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ALLE PRISER ER EKSKL. MOMS OG FORSENDELSE.

„DER TUNNEL“ er inspireret af autentiske hæn-
delser (den berømte 145 m lange tunnel, der
gik fra Bernauer Straße i vest til Schönholzer
Straße i øst), og den viser mennesker, der kom
i klemme, da muren blev bygget, og hvis liv
som følge heraf tog en drastisk vending.
Berlinmurens opførelse og fald er uden tvivl
de to vigtigste hændelser i nyere tids tyske
historie. Uden et kendskab til Tysklands deling,
modsætningsforholdet mellem de politiske
systemer m.m. er det ikke blot vanskeligt at
forstå den tyske historie, men også hele det
moderne Europas.
Fra vore elevers synsvinkel ligger disse begiven-
heder tilbage i en fjern fortid, og det er ikke let
for dem at forstå, hvilke konsekvenser det havde
både for den historiske og den samfunds-
mæssige udvikling samt for det enkelte
menneske, der befandt sig i det historiske krydsfelt.
En mulig genvej til at forstå denne komplekse problematik er at leve sig ind i enkelte menneskers
individuelle skæbne. Derfor er det så oplagt i tyskundervisningen at arbejde med tekster, der
beskriver historiens indvirkning på menneskeskæbner - fiktive såvel som autentiske.
Filmen er elementært spændende og trods sin tematiske dybde også fængslende og under-
holdende. Filmen giver stor indsigt i Berlinmurens historie og betydning for samtidens
tyskere.�Af disse grunde er „DER TUNNEL“ er meget velegnet - ikke mindst set i lyset af gym-
nasiereformen, da emnet i udpræget grad lægger op til tværfaglig projektorienteret under-
visning.
Bogen er tæt gloseret, og den kan derfor bruges på et tidligt tidspunkt i undervisningen på
fortsætterniveau, men af hensyn til den påkrævede baggrundsviden, der bl.a. kan tilegnes
gennem kommentarerne i margen eller på bogens hjemmeside, hvor man også kan finde
forskellige arbejdsspørgsmål og supplerende materialer, er det måske mere udbytterigt at
anvende bogen på et senere tidspunkt i undervisningen på fortsætterniveau.

Målgruppe: fortsættersprog fra 2. - 3. g og HF-tilvalg samt tilsvarende niveauer i
de øvrige gymnasiale uddannelser og i voksenundervisningen.
Pris efter skolerabat: 168,- kr. ved direkte salg fra forlaget.
Film med skolelicens og tyske undertekster: VHS: 500,- kr. • DVD: 650,-.
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