DDR-Kulturcentrum och dess bibliotek
Peter Igelström
Under det kalla kriget kunde även ett neutralt land som Sverige vara en viktig arena
för det maktpolitiska spelet. Från och med 1967 fanns i Stockholm DDR-Kulturcentrum (DDR-Kulturzentrum på tyska), vars syfte var att sprida en positiv bild av Östtyskland (Deutsche Demokratische Republik - DDR) och landets politiska system till
den svenska allmänheten. När kulturcentret lades ner i samband med den tyska återföreningen 1990 övertogs det bibliotek som utgjorde en del av DDR-Kulturcentrum av
Linköpings universitetsbibliotek (LiUB), där det fick namnet DDR-samlingen.
Övertagandet och invigningen av samlingen 1990 föranledde en hel del uppmärksamhet i både riks- och lokalpress, men under många år tycks DDR-samlingen ha tilldragit sig litet intresse från såväl forskare som allmänhet. Det massmediala intresset
har då och då återupplivats när DDR och dess relationer till Sverige varit på tapeten,
men inte sällan har bilden av DDR-samlingen präglats av missförstånd och felaktiga
uppgifter. Idag, nästan 30 år efter Östtysklands fall, kan samlingen betraktas som en
historisk kvarleva som ger en unik inblick i det forna DDR:s försök att med kultur som
vapen påverka den svenska opinionen som ett led i maktkampen mellan öst och väst.

Kultur som politiskt instrument
Det delade Tyskland blev efter andra världskrigets slut en av det kalla krigets viktigaste
arenor. Uppdelningen i öst och väst ledde snabbt till en bitter rivalitet mellan de två
tyska staterna. För DDR blev diplomatiskt erkännande den i särklass viktigaste frågan,
i sin tur något som ivrigt motarbetades av Förbundsrepubliken (Västtyskland) vars anspråk på att företräda hela Tyskland inte tillskrev den östra grannen status som legitim
stat. År 1955 utfärdade Västtyskland Hallsteindoktrinen, ett försök att förhindra att
DDR uppnådde jämlik status bland annat genom ett hot om att avbryta diplomatiska
förbindelser med länder som erkände DDR.
När därmed den politisk-diplomatiska arenan för DDR var stängd återstod att verka
för diplomatiskt erkännande via andra kanaler, en strategi som forskare har kallat för
kryptodiplomati. Inom den kulturella sfären kunde man stödja sig på ett rikt tyskt
historiskt arv och en lång tradition av kontakter med en rad europeiska nationer, däribland Sverige. Som neutralt och största land i Norden förmodades Sverige kunna påverka sina grannländers ställningstagande i erkännandefrågan och ansågs därmed
vara en nyckelkontakt att bearbeta för nå målet om diplomatiskt erkännande. 292
Som ett led i sin kryptodiplomatiska verksamhet inrättade DDR ett antal kulturcentra i en rad länder i Europa, Afrika och Asien. Möjligheten att lokalisera ett sådant
till Stockholm övervägdes första gången på 1950-talet. Det var dock först sedan Väst-
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tyskland inrättat sitt Goethe-institut i Stockholm 1963 som DDR gick till handling. 293
I december 1967 invigdes DDR-Kulturcentrums lokaler på Mäster Samuelsgatan 71 på
Norrmalm i Stockholm.

DDR-Kulturcentrums organisation och verksamhet
DDR-Kulturcentrum lydde formellt under en till namnet oberoende organisation som
i själva verket var underordnad Östtysklands statsbärande parti SED (Sozialistische
Einheitspartei Deutschlands). 294 Vid centret i Stockholm arbetade i slutet av 1960-talet
fem DDR-medborgare och ett ytterligare antal anställda svenskar. 295 De fem DDRmedborgarna utgjordes av kulturcentrets direktör, en biträdande direktör, en politisk
medarbetare och två lektorer. Under 1980-talet utökades antalet lektorer till fem. De
svenskar som jobbade vid kulturcentret hade bland annat hand om bibliotek, tolkning
och chaufförsuppdrag. 296
Verksamheten hade tre huvudområden: att organisera kulturella evenemang såsom
konstutställningar och artistframträdanden, att anordna utställningar och föredrag om
det östtyska samhället (exempelvis om
dess utbildningssystem och sjukvård),
samt att sprida information till enskilda
besökare. DDR-Kulturcentrums bibliotek, öppet alla dagar utom söndagar,
lånade ut böcker och skivor ur sina
samlingar, förmedlade fjärrlån från
Östtyskland och distribuerade informationsmaterial. 297 Bibliotekets samlingar
omfattande uteslutande litteratur på
tyska.
En organisatoriskt skild men verkBild 58 Del av DDR-Kulturcentrums bibliotek.
samhetsmässigt anknuten enhet vid
Foto: Peter Igelström.
DDR-Kulturcentrum var det så kallade
Tysklektoratet. Tysklektorerna höll i
språkkurser och annan undervisning, bland annat vid tyskinstitutioner vid svenska
lärosäten. De kunde bland annat rapportera om välfungerande samarbeten med
Stockholms universitet och med högskolan i Linköping. 298 Sämre gick det inledningsvis i Uppsala och Göteborg, där det fanns ett motstånd mot att samarbeta med
Alexander Muschik, Die beiden deutschen Staaten und das neutrale Schweden: eine
Dreiecksbeziehung im Schatten der offenen Deutschlandsfrage 1949–1972, Diss. (Münster: LIT
Verlag, 2005), s. 200ff.
294 Nils Abraham, ”Östtysk propaganda i Sverige: DDR:s kulturcentrums roll i östtysk public
diplomacy gentemot Sverige efter 1972”, i DDR og Norden: Østtysk-nordiske relationer 1949–1989,
Thomas Wegener Friis og Andreas Linderoth (red.) (Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2005), s.
309. Kallad Deutsch-Nordische Gesellschaft in der DDR (DENOG), som i sig tillhörde Liga für
Völkerfreundschaft – Förbundet för vänskap mellan folken.
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företrädare för DDR. Tysklektorerna samarbetade också med svenska läroboksförfattare för att föra fram en mer ”objektiv” bild av DDR, vilket från östtysk sida
uppfattades som att man skulle avhålla sig från alla former av kritik. 299

Yttre konkurrens och inre motsättningar
Kulturcentrets officiella uppdrag var att informera den svenska allmänheten om utvecklingen i DDR inom kultur, ekonomi och samhällsutveckling över lag. Dess bakomliggande syfte var dock rent politiskt.300 Som ett centralt inslag i den östtyska propagandan stod bilden av Västtyskland som militärt aggressivt och revanschistiskt medan
DDR framställdes som en garant för freden i Nordeuropa. 301
Från västtysk sida följdes vaksamt den östtyska verksamheten i Sverige. Minsta
framstöt från DDR att flytta fram sina politiska och diplomatiska positioner ledde till
västtyska protester till det svenska utrikesdepartementet. 302 Trots att Sverige oftast
förhöll sig fogligt gentemot Förbundsrepublikens krav tillhörde man ändå de länder
som var förhållandevis öppna för olika typer av utbyten med DDR.
Internt bland DDR-Kulturcentrums anställda rådde en skiljelinje mellan de som
enbart eftersträvade att strikt följa den rådande partilinjen och de som ville lägga större
tonvikt vid ett friare kulturutbyte. Centrets första chef Jan Peters – som hade växt upp
i Sverige som flykting under andra världskriget och som därmed talade flytande
svenska – uppnådde en hel del framgångar med att bygga kontakter och kunde på
pressbilder ses frottera sig med kända svenska skådespelare. Han blev dock utsatt för
intern kritik för bristande parti- och klassmedvetenhet då han ansåg att den politiska
informationsverksamheten borde tonas ner till förmån för kulturella evenemang. 303
Motsättningarna ledde till att Peters hemkallades i början av 1970. 304
Flera medarbetare drabbades av liknande öden. Tysklektoratets verksamhet låg
helt nere mellan april 1971 och början av 1973 efter att de båda lektorerna hemkallats.
Försyndelsen lär ha bestått i att de medverkat i en publikation där begreppen ”Östtyskland” och ”Östberlin” använts istället de officiellt påbjudna ”DDR” och ”Berlin,
DDR:s huvudstad”. 305 ”Hälsoskäl” utgjorde ofta den officiella förklaringen till att
utlandsstationerade DDR-medborgare hemkallades.
DDR-Kulturcentrum var även en del av en välutbyggd underrättelseapparat. De anställda hade i egenskap av utlandskader förbundit sig att rapportera till Ministerium
für Staatssicherheit (MfS), kallat Stasi. 306 I uppdraget som utlandskader ingick att för
Stasis räkning redogöra för sina sociala kontakter med svenska medborgare, rapportera om stämningar i Sverige gentemot DDR och översätta artiklar som innehöll kritik
mot DDR.
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Världspolitikens avtryck
DDR-Kulturcentrum sysslade officiellt enbart med kulturella frågor. Detta innebar
dock inte att verksamheten undgick att påverkas av den politiska utvecklingen i omvärlden. När Warszawapaktens trupper under ”Pragvåren” marscherade in i Tjeckoslovakien och krossade den pågående liberaliseringen i augusti 1968 väckte det starka
protester i Sverige och flera andra länder. Under protester riktade mot DDR fick
Kulturcentrum sönderslagna fönsterrutor. Dessa tog sig även uttryck i att kontakterna
inom skol- och utbildningsväsendet avbröts av svenskarna och att Vänskapsföreningen
Sverige-DDR tillfälligt avbröt allt samarbete med kulturcentret. Besök från allmänheten avstannade nästan helt. Inmarschens negativa effekter visade sig dock inte så
långvariga som befarats och hade ett år senare i stort sett klingat av. 307
En annan händelse som väckte protester var när den östtyske poeten och sångaren
Wolf Biermann mot sin vilja inte tilläts återvända till DDR efter en konsertturné i väst
1976. 308
Dessa avbräck till trots hade verksamheten uppnått sin viktigaste målsättning med
Sveriges diplomatiska erkännande av DDR den 21 december 1972. En förutsättning för
erkännandet var den normalisering av relationerna mellan Öst- och Västtyskland som
då hade uppnåtts. Därmed förelåg inte längre Hallsteindoktrinen som ett hinder för
enskilda länder att erkänna DDR. 309 Sveriges diplomatiska erkännande innebar
exempelvis att det blev enklare för DDR att sluta formella avtal med olika svenska
samarbetspartners.

Från erkännande till avveckling
Även om erkännandet 1972 innebar att den viktigaste målsättningen för DDR:s
utrikespolitik gentemot Sverige uppnåtts kvarstod rivaliteten med Förbundsrepubliken. Och här fanns en fortsatt viktig roll för DDR-Kulturcentrum att spela. I
slutet av 1976 flyttade man till större lokaler på Upplandsgatan 32. 310 Genom att
organisera storskaligare arrangemang i samarbete med svenska kommuner, däribland
så kallade DDR-veckor och DDR-dagar, lyckades man nu nå en större del av den
svenska allmänheten än tidigare.
Vilket genomslag fick då DDR-Kulturcentrums verksamhet i Sverige? Jan Peters
har i en intervju kommenterat att de svenskar som besökte centret utgjorde ”ett positivt urval” som kanske inte var representativa för den svenska allmänheten som helhet. 311 Uppfattningen bland de forskare som undersökt frågan är att den stora majoriteten av den svenska allmänheten visade ett begränsat intresse för DDR-Kulturcentrums aktiviteter. För DDR:s del sågs det dock som en framgång att man lyckades
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etablera samarbeten med kommuner, universitet, ABF och andra aktörer och därigenom kunde presentera sin bild av det egna landet i den svenska offentligheten. 312
I november 1989 inträffar så det som de flesta knappast kunnat föreställa sig:
Berlinmuren öppnas och människor från både öst och väst kan fritt röra sig över de
tidigare hårt kontrollerade gränserna mellan de två tyska staterna. Bilder på jublande
människor som sitter på muren kablas ut över världen. Den politiska utvecklingen går
nu mycket snabbt och får snart drastiska konsekvenser för alla DDR-institutioner. Vid
den tyska återföreningen mindre än ett år efter murens fall bestäms att DDR-Kulturcentrum ska avvecklas. Det samgående med Goethe-institutet som Kulturcentrums dåvarande direktör Hermann Birkendahl hade hoppats på blir till intet. Goethe-institutet
anser sig heller inte kunna ta över DDR-Kulturcentrums boksamling med hänvisning
till platsbrist samt att de redan har mycket av den litteratur som samlingen består av.313
För personalen vid DDR-Kulturcentrum återstår inget annat än att lägga ner verksamheten. I oktober 1990 säljs LP-skivor, flaggor, vykort och skrifter ut till allmänheten. 314 Men hur ska det gå för biblioteket, som nu riskerar spridas för vinden?
Anders Marell, lektor vid Linköpings universitets avdelning för tyska, väcker frågan
om inte universitetsbiblioteket kan ta över samlingen. 315 Denna lösning innebär att
samlingen inte behöver splittras utan kan bevaras som ett sammanhållet tidsdokument
till förmån för forskning och undervisning. Efter ett besök vid DDR-Kulturcentrum av
Marell och LiUB:s överbibliotekarie Birgitta Bergdahl köper biblioteket samlingen för
50 000 kronor med hjälp av medel från Westman-Wernerska fonden.
DDR-samlingen, omfattande omkring 10 000 böcker och därutöver tidskrifter och
mikrofilmade dagstidningar, invigs på Humanistiska biblioteket i Linköping den 28
november 1990. Gerd Müller, professor i tysk litteraturhistoria från Kiel, håller tal under rubriken ”Bokbål idag?”. 316

Bild 59 Skylt som har använts för att vägleda biblioteksbesökare till DDR-samlingen. Idag förvaras samlingen i magasin.
Foto: Peter Igelström.
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Klassifikationssystem och katalog
DDR-Kulturcentrums bibliotek ställde upp sina böcker enligt Klassifikation für
Staatliche Allgemeinbibliotheken und Gewerkschaftsbibliotheken, förkortat KAB, ett
klassifikationssystem som utvecklats 1978 av Zentralinstitut für Bibliothekswesen, det
östtyska kulturministeriets institut för biblioteksfrågor. KAB-systemet utgjorde en omarbetning av föregångaren Systematik für allgemeinbildende Bibliotheken (SAB), ett
system från 1961 delvis skapat efter sovjetiska förebilder. 317 I omarbetad form lever det
kvar ännu idag och används i de flesta folkbibliotek i de tidigare östtyska förbundsländerna. 318
Klassifikationssystemet från 1978 består av 24 huvudavdelningar från A till Z:
A Marxismus-Leninismus (Allgemeines). Wissenchaftlicher Kommunismus
B Politische Ökonomie, Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaften (einschlieβlich Allgemeine Verwaltung
und Bürokunde)
C Staats- und Rechtswesen. Militärwesen
D Geschichte. Zeitgeschichte (einschlieβlich Kulturgeschichte)
E Philosophie. Soziologie. Atheismus. Religion
F Psychologie. Pädagogik. Kultur. Buch- und Bibliothekswesen. Information und Dokumentation.
Archivwesen. Wissenschaftswissenschaft
G Körperkultur und Sport. Spiele. Sammeln. Basteln
H Litteraturwissenschaft
I Sprachwissenschaft
K Kunst
L Geographie, Völkerkunde, Reisenbeschreibungen
M Mathematik. Kybernetik
N Naturwissenschaften
O Gesundheitswesen, Medizin
P Technik allgemein. Energie
Q Elektrotechnik
S Bergbau. Metall. Maschinenbau
T Bauwesen
U Technologie nichtmetallischer Stoffe
V Verkehrs-, Transport- und Nachrichtenwesen
W Land-, Forst- und Nahrungsgüterwirtschaft (einschlieβlich Jagdwesen und Binnenfischerei)
X Hauswirtschaft (einschlieβlich Handarbeiten)
Z Allgemeines (Bücher, die ihrem Inhalt nach zu mehr als zwei Hauptgruppen dieser Hauptreihe
gehören – mit Ausnahme allgemeiner und umfassender Literatur zum gesamten Gebiet bzw. mehren
Gebieten der Technik, die in dem Teil ”Technik allgemein” der Hauptgruppe P zu finden sind.)
R Belletristik 319

317 Systematik für allgemeinbildende Bibliotheken (Leipzig: VEB Verlag für Buch- und
Bibliothekswesen, 1962), s. 3.
318 ”Klassifikation für Allgemeninbibliotheken”, Wikipedia (tysk version) [hämtad 2017-08-22].
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Wissenschaftliche und Fachliteratur. Belletristik Band I: Gliederungen, Herausgegeben vom
Zentralinstitut für Bibliothekswesen (Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1979), s. 13.
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Bild 60 DDR-samlingens kortkatalog, idag även tillgänglig på webben.
Foto: Peter Karlsson.

Till DDR-samlingen hör en särskild kortkatalog uppdelad i en äldre och en nyare samling samt i en separat avdelning för skönlitteratur. Kortkatalogen finns inskannad och
tillgänglig via Linköpings universitetsbiblioteks webbplats.
En första titt på KAB-systemet väcker bland annat frågor kring hur det återspeglar
DDR:s politiska system och ideologi. All sorts klassifikation står som bekant i samklang
med ett visst sätt att betrakta verkligheten. Beträffande KAB-systemet kan man
exempelvis konstatera att det inleds med kategorin Marxism-Leninism, något som på
ett uppenbart sätt återspeglar DDR-regimens prioriteringar. Vilken världsbild återspeglas då i samlingen som sådan?

Fokus på marxism-leninism och fredspropaganda
Avdelningen A, Marxism-Leninism, utgör närmare 200 band. Här ingår bland annat
utgåvor med samlande verk av Marx/Engels och Lenin. Båda verken omfattar över 40
band vardera. Här finns även skrifter av DDR:s parti- och statschef Erich Honecker
(1912–1994) och den polsk-tyska socialisten Rosa Luxemburg (1871–1919).
Avdelningarna B, Politisk ekonomi och näringsliv, respektive C, Stats-, rätts- och
militärväsen, omfattar omkring 270 band vardera. Fred var ett av den östtyska propagandans viktigaste teman, vilket bland annat bekräftas i en bok med frågor om den
östtyska värnplikten, där den första frågan gäller: ”Warum gibt es heute nichts
Wichtigeres als die Sicherung des Friedens?” 320 Varför är säkrandet av freden dagens
viktigaste fråga?
Samtidigt saknas inte belägg för att det enbart var den ena sidan i öst-väst-konflikten som ansågs skyldig till att äventyra freden. I Militärlexikon definierades NATO som
”aggressiver imperialistischer Kriegsblock”, ett aggressivt imperialistiskt krigsblock. 321 NATO:s aggression var ett ämne som även behandlas i bland annat boken
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Militarismus heute (Berlin: Militärverlag der Deutschen Demokratischen Republik,
1979).

DDR som kulturland och framstående idrottsnation
Två andra tydliga bilder av DDR som framträder i samlingen är det av ett antifascistiskt
kulturland och en framgångsrik idrottsnation. Avdelning D, Historia, innehåller över
900 volymer där flera verk skildrar motståndskampen mot fascismen (det vill säga
främst den tyska nazismen) under andra världskriget, Tysklands historia och enskilda
tyska städers historia. Några titlar har svensk anknytning: Geschichte der skandinavischen Länder av A. S. Kan (Berlin: VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften, 1978)
och Gustav II Adolf av Franz Mehring (2. uppl. Stockholm: Frams förlag, 1928), en av
samlingens få böcker på svenska. Här finns även ett par böcker om Vietnamkriget med
svenskt ursprung, Gespräche in Hanoi av Sara Lidman (Berlin: Verlag Volk und Welt,
1967) och Napalm: Streitschrift und dokumentation, med John Takman som redaktör
(Berlin: Union Verlag, 1968). En del passager i Lidmans bok som jämförde Stalin med
Hitler och som ansågs alltför kontroversiella hade dock strukits före publiceringen i
DDR. 322
Avdelning F, Psykologi, pedagogik och kultur med mera, omfattar närmare 400
band. Här kan man bland annat notera en serie böcker om idrottsundervisning i skolan
med fokus på enskilda sportgrenar, ett viktigt ämne i DDR som i stor utsträckning
mätte sina framgångar i idrottsprestationer. Temat DDR som framgångsrik idrottsnation går även igen i avdelning G, uppställningen för böcker om bland annat sport,
lekar och pyssel och som i DDR-samlingen omfattar omkring 85 band. Idrottens stora
betydelse för DDR framträder allra tydligast i en serie illustrerade verk om de olika
olympiska spelen, från de i Mexico City 1968 till de i Seoul 1988 (utgivna av Sportverlag
i Berlin). Med dessa böcker ville man lyfta fram de idrottsliga framgångar som var
DDR:s kanske främsta medel att hävda sig som en framgångsrik nation.
Avdelningarna H, Litteraturvetenskap, och I, Språkvetenskap, omfattar drygt 800
respektive 100 band. 323 Här hittar man verk om kända östtyska författare, exempelvis
över 40 verk om Bertholt Brecht. Men här finns även böcker om internationellt mindre
känd östtysk litteratur, däribland uppslagsverket Die Science-fiction der DDR (Berlin:
Verlag Das Neue Berlin, 1988).
Den språkvetenskapliga litteraturen omfattar bland annat böcker om tyska språket
i DDR, såsom Wortschatz der deutschen Sprache in der DDR: Fragen seines Aufbaus
und seiner Verwendungsweise (Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1988), och en
ordbok med saxiska dialektala ord: Gunter Bergmann, Kleines sächsisches Wörterbuch. 2., unveränderte Auflage (Leipzig: VEB Bibliographisches Institut, 1987).

Almgren (2013), s. 60.
I det äldre klassifikationssystemet SAB omfattade I-avdelningen både litteraturhistoria och
språklära, varför DDR-samlingen även innehåller en del litteraturvetenskapliga böcker uppställda på I.
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Bild 61 Böcker ur DDR-samlingen som dokumenterar Östtysklands
olympiska framgångar. Foto: Peter Igelström.

Avdelningen K, Konst, omfattar över 1000 band och innehåller alltifrån uppslagsverk, böcker om konst och arkitektur i DDR, till enskilda städers konsthistoria. Här
finns exempelvis en diger volym med samtliga grafiska verk av Lucas Cranach d.ä.
(1472–1553). Avdelningen omfattar även musik, teater och film, inklusive böcker om
populärmusik som Rock, Pop, Jazz, Folk: Handbuch der populären Musik. 3. Auflage
(Leipzig: VEB Deutscher Verlag für Musik, 1987) av Peter Wickes och Wieland Ziegenrücker. Vad Lenin hade att säga om filmmediet kan man läsa i …wichtigste aller
Künste: Lenin über den Film: Dokumente und Materialien (Berlin: Henschelverlag
Kunst und Gesellschaft, 1970), och om svensk film i Hans-Jürgen Hubes Film in
Schweden (Berlin: Henschelverlag, 1985).
Avdelningen L, Geografi, utgör drygt 300 band och innehåller bland annat reseskildringar såsom Nordostwärts: Die erste Umseglung Asiens und Europas 1878–
1880 av Adolf Erik Nordenskiöld (Berlin: Verlag Neues Leben, 1987) och Thor Heyerdahls böcker om expeditionerna med Kon-Tiki, Ra och Tigris. Vill man bekanta sig med
DDR som turistland kan man konsultera flera guideböcker, däribland Reisebuch DDR
(Berlin/Leipzig: VEB Tourist Verlag, 1984).

Matematik, naturvetenskap, medicin och teknik
Av jämförelsevis mindre omfattning är avdelningarna för matematik (M) med knappt
10 band, naturvetenskap (N) med drygt 100 band, och hälsa och medicin (O) med
knappt 100 band.
Den flerspråkiga ordboken Mathematik A–Z: Technik-Wörterbuch: English,
Deutsch, Französisch, Russisch (Berlin: VEB Verlag Technik, 1983) kan möjligen vara
av stor nytta ännu idag för den som vill översätta en viss matematisk term till eller ifrån
engelska, tyska, franska eller ryska. Eller varför inte läsa om Einsteins världsbild i Frie156

drich Herneck, Einstein und sein Weltbild: Aufsätze und Vorträge (Berlin: Buchverlag
der Morgen, 1976)?
Avdelningen P, Teknik och energi, omfattar 17 band och Q, Elektroteknik, endast 1
band, en bok om TV-tornet i Berlin: Fernsehturm Berlin av Ingrid Brandenburg, Rudolf Harnisch och Alfred Kubiziel (Berlin: VEB Verlag für Bauwesen, 1969).
De sex avdelningarna S–X (däribland teknik, byggnadskonst och transporter) omfattar sammantaget drygt 150 band. En viss nostalgivarning kan här utfärdas för den
som i barndomen sysslat med modelljärnvägar. Här hittar man nämligen Lexikon
Modelleisenbahn (Berlin: VEB Verlag für Verkehrswesen, 1972) av Udo Becher, Helmut Kohlberger och Helmut Reinert och flera andra böcker på samma ämne. Den
sjöfartshistoriskt intresserade kan säkerligen ha lika stor behållning av den rikt
illustrerade Kapitänsbilder: Schiffsporträts seit 1782 (Rostock: VEB Hinstorff Verlag,
1971) av Werner Timm. För entusiaster av den ikoniska östtyska bilen Trabant kan
Ratgeber: Trabant (2., durchgesehene Auflage. Berlin: transpress VEB Verlag für
Verkehrswesen, 1989) vara av intresse.

Skönlitteratur och tidskrifter
DDR-samlingen omfattar över 2500 band skönlitteratur, företrädelsevis tysk men även
till viss del utländska verk i tysk översättning, däribland klassiker som Krieg und
Frieden av Lew Tolstoi (Berlin: Rütten & Loening, 1967) i översättning av Werner
Bergengruen.
Här finner man naturligtvis ett rikt utbud av tyska klassiker som Johann Wolfgang
von Goethe, Heinrich Heine, E.T.A. Hoffmann och Thomas Mann. Även Franz Kafkas
verk hittar man här, trots att hans absurda och drömlika berättelser länge betraktades
med viss skepsis i enlighet med marxistisk-leninistisk doktrin. Ett par upplagor av
antologin Lyrik der DDR intar en mer självklar plats.
I DDR fanns ett stort intresse för svensk litteratur och i DDR-samlingen återfinns
följdriktigt en hel del svenska och andra nordiska författare i tysk översättning,
exempelvis verk av August Strindberg och Selma Lagerlöf. Men även samtida författare
som Stig Dagerman, Sven Delblanc, Kjartan Fløgstad, Märta Tikkanen och Sigfrid
Siwertz finns här, liksom Maj Sjöwalls och Per Wahlöös deckare, bland annat Der
lachende Polizist (3. Auflage. Berlin: Volk und Welt, 1981), den fjärde boken i serien
”roman om ett brott” om Martin Beck och dennes poliskollegor. Boken heter för övrigt
Den skrattande polisen i original.
Uppställda för sig på avdelningen Ki finns även cirka 250 barnböcker.
DDR-samlingen omfattar knappt 30 band lexikon och uppslagsverk med mera (Z)
samt ett antal hyllmeter tidskrifter, däribland Bildende Kunst, Linguistische Studien
och DDR-revyn (i tysk- respektive svenskspråkig version). Samlingen omfattar slutligen även ett antal östtyska dagstidningar på mikrofilm från perioden 1989–1990:
Bauern-Echo, Berliner Allgemeine, Berliner Zeitung, Deutsches Landblatt, Der Morgen, National-Zeitung och Neue Zeit.
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Ett hemligt Stasiarkiv?
DDR:s eftermäle är idag det av en diktatur och polisstat. Många har därför trott att
också DDR-samlingen på ett konkret sätt skulle återspegla detta. Ett exempel på det
var en intervju med den moderate riksdagsledamoten Finn Bengtsson som publicerades i Östgöta Correspondenten 2013, där det felaktigt antogs att samlingen innehöll
”dokument från den östtyska statspolisen Stasi”. 324
Men som ovanstående genomgång har visat återspeglar DDR-samlingen först och
främst Östtysklands ansikte utåt. Detta kan ställas i relation till den bild Nils Abraham
tecknar i sin avhandling Die politische Auslandsarbeit der DDR in Schweden (2007).
Abraham har bland annat funnit följande återkommande teman i den östtyska självpresentationen i DDR-Revyn:
•
•
•
•
•

ett modernt, framgångsrikt och människovänligt land;
ett land som kämpar för freden;
som är antifascistiskt;
som är internationellt;
som är ett kulturland. 325

Bilden har många likheter med den som förmedlades via DDR-Kulturcentrums bibliotek. DDR-samlingen utgör en kvarleva av landets politiska system och självbild i sin
officiella skepnad och i denna fanns ingen plats för den mörka sida av det östtyska
samhället som framträder i de numera öppna Stasiarkiven i Tyskland.

324
325

Lars Åbom, ”Fyra frågor”, Östgöta Correspondenten den 26 februari 2013.
Abraham (2007), s. 417.
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