
Hvorfor er murens fald et vigtigt
tema?

Signalement

Da Berlin-muren faldt den 9. november 1989 gav det håb
om et nyt Europa og en ny verden. Adskillelsen af Vest-
tyskland og Østtyskland var slut, og de kommunistiske
 styrer i øst brød sammen et efter et. Og da Sovjetunionen
definitivt kollapsede i 1991, kunne man ane konturerne til
et nyt Europa, hvor også de tidligere østlande blev med-
lemmer af EU.
Murens fald markerede også afslutningen på den kolde

krig, som havde hærget siden 2. verdenskrig.

Begrundelse

Berlinmuren var mere end blot beton, pigtråd og elektrisk
hegn, der adskilte Vesttyskland og Østtyskland i årene
1961-1989. Den var om noget symbolet på den kolde krig.
Det spændte forhold mellem USA og Sovjetunionen –
 mellem de to forsvarsalliancer NATO (vest) og Warszawa-
pagten (øst) – var hverdag under den kolde krig. 
Den kolde krig var en kamp på ord, trusler og ideer.

Der blev ganske vist kæmpet drabelige slag (stedfortræder-
krige) langt fra det Europa, hvor den kolde krig havde sit
udspring – i Korea og Vietnam for eksempel – men den
kolde krig var først og fremmest en kamp mellem to syste-
mer: kapitalisme (vest) og kommunisme (øst). 
Men det er også historien om flirt med atomkrig og om

den angrebstrussel, som Sovjetunionen udgjorde over for
eksempelvis Danmark.

Perspektiver

• den kolde krig
• stedfortræderkrige
• Cuba-krisen
• USA versus Sovjetunionen
• kapitalisme, kommunisme og socialisme
• samfundene i Østeuropa

• demokrati
• menneskerettigheder i Østeuropa
• en ny verdensorden efter Berlin-murens fald
• et nyt Europa (EU) efter Berlin-murens fald

• opgør med fortiden (fejlede de venstreorienterede?)

Om undervisningen

Efter arbejdet med bogens tekst og opgaverne på flappen
kan eleverne gå mere i dybden med samfundssystemer og
finde ud af, om der i dagens Danmark er politiske partier,
der ønsker andet end kapitalisme. De kan evt. bruge
www.folketinget.dk og herved finde ud af mere om parti-
ernes holdninger.

Aktiviteter

4 Billedanalyse. Hver elev vælger et af de mange  histo -
riske fotos og analyserer det. Hvad fortæller det om perso-
nerne? Om situationen?

4 Interview. Eleverne skal lave et interview med forældre
eller venner om murens fald. Hvordan oplevede de det?
Hvad kan de huske? Interviewet skrives ned. Derefter drøf-
tes i klassen øjenvidner som kilder, herunder det proble-

matiske i interviews mange år efter.

4 Politik. Lad først eleverne i klassen drøfte forskellen på
højre- og venstreorienterede partier. Hvilke partier er hvad?
Lad evt. en linje/graf over partierne på tavlen. Giver det
overhovedet mening at tale om venstre- og højreorientering
i en tid, hvor alle drøfter værdier? Dernæst er der gruppe-
arbejde. Lad eleverne finde ud af, hvad de politiske partier
mener om det tidligere Østeuropa. Det kan evt. ske ved at
kontakte partiernes ungdomsafdelinger.

4 Foredrag. Hver elev forbereder et foredrag på fem
minutter. Indholdet skal handle om de vigtigste hændelser
i forbindelse med Berlin-muren og den kolde krig. Dette
arbejde suppleres med spørgsmålene på bogens flapper.
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www-vide mere?

www.1960erne.dk

www.dr.dk/P1/p1_temaer/Danskerne+og+Den+Kolde+Krig/

www.faktalink.dk

www.folkedrab.dk

www.his2rie.dk

www.historie-nu.dk

www.koldkrig.dk

www.koldkrigsudredningen.dk
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