
 1950-2000 Nytårsmorgen år 2000 vågner 
danskerne op til et samfund, der ligner det, de kender. 
År 2000-nedsmeltningen er en fuser, og dommedag 
bliver ikke til virkelighed. 

Danskerne forstår sig ellers på katastrofestemning. 
Årtierne efter Anden Verdenskrig byder på frygt 
for atomkrig og for, at Den Kolde Krig bliver varm. 
Det fører til, at Danmark engagerer sig endnu mere 
 internationalt: Norden, EF og EU. Det lille land 
 overskrider egne grænser, slår de store i fodbold og 
sender 30.000 soldater i krig på Balkan.

På hjemmefronten er der velfærd for alle med SU, 
folkepension og kvinder på arbejdsmarkedet. De unge 
lader håret gro og gør oprør mod autoriteter, mens 
porno og p-piller vinder frem. Nye politiske partier 
sætter nye dagsordener – også om de indvandrere og 
flygtninge, der finder vej til Danmark. Den personlige 
computer og computernetværk får folk til at snakke 
sammen over landegrænser, mens forbrugerne  
lokalt og globalt bliver bevidste om økologi og bære-
dygtighed. 

I Danmark i Europa. 1950-2000 udfolder forskere år 
for år og i 51 små afrundede temaer Danmarks  
udvikling i internationalt perspektiv. Fortællingerne 
fører danskerne ind i det nye årtusinde, hvor hver-
dagen bringer samvær på Facebook, men også frygt for 
terrorisme.
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•  Amerikanske soldater 
i kampvogn på militær  
øvelse i Danmark. 
Tilhængere af dansk 
medlemskab af NATO 
kunne tolke fotoet som 
bevis på, at bronze
alderhøjen (i baggrunden) 
og dansk heden kunne 
forsvares. Modstandere 
kunne derimod trække 
på smile båndet og frem
hæve, at sortbrogede 
køer jo alligevel  kom i 
vejen for de dyre kamp
vogne.  Fotoet blev Årets 
 Pressefoto i 1980.  
Morten Langkilde/Polfoto
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