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Kærlighed i Murens skygge (1) : operation juninat  

Tema:  Die DDR 1980-89, Die Mauer, Liebe, Fluchtversuche, Drama, Familie 
Fag:  Tysk 
Målgruppe:  9. kl. 

DR 2, 2013, 50 min. 

Medvirkende: Stephan Grossmann, Sven Lehmann, Alma Leiberg m.fl.  

Alle billeder i denne vejledning er fra tv-udsendelsen. 

Østberlin 1980. Den fraskilte politimand Martin Kupfer forelsker sig i kosmetologen Julia Hausman. Det er 
en kærlighed, der har alle odds imod sig. For mens Martin kommer fra en familie, der er loyal over for det 
østtyske kommunistparti, er Julias familie dissidenter og under overvågning af sikkerhedstjenesten Stasi, 
hvor både Martins far og bror er ansat. Denne mini-serie om hverdagen i DDR er formet over en velkendt 
modsætning: To elskende fanget i konflikten mellem deres familier, som er hinanden fjendtligt stemt. 
Intrigen parrer på kompetent vis krimiagtig spænding med traditionelle familieseriers. 

 

Fælles Mål 
En del af formålet med tyskundervisningen er, at eleverne skal have sproglige såvel som kulturelle 
færdigheder og kompetencer. Indholdet i denne film er med til at give eleverne et kulturelt og 
samfundsmæssigt indblik i tysktalende lande, her DDR i tiden fra 1980-89. 
Arbejdet med en film giver mulighed for samtale på mange niveauer og åbner op for mange temaer. Filmen 
er desuden en fælles oplevelse og giver mange muligheder for differentiering. 
Slutmål for faget tysk efter 9. klassetrin: 
Dette undervisningsforslag vedrører især arbejdet med at: 

 anvende geografisk og historisk almenviden om tysktalende lande 

 anvende almenviden fra skønlitteratur, sagprosa og medier om levevilkår, kulturer og kunst i 
tysksprogede lande 

 

 forstå hovedindholdet af talt tysk, som det forekommer i forskellige teksttyper om nære og centrale 
emner fra dagligdagen 

 spørge om og udveksle meninger, holdninger og informationer inden for nære og centrale emner fra 
dagligdagen 

 redegøre i et enkelt sprog inden for nære og centrale emner 

 være bevidste om lyttestrategier, herunder lytte efter hovedindhold eller lytte efter væsentlige detaljer 

 
Derudover vil det være relevant at arbejde med andre mål alt efter det fokus, som man ønsker at tage i 
forhold til filmen. (Det kunne være samtale/diskussion, redegørelse eller skriftlighed.) 

 

Ideer til undervisningen 
Filmen, som er den første i en serie på 6, kan ud over at følge en dramatisk kærlighedshistorie, anvendes til 
at belyse de forhold borgerne i DDR levede under i tiden fra 1980 til muren faldt i 89.  Selv om den del, der 
er udarbejdet undervisningsmateriale til, er første del i en serie på 6, kan man fint nøjes med at se 1. del.  
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1. del, ”Operation Juninacht”, slutter dog på et meget spændende sted, og mange elever har nok lyst til at 
se fortsættelsen. Normalt vil der ikke være tid på klassen til det, men er der tid og stemning for det, kan 
man evt. arbejde videre således:  

- lad eleverne se de øvrige 5 serier fordelt i 5 mindre grupper. Selv om serien er kronologisk opbygget, 
indledes hvert afsnit med et kort filmisk resumé. Gruppens opgave kan efterfølgende være at give hele 
klassen et resume af det udvalgte afsnit – på tysk naturligvis – og undervejs vise udvalgte klip af udvalgte 
steder, som f.eks. de vigtigste steder, de mest dramatiske steder eller …. .  

Afsæt max tid, så hele fremstillingen kan afvikles på 1 lektion. 

 

Vor dem Sehen 
Det er en god idé, at eleverne har indsigt i den historiske baggrund for opdelingen af de to Tysklande efter 
anden verdenskrig og med de politiske systemer, der herskede i de to Tysklande.  

Der kan være arbejdet med det historiske og det politiske i fagene historie og samfundsfag forud for 
arbejdet med temaer som Die Wende, Deutschland damals, Die DDR, Stasi etc. Eller man kan arbejde 
tværfagligt med sådanne eller tilsvarende temaer. En anden oplagt mulighed er at arbejde i mere 
komprimerede tidsrum som f.eks. fagdage. 

Præsenter eleverne for personerne og arbejd med nedenstående ordforråd, før filmen vises første gang i al 
sin helhed. 

Fragen bevor dem Sehen  
To og to eller i små grupper:  

Diskuter og skriv stikord (på tysk) til nedenstående spørgsmål – gerne i et digitalt dispositionsværktøj.   

- Wofür ist die DDR eine Abkürzung?  

- Seit wann existiert die DDR? 

- Wofür ist Stasi eine Abkürzung? 

- Was wiβt ihr über Stasi? 

- Wann wurde die Mauer gebaut und von wem? 

- Was nannte man die Mauer in der DDR?  

- Wie überwachtete man in der DDR die Mauer? 

- Wer war in den Jahren 1980-89 Staatschef der DDR? 

- Wie war das politische System der DDR? 

- Wann fiel die Mauer und warum? 

- Was wiβt ihr über das Leben in der DDR? 
 
Lad efterfølgende grupperne fremlægge deres svar og gennemgå ordforråd og svar på klassen. 
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Nach dem Sehen 
Die wichtigsten Personen 

 

Aufgabe: 
Schreibt Stichwörter unter Personenbeschreibung 

Personen Name Personenbeschreibung 

 

Martin Kupfer 

 

Schutspolizist,  

 

Julia Hausmann Kosmetikerin,  

 

Hans Kupfer Stasigeneral, 

 

Dunja Hausmann Sängerin,  
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Frau Kupfer Leiterin eines Pflegeheims, 

 

Falk Kupfer Stasiangestellter, 

 

Vera Kupfer Falks Ehefrau,  

 

Robert Schnyder Halb Amerikaner und halb 
Deutscher, 

 

Lisa Kupfer 

 

Martins Tochter, 
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 Gennemgå stikordene på klassen og lad eleverne tilføje flere stikord. 

 Giv efterfølgende hver elev én person, som skal beskrives ud fra de indsamlede stikord. Afleveres til 
læreren, som retter. Teksten renskrives og et lille kompendium med personbeskrivelserne samles og 
kopieres til alle i klassen. 

Diskussionsspørgsmål til filmen 

Der er mange relevante spørgsmål at diskutere i forhold til filmen og dens temaer. For at få så mange 
elever i gang med at tale og til at forholde sig til indholdet er det en god idé, hvis eleverne arbejder 
mundtligt med spørgsmålene i mindre grupper eller to og to. 

 Warum wird Julia arrestiert?  

 Dunja Hausmann singt im Café ein Lied ”Ansprache an die Funktionäre”. Wovon handelt das Lied? 

 Wer betrachtet  vom Hinten Dunja beim Singen und warum? 

 Was passiert in der Polizeiwache zwischen Martin und Julia? 

 Warum überwachen Stasi Robert Schnyder? 

 Versuch die Unterschiede zwischen die Brüder Kupfer zu beschreiben! 

 Beschreibt das Leben in der Familie Kupfer! 

 Beschreibt das Leben in der Familie Hausmann! 

 Womit beschäftigen sie sich im Stasi Hauptquartier? 

 Was bedeutet es für die Familie Kupfer, dass Martin mit einer vermutlichen Republikflüchtling umgeht? 

 Warum ist Dunja damit unzufrieden, dass Julia mit Martin Kupfer umgeht? 

 Wie endet Teil 1?  

Efter gruppesamtalerne kan læreren samle op ved en fælles snak på klassen. 

Supplerende Materialer 

Eleverne skal vælge et fordybelsesområde og lave en præsentation.  Præsentationsformen kan være efter 
eget valg. 

Vorbereitet eine Präsentation über den Film oder über ein Thema vom Film. 

Wählt ein Thema von unten oder findet selber ein Thema, das mit den Themen im Film zu tun hat. 

Die DDR 

Stasi 

Fluchtversuche, die nicht gelungen sind 

Fluchtversuche, die gelungen sind 

Die Mauer 
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Berlin und die Zeit während der Mauer 

Die Wende 

Die Einheit Deutschlands 

Das tägliche Leben in der DDR 

FDJ (Freie Deutsche Jugend) 

 

De øvrige afsnit kort fortalt 

Del 2: Die verlorene Tochter 
I Østtyskland har politimanden Martin og kosmetologen Julia forelsket sig til deres respektive familiers 
forfærdelse. Nu bliver både Julia og hendes forlovede, Robert, anholdt og afhørt af Martins bror, Stasi-
agenten Falk. Robert er mistænkt for at ville hjælpe Julia med at flygte til Vesten. Og Falk er fast besluttet 
på at hive en tilståelse ud af ham.  

Del 3: Alles für die Liebe 
Hverken familien Kupfer eller familien Hausman er begejstret for Julias og Martins kærlighedsalliance. Fra 
øverste sted bliver der bedt om at forhindre forholdet. Både Martins far og bror er ansat i 
sikkerhedstjenesten Stasi, og begge gør, hvad de kan, for at ødelægge parrets forhold. Det lykkes for Martin 
og Julia at få en lejlighed, men Martins far sørger for, at de alligevel ikke får den. Der etableres 
aflytningsudstyr i Hausmanns lejlighed. Martins ekskone meddeler, efter en snak med Falk, at han ikke må 
se sin datter, før forholdet til Julia er ophørt. Lisa vil gå hen til sin far, men på vej derhen, møder hun den 
børnelokker, Martin og hans kompagnon leder efter. 

Del 4: Eine alte Leidenschaft 
Martin Kupfers datter Lisa er forsvundet på vej hjem fra skole. Da hun bliver fundet i god behold, fører det 
til forsoning mellem Martin og hans ekskone, men er Martin parat til at forlade Julia? Samtidig er Martins 
Stasi-bror Falk begyndt at aflytte Julias mors lejlighed. Og snart får han oplysninger, han kan bruge imod 
hende. Ham, der skal smugle hendes ny indspillede sange til Westen, arresteres. Dunja får to valg: enten 
samarbejde med Stasi eller i fængsel. Kupfer opsøger hende, sammen kører de til hans Datsche 
(sommerhus).  Frau Kupfer ser dem sammen og beder Falk om at skaffe hende af vejen. Martin er utilfreds 
med, at Stasi fængsler den mand, der tog sig af Lisa. Han er ikke den rigtige pædofile, som derfor stadig er 
på fri fod. Martin finder og arresterer den rette mand. Stasi med Falk i spidsen arresterer Dunja, som 
efterfølgende forsøger at begå selvmord- 

Del 5: Das Konzert 
Stadig 1980. Dunja Hausman har forsøgt at begå selvmord efter at være blevet anholdt af den østtyske 
sikkerhedstjeneste Stasi. Kupfer bliver bedt om at undervise på Sikkerhedstjenestens Skole, for i en periode 
at unddrage ham sit arbejde.  Uden at vide, hvad der er sket, opsøger Julia Martin for at få hjælp til at finde 
sin mor. Martin opdager, at både hans far og hans bror er indblandet i sagen. Det er dråben, der får 
bægeret til at flyde over. Martin flytter hen til Julia. Ved en anholdelse af koncertdeltagere nægter Martin 
at deltage og kommer op at slås med sin bror. Ved faderens mellemkomst nøjes han med en skriftlig 
advarsel. 

Del 6: Am Ende des Tages 
Julias chef og veninde presses - ved at true med hendes børns sikkerhed- af Stasi til at være stikker og 
indberette alt om Julia. Falk forfremmes til generalsekretærens stedfortræder, men samtidig til at finde 
finde ”noget” på faderen. Dunja er i bedring efter sit selvmordsforsøg, men nu forsøger Falk at presse 
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hende til at blive Stasi-stikker. Samtidig afslører Julia, at hun er gravid. Martin er lykkelig, men Falks kyniske 
klapjagt truer med at ødelægge Julia og Martins forhold. 

Supplerende Materialer 

Tekster fra diverse systembøger som f.eks. Der Sprung 3, Du bist dran 3 

Film og TV-udsendelser: 
Good Bye Lenin 

20 Jahre Mauerfall (TV-udsendelse) 

DDR und die Juden  (TV-udsendelse) 

Auf Messers Schneide : Warum die DDR ohne Blutvergiessen unterging  (TV-udsendelse) 

Der Turm (1,2) (TV-udsendelse) 

Der schöne Schein der Diktatur (TV-udsendelse) 

Tanz auf dem Vulkan (TV-udsendelse) 

Im Schatten der Mauer (TV-udsendelse) 

Jahrgang Mauerfall : was wurde aus den Wendekindern?  (TV-udsendelse)   

Links: 
Der Fall der Mauer: http://www.hdg.de/lemo/html/DieDeutscheEinheit/index.html 


