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41.7
Bag jerntæppet: otte forfattere beretter
Siesta, 2011. - 135 sider
11 fortællinger om vidt forskellige rejser bag jerntæppet i årene 1962-1986
Indhold: Bergit Forchhammer: Berlin 1962 : et kig bag muren ; USSR 1977 : stævnemøde i
Moskva. Arne Ipsen: Berlin 1964 : bevægende samvær bag Berlinmuren. Ivar G. Jonsson:
USSR 1966 : fra Kastrup til Yokohama. Hanne Bistrup: Rumænien 1968 : på studietur bag
jerntæppet. Janina Katz: Polen 1968 : Putska. DDR 1981 : sentimental journey / Mile Braach,
Birgit Forchhammer. Hjørdis Varmer: Ungarn 1982 : med skolelærerne i Budapest ; Ungarn
1982 : afvist ved grænsen ; USSR 1984 : bustur til Sovjet. Niels Barfoed: Prag 1986 : hotellet
91.94
Den kolde krig af John Lewis Gaddis
Gyldendal, 2006. - 451 sider
Om den kolde krig, og hvad der skete fra 1945 til Berlinmurens fald. Besvarer spørgsmål som:
hvorfor de allierede fra 2. verdenskrig blev fjender og delte verden med et jerntæppe? Hvorfor
brød Koreakrigen ud, og hvordan håndterede Kennedy og Chrustjev Cuba-krisen?
91.94
Bag den kolde krigs tåger: Stalins arv til et splittet Europa af Samuel Rachlin
Kristeligt Dagblad, 2016. - 495 sider
En beskrivelse og gennemgang af faserne i den kolde krig, fra etableringen af jerntæppet og til
Berlinmurens fald, set fra Østeuropas synspunkt.
94.42
Berlin og den kolde krig: set med danske øjne
Langelands Museum, 2015. - 199 sider
Indhold: Berlin - i centrum af den kolde krig ; Kampen om freden og fremtiden ; I Berlin før
krisen ; Berlinblokaden 1948-49 ; Flugten fra øen i det røde hav ; I videnskabens og
venskabets navn ; Berlin i det store spil ; Tre unge mænd og Berlin ; Operation Rose - Berlinmuren opføres ; Jernringen om Berlin ; Komm' rüber! ; Springet ind i friheden og døden ;
Berlin-problemet set med danske øjne ; "Det er godt nok farlig på Checkpoint Charlie" ;
Amerikanske og sovjetiske kampvogne ; Den virkeliggjorte socialisme ; Grænseanlægget ;
Checkpoint Charlie, Berlin, 22. april 1962 ; "Ich bin ein Berliner" ; Glienicke Brücke - spionernes
mødested ; Bag Jerntæppet ; Checkpoint Charlie, Berlin, 20. oktober 1967 ; Vejen til Vesten ;
Den ikke-eksisterende stat ; Ungdomsoprør og terror ; Potsdamer Platz 1967-1970 ;
Ungdommens mod ; Strasse des 17 Juni ; Bernauer Strasse ; "aldeles ubegribeligt" ; Østberlins
Potemkin-kulisser ; Amerikanske billeder i Berlin ; Turen går til DDR ; "We wanna be free" ;
Potsdamer Platz i 1970'erne og 1980'erne ; Når krigen kommer ; Tilbage i Berlin ;
Brandenburger Tor ; Bryd denne mur ned! ; På tour med Metallica ; Kort før lukketid ; Murens
sidste dødsoffer ; "Jeg skrev 'Born to run' på selve muren" ; Flugtforsøget på Chausseestrasse ;
Wir sind das Volk ; Muren falder! ; Diplomaten, officeren og den overraskende nyhed ; Et
stykke af muren ; Uger efter murens fald ; Den beslaglagte hammer ; Et Berlin i forandring ;
Springer-bygningen ved muren ; Begyndelsen på enden ; Før og efter Murens Fald ; Berlin og
muren set med danske øjne
94.42
Muren der faldt: Berlin-murens historie 1961-1989-1990 af Jan Jakob Floryan
Syddansk Universitetsforlag, 2016. - 286 sider
Indhold: 13. august 1961-1989 ; Murens kronologi ; Muren bygges, Vesten vågner ; Flugten: til
lands, til vands og i luften ; Partistaten ; Partiets og frihedens sange ; Honeckers ære :
"Vorwärts immer, rückwärts nimmer" ; 9. november 1989 - muren falder ; Det demokratiske
DDR ; Det forenede Tyskland

94.42
Muren: historien om et politisk bygningsværk af Jan Bo Hansen
Gyldendal, 2009. - 326 sider
Om Berlinmurens opførelse i 1961, livet i den delte by, flugtforsøgene fra øst til vest og Murens
fald i 1989. Samtidig beskrives det stormagtspolitiske drama, der muliggjorde Murens tilblivelse
og dens fald.
94.42
Berlin 1961: Kennedy, Khrusjtjov og det farligste sted på jorden af Frederick Kempe
Turbulenz, 2012. - 478 sider
Baseret på tidligere hemmelige dokumenter, interview og personlige beretninger beskrives
Berlinkrisen i 1961 og dens betydning for den kolde krig.
94.42
Berlinmuren: en delt verden, 1961-1989 af Frederick Taylor
People's Press, 2009. - 478 sider
Om Berlinmuren og de politiske forhold Muren var et produkt af, og om de menneskeskæbner,
den beseglede. Og om DDR-borgeres desperate og spektakulære flugtforsøg - de vellykkede
såvel som de tragiske.
94.422
Skyggemand: flugthjælper i den kolde krigs Berlin af Jesper Clemmensen
Gyldendal, 2017. - 365 sider
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.
94.422
Berlinmuren: den menneskelige beretning om en front i den kolde krig af Christopher
Hilton
Diorama, 2006. - 384 sider
Berlinmuren som menneskeligt og historisk drama fra ideen blev undfanget, etableringen i 1961
og til den blev gennembrudt i 1989. Forfatteren går tæt på de mennesker, der skabte muren,
bevogtede den, spionerede mod den eller blot levede med den. Med oversigt over flygtede og
døde ved Muren.
94.43
Berlin 1989-90: fra fængsel til frihed af Heino Døygaard
Gyldendal, 1992. - 32 sider
Tidsdokument. Historien om Berlinmurens fald og Tyskland genforening - på godt og ondt.
94.43
Den tyske komedie: scener fra livet efter muren af Peter Schneider
Rosinante, 1991. - 189 sider
Indhold: Før muren faldt ; Vest-Øst passage ; Rejse gennem den tyske nationalfølelse ; Folk
kan sågar sove fra et jordskælv ; "I Tyskland er det Saigon, der har sejret" : vietnameserne i
Berlin ; To halunker med succes ; Slægtsforskeren ; Er der to tyske kulturer? : køleskabsteorien
og andre formodninger ; To dårlige og tre gode grunde til at være bange for tyskerne
99.4 Behr Katrin
De stjal min mor: på sporet af løgn, fortielser og tvangsadoptioner i DDR
Gad, 2013. - 295 sider
Katrin Behrs (f. 1967) beretning om sin skæbne som offer for DDR's systematiske
tvangsadoptioner, hvor hun blev tvangsadopteret til en kommunistisk mønsterfamilie - og
historien om den høje pris, børnene og deres forældre måtte betale.

99.4 Fleischer Tove
Kærlighed i kommunismens tid: et dansk liv i DDR
Vandkunsten, 2017. - 377 sider
Tove Fleischers personlige beretning om, hvordan hun forelskede sig og frivilligt flyttede fra
Århus til DDR, hvor hun levede som "Ossie" i 8 år.
99.4 Hilfling Petersen Dan
Jazz og blå briller
Borgen, 2001. - 229 sider
Forfatteren Dan Hilfling Petersen (f. 1945) faldt som ung jazz-musiker i kløerne på STASI, da
han under en turné i DDR blev forelsket i en østtysk kvinde. Han lagde en plan for at smugle sin
kæreste ud af DDR, samtidig med at han samarbejdede med PET.
99.4 Volke Lutz
Den andens liv: DDR og Danmark
Gyldendal, 2012. - 258 sider
Lutz Volke (f. 1940) fortæller om den gennemkontrollerede hverdag i DDR, om Stasis
overvågning og magt, længslen efter frihed og demokrati og de velmenende danske socialister,
der kom på besøg. Desuden om forholdet til Danmark og mødet og venskabet med Klaus
Rifbjerg, samt om de nye muligheder, der fulgte efter murens fald i 1989.
99.4 Wolf Christa
En dag i året: selvbiografiske optegnelser 1960-2000
Athene, 2008. - 591 sider
Den 27. september 1960 begyndte Christa Wolf (f. 1929) en dagbogsoptegnelse, som hun
gentog samme dato hvert år i 40 år, og giver dermed indblik i livet som kvinde, mor, forfatter,
samtidsvidne og borger i DDR og senere i Tyskland.
99.4 Wollenberger Knud
Knud og Vera: et Stasi-drama
People's Press, 2012. - 346 sider
Dokumentarisk beretning om bedrag og dobbeltliv i overvågningsanstalten DDR, hvor Knud
Wollenberger (1952-2012) som ung lader sig indrullere i Stasi og siden forråder sin kone Vera
Wollenberger (f. 1952) ved at indberette alt hvad hun fortæller til Stasi.
99.4 Özdamar Emine Sevgi
Sælsomme stjerner stirrer mod jorden: Østberlin - Vestberlin 1976-77
Vandkunsten, 2012. - 236 sider
Emine Sevgi Özdamar (f. 1946), tyrkisk skuespiller, flyttede i 1976 til Vestberlin mens hun var
tilknyttet Volksbühne i Østberlin. Hun fortæller om splittelsen mellem øst og vest, om
emigranternes liv og savnet efter Tyrkiet. Dele af bogen er dagbogsoptegnelser fra 1976-1978.

