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                         Om DDR og efterkrigstidens Tyskland



Efter krigens slutning i 1945 blev Tyskland delt i to. 
Forholdet mellem Øst- og Vesttyskland spillede en 
vigtig rolle i Den Kolde Krig. Især efter 1961, hvor 
Berlinmuren blev opført. 
Muren delte ikke bare hovedstaden Berlin, men gik 
som et jerntæppe mellem de to tysklande og adskilte 
Øst- og Vesteuropa. 
Livet i vesten var meget anderledes end hverdagen i 
DDR, hvor drømmen om socialisme gik hånd i hånd 
med frygten for den særlige statssikkerhedstjeneste, 
der i dagligtale blev kaldt STASI. 
Efter murens fald i 1989 blev de to tysklande forenet 
i 1990. Vi har her samlet et udvalg af litteratur, der på 
forskellig vis sætter fokus på DDR og efterkrigstidens 
Tyskland.



Dengang vi drømte
af Clemens Meyer:

Danie og hans kammerater vokser op i 
DDR. 
Efter genforeningen bliver de rodløse og 
fristes af en tilværelse med bandekrige, 
narko, druk, fængsler, men også håb i 
Leipzig.

Find bogen i voksen skøn under M

Berlin 404
af Thomas Clemen:  

Et biluheld forhindrer Berlinmurens fald og 
DDR lukker sig helt fra omverdenen. 
Den unge it-ekspert Jacob Blau skal mange 
år senere undersøge, om en togkatastrofe 
er en vestlig terrorhandling.

Find bogen i voksen skøn under C



Kirsebærtiden
af Lis Vibeke Kristensen: 

Hovedpersonen flygtede i slutningen af 
1950’erne fra Østtyskland, hvor han efterlod 
sig elskerinder og en lovende teater-
karriere. 
Efter murens fald vender han tilbage til 
Berlin, som gemmer på hemmeligheder, der 
giver ham håb om en lysere fremtid. Hvis 
han tør gribe den.

Find bogen i voksen skøn under K

Hjemsøgelse
af Jenny Erpenbeck: 
 
Ved Brandenburg søen i det tidligere DDR 
danner et hus rammen for en række 
menneskeskæbner og er vidne til, hvordan 
tiden og historiske begivenheder former 
dem, der søger et hjem i huset.

Find bogen i voksen skøn under E



Land i datid
af Jesper Bugge Kold: 

I 2006 går danske Andreas i Berlin på jagt 
efter sandheden om sin ukendte østtyske 
far. 
Sammen med kusinen Bea afdækker han 
sandheder og løgne som rækker langt 
tilbage i det tidligere DDR, mens han 
langsomt bliver afklaret med sit eget liv.

Find bogen i voksen skøn under J

 

Kruso
af Lutz Seiler: 

DDR’s fald skildret i begivenheder på den 
østtyske ø Hiddenssee, hvor man på en klar 
dag kan se over til vestens frihed på danske 
Møn.

Find bogen i voksen skøn under S



Skyggemand: flugthjælper i den 
kolde krigs Berlin
af Jesper Clemmensen: 

Ud fra den tyskfødte Dietrich Rohrbecks 
historie fortælles om menneskeflugten fra 
DDR i murens første år. 
Dietrich Rohrbeck hjalp i begyndelsen af 
1960’erne østtyskere til flugt. 
Bogen er baseret på interviews og 
arkivstudier.

Find bogen i voksen skøn under C

Plan D
af Simon Urban: 

Krimi. Året er 2011, Berlinmuren faldt 
aldrig, og i det stadig kommunistiske 
Østtyskland skal politikommissær Martin 
Wegener efterforske et mord med mulige 
politiske implikationer. 
Men hvem kan man stole på, når alle kan 
være Stasispioner?

Find bogen i voksen skøn under U



”Et DDR-menneske har altid kun valget mellem et 
hjerteslag eller et nakkeskud. Alt andet står på en 
liste over ønsker, som ingen opfylder.
-Plan D af Simon Urban



”

I unge mennesker tror, at I bare kan rejse om 
på den anden side af jerntæppet. 
De har bygget en mur for mange år siden. Sig 
mig, lærer I ikke noget i skolen?
 -Kollega Persson af Alice Persson 

”



”

Kollega Persson
af Alice Persson:

Alice er ung og idealistisk i 1970’erne og 
beslutter sig efter at have fået sin 
studentereksamen for at rejse til DDR, for at 
arbejde med henblik på at blive journalist.

Find bogen i voksen skøn under P

Tusind tak for livet
af Sibylle Berg: 

Toto, et barn af ubestemmeligt køn, for 
mærkelig og god til denne verden, udsættes 
for både socialismens og vestens 
grusomheder fordi han ikke kan passe ind 
nogetsteds.

Find bogen i voksen skøn under B



I tider med aftagende lys
af Eugen Ruge: 

Slægtsroman, som over fire generationer og 
store historiske begivenheder beretter om 
den tysk-russiske familie Umnitzer, som 
vender hjem til det nye DDR for at være 
med til at opbygge staten. 
Den kommunistiske utopi mister dog 
stråleglans for hver ny generation.

Find bogen i voksen skøn under R

  

Der Der eR
af Peter Asmussen:  

I årene op til murens fald lever Renate et 
stille liv i den østtyske del af Berlin 
sammen med mand og børn. 
Et liv som hun i hemmelighed skriver 
breve om til en mand, som hun mødte 
på en arbejdsrejse til Danmark.

Find bogen i voksen skøn under A



Ja, partiet, partiet har altid ret,
kammerater, det fastholder vi.
Den der slås for sin ret, han har altid ret, 
ned med udbytning og slaveri.
– I tider med aftagende lys af Eugen Ruge

”
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