
Murens fald og DDR i litteraturen 
 
En bogliste  
 
Henrik Andersen: Beskyttelseszonen 
People's Press 2011, 359 sider 
Hvorfor flytter familien Nørskov hele tiden? Da Martin bliver professionel fodboldspiller i Hansa 
Rostock, undersøger han moderens fortid i DDR 
 
Arnaldur Indriðason: Manden i søen 
Rosinante 2008, 345 sider 
Krimi. Kriminalbetjent Erlendur får en sag om et mord, der måske stammer fra den kolde krigs tid. 
Sideløbende fortælles en historie fra 1960'ernes Leipzig om en ung student og hans liv og 
kærlighed 
 
Peter Asmussen: Det der er 
Gyldendal 2012, 132 siden 
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 
 
Sibylle Berg: Tusind tak for livet 
Tiderne Skifter 2014, 369 sider 
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 
 
Thomas Clemen: Berlin 404 
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 
 
Jenny Erpenbeck: Hjemsøgelse 
Turbine 2012, 183 sider 
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 
 
Christoph Hein: Lykkebarn med far 
Gyldendal 2018, 488 sider 
Konstantin har hele sit liv kæmpet for at gøre sig fri af sin fortid, hvor faderen er dømt nazistisk 
krigsforbryder, men hverken navneskifte eller en tur i fremmedlegionen har gjort ham helt fri. 
Hans liv spejler sig i 60 år af Tysklands historie 
 
 



Andre Herzberg: Så nær så fjern 
Arvids 2016, 294 sider 
Fortællingen om tre generationer af fædre og sønner i en tysk-jødisk familie er tæt knyttet til det 
tyske riges historie op gennem 1900-tallet - og af behovet for at høre til og være en del af et 
fællesskab 
 
Angelika Klüssendorf: Pigen 
Batzer 2013, 201 sider 
En samfundskritisk roman, der beskriver en piges trøstesløse liv i DDR omkring 1960-1970 med 
alkoholiserede forældre, hvor pigen kæmper sig frem på trods 
 
Jesper Bugge Kold: Land i datid 
Turbine 2016, 336 sider 
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 
 
Michael Katz Krefeld: Savnet 
Lindhardt og Ringhof 2014, 366 sider 
Krimi. Ex-betjenten Thomas "Ravn" Ravnsholt er på sporet af en forsvunden dansk regnskabschef 
i Berlin. Men eftersøgningen trækker tråde tilbage til før murens fald og omfatter en meget 
ihærdig stasi-agents overvågninger og overgreb 
 
Daniela Krien: Engang vil vi fortælle hinanden alt 
Arvids 2015, 179 sider 
17-årige Maria bor hos sin kæreste Johannes nær grænsen mellem Øst- og Vesttyskland. DDR er 
gået i opløsning og Maria er i tvivl om hvad hun vil med sit liv. Men en dag møder hun den noget 
ældre Henner fra nabogården 
 
Lis Vibeke Kristensen: Kirsebærtiden 
Modtryk 2014, 340 sider 
Hovedpersonen flygtede i slutningen af 1950'erne fra Østtyskland, hvor han efterlod sig 
elskerinder og en lovende teaterkarriere. 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 
 
Andrej Kurkov: God ven af liget 
Hovedland 2010, 187 sider 
Tolja lever en trist tilværelse i 90'ernes Kiev. Det gammelkendte samfund er i opløsning efter 
murens fald, og privat er også hans ægteskab gået i spåner. For fej til selv at begå selvmord 
finder Tolja en udvej, der er helt i tidens ånd 
 
 
 
 



Clemens Meyer: Dengang vi drømte 
People’s Press 2009, 475 sider 
Danie og hans kammerater vokser op i DDR. Efter genforeningen bliver de rodløse og frister en 
tilværelse med bandekrige, narko, druk, fængsler, men også håb i Leipzig 
 
Clemens Meyer: Muret inde 
People's Press 2016, 492 sider 
Efter murens fald er prostitutionsmarkedet i opbrud i det gamle DDR. Pengene skifter hænder i et 
hastigt tempo, mens kunder og bagmænd forsøger at følge med 
 
Andreas Monrad Pedersen: Åbne hænder 
Mellemgaard 2019, 665 sider 
Den desillusionerede privatdetektiv Johannes møder den gamle kommunist Martin. Det bliver 
starten på afdækning af en gammel sag, der trækker tråde op til et nutidigt kriminelt netværk. 
Men sagen sætter også fokus på Johannes fortid som kommunist og Stasi-agent 
 
Hans Mortensen: Fjendens bedste ven 
People’s Press 2015, 261 sider 
Den 55-årige journalist Kasper Berg bliver fyret, men inden han når at søge job andetsteds får 
han en opringning fra en ukendt kvinde, der fortæller at Kaspers ungdomsven er død på mystisk 
vis. Kasper undersøger sagen og den trækker tråde til hans ungdommelige flirt med 
kommunismen og Østtyskland 
 
Jørgen Munck Rasmussen: Bag muren : en historie fra DDR 
Bibliodan 2013, 141 sider 
17-årige Helmut bor i Østberlin og er en talentfuld klaverspiller. Da hans forældre er fjender af 
partiet, bliver han tvunget til at være meddeler. Helmut vil dog bare spille, og ellers være i fred. 
Desværre kompliceres tingene endnu mere, da han forelsker sig i pigen Anke, hvis forældre 
arbejder for partiet 
 
Alice Persson: Kollega Persson 
Egolibris 2016, 307 sider 
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 
 
Niels Rohleder: Møns Klint i klart vejr 
Rosinante 2010, 299 sider 
Som ung medicinstuderende møder Martin i Prag i 1984 Julia fra DDR, og de forelsker sig. 25 år 
senere, da han er fremtrædende folketingsmedlem, dukker der papirer frem, der angiveligt 
beviser at han var meddeler for STASI 
 
 
 
 



Selma Rosenfeldt-Olsen: Leipziger Tagebuch 
Gladiator 2017, 161 sider 
Frida står på tærsklen til voksenlivet og er flyttet til Leipzig for at finde ud af hvad hun vil. Måske vil 
hun fotografere? Dagene går med at hænge ud med hendes samboer i kvarteret, og tage på 
ture rundt i det gamle DDR 
 
Eugen Ruge: I tider med aftagende lys 
Batzer 2012, 432 sider 
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 
 
Craig Russell: Valkyriesang 
Hovedland 2013, 380 sider 
Krimi. 10 år tidligere huserede den kvindelige seriemorder "Englen fra St. Pauli" i Hamburgs 
berygtede Reeperbahn-kvarter. Nu er hun tilsyneladende vendt tilbage, men kriminalkommissær 
Jan Fabel er i tvivl om, det er den oprindelige morder, der slår til igen og sagen trækker da også 
tråde tilbage til DDR's STASI 
 
Lutz Seiler: Kruso 
Batzer 2015, 520 sider 
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 
 
Sas ̌a Stanis ̌ic ́: Før festen 
Tiderne Skifter 2015, 309 sider 
Roman, der skildrer livet i en lille tysk landsby i september 2013, hvor landsbyen gør klar til den 
årlige høstfest. Livshistorier, sagn og eventyr smelter sammen i en mosaik af landsbyliv 
 
Uwe Tellkamp: Tårnet 
Gyldendal 2010, 841 sider 
Familien Hoffmann bor i 1980'erne i Dresdens villakvarter Tårnet. Sønnen Christian må, for at blive 
læge, være fem år i hæren. Systemet synger på sidste vers, og varemangel, bolignød og 
udspionering er hverdagskost. Romanen slutter med murens fald i 1989 
 
Niels Kjeld Thorsen: Veritas maskinerne 
Turbine 2019, 359 sider 
Erich vokser op i efterkrigstidens DDR. Gennem sit liv forsøger han at skelne sandhed fra løgn i sin 
livshistorik, knuget som han er af diktaturets brutale propaganda-maskine 
 
Marianne Toxboe: Fodspor 
Skotterup 2016, 368 sider 
Maja Niemanns tyske kærlighed Hermann bor i det dystre DDR. I 1961 får han at vide, at han har en 
datter i Danmark og han ønsker at se hende 



 
Simon Urban: Plan D 
Lindhardt og Ringhof 2014, 519 sider 
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? 
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