en af de dygtigste personer 
i europæisk politik dengang, fordi hun kunne få folk til at tale sammen. Hun 
regerede Norditalien meget klogt efter sin første mands død. Hun vandt magt-
kampe over en række fyrster (en fyrste er næsten det samme som en konge), 
så hendes sønner kunne arve til Det Tysk-Romerske Rige. Og så prøvede hun at 
overbevise folk, der boede i Central- og Østeuropa, om, at de også skulle blive 
kristne, ved at tale med dem.
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Adelaide af Italien

Jeg hjalp min mand Otto 
den Store med at knytte 
nye venskaber og oprette 

politiske alliancer. 

med at styre 
det Tysk-Romerske 

Rige, som strakte sig 
fra Nordsøen til 

Middelhavet.

Jeg hjalp 
også mit 

barnebarn...



Hildegard sagde, at hun kunne se ting, som andre ikke kunne. Hun 
mente også, at Gud talte direkte til hende gennem drømme. Om det 
bare var noget, hun sagde, for at magtens mænd ville høre på hende, 

eller om hun mente det, ved man ikke. 
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Hildegard von Bingen (1098-1179) var tysk nonne, 
men hun var også meget mere end det. Hildegard udviklede for eksempel medi-
cin, skrev musik og gav gode råd om politik og religion. I middelalderen var det 
næsten kun mænd, der havde magt og som fik lov til at bestemme. Det betød, 
at det altid var mænd, der var konger, præster og andre vigtige personer. Derfor 
var det meget unormalt, at en nonne, en kvinde, kunne få lov til at dele sine 
tanker om religion og videnskab med de mandlige fyrster, kejsere, eller selveste 
paven. Men det gjorde Hildegard. Hun gjorde sig mange tanker om moral og 
synd. Hun udviklede ny medicin, og hun delte sine tanker og opdagelser med 
de mest magtfulde mænd i Europa på det tidspunkt – og de lyttede til hende.



Hildegard von Bingen

Jeg helbredte syge 
og gav gode råd til 
Europas fyrster og 

kejsere.  

Jeg arbejdede for, 
at kvinder kunne blive en 
del af europæisk politik, 

videnskab, religion 
og kultur. 



Hanseforbundets store påvirkning kan vi stadig se i vores samfund. 
For eksempel hedder et af Europas største flyselskaber Lufthansa, og 
ser du en nummerplade på en bil fra byen Hamburg i Tyskland, starter 

den med ’HH’ – Hansestadt Hamburg. Hvert år holdes der også International Hansedag – en 
enorm middelalderfest, hvor Hanseforbundet hyldes i forskellige byer. 

Sammen med købmændene i Venedig var hansekøbmændene Europas rigeste 
købmænd fra år 1200 til 1600. De brugte mange penge på at opføre flotte bygninger 
med masser af spidse buer og røde mursten. Det var nemlig tidens smarteste 
europæiske mode, og byer som Lübeck, Kaunas, Riga og Visby ligner derfor hinanden 
den dag i dag. 

Hansekøbmændene.  Omkring år 1200 eksploderede 
handlen i Nordeuropa. Det var særligt tyske købmænd, som slog sig ned ikke 
kun i Tysklands blomstrende byer, men også i byer, som lå i lande, vi i dag kalder 
Polen, Letland, Sverige, Belgien og så videre. Disse købmænd formede en euro-
pæisk handels- og militærunion, de kaldte Hansaen eller Hanseforbundet. 
 Handelsbyerne blev styret af købmænd og håndværkere, og ikke fyrster 
og andre fornemme mænd, som det ellers var almindeligt på det tidspunkt. 
For Hansaen var fri handel og fælles krav til kvalitet vigtigt, som det i dag er for 
EU. Ikke alle konger og fyrster syntes om dette, så Hansaen kæmpede mange 
krige mod danske konger – særligt Valdemar Atterdag – om, hvem der skulle 
bestemme i Nordeuropa. Valdemar Atterdag er manden med det store sværd og 
kongekronen på tegningen. 
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.



Hansekøbmændene

Personligt 
handler jeg med øl fra 

Tyskland, sild fra Danmark og 
skind fra Rusland, som mine 
skibe fragter rundt til hele 

den store verden.

Det er bedst 
for alle sådan.

I Europa skal 
vi handle med andre lande 

på tværs af grænser, 
uden at konger og fyrster 

blander sig.



Frederik ville gerne have sit folk til at spise kartofler, men de preussiske 
bønder (preussere kalder vi i dag tyskere) var skeptiske. Derfor fik 
Frederik sine soldater til at passe så godt på kartoffelmarkerne, at folk 

pludselig syntes, at kartoflerne var spændende og derfor begyndte at spise dem. Tænk, hvad 
Europas køkken havde været i dag, hvis ikke almindelige bønder var begyndt at dyrke kartofler.

Frederik var ofte i krig med sin kusine Maria Theresia af Østrig. Hun var kejserinde for 
det Tysk-Romerske Rige, som på det tidspunkt var Europas mægtigste rige. Frederik 
mente, hun var meget gammeldags. Han ville ikke være kejser, selvom hans hær var 
tidens stærkeste og nok kunne have sikret ham kejsertronen fra sin kusine. Frederik 
ville i stedet have en ny europæisk union bygget på nogle af de moderne principper, 
som vi også kender i dag. 

Frederik den S tore var konge af Preussen og kurfyrste 
af Brandenburg fra år 1740 til 1786. Preussen kender du sikkert ikke. Men 
Preussen lå i det område, vi i dag kalder for Tyskland, Polen og Litauen. 
Frederik den Store var den konge i 1700-tallet, der indførte de mest moderne 
retsprincipper. Principper, som vores europæiske demokratier bygger på den 
dag i dag. Han udbyggede den offentlige infrastruktur, det vil sige veje, og 
indførte princippet om retssikkerhed, som betød, at borgerne havde rettigheder, 
når staten ville blande sig i deres liv. Endelig fik han indført religionsfrihed og 
seksuel frihed, der betød, at folk kunne tro på den Gud, de ville, og elske den 
person, de elskede, uanset køn.
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Frederik den Store

Jeg elsker 
mine soldater, og jeg 

elsker endnu mere at drille 
min kusine kejserinde Maria 

Theresia af Østrig med 
mine soldater. 

Hvem man 
kysser på, og hvad 
man tror på, gider 

jeg ikke blande 
mig i.

Og uanset 
hvad man har gjort, 
er man uskyldig, til 

det modsatte er 
bevist.



Helmuth von Moltke brugte rigtig mange penge på at bygge det 
europæiske jernbanenet, som spiller en stor rolle i vore dages 
transport. 

Han vandt både store krige og tjente mange penge på sin fascination af jernbaner. 
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Helmut h von Mol t ke var dansk-tysk officer og 
hærfører for Preussen fra år 1857 til 1888. Helmuth blev født i år 1800 og voksede 
op i Lübeck og i København. Han var derfor øjenvidne til Napoleonskrigene, det 
Tysk-Romerske Riges kollaps og den nye europæiske verdensorden, hvor landene 
hellere ville være lukkede om sig selv. I Tyskland bestemte dengang en kansler, 
der hed Bismarck. Det var Helmuth, som førte mange af Bismarcks ambitioner ud 
i livet. Han var hjernen bag de store tysk-preussiske sejre, hvor han vandt over en 
masse lande. Han vandt over Danmark i 1864, i år 1866 gik det ud over Østrig, og i 
1871 måtte Frankrig overgive sig til Moltke og hans soldater. Helmuth von Moltke 
kæmpede ikke for et stærkt Preussen. Han ville derimod have lande og riger i 
Europa til at arbejde sammen, men i 1800-tallet var der mange lande og riger, 
som ikke ønskede det. 



Helmuth von Moltke

Den slags 
teknologi er 

Europas fremtid!

– fordi Danmark, 
Tyskland og Europa 

hører sammen. 
Jeg er både 

dansker, tysker og 
europæer...

Det tror 
jeg så meget på, 

at jeg gerne går i krig 
mod gamle venner

 for det. 

 Og nå ja, så 
er jeg helt tosset 

med jernbaner. 



På en kirkegård i Berlin står Rosa Luxemburgs gravsten. Man er dog 
ikke sikker på, at Rosa ligger begravet her. I 2009 fandt man nemlig 
et skelet i kælderen under Det Historiske Museum i Berlin. Skelettet 

havde en særlig hofteskade – ligesom Rosa Luxemburg. Det er aldrig blevet opklaret, om 
skelettet i kælderen er hende, eller om hun ligger under sin gravsten. 

Rosa Luxemburg blev myrdet i det politiske kaos, som opstod i Tyskland efter 
Første Verdenskrigs afslutning. Mange af Rosa Luxemburgs tanker blev brugt i det 
samfund, som opstod i Tyskland mellem de to verdenskrige (også kaldet Weimar-
republikken). 

Rosa Luxembur g  (1871-1919) var polsk-tysk marxistisk 
filosof. Hun byggede videre på de tanker om et lige samfund, som filosoffen 
Karl Marx havde kæmpet for og skrevet om. Det er ham på tegningen med det 
store skæg. Hun læste jura og blev utrolig dygtig til sit fag. Rosa Luxemburg 
arbejdede hele sit liv for at fremme en fælles europæisk socialisme. Socialisme 
er en bestemt måde at leve og indrette samfundet på. Oprindelig mente 
socialisterne, at man skulle deles om alt: penge, boliger, fabrikker. Ingen skulle 
eje mere end andre. 
 I starten arbejdede Rosa for en socialistisk revolution, hvor arbejderne 
skulle overtage magten i samfundet med vold. Men Rosa opdagede, at demo-
kratiske rettigheder var vigtigere. Før og under Første Verdenskrig kunne hun 
nemlig se, at de, som havde magten, ikke lyttede til befolkningen. Samtidig 
oplevede hun, hvad den forfærdelige krig, hvor millioner af mennesker døde, 
gjorde ved folk. Krigen var blevet bestemt af en masse mænd, blandt andre den 
tyske kejser Wilhelm den 2., som du også kan se på tegningen. Og de mænd 
anede ikke, hvordan almindelige mennesker levede. Dem ville Rosa have væk. 
Rosa begyndte derfor at arbejde for rettigheder til folk med forskellige kulturer, 
kvinder og krigens politiske fanger. Hun var også meget optaget af at kæmpe 
for retten til at kunne sige og skrive, hvad man vil, det vil sige ytringsfrihed.
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Rosa Luxemburg

I starten
 mente jeg, at det 

skulle ske med vold og 
revolution, men jeg 

blev klogere. 

– at det aller-
vigtigste er, at alle 

mennesker har de 
samme rettigheder...

– og kan 
sige og tænke, 

hvad de vil. 

Første 
Verdenskrig 

lærte mig...

Jeg viede hele 
mit liv til, at arbejderne

 i Europa skulle gå sammen 
og kæmpe for bedre 

forhold.



Hannah Arendt er nok den moderne filosof, som har fået flest 
mindesmærker opkaldt efter sig. Overalt i Europa kan du se 
mindeplader, gader, pladser og parker, som hedder noget med 

Hannah Arendt. I 1990 var der sågar en asteroide, som fik navnet Hannah Arendt.
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Hannah Arend t  levede fra år 1906 til 1975. Hun var tysk-
amerikansk filosof. Som jøde måtte Hannah Arendt flygte flere gange under 
Anden Verdenskrig. Hun var underviser på universitetet, anerkendt forsker, og 
havde studeret hos nogle af mellemkrigstidens mest berømte tænkere som 
Martin Heidegger. Men hun blev særlig berømt efter Anden Verdenskrig. På det 
tidspunkt havde man i Europa behov for at forstå, hvordan så mange millioner 
mennesker kunne dø i krigen og under Holocaust, som var de tyske nazisters 
folkemord på seks millioner europæiske jøder og romaer. Hvordan kunne en 
så barbarisk ondskab opstå i vores verden, som ellers er ret moderne, spurgte 
Arendt sig selv. Arendt skrev bøger om, hvordan man ikke skal se mennesker 
som enten onde eller gode. Arendt mente derimod, at det er samfundet, som 
har betydning for, hvordan man bliver som menneske. Hannah Arendts tanker 
kom til at få stor betydning for både politik og moral efter Anden Verdenskrig, 
men også for den videnskabelige tanke, vi har i Europa i dag.



Hannah Arendt

Hvordan kunne 
det ske? Altså Anden 

Verdenskrig. 

Jeg tror ikke, at alle 
de mennesker, som deltog 

i forbrydelserne under 
Anden Verdenskrig var født 

med en grundlæggende 
ondskab. 

Jeg tror 
derimod, at vi alle 

har ondskaben
 i os. 



Schuman nåede at være borger i tre forskellige europæiske lande; 
Luxembourg, Tyskland og Frankrig. 
Han var derfor virkelig europæer frem for noget andet, og det betød 

meget for hans arbejde og syn på Europa.

Schuman mente samtidig, at man som en sidegevinst kunne forbedre økonomien og 
sørge for, at europæerne fik et bedre liv.
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Robert Schuman, Frankrigs udenrigsminister, underskrev 
den 9. maj 1950 det, vi kalder Schumanerklæringen. I erklæringen stod der, at 
de vesteuropæiske lande skulle oprette et europæisk kul- og stålfællesskab, 
hvor medlemmerne skulle have kontrol over hinandens stål- og kulproduktion. 
Fællesskabet blev oprettet af Frankrig, Vesttyskland, Italien, Holland, Belgien og 
Luxembourg i år 1952. Det var det første skridt på vejen til det, vi i dag kalder 
Den Europæiske Union, altså EU.
  I 1950 kæmpede Europas lande stadig for at komme sig oven på ødelæg-
gelserne under Anden Verdenskrig, der var blevet afsluttet kun fem år tidligere 
i 1945. De europæiske regeringer var fast besluttet på at undgå flere grusomme 
krige og mente derfor, at en fælles kul- og stålproduktion ville gøre en krig mel-
lem de historiske rivaler Frankrig og Tyskland ”ikke alene utænkelig, men også 
umulig”. Ideen bag Schumans forslag var, at Europas store lande ikke kunne gå 
i krig med hinanden, hvis de industrier, som var nødvendige for at kunne lave 
våben og føre krig, blev lagt ind under fælles kontrol.



Robert Schuman

Vi skal for alt i verden 
undgå, at Frankrig og Tyskland 
går i krig igen. Jeg vil have de 

to lande til at arbejde sammen. 
Så undgår vi krig, og de to lande 

bliver i stedet solidariske
 med hinanden. 



Simone Veil fik gjort abort lovlig i Frankrig i 1975. Veil kæmpede 
mange politiske kampe i sit liv, men hun har fortalt, at dette var den 
hårdeste kamp af dem alle. 
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Simone Veil var fransk advokat og politiker. Hun levede fra år 1927 
til 2017. Simone var halvt jøde og blev sat i koncentrationslejr af Nazityskland 
under Anden Verdenskrig sammen med sine forældre og tre søskende. Kun 
Simone og hendes to søstre overlevede. En oplevelse, hun tog med sig i sit poli-
tiske arbejde og i ønsket om et demokratisk Europa. Veil var først justitsminister 
og derefter sundhedsminister i Frankrig fra år 1956 til 1974. Hun gjorde en stor 
indsats for franske kvinders rettigheder, og hun mente, at manglende adgang til 
sundhed var med til at skabe ulighed i samfundet – en ulighed, som Simone Veil 
mente særligt gik ud over kvinder.
 Hun blev valgt til formand for Europa-Parlamentet i år 1979 ved det første 
direkte valg til Europa-Parlamentet. I årene før var det medlemslandene, der 
udpegede politikerne til Europa-Parlamentet. Ved valget i 1979 var det altså 
borgerne, der stemte politikerne ind, og sådan foregår det stadig hvert femte år. 
Efter sin tid som formand fortsatte Veil med at gøre det europæiske samarbejde 
stærkere og arbejde for menneskerettigheder. 



Simone Veil

Jeg mærkede 
Anden Verdenskrigs 
rædsler på egen krop 

i koncentrations-
lejren. 

Derfor ved jeg, 
hvor vigtigt et demo-
kratisk og europæisk 

fællesskab er. 

Jeg arbejdede 
hårdt for at styrke 

borgernes menneske-
rettigheder.



Under Anden Verdenskrig blev Frankrig besat af Nazityskland, 
og Charles de Gaulle måtte flygte til London, da han nægtede at 
overgive sig til tyskerne. I London gav den britiske premierminister 

Winston Churchill ham den støtte, han havde brug for, så han derfra kunne lede den franske 
modstand mod Nazityskland. Churchill er også med på tegningen. Han er den lille mand med 
bowlerhatten.
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Charles de Gaulle levede fra år 1890 til 1970 og var Frankrigs 
præsident fra 1959 til 1969. Charles de Gaulle kæmpede både under Første og 
Anden Verdenskrig, og han var den hidtil yngste general i den franske hær. Det 
lykkedes de Gaulle at samle en kvart million soldater i de franske kolonier. De 
Gaulle kaldte soldaterne for De Frie Franske Styrker, og de var meget vigtige for 
befrielsen af Frankrig og resten af Vesteuropa under Anden Verdenskrig. 
 Efterfølgende blev Charles de Gaulle politiker og var minister for 
forskellige områder, inden han blev fransk præsident i år 1959. Charles mente, 
at Europa skulle stå samlet og stærkt udadtil, og han mente, at Frankrig, 
Tyskland og andre europæiske lande, som lige havde været i krig, skulle finde 
sammen i et venskab. Sammen med Konrad Adenauer, Tysklands daværende 
kansler (lidt som en statsminister), arbejdede Charles utrætteligt for at styrke 
Europa, det fransk-tyske forhold og oprette et økonomisk fællesskab. Sådan 
endte Konrad Adenauer og Charles de Gaulle næsten 1000 års fransk-tysk 
rivalisering og uvenskab. 



Charles de Gaulle

– og dermed 
var det mig, der 

sørgede for...

– at Frankrig 
stadig havde 

politisk magt efter 
krigen. 

Jeg var leder 
af De Frie Franske 

Styrker under Anden 
Verdenskrig...

Min tyske ven, 
Konrad, og jeg var vilde 

med ideen om et europæisk 
fællesskab for økonomi 

og handel. 

Det er dét, 
I kender som EU 

i dag. 



Da Østtyskland pludselig vaklede i november 1989, og Berlinmuren 
mellem Øst og Vest blev væltet, spurgte Kohl hverken sine politiske 
venner i Vesttyskland eller sine europæiske og internationale allierede 

om lov. Han handlede på egen hånd for at samle de to tysklande til ét.

Ikke alle syntes, det var en god ide at forene Østtyskland og Vesttyskland, da det 
betød et større og stærkere Tyskland i Europa. Efter Anden Verdenskrig var mange 
europæere bange for et samlet Tyskland, men Helmuth arbejdede utrætteligt 
for, at de to tysklande skulle blive forenet og mere økonomisk lige. Helmuth ville 
stoppe Den Kolde Krig og samle Europa, så europæisk fred, frihed og velstand kunne 
blomstre. Langt hen ad vejen lykkedes det, og de mange central- og østeuropæiske 
lande, der i dag er medlemmer af EU, kan takke Kohls beslutsomhed for, at dette 
blev en mulighed.

Helmut h Kohl  (1930-2017) var tysk kansler (lidt som en 
statsminister) fra 1982 til 1998. Først for Vesttyskland, og efter Berlinmurens fald 
i 1989 blev han kansler for et samlet Tyskland. 
 Efter Anden Verdenskrigs afslutning blev Tyskland delt op i to lande: Øst-
tyskland, som blev styret af Sovjetunionen, og Vesttyskland, som USA og Vest-
europa bakkede op om. Sovjetunionen var et stort land, der i dag er blevet til 
15 lande, som for eksempel Rusland, Ukraine, Hviderusland, Estland, Letland og 
Litauen. De to supermagter Sovjetunionen og USA havde to meget forskellige 
opfattelser af, hvordan verden skulle se ud, og derfor opstod der en ”kold krig” 
mellem Vesten og Sovjetunionen. Krigen blev kaldt ”kold”, fordi ingen skød på 
hinanden. Men man kunne ikke lide hinanden og truede med atomvåben.
 I 1961 besluttede politikerne i Østtyskland at bygge en mur mellem Øst- 
og Vesttyskland, som gjorde det svært, ja nærmest umuligt for deres borgere at 
rejse til Vesttyskland. Muren fik navnet Berlinmuren. I 1989 var det østtyske folk 
ved at få nok af deres politikere, fordi mange af dem følte sig fanget i deres eget 
land. Samtidig var den østtyske stat under stort pres på grund af store økono-
miske vanskeligheder. Helmuth Kohl var hurtig til at forstå den nye situation, og 
han gjorde alt for, at de to lande kunne blive ét stort land igen.

V ids tedu?-



Helmuth Kohl

Anden Verdenskrig 
og Den Kolde Krig har 

overbevist mig om, at et 
samlet Tyskland og et 

forenet Europa må opnås 
for enhver pris.



Margaret Thatcher var ofte uvenner med EU, og det endte med at 
koste hende posten som leder af det britiske Konservative Parti. Der 
var en masse politikere fra hendes eget parti, som gerne ville være 

venner med EU, og til sidst mente de ikke, at Margaret skulle være deres leder længere. 

V ids tedu?-

Margaret T hatcher (1925-2013) var britisk premierminister 
(statsminister) fra 1979 til 1990. England blev medlem af EU (dengang EF) 
samtidig med Danmark i 1973, fordi det var en fordel for landbruget. Dengang 
tjente de fleste i Europa penge på at handle med hinanden. Man solgte typisk 
landbrugsvarer som mælk og kartofler til nabolandene og ting, man fremstillede 
på fabrikker. Man syntes (og synes stadig), at det var vigtigt, at europæerne let 
kunne handle med hinanden. Margaret syntes dog, det var gammeldags bare at 
sælge landbrugs- og fabriksvarer. Hun kunne se store muligheder i den nye tids 
handel med aktier, huse og ny teknologi. Hun mente derfor også, at det skulle 
være lige så nemt for andre uden for Europa at handle med europæerne, som 
det var for europæerne at handle indbyrdes. Hun mente, at økonomien skulle 
være så åben og global som muligt. Hun opfandt en måde at tænke økonomi 
på, som stod i kontrast til den ”gamle” europæiske måde, der byggede på flere 
regler. De to forskellige måder at tænke økonomi og handel på diskuteres stadig 
meget i EU. 



Margaret Thatcher

Det er for 
gammeldags at basere et 

lands økonomi på fabrikker 
og landbrug. Der skal 
handles med aktier, 
huse og teknologi. 

– Og det skal de 
andre europæere 
ikke blande sig i.



Lech Wałęsa modtog i 1983 Nobels Fredspris for sin kamp for frie 
fagforeninger i Polen. 
Han kunne dog ikke selv være til stede i Oslo for at modtage prisen, 

fordi han var bange for, at de polske magthavere ikke ville lukke ham ind i Polen igen. Så hans 
kone Danuta måtte tage imod prisen på hans vegne.

V ids tedu?-

L ech Walesa blev født i 1943 og lever stadig. Han var elektriker 
og fagforeningsmand, og fra 1990 til 1995 var han Polens præsident. 
Lech Wałęsa trådte ind på den europæiske scene under en stor strejke på 
skibsværftet i den polske by Gdansk i 1980. Polen var på det tidspunkt et 
kommunistisk land, som var en del af Sovjetblokken. Det betød, at polakkerne 
ikke havde mulighed for at bestemme over deres eget land, eller hvem der 
skulle lede dem. Lech var træt af, at polakkerne ikke havde frihed og lige 
rettigheder, og han var også utilfreds med arbejdsforholdene på skibsværftet 
i Gdansk, hvor han var elektriker. Derfor stillede han sig i spidsen for 
fagforeningen Solidaritet, som var den første frie fagforening i Sovjetblokken. 
Selvom han blev fængslet, fortsatte han sin kamp, og han blev derfor en vigtig 
person i både Polens og hele Sovjetblokkens frihedskamp. En kamp, som endte 
med kommunismens sammenbrud og indførelse af demokrati i ikke bare Polen, 
men i hele den tidligere Sovjetblok. Som politiker i det frie Polen arbejdede 
Lech for, at Polen skulle blive en vigtig spiller i europæisk politik. I 2004 blev 
Polen medlem af EU sammen med en lang række andre lande fra den tidligere 
Sovjetblok, som Ungarn, Tjekkiet og Estland.



Vi skal have frie 
fagforeninger i Polen 

og resten af 
Sovjetblokken....

– og 
bagefter skal vi 

have frie valg i hele 
Østeuropa.

Lech Walesa



I 1960’erne og 1970’erne kunne man komme i fængsel, hvis man 
åbent kritiserede magthaverne i Tjekkoslovakiet og Sovjetunionen. 
Václav Havel skjulte derfor sin kritik af det politiske system ved at 

skrive fjollede og mærkelige teaterstykker og historier. 

Havel besøgte Europa-Parlamentet i år 2009. I sin tale understregede han, at 
han både så sig selv som tjekke og europæer. Man kan ikke være det ene uden 
at være det andet, pointerede han. I 2017 blev en af Europa-Parlamentets 
bygninger i Strasbourg opkaldt efter Václav Havel for at ære ham og hans kamp for 
menneskerettigheder.

Václav Havel  (1936-2011) var forfatter og digter. Under det 
kommunistiske diktatur i Tjekkoslovakiet, som varede indtil 1989, var Václav 
en ledende dissident. En dissident er en person, som kritiserer de politiske 
magthavere. I det kommunistiske Østeuropa blev dissidenter ofte forfulgt 
og overvåget af myndighederne, og sommetider endte de i fængsel. Václav 
var en af initiativtagerne til ”Charter 77”, hvor en lang række tjekkoslovakker 
skrev under på et dokument, som kritiserede de kommunistiske magthavere 
for brud på menneskerettighederne. Václav sad i fængsel flere gange, 
fordi kommunisterne følte sig truet af hans kamp for politisk frihed og 
menneskerettigheder.
 Da Tjekkoslovakiet blev frit i 1989 ved kommunismens sammenbrud, 
blev Václav Havel præsident. Da landet et par år senere i 1993 blev delt i de to 
lande Tjekkiet og Slovakiet, blev han præsident for Tjekkiet frem til 2003. Václav 
var imod delingen af Tjekkoslovakiet, og han trak sig faktisk som præsident i 
sommeren 1992, fordi han ikke ønskede at stå i spidsen for en deling, som han 
var imod. Efter delingen endte han dog med at blive præsident for det nye land 
Tjekkiet. I modsætning til opdelingen af Jugoslavien, som endte i en blodig 
borgerkrig, foregik delingen af Tjekkoslovakiet ganske fredeligt. I 2004 blev 
både Tjekkiet og Slovakiet medlemmer af EU.

V ids tedu?-



Vaclav Havel´

Jeg startede 
med at skrive fjollede 
teaterstykker for at 

kritisere Sovjet-
unionen ...  

– og så 
endte jeg som 

præsident.



Margrethe Vestager er blevet kaldt ”rockstjerne” i de internationale 
aviser, fordi hun tager kampen op med de store multinationale 
selskaber.

Efter Europa-Parlamentsvalget i 2019 blev Margrethe Vestager udnævnt som 
én af de tre ledende næstformænd for Europa-Kommissionen. Hun skal fortsat 
arbejde for at sikre fair konkurrence i EU, men hun skal også gøre EU klar til den 
digitale tidsalder. En af hendes helt store opgaver bliver at få EU’s virksomheder 
og velfærdsstater til at bruge kunstig intelligens, samtidig med at EU beskytter 
borgernes retssikkerhed.

Mar gret he Ves tager  fik i 2014 den prestigefyldte post 
som konkurrencekommissær (lidt som en minister) i Europa-Kommissionen. 
Et job, hun blev udpeget til, mens hun var økonomi- og indenrigsminister i 
Danmark.    
 Vestager arbejder for en af de mest magtfulde institutioner i verden, fordi 
Kommissionen for eksempel sætter reglerne for, hvordan vi skal handle med 
hinanden. Virksomhederne skal være dygtige, skabe verdens bedste produkter, 
men gøre det på en fair måde. Det arbejder Vestager for. Overtræder firmaerne 
EU’s regler, kan hun som konkurrencekommissær give dem bøder. Betaler 
multinationale selskaber for lidt i skat, prøver hun at få dem til at betale mere. I 
2014 betalte Apple 0,005 procent i skat, men det er unfair konkurrence, mener 
Vestager, som har indledt sager mod firmaet.  
 Vestager holder særligt øje med tech-giganterne som Amazon, 
Google og Facebook. Altså dem, der laver smartphone-teknologi og driver 
internethandel. De er vigtige spillere på verdensmarkedet og kan finde på at 
opføre sig efter deres egne regler. Men det vil Vestager ikke finde sig i. Hun har 
derfor lagt arm med de største firmaer i verden og krævet, at de overholder EU’s 
love, hvis de vil sælge deres produkter til den europæiske befolkning. 

V ids tedu?-



Der skal være fair 
konkurrenceforhold i Europa. 

Hvis et firma bliver rigtig stort, 
har det et særligt ansvar og 

må ikke misbruge sin 
dominerende position.

Det handler 
om ret og 

rimelighed. 

Margrethe Vestager



Angela Merkel har en doktorgrad i kvantefysik, og da hun arbejdede 
som fysiker, mente man, at hun var én af Østtysklands bedste 
videnskabskvinder.

V ids tedu?-

Angela Merkel blev født i år 1954 i Hamburg, men 
voksede op i Østtyskland. I 2005 blev hun Tysklands kansler (lidt ligesom en 
statsminister). Angela er fra det tyske kristendemokratiske parti, som mener, 
at vi skal arbejde tæt sammen i Europa og finde løsninger på problemerne i 
fællesskab. 
 Merkel har været Europas førende statskvinde i en meget svær tid, hvor 
Europa har haft problemer med penge, og hvor der pludselig kom mange 
flere flygtninge til Europa på grund af krig og fattigdom i nabolandene. Alene i 
2015 søgte 1,3 millioner mennesker om asyl i EU. Året før var dette tal 600.000 
personer. EU’s medlemslande havde meget svært ved at finde ud af, hvordan 
man skulle håndtere situationen. 
 Mange af de store internationale medier har kaldt Angela Merkel for 
Mutti og med god grund. Mutti betyder mor på tysk, og under den store 
økonomiske krise, som ramte Europa i år 2008, og flygtningekrisen i 2015 
ventede hele Europa på, hvordan Merkel mente, kriserne skulle klares. Langtfra 
alle var enige i hendes måde at klare kriserne på, men alle lyttede til hende. 
Merkel har i sin periode som tysk kansler mest af alt håndteret de store 
udfordringer, som Europa har stået over for, og i mindre grad indført store 
politiske reformer af EU-samarbejdet.



Vi 
europæere skal 
være ordentlige 

mennesker.

Ordentlige 
med penge, men vi 

skal også være ordentlige 
mod flygtninge og 
mennesker i nød.

Det 
skal vi nok 

klare!

Angela Merkel



kommer t ingeneHvor
 fra?

Alle landene i EU har en masse at være stolte af hver især. 
Her er en bunke opfindelser — kan du gætte, hvilke lande 
de kommer fra? Landene er:

1. Belgien 
2. Bulgarien 
3. Cypern 
4. Danmark 
5. Estland 
6. Finland 
7. Frankrig 

8. Grækenland 
9. Holland 
10. Irland 
11. Italien 
12. Kroatien 
13. Letland 
14. Litauen 

15. Luxembourg 
16. Malta 
17. Polen 
18. Portugal 
19. Rumænien 
20. Slovakiet 
21. Slovenien

22. Spanien 
23. Sverige 
24. Tjekkiet 
25. Tyskland 
26. Ungarn 
27. Østrig 





Her kommer tingene fra:

1. Belgien — Saxofon
2. Bulgarien — Kyrillisk alfabet
3. Cypern — Halloumi-ost
4. Danmark — Legoklodser
5. Estland — Online folkeafstemning
6. Finland — Skøjter
7. Frankrig — Varmluftballon
8. Grækenland — Teater
9. Holland — Teleskop/mikroskop
10. Irland — Ubåd
11. Italien — Briller
12. Kroatien — Slips

13. Letland — Miniaturekamera
14. Litauen — Flertrinsraket
15. Luxembourg — Kuglepen
16. Malta — De 6 tænkehatte
17. Polen — Vatpind & papirclips
18. Portugal — Portvin
19. Rumænien — Fyldepen
20. Slovakiet — Elektrisk guitar
21. Slovenien — Parfume-atomiser
22. Spanien — Rumdragt
23. Sverige — Dynamit
24. Tjekkiet — Kontaktlinser
25. Tyskland — Bogtrykning
26. Ungarn — Rubiks terning
27. Østrig — Snekugle

Svar..






