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Overblik 

Budapest er en af Donaus perler, og dens 

storslåede historie starter tilbage i romertiden med 

militærposten Aquincum, som man fortsat kan se 

udgravede rester af. Siden da har en af de 

smukkeste byer i Centraleuropa bredt sig på begge 

sider af flodens løb. 

Det bakkede Buda rejser sig over for det flade Pest, 

og de to bydele ligger på hver sin side af Donau, 

der slynger sig gennem den ungarske hovedstad. 

Byen er særdeles rig på monumenter fra alle 

perioder inden for de sidste 2.000 år, og 

kombineret med den meget smukke beliggenhed 

giver det rig mulighed for mange fornemme 

oplevelser. 

De varme kilder under byen er særlig ogmeget 

populær seværdighed, der for mange er målet med 

en tur til Budapest. I flere af byens bade kan man 

året rundt både udendørs og indendørs hoppe i det 

dejlige varme vand med masser af velvære som 

resultat. 

Budapest har også alt det, der hører sig til en stor 

europæisk hovedstad med en rig historie. Her er 

smukke kirker, store bygningsværker som landets 

parlament, strøggader med butikker og cafeer og 

mange små arkitektoniske skønheder. 

Vil man på tur uden for Budapest, er mange af 

byerne langs Donau fine udflugtssteder, og ikke 

langt fra hovedstaden ligger også den store sø, 

Balaton, der også kaldes det ungarske hav. 

Sommerliv og badestrande er der mange af her. 

God rejse! 
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Romernes Aquincum 

Budapests centrale placering på den karpatiske 

slette har gennem årtusinder bragt forskellige 

folkeslag hertil, blandt andet keltere, romere, 

hunner, mongoler og tyskere. 

Den første bosættelse stod kelterne for omkring år 

0, og i det følgende århundreder kom romerne til 

området. De etablerede Aquincum i det nuværende 

Óbuda, og den blev som befæstet militærpost 

hovedbyen i regionen Nedre Pannonia i 106. 

 

 

Ungarn grundlægges 

Senere ankom magyarerne (ungarerne) fra det 

vestlige Sibirien. De bosatte sig i området og blev 

derved starten på det, der senere blev til Ungarn. 

Magyarerne var et rytterfolk, og det tog tid, inden 

de slog sig ned og grundlagde egentlige byer.  

Efter at være bremset af tyskerne i 955 på det 

ungarske område, og med kroningen af Stefan 

(Istvan) til landets første konge i 1000, blev landet 

Ungarn grundlagt.  

Landets første 250 år var påvirket af mange 

stridigheder om tronen, hvilket svækkede landet, 

der mistede områder til nabolandene. For at 

stoppe den udvikling blev borgen i Buda anlagt i 

1247-1265 under Béla IV, og samtidigt blev Pest en 

by med kongelige privilegier.  

 

Velstand og stagnation 

De nye tiltag gav en styrkelse af byerne ved Donau, 

der oplevede en opblomstring. Kongeslottet blev 

udbygget, der blev grundlagt et universitet i Óbuda, 

og den første bro over Donau blev anlagt. 

Opgangstiderne endte efter Matthias Corvinus 

styre (1458-1490), hvorunder Budapest var blevet 

en af Europas førende byer og Ungarns absolutte 

hovedstad.  

I 1526 blev Budapest angrebet af tyrkerne, der 

ødelagde dele af byen, før de kom igen og indtog 

byen i 1541. Det blev en tid, hvor Budapest og 

Ungarns periode med uafhængighed og relativ 

velstand var ophørt. 

 

Ungarn under habsburgerne 

Landets egen modstand og hjælpen fra Østrig 

sendte tyrkerne på flugt i 1686, hvorefter Ungarn 

blev en provins i Østrigs Habsburgske Rige.  

Det blev starten på Budapests store vækst, både 

økonomisk og kulturelt. Buda blev tysktalende 

under navnet Ofen, og i slutningen af 1700-tallet 

var den landets administrationscentrum og en 

kongelig garnisonsby, mens Pest udviklede sig 

som regionens handelsby. Pests udvikling 

medførte en betydelig udvidelse af byen, og 

bymurene måtte sløjfes. Omkring 1800 boede der 

50.000 i byområdet.  

I takt med Budapests positive udvikling opstod der 

en spirende national bevidsthed i hele det 

ungarske område. I 1849 ledte det til et oprør og en 

erklæret selvstændighed ledet af Lajos Kossuth. 

Det Habsburgske Rige formåede dog hurtigt at 

bekæmpe oprøret.  

Ungarerne fortsatte modstanden passivt, og efter 

nogle militære nederlag for habsburgerne blev 

dobbeltmonarkiet Østrig-Ungarn skabt i 1867. Den 

ungarske position i riget var betydeligt styrket. 

 

Sammenlægning og ny vækst  

De tre byer Buda, Pest og Óbuda var separate byer 

indtil 1873, hvor Ungarns nye rolle i monarkiet 

medførte en samling til én by, Budapest. Tiden 

efter dobbeltmonarkiets oprettelse og 

sammenlægningen af byerne til én blev uden 

sidestykke for Budapests økonomi og kulturelle 

opblomstring.  
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Store dele af dagens Budapest er opført i denne 

periode. Byplanens store boulevarder blev anlagt, 

store tidstypiske huse blev bygget og det 

fornemme parlament, Mathiaskirken og andre 

store monumenter blev rejst. Et af Belle Epoque-

tidens højdepunkter var den seks måneder lange 

udstilling i Budapest i 1896 som fejring af 

tusindåret for magyarernes erobring af det 

ungarske område. Samme år blev den første metro 

på det europæiske kontinent åbnet her. 

 

Dobbeltmonarkiets opløsning 

Det østrig-ungarske rige gik ind i 1. Verdenskrig 

sammen med Tyskland. Nederlaget betød en 

opsplitning af habsburgernes store rige, og Ungarn 

blev en republik. De ungarske kommunister havde 

magten i Budapest, indtil rumænske hære gik ind i 

landet fem måneder efter.  

Med 1. Verdenskrigs fredsslutning blev Ungarn 

stærkt reduceret og fik den størrelse, landet har i 

dag. Under 2. Verdenskrig blev dele af Budapest 

ødelagt, blandt andet blev Budas borg og broerne 

over Donau sprængt bort. 

 

 

Kommunisme og ny frihed  

I 1947 blev Ungarns kommunister valgt som 

landets magthavere, en position der blev fastholdt 

indtil 1989. I 1956 kom det til oprør med 

kamphandlinger i Budapests gader. Afslutningen 

på denne nationale opstand indtraf, da sovjetiske 

styrker indtog byen og genetablerede ro i landet.  

I årtierne efter opstandene blev der løbende 

lanceret reformer, der skabte en kulturel og 

økonomisk udvikling og velstand i ikke mindst 

Budapest. Janos Kádárs styre faldt med den 

generelle politiske omvæltning i regionen i 

slutningen af 1980erne. Efter 15 år som den nye 

ungarske republik, blev landet medlem af EU i 2004 

med Budapest som hovedstad i det moderne 

Ungarn. 
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Læs mere om de mange seværdigheder på de 

oplevelsesrige ture rundt i byen.  




