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Muren

Forestil dig, at Langeland er delt op i to dele, et Nordlangeland og et Sydlangeland. 

Og forestil dig at det er forbudt at forlade Nordlangeland.

Grænsen mellem Nord- og Sydlangeland forløber mellem Rudkøbing og Spodsbjerg. 

Men det er ikke den slags grænse, du måske kender fra indkøbsturen til Tyskland. 

Det er en mur, der er over tre meter høj. Den skal sørge for at Nordlangelænderne 

bliver nord for grænsen, hvor de hører hjemme. Ved muren står der vagter, der ikke 

tøver med at skyde efter dem, der forsøger at komme over muren for at besøge 

familie og venner på Sydlangeland.

Det er næsten umuligt at forestille sig.

Sådan en mur stod der i den tyske hovedstad Berlin indtil 1989. Muren delte byen 

i Østberlin og Vestberlin, og det var strengt forbudt for dem fra Østberlin at rejse til 

Vestberlin.

Hvem byggede muren, og hvorfor? Hvordan så den ud? Hvorfor måtte østberlinerne 

ikke rejse til Vestberlin? Hvad skete der hvis de alligevel prøvede? Og hvorfor faldt 

Berlinmuren? Disse spørgsmål får I svar på de næste sider. 

I ”Stemmer fra muren” møder I mennesker der fortæller om da muren blev bygget, 

om flugtforsøg og om den glæde de følte da Berlinmuren endelig faldt. Men der er 

også historier om nogle af dem der døde – blot fordi de gerne ville til Vestberlin.

Det er historien om muren.

Berlinmuren
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Vejen til Berlinmuren

Historien om Berlinmuren, der fra 1961 til 1989 splittede familier og kostede mange 

menneskeliv, startede allerede med 2. verdenskrigs afslutning i 1945. Tyskland havde 

tabt krigen til England, USA og Sovjetunionen, og de tre lande skulle nu til at finde 

ud af, hvad de skulle stille op med Tyskland. Men fra at have stået sammen om at slå 

tyskerne i verdenshistoriens blodigste krig, gik der ikke mange måneder før USA og 

Sovjetunionen slet ikke kunne finde ud af arbejde 

sammen. De havde fuldstændig modsatte ideer om, 

hvordan Tyskland skulle genopbygges og styres. 

Den kolde krig begyndte – og Berlinmuren var del af 

denne krig.

Den kolde krig

Den kolde krig varede fra tiden lige efter 2. 

verdenskrig indtil 1991, og det var USA og 

Sovjetunionen, der kæmpede om indflydelsen i Tyskland og Europa, ja i hele verden. 

De to supermagter blev styret helt forskelligt: USA var et demokrati, hvor indbyggerne 

selv kunne bestemme, hvem der skulle lede landet. I Sovjetunionen var det helt 

anderledes. Landet var et kommunistisk diktatur, dvs. at var et enkelt parti, der 

bestemte det hele. 

Det var de to systemer der under den kolde krig kæmpede om verdensmagten. 

NATO og Warszawa-pagten

Efter deres samarbejde var brudt sammen efter 2. verdenskrig oprettede USA og 

Sovjetunionen hver deres militæralliance. Det betød at de lande, der var medlemmer, 

skulle hjælpe hinanden hvis de blev angrebet. 

USA og dets allierede i Vesteuropa (heriblandt Danmark) sluttede sig sammen til 

NATO, og Sovjetunionen dannede Warszawa-pagten. 

Lederne af USA, Sovjetunionen og Storbritannien 
mødtes i august 1945 for at drøfte Tysklands 

fremtid. Fra venstre til højre: Winston Churchill 
(Storbritannien), Harry S. Truman (USA) og Josef 

Stalin (Sovjetunionen)
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Efter krigen havde Sovjetunionen besat de 

fleste østeuropæiske lande og var straks 

gået i gang med at indsætte regeringer, der 

indrettede landende efter sovjetisk mønster. 

Europa var nu delt i to blokke, og grænsen 

mellem øst- og vestblokken blev kaldt 

”Jerntæppet”.

Hvordan blev den kolde krig ført? 

At krigen var ”kold” betød, at det aldrig 

kom til direkte krig mellem USA og 

Sovjetunionen. Krigen blev ført på 

andre måder: Våbenkapløbet (hvem 

har flest atomvåben?), rumkapløbet 

(hvem kommer først til månen?), 

propaganda (hvem kan svine den anden 

mest muligt til), spionage (hvem kan 

finde ud af mest muligt om den anden), ja endda 

på sportspladserne (hvem kan vinde flest olympiske medaljer?). Selvom det aldrig 

kom til en våbenkonflikt mellem de to 

stormagter, blandede de sig i krige andre 

steder i verden, bl.a. ved at levere våben 

og støtte regeringer, der bakkede op om 

enten USA eller Sovjetunionen. Den kolde 

krig sluttede først i 1991, da Sovjetunionen 

tabte kampen og gik i opløsning. 

Sådan så Europa ud under den kolde krig. De 
lyserøde områder hører til Warszawa-pagten, 
medens de grønne lande hører til Nato. 

Under den kolde krig konkurrerede USA og 
Sovjetunionen om hvem der havde flest atomvåben.

I 1969 vandt USA rumkapløbet: Amerikaneren Neil 
Armstrong var det første menneske på månen.
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Tyskland deles

Lad os komme tilbage til tiden efter 2. 

verdenskrig. 

England, USA og Sovjetunionen skulle 

finde ud af, hvad der nu skulle ske 

med Tyskland. Man mødtes derfor i 

Potsdam udenfor Berlin i august 1945. 

Sejrherrerne blev enige om at opdele 

både Tyskland og hovedstaden Berlin i 

fire dele, som de tre lande plus Frankrig 

skulle kontrollere. 

Deres forestillinger om hvordan Tyskland 

skulle styres, var alt for forskellige: 

USA ønskede at fremme demokrati i de 

vestlige dele af Tyskland (altså de dele, 

der var kontrolleret af USA, England og 

Frankrig), mens Sovjetunionen ville styre den østlige 

del af Tyskland efter eget kommunistisk system. På den måde var Tyskland nu reelt 

delt i to: I en vestlig del som blev kontrolleret af USA, Storbritannien og Frankrig, og 

en østlig, som blev styret af Sovjet.  

Den gamle tyske hovedstad Berlin lå som en ø midt i den østlige del af Tyskland, 

altså i det sovjetiske område. Som Tyskland var også Berlin sidst i 1940erne brækket 

over i to halvdele: Øst- og Vestberlin.

Berlinblokaden

I 1948 indførte de vestlige allierede med USA i spidsen nye penge i Vesttyskland. 

Det opfattede Sovjetunionen som en provokation og blokerede alle veje til Vestberlin, 

således at der ikke kunne leveres varer fra Vesttyskland - vejen til den lukkede bydel 

gik jo det sovjetisk besatte område (se billedet overfor).

De to Tysklande: BRD i vest og DDR i øst. Læg 
mærke til at Vestberlin lå som en ø i DDR.
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På den måde kunne vestberlinerne 

ikke få mad. Hvad gjorde de vestlige 

allierede med USA i spidsen? De 

kom med maden fra luften! I elleve 

måneder var Vestberlin afskåret 

fra omverdenen, og i hele den 

tid fløj amerikanske og engelske 

flyvemaskiner ind over Vestberlin med 

forsyninger til befolkningen i Vestberlin. I foråret 1949 opgav Sovjetunionen blokaden.

BRD og DDR

I maj 1949 dannedes Forbundsrepublikken Tyskland (BRD): Det var Vesttyskland, 

der var blevet en selvstændig stat, grundlagt efter vestligt, demokratisk mønster. 

Få måneder efter fulgte Sovjetunionen trop og grundlagde en østtysk stat, der helt 

og holdent rettede sig efter Sovjetunionen: Staten kom til at hedde DDR (den tyske 

demokratiske republik). 

Forholdene i de to nye Tysklande var helt forskelligt. Vesttyskland kom hurtigt på 

fode igen, godt hjulpet på vej af USA, der stod klar med penge til at genopbygge 

landet, der jo stadig lå i ruiner efter 2. verdenskrig. For menneskene i Østtyskland var 

forholdene ikke så gode, det blev heller ikke bedre efter at DDR var blevet dannet. 

Der var ikke frie valg som i Vesttyskland og den østtyske økonomi haltede også 

bagefter den vesttyske. Utilfredsheden ulmede. Så meget, at der i 1953 udbrød en 

opstand i DDR. Den blev slået brutalt ned af Sovjetunionen, der satte kampvogne ind 

mod protestanterne. Alt dette gjorde, at flere og flere østtyskere ønskede at forlade 

DDR. 

Allerede i 1952 havde DDR og Sovjetunionen lukket den 1.400 km lange grænse 

mellem Østtyskland og Vesttyskland med pigtrådsafspærringer. Den eneste mulighed 

for at komme Vesttyskland var derfor at rejse til Berlin hvor grænsen mellem Vest- og 

Østberlin stadig var åben. Det var derfor ad denne vej, flere og flere østtyskere forlod 

DDR. Da det blev værre og værre med udvandringen (i 1950’erne forlod over to 

Under Berlinblokaden fik vestberlinerne mad leveret fra luften!

6



millioner østtyskere DDR), besluttede 

magthaverne i Moskva og Østberlin at 

stoppe menneskestrømmen fra Øst- til 

Vestberlin. Og hvad gjorde man? 

Man rejste en mur.

13. august 1961

De østtyske myndigheder forsøgte at 

holde deres planer om en mur skjult, 

og så sent som i juni 1961 påstod den østtyske leder Ulbricht at der skam ikke 

var fare på færde: ”Der er ingen der har planer om at rejse en mur”. Mindre end to 

måneder efter vågnede Berlinerne op til en fuldstændig lukket by: Natten fra den 12. 

til den 13. august 1961 var alle grænseovergangene blevet lukket og der var rullet 

pigtrådsafspærringer ud mellem Øst- og Vestberlin. Det var nu blevet umuligt for 

Østberlinerne at rejse til Vestberlin.

Grænsen gik bogstaveligt talt ned igennem byen: Gader og togstrækninger blev 

kappet midt over, og der var huse, der hørte til Østberlin, men hvor vejen lige 

udenfor døren hørte til Vestberlin. Der var endda kirkegårde, der måtte jævnes med 

jorden, fordi de kom til at ligge i grænseområdet.

Lige efter den 13. august 1961 bestod grænsen stadig kun af pigtrådsafspærringer, 

og det var derfor nemt at flygte, men snart begyndte man at opføre muren for at 

umuliggøre flugtforsøg. Desuden 

besluttedes det fra officiel østtysk 

side at grænsevagterne skulle have 

lov til at skyde mod personer, der 

”angreb grænsen” – altså dem der 

forsøgte at flygte.  

Murens forløb igennem Berlin.

Pigtråden er rullet ud: Grænsen bevogtes af grænsesoldater.
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Grænsen splittede ikke kun Berlin, den 

splittede også utallige familier, der var endt 

på hver deres side af grænsen. Alt var 

lukket. Først i starten af 1970’erne blev det 

nemmere at for vestberlinerne at komme til 

Østberlin. 

Godt nok havde det op igennem 1960’erne 

været muligt for vestberlinere at besøge 

familien i den østlige bydel, men besøget 

måtte kun vare en enkelt dag!

Stemmer fra muren…

Hartmut Zuprit deltog som 19-årig 

kampvognssoldat i afspærringen af Berlin 

under opførelsen af muren i 1961:

 ”Natten mellem den 12. og 13. august blev vi pludselig beordret til Berlin. (…) 

Jeg troede at der var udbrudt krig. Vi var bange.” Zuprits enhed fik besked om 

at bevogte et stort areal i Berlins 

centrum: ”Kampvognene skulle 

stilles op i en række og løbene skulle 

pege på grænsen. Så blev der rullet 

pigtråd ud omkring os.” 

Først nu fik soldaterne at vide, hvad 

der er ved at ske: ”Vi skulle møde op 

hos Kompagnichefen som fortalte os 

at grænsen var ved at blive lukket”.

Zuprits kampvognsenhed skulle blive 

på det afspærrede areal i seks uger:

Adskilt af grænsen.

Få dage efter at grænsen er lukket begynder man at opføre 
muren.
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”Vi lå et par hundrede meter bag grænsen og var i fuldt beredskab. Jeg var bange 

for at jeg skulle skyde på mennesker.” Soldaterne måtte ikke skifte deres tøj 

og heller ikke forlade lejren. ”Det var som om vi var i krig. Jeg forlod kun lejren 

en enkelt gang for at komme til frisør.”  Medens der i resten af DDR herskede 

varemangel, manglede soldaterne ved grænsen ikke noget: ”Hver dag fik vi 

chokolade, to flasker øl og ti cigaretter”.

I dag siger den ældre mand: ”Jeg er ikke stolt af at jeg deltog i opførelsen af muren, 

og jeg har tit sagt, at jeg også er medskyldig i at den blev bygget. Heldigvis er det nu 

alt sammen historie”.

(Die Mauer, s. 22)

Stefan Heyde oplevede opførelsen af muren som 14-årig:

Stefan Heyde boede i 1961 Vestberlin i nærheden af Bernauer Strasse. Han husker 

tydeligt hvordan murerne i august 1961 stod på betonelementer og satte mursten 

ovenpå pladerne: ”Vi kunne ikke forstå hvad det var de var i gang med. Hvorfor 

spærrer de hele af? Det var ikke til at forstå – det der var ved at ske. Jeg stod nok 

en time og kiggede på at murerne arbejdede, men jeg turde ikke snakke med dem 

(…) Jeg havde det som om at vi levede i et kæmpestort fængsel. Vi kunne hverken 

komme i vores svømmehal eller på vores skøjtebane, der lå i Østberlin. Det hele var 

spærret.” I august 1961 så Stefan Heyde mennesker, der kravlede ned ad lagener 

fra huse i Bernauer Strasse ned på fortovet der hørte til Vestberlin, og han husker 

grædende berlinere, der vinkede til hinanden henover afspærringen. ”Jeg kunne 

bare ikke fatte det, da vi blev muret inde. Jeg følte mig omringet og var bange.” 

(Die Mauer, s. 25)

I 1963 besøgte den amerikanske præsident John F. Kennedy Berlin og her holdt han 

nok en af den kolde krigs berømteste taler. Han sagde bl.a.: 

”I dag – i den frie verden – er det stolteste man kan sige: Jeg er Berliner. (…) Der 
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er mange mennesker i verden, der ikke forstår, 

eller siger de ikke forstår, hvad det drejer sig 

om i konflikten mellem den frie verden og den 

kommunistiske verden. Lad dem komme til 

Berlin. Der er dem der siger at kommunismen 

er fremtiden. Lad dem komme til Berlin. Og der 

er nogle der siger at i Europa eller andre steder 

kan vi samarbejde med kommunisterne. Lad 

dem komme til Berlin. Og der er endda nogle 

der siger at ja, kommunismen er et ondt system, 

men at det giver os mulighed for at gøre økonomiske fremskridt. Lad dem komme 

til Berlin. (…) Alle frie mennesker, uanset hvor de bor, er berlinere, og derfor er jeg 

- som en fri mand - stolt af at kunne sige: Ich bin ein Berliner.”

Grænseanlægget

Få dage efter at grænsen var blevet lukket med pigtrådsafspærringe begyndte 

de østtyske myndigheder 

at opføre muren. I 

begyndelsen bestod den 

af en slags gasbeton 

med murværk ovenpå. I 

slutningen af 1960’erne blev 

betonen erstattet af nye 

betonelementer, og i 1975 

rejste man de betonelementer, 

som vi i dag forbinder med 

Berlinmuren. Det er sådan et 

element af Berlinmuren, der i dag kan ses på  Langelandsfort. Det måler 3,6 

Den amerikanske præsident John F. Kennedy

Grænseanlægget med Berlinmuren, baglandsmuren - og dødsstriben
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meter i højden og 1,3 meter i bredden, og 

det vejer 2,7 tons!

Grænsen gik hele vejen rundt om 

Vestberlin, og grænseanlægget rundt om 

Vestberlin var 155 km langt. Berlinmuren, 

der direkte adskilte Østberlin fra Vestberlin, 

var derimod kun 45 km lang.

Efter man havde rejst den første mur i 

1961 begyndte man året efter at bygge en 

baglandsmur, der kom til at ligge længere inde i Østberlin. Der var næsten 

100 m mellem den egentlige Berlinmur og baglandsmuren, og det var i arealet 

mellem de to mure at man indrettede et grænseanlæg, der blev kaldt dødsstriben. 

Her stod vagttårne, hvorfra de bevæbnede grænsevagter holdt øje. Arealet var fyldt 

med miner og hundepatruljer.

Flugtforsøg

Efter at grænsen lukkede i august 1961 

var det blevet dødsensfarligt at flygte, for 

grænsevagterne havde pligt til at skyde 

efter mennesker, der forsøgte at flygte. 

Men hvorfor blev folk ved med at flygte, 

når de nu vidste, at de kunne ende med 

at blive skudt?

Nogle flygtede fordi de var blevet 

adskilt fra deres familie i 1961, da 

grænsen blev lukket. Andre håbede 

at få bedre karrieremuligheder i Vesttyskland. Så var der dem der var kritiske 

overfor det politiske system i DDR. De blev som regel overvåget af den østtyske 

efterretningstjeneste Stasi. Andre brød sig ikke om at leve i et land, 

Dødsstriben bag muren

1962: Flugten lykkedes for denne familie. De tonsede 
igennem en grænseovergang med en ombygget sneplov.
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som man ikke måtte forlade.

Ligeså mange forskellige grunde folk havde til at flygte, lige så mange måder 

forsøgte folk at flygte på: Lige efter at grænsen var blevet lukket i august 1961 var 

der mange der hoppede ud af deres lejligheder ud på fortovet. Det skete bl.a. i 

Bernauer Strasse, hvor grænsen gik lidt midt ned igennem en gade, dvs. husene lå i 

Østberlin, medens fortovet lå i Vestberlin! Nogle svømmede igennem Berlins talrige 

kanaler for at komme til den vestlige del af byen, andre gravede tunneller som man 

kravlede igennem, nogle flygtede i biler, der var bygget om. Andre tog chancen 

og forsøgte at løbe direkte igennem en grænseovergang, og nogle benyttede sig 

af falske pas. I 1962 kidnappede en gruppe unge mennesker en udflugtsdamper i 

Østberlin og styrede den ind imod vestlig bred – alt imens de østtyske grænsevagter 

skød efter damperen. Flugten lykkedes. Det samme gjorde et flugtforsøg, der 

fandt sted kort tid efter grænsen var lukket: Det var en lokomotivfører i Østberlin, 

der kidnappede sit eget lokomotiv inkl. vogne og passagerer og tonsede igennem 

grænseafspærringen til Vestberlin.

Stemmer fra muren…

Elke Rosin, flygtede den 

17.8.1961:

I 1961 boede den 16-årige Elke 

Rosin i Bernauer Strasse, hvor 

huset lå i Østberlin medens 

gaden udenfor hørte til Vestberlin: 

”Når jeg lænede mig ud af mit 

vindue, var jeg i vesten”, husker 

hun. Efter at grænsen blev lukket 

i 1961 blev hendes forældre klar 

over, at hvis de skulle til vesten, så var det 

nu eller aldrig: ”Mine forældre blev klar over, at grænserne ville forblive lukkede i 

lang tid fremover, og de var bange for at vi ville blive tvunget til at flytte 

Her ses Elke på vej over gaden. Hendes far rækker ting ud af vinduet 
inden han selv hopper fra Øst- til Vestberlin...
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fra vores lejlighed”. Tre dage efter grænsen var lukket, sagde moderen til Elke 

og søsteren, at de skulle pakke deres ting. Hun pakkede sine skoleting og sin 

kanariefugl og var klar: ”Jeg var ikke bange, men det skulle gå stærkt.” Hendes mor, 

søster og bedstemor skyndte sig ud af lejligheden med kufferterne under armen og 

stormede ud på gaden, der hørte til Vestberlin. Nogle håndværkere fra Vestberlin 

hjalp dem med at bære tingene over på den anden side af gaden. Faderen låste 

lejligheden indefra og rakte ting ud af vinduet, hvor familien tog imod: ”Min far var 

helt oppe at køre og tog alt muligt med, endda en frugtskål fra bordet.” Naboerne 

fra lejligheden ovenpå holdt øje med flugten nedenunder, og pludselig råbte de, at 

det østtyske politi var på vej ind i bygningen. De kunne høre at politiet bankede på 

døren i lejligheden, og faderen nåede lige at hoppe ud af vinduet og over til den 

ventende familie på den anden side af gaden. ”Der sad vi så på vores kufferter. 

Heldigvis havde jeg en tante i Vestberlin, hvor vi kunne bo.” 

I dag siger Elke Rosin: ”Jeg er meget taknemmelig for at mine forældre tog 

beslutningen om at flygte. Som barn drømte jeg altid om at komme ud i den store 

verden. Hvis vi var blevet i DDR var den denne drøm aldrig gået i opfyldelse.”

(Die Mauer, s. 48)

Richard Kruspe fra det tyske metalband 

Rammstein, flygtede i foråret 1989 

(Interview fra december 2011 i 

musikmagasinet Rolling Stone).

Spørgsmål: Richard Kruspe, du har et 

andet syn på DDR end nogle af dine 

band-kollegaer? Du opfattede DDR som 

et fængsel?

Richard Kruspe: Indtil jeg var omkring 12 år opfattede jeg bestemt ikke DDR som et 

fængsel, jeg havde en afslappet barndom. Der var umiddelbart ingen forskel på høj 

og lav. Ens status havde ingen betydning. Men da jeg blev ældre begyndte jeg at se 

ting på en ny og anderledes måde, og så kom spørgsmålene. Men de spørgsmål 

Tyske Rammstein. Richard Kruspe står yderst til venstre.
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var bestemt ikke ønskede og jeg fik da heller ingen svar, så på det tidspunkt 

begyndte jeg at opfatte DDR som et fængsel.

(…)

Spørgsmål: Du flygtede i 1989 over Ungarn…

Richard Kruspe: Ja, et halvt år inden muren faldt. Det var slet ikke planlagt, det var 

et rent tilfælde. Det var næsten som i en film: I 1989 røg jeg helt tilfældigt ind i en 

demonstration i Østberlin, og da jeg stod af metroen blev jeg anholdt af politiet. De 

havde taget fejl af mig og en anden. Jeg kom på politistationen hvor jeg stod op ad 

en mur i timevis og blev slået. Jeg fik tæsk og blev afhørt og hvis jeg bevægede mig 

blev jeg slået igen. Efter det vidste jeg: „Du må væk herfra.“ Flugten var reaktionen 

på den hændelse. Jeg stak af med min kammerat Leo via Ungarn til Vestberlin.

(fra Rolling Stone, tysk udgave, december 2011) 

Interview med Bert Greiser, født i 1961 

i Østberlin. Han forsøgte at flygte i 

april 1989 sammen med en ven ved 

at sprinte over en grænseovergang i 

Østerberlin. Flugten mislykkedes, og 

han kom i fængsel. Der sad han indtil 

muren faldt i november 1989.

Hvorfor ville du flygte fra DDR?

Greiser: Min vennekreds blev mindre 

og mindre, fordi folk enten havde fået 

udrejsetilladelse eller var flygtet til vesten. En del af de gamle venner boede i 

Vestberlin, og vi mødtes stadig i f.eks. Tjekkoslovakiet, [østtyskere kunne rejse 

frit rundt i lande der var medlem af Warszawa-pagten]. Hjemme fik vi at vide hvor 

forfærdeligt der var i vesten: Alt var dyrt. Lejlighederne var ligefrem så dyre at 

man ikke havde penge til at bo i dem, og så lå alle de hjemløse rundt omkring på 

bænkene i gaderne. Så kom mine venner, der boede i Vestberlin, og fortalte at det 

hele var en stor løgn. Intet af det, vi fik at vide, passede. I vesten skulle du tage 

Bert Greiser og Michael Bachmann prøver at hoppe over 
afspærringerne under flugten i april 1989.
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ansvaret for dit eget liv mens det i DDR 

gik efter en bestemt plan fra man blev 

født til man døde. (...) For hver gang jeg 

mødtes med mine venner fra vesten 

blev ønsket om at forlade DDR større og 

større, og til sidst ville jeg bare væk.

Hvordan foregik flugten?

Greiser: Jeg snakkede med min ven 

Michael Bachmann om at tage chancen. 

Vi besluttede os for at flygte ved at 

løbe igennem grænseovergangen 

Chaussestrasse. (...) Jeg kendte grænseovergangen fordi den lå i nærheden af det 

stadion hvor jeg løbetrænede. Jeg tænkte at overgangen egnede sig til et flugtforsøg 

fordi den var lige til at løbe igennem når bommene var oppe. Jeg var i god form 

og mente ikke at det var noget problem at løbe 120-130 meter fra den ene ende af 

grænseovergangen til vesten. 

(...) Den dag vi havde udset os 

til at gøre forsøget tog vi en 

taxa ud til det her stadion og tog 

nogle runder for at varme op (...) 

Vi tænkte slet ikke på farerne, 

eller det vil sige vi fortrængte 

det. Vi var selvfølgelig nervøse, 

men vi var slet ikke i tvivl om at 

gøre forsøget. Vi gik hen mod 

overgangen og ventede indtil 

bommene blev åbnet for de vestbiler, der skulle ind til Østberlin. Så gik bommene i 

vejret, én af os sagde NU og så løb vi. (...) Efter nogle sekunder udløstes alarmen, 

men det reagerede vi slet ikke på. Det eneste vi var opmærksomme på var om vi løb 

direkte ind i armene på grænseposterne eller om de begyndte at skyde efter os. Så 

var aftalen at vi ville stoppe (...) Så faldt der et skud, og det var slut. (...)

Greiser og Bachmann stopper da denne 
grænsevagt begynder at skyde.

Det er slut. De to anholdes og føres væk. Læg 
mærke til de bevæbnede grænsevagter.
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Vi blev lagt i håndjern og hentet af det hemmelige politi. På politistationen blev vi 

afhørt i timevis. (...) Jeg blev idømt halvandet års fængsel for flugtforsøget. (...) 

Murens fald oplevede jeg i fængslet. Vores fangevogtere syntes det var kanonsjovt 

at fortælle os, at de lige havde været en tur i vesten, og det var jo netop dét vi 

sad inde for. Det var dybt provokerende og deprimerende og næsten værre end 

at sidde i fængsel. Jeg kom først fri nogle dage efter murens fald. (...) Muren faldt 

fordi befolkningens pres efterhånden blev for stor (...) og jeg håber at jeg med mit 

flugtforsøg har været med til at bidrage en lille bitte smule til det pres, der i sidste 

ende fik muren til at kollapse.”

(Interviewet blev ført på Koldkrigsmuseum Langelandsfort den 13. august 2011 i 

forbindelse med markeringen af 50-året for opførelsen af muren)

De døde

Mellem 1961 og murens 

fald i 1989 lykkedes det 

lidt over 5.000 personer at 

flygte fra Øst- til Vestberlin. 

Men der var også mange 

der døde ved Berlinmuren 

- faktisk kostede muren 

næsten 140 mennesker 

livet. De fleste af dem 

døde under flugtforsøg, 

men resten mistede livet 

næsten ved et tilfælde. Således var der en 8-årig dreng, der i 1972 faldt i en kanal i 

Vestberlin. Bredden hørte til Vestberlin, mens selve kanalen lå i Østberlin. Ingen fra 

vesten måtte gå i vandet for at redde drengen, og man måtte vente til der ankom 

østtyske redningsfolk. Da de endelig kom, var barnet druknet. 

Her fiskes Günter Litfin op af vandet. Han var den første, der blev 
skudt under et flugtforsøg.
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Den første person, der blev dræbt af østtyske grænsevagter under et flugtforsøg, 

var den 24-årige Günter Litfin. Det skete den 24. august 1961 – elleve dage efter at 

grænsen var lukket. Den sidste, der blev skudt ved grænsen og som døde af sine 

kvæstelser, var den 20-årige Chris Gueffroy. Det skete i februar 1989. I november 

samme år faldt muren.

Stemmer fra muren…

Historien om Günter Litfin, den første flygtning, der bliver skudt under et flugtforsøg.

Elleve dage efter at grænsen forsøgte den 24-årige Günter Litfin at svømme igennem 

et havnebassin fra Øst- til Vestberlin. Han blev ramt i hovedet af skud, affyret af en 

østtysk grænsevagt og han døde på stedet. 

Hans bror, Jürgen Litfin, fortæller, at Günter Litfin havde reageret fortvivlet på at 

grænsen var blevet lukket den 13. august. Hans arbejdsplads lå nemlig i Vestberlin, 

og nu var han bange for at han ikke ville kunne finde arbejde i Østberlin. Derfor 

besluttede han sig for at flygte. 

Hans bror og mor fik ikke besked med det samme om, at Günter Litfin var blevet 

skudt. Til gengæld blev lillebroderen anholdt og afhørt af politiet, og mens han sad 

på politistationen fik hans mor besøg af Stasi, den østtyske efterretningstjeneste: 

”De havde skåret møblerne op, gennemrodet alt i lejligheden og tømt brændeovnens 

indhold ud på gulvet for at finde ud af hvad vi havde vidst om min bror flugtplaner.” 

Først dagen efter fandt Jürgen Litfin ud af, at storebroderen var død: Han så en 

vesttysk nyhedsudsendelse, hvor der blev vist et billede af sin bror på skærmen. 

Han hørte speakeren fortælle, hvordan manden på billedet var blevet skudt under et 

flugtforsøg.

(Die Mauer, s. 51)
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Historien om Axel Hannemann, 17 år, der døde under et flugtforsøg den 5.6.1962.

”Jeg ser ingen anden udvej end denne. Når det er lykkedes mig at komme over, skal 

jeg nok skrive, hvorfor jeg gjorde det. Så meget kan jeg dog sige: Jeg har ikke begået 

noget ulovligt.” 

Forældrene til Axel Hannemann fik aldrig at vide, hvad det var, der fik deres 17-

årige søn til at tage chancen og forsøge at flygte fra Øst- til Vestberlin: Han døde 

under flugtforsøget den 5. juni 1962, ramt af en kugle i hovedet, affyret af en østtysk 

grænsepost.

Axel Hannemann blev født i byen Cottbus, sydøst for Berlin, hvor han voksede op 

som den yngste ud af en søskendeflok på fire. Én af Axels brødre fortalte senere, at 

den 17-årige blot gerne ville prøve noget andet end livet i DDR. En anden bror mente 

at lillebroren ville over til sine bedsteforældre, der boede i Vestberlin.

Den 5. juni 1962 tog Axel bussen fra Cottbus til Berlin. Han fandt en bro over floden 

Spree, der går igennem Berlin, og hoppede ned på én af de pramme, der havde 

tilladelse til at sejle frem og tilbage mellem Øst- og Vestberlin. Han blev opdaget af 

skibsføreren, der truede med at melde ham til de østtyske grænseposter, hvis ikke 

Axel øjeblikkeligt forlod prammen. Axel hoppede i floden for at svømme over på 

den modsatte flodbred, der hørte til Vestberlin. Nu blev han opdaget af to østtyske 

grænseposter, der åbnede ild. Axel blev ramt af et skud i hovedet. To timer efter blev 

hans lig fisket op af vandet af det østtyske brandvæsen.

Efter skudepisoden udsendte den østtyske indenrigsminister Karl Maron en 

pressemeddelelse, hvori Axel Hannemann blev omtalt som en ”forbryder”, der 

døde af sine kvæstelser som han pådrog sig under sit ”voldelige” forsøg på at 

gennembryde statsgrænsen. 

Efter murens fald blev den ene af de to østtyske grænseposter idømt to års fængsel 

for de dræbende skud, der blev affyret mod Axel Hannemann. Den anden døde 

inden retssagen.

(Die Todesopfer an der Berliner Mauer 1961-1989, s. 90) 

18



Livet med muren

Efterhånden som årene gik 

begyndte Vestberlinerne 

at vænne sig til muren. I 

flere byområder var der 

ingen trafik i nærheden af 

bygningsværket, og det 

udnyttede vestberlinerne. 

De slappede af i 

områderne uden trafik. Der 

lå cykel- og joggingstier 

langs muren og nogle havde ligefrem 

kolonihavehuse op og ned af betonelementerne hvor de dyrkede grøntsager. Alligevel 

opfattede mange Vestberlinerne deres by som et fængsel. Byen lå jo stadig afsides 

midt i DDR, og det var besværligt at rejse til Vesttyskland. Derfor forlod mange deres 

hjemby, og fra 1961 til 1985 faldt Vestberlins indbyggertal fra 2,2 mio. til 1,9 mio.

Berlinmuren blev efterhånden også lidt af en turistattraktion. Mange turister benyttede 

chancen for at kravle op på et af de mange udkigstårne på vestsiden og kigge over 

på den anden side af muren. Desuden udviklede muren sig på vestsiden nærmest til 

verdens største kunstværk med graffiti i alle afskygninger.

I Østberlin var det imidlertid svært at forklare befolkningen hvorfor det var nødvendigt 

med den mur. Selvom dens opførelse fejredes med pomp og pragt på mærkedagene, 

prøvede man at gøre den usynlig: Den var lysegrå og var næsten ikke til at se når 

man stod i Østberlin, for den lå både bag baglandsmuren og grænseanlægget.

Fra officiel side gjorde man som om at Vestberlin ikke eksisterede. Det skete bl.a. ved 

at man undlod at indtegne Vestberlin i bykort over Østberlin. Områder i Vestberlin, 

der lå klods op og ned af Østberlin, var hvide - som om verden stoppede på den 

anden side af muren.

Muren i Vestberlin. Den er blevet en del af dagligdagen.
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Muren slår revner

Den kolde krig lakkede 

mod enden i 1980erne. 

Sovjetunionen kunne ikke 

følge med i kapløbet mod 

USA, og sovjetrusserne 

begyndte at slippe det hårde 

greb om Østeuropa. Med 

Mikhail Gorbatjov fik Sovjet 

desuden i 1985 en ny leder, 

der gik ind for åbenhed og 

forandring. Magthaverne 

i DDR ønskede dog ikke en blødere kurs, og fastholdt stædigt det faste greb om 

befolkningen i Østtyskland. Men utilfredsheden voksede i DDR: Man havde set 

hvordan de nye tider havde bredt sig som ringe i vandet i Østeuropa og håbede nu 

på at det samme ville ske i DDR. Der dannedes fredsgrupper, og folk begyndte at 

demonstrere – noget man slet ikke var vandt til!

Demonstrationerne voksede sig større og større i løbet af efteråret 1989, mens de 

østtyske magthavere med lederen Erich Honecker i spidsen gjorde som om intet 

var sket. I september åbnede 

grænsen officielt mellem Ungarn 

og Østrig, og nu var der pludselig 

hul i jerntæppet: Ungarn lå i 

Østblokken mens Østrig lå i 

vesten. I løbet af tre dage rejste 

15.000 østtyskere via denne rute 

til Vesttyskland.

Imens DDRs indbyggere 

demonstrerede og flygtede, 

fejrede DDRs 

Mikhail Gorbatjov (tv) indledte reformer i Østeuropa. Her ses han 
sammen med den amerikanske præsident Ronald Reagan.

Massedemonstrationer i DDR i efteråret 1989.
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magthavere landets 40-års fødselsdag. Det skete i oktober 1989, ja selv den 

sovjetiske præsident Gorbatjov deltog i festlighederne.

Hullet i jerntæppet var efterhånden så stort, at også de østtyske magthavere indså, 

at de måtte gøre noget for at stoppe flygtningestrømmen. De besluttede sig derfor 

at gøre det nemmere for DDR-borgere at rejse ud af landet - og komme tilbage igen. 

Det kom dog ikke til at gå sådan, som politikerne havde håbet...

Stemmer fra muren…

Da den amerikanske præsident Ronald Reagan besøgte Berlin i sommeren 1987 

sagde han bl.a.: 

”Der er én ting, som Sovjetunionen kunne gøre som ville fremme frihed og fred:

Generalsekretær Gorbatjov, hvis De ønsker fred, hvis De ønsker velstand i 

Sovjetunionen og Østeuropa, hvis De ønsker frihed: Kom til denne port. Hr. 

Gorbatjov, åbn denne port! Hr. Gorbatjov, riv denne mur ned!”

Muren falder

Under et pressemøde den 9. november i Østberlin gik det galt. Den højtstående 

østtyske politiker Günter Schabowski blev spurgt af journalisterne hvad man ville 

gøre mod det stigende flygtningeproblem. Til det svarede politikeren, at man havde 

vedtaget en ny lov, der skulle give alle DDR-borgere ret til at rejse ud af landet. Da en 

journalist spurgte, hvornår den nye lov skulle træde i kraft, blev Schabowski forvirret. 

Han rodede i sine papirer og sagde til sidst: ”Øh, nu, med det samme.” I virkeligheden 

skulle reglen først træde i kraft dagen efter. 

Pressemødet blev sendt direkte, så i løbet af ganske få timer væltede folk fra 

Østberlin hen mod grænseovergangene for at komme til Vestberlin. Situationen var 

højspændt, for ingen var forberedt på at grænserne blev åbnet, og slet ikke
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grænseposterne, der 

svært bevæbnet stod ved 

deres grænseovergange. 

Pludselig var der et mylder 

af mennesker der ville til 

Vestberlin.

En af de vagthavende 

grænsevagter fortæller om 

den 9. november 1989: ”Jeg 

sad ved grænseovergangen i 

Bornholmer Strasse og så det her pressemøde. Da Schabowski så sagde: Nu, med 

det samme! Tænkte jeg: Hvad f…. er nu det for noget? Ingen af os vidste noget. Vi 

ringede rundt til hinanden i de forskellige grænseovergange, og der var ingen, der 

havde hørt noget. Efter en halv time stod der omkring 200 personer ved grænsen og 

forlangte at komme over – de havde jo lige set i tv at de måtte komme over. Få timer 

senere var der sort af mennesker, og da situationen var ved at blive kaotisk, åbnede 

jeg grænsebommen”, fortalte grænsevagten.

Stemmer fra muren...

Werner Friedrichsohn, Berlin, om følelsen da muren faldt 

Om aftenen den 9. november kravlede Werner Friedrichssohn fra Vestberlin som 

en af de første op på muren foran Berlins vartegn, Brandenburger Tor: ”Da jeg stod 

deroppe var det min helt personlige sejr over DDR”. Friedrichssohn var født i DDR, 

og da grænsen blev lukket i 1961 blev familien skilt ad: Hans forældre var i deres 

kolonihavehus i Vestberlin da grænsen blev lukket, og Werner, hans søster og deres 

bedstemor måtte blive i Østberlin. Han så aldrig sin mor igen, hun døde kort tid efter 

muren var bygget. Først i 1970erne fik han lov til at rejse til Vestberlin. 

Da Friedrichsohn kravlede op på muren forsøgte østtyske grænsevagter at spule 

ham ned med en vandkanon, men han var ligeglad: ”Jeg skulle bare derop. Det var 

en helt utrolig fornemmelse af frihed at stå deroppe på muren”. Skjorten, som han 

Den 9. november blev grænsebommene åbnet: Muren var faldet.
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bar den nat, har han gemt: ”Den minder mig om en af de smukkeste aftener i hele mit 

liv.” 

(Die Mauer, s. 168)  

Till Lindemann, forsanger i det tyske metalband Rammstein, om de vesttyske 

velkomstpenge, som DDR-borgerne fik udleveret i Vestyskland efter murens fald.

Spørgsmål: Hvor fik du udleveret dine velkomstpenge i 1989?

Lindemann: I nærheden af Lübeck, der lå tæt ved grænsen til DDR. Jeg brugte 

pengene i en lille slikbutik, hvor jeg købte vingummibamser og yoghurt-slik og sådan 

noget. Jeg sagde til mig selv: Nu æder du til du revner. Inden murens fald skulle 

sådan en pose Haribo jo holde et helt år. Dem købte vi i Intershop’en. [Intershops var 

butikker i DDR, hvor man kunne købe vestlige produkter til overpriser og kun mod 

betaling af penge fra vesten.]  

(Interview i Playboy, januar 2006)

Efter næsten 30 år var det slut. Det der startede som en hemmelig aktion om natten 

fra den 12. til 13. august i 1961 sluttede med en kaotisk aften i november 1989.

Berlinmurens fald satte for alvor skub i den kolde krigs afslutning. Året efter, i 1990, 

blev de to Tysklande genforenet, og i 1991 blev Warszawa-pagten og Sovjetunionen 

opløst. 
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Links (hvis I vil vide og se mere...)

Den kolde krig og Berlinmuren:
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http://www.dr.dk/skole/Historie/Berlinmuren/Bag+muren/bag_muren.htm
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