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DDR 1949-1989 Michael Klos Hent PDF Forlaget skriver: Deutsche Demokratische Republik - eller
Østtyskland - blev etableret i 1949, og landet var under Den Kolde Krig østblokkens ´udstillingsvindue´ mod

Vesten. Med udgangspunkt i en gammel industrikultur fra mellemkrigstiden, ´tysk effektivitet´ og
erfaringerne fra 2. Verdenskrig blev det forsøgt at opbygge et socialistisk mønstersamfund, der skulle vise

verden, at socialismen var kapitalismen overlegen på alle områder.

DDR 1949-1989 - Den virkeliggjorte socialisme? redegør for forudsætningerne for DDR´s oprettelse og giver
læseren en kronologisk gennemgang af statens over 40-årige levetid. Hvert kapitel beskriver et årti og er

inddelt i temaer indenfor fx politik, kultur og arbejds- og familieliv. Der gives grundige analyser af årsagerne
til Murens fald og DDR´s sammenbrud. Bogen slutter med et kapitel om det genforenede Tyskland i

1990´erne.

Bogen indgår i serien Det 20. århundredes historie, der er et netbaseret undervisningsmateriale, specielt
tilrettelagt til historieundervisningen i gymnasiet, hf og hhx.

His2rie er en aktiv hjemmeside, der supplerer bøgerne i serien. Hver bog har sin egen del af hjemmesiden,
hvor der findes arbejdsspørgsmål, opgaver, quizzer, datalister, metodeafsnit og henvisninger til links og

relevant litteratur. Desuden findes på hjemmesiden et omfattende kildemateriale, der uddyber og
perspektiverer bøgernes grundtekst. Det er tanken, at bøgerne bruges sammen med hjemmesiden og de

udvalgte kilder, der kan printes ud og bruges direkte i undervisningen.

Michael Klos (født 1964) er cand.mag. i historie og idéhistorie og underviser i gymnasieskolen. Han har
tidligere undervist i tysk historie og moderne samfundsforhold ved Aarhus Universitet. Siden 1989 medlem af

redaktionen for ´Den Jyske Historiker´. Har skrevet en række artikler og undervisningsbøger, herunder
Tyskland 1871-2000.
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