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Kontrollsted
(checkpoints):
Bare Bravo og Charlie 
var åpne for andre 
enn vesttyskere.

Berlinmuren
Lengde 43,1 km
Mur/grense
111,9 km

KILDER: The Berlin Wall and the Intra-German Border 1961-89 av Gordon L. Rottman og Chris Taylor/NTB. Foto: NTB Scanpix

Østtysk 
grense-
vakt

Grensemuren:
 3 - 4 meter høy.

L-formet mur
i betong. Umulig

å få grep ved
klatring.

Kontrollstripe
6 meter bred kontroll-
stripe med sand for
å avsløre fotavtrykk.

Miner
Det skal
også ha 
vært lagt
    ut miner.

Flombelysning
Lyste opp kontrollstripen
og murens innside.

Asfaltert
patruljevei.

BT-11 vakt-
tårn: 302 slike

tårn var satt opp 
langs muren.

Snubletråd
som utløste

lyssignal.

Alarm: Lyd- og bevegelses-
sensorer knyttet til 
gjerdet.

Hinterland-muren
3 - 4 m høy betongmur
med piggtråd.

Trabant 601 
Kubel patrulje-
kjøretøy

Hunder
Vakthunder
i løpestreng.

Kjøretøy-
felle

Jernbaneskinner
i kryss stopper
kjøretøy.

5 km

25 år siden murens fall

Kikkert

35 mm 
kamera

Ammunisjon

MPiKM-
rifle

Radio

Ca. 50.000 
DDR-soldater
var stasjonert 
langs 
muren.

Franskk
sektor

Muren

Ca. 5000 mennesker 
(573 politifolk) klarte 
å flykte til Vest-Berlin 
mens muren stod. 
239 personer ble 
drept ved muren.

I ly av natten 13. august 1961 ble Berlinmuren reist. 

I 28 år hindret den folk i å flykte til Vesten.
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■ Mai 1945: Andre verdenskrig 
er over. Berlin deles inn i flere 
sektorer.

■ 1948-1949: Sovjetisk styrker 
blokkerer all trafikk inn til 
Vest-Berlin. De allierte flyr inn 
forsyninger i 15 måneder.

■ 1949: Vest-Tyskland  (GDR) 
dannes 23. mai. Øst-Tyskland 
(DDR) dannes 7. oktober 
samme år.

■ 1953: Et opprør blant DDRs 
bygningsarbeidere slås ned av 
Den røde arme (Sovjetunionens 
hær). 

■ 13. aug. 1961: Grensen 
mellom Øst- og Vest-Berlin 
stenges. Soldater starter  å 
bygge en mur.

■ 1963: USAs president John 
F. Kennedy besøker muren. Og 
erklærer at han er «en berliner», 
og vil beskytte folket i byen.

■ 1973: Øst- og Vest-Tyskland 
etablerer formelle diplomatiske 
bånd.

■ 1987: USAs president Ronald 
Reagan besøker Berlin og ber 
daværende sovjetleder, Mikhail 
Gorbatsjov, om å rive muren.

■ September 1989: Ungarn 
åpner sine grenser til Østerrike 
–tusenvis av østtyskere flykter 
over til Vest-Europa.

■ Okt. 1989: Gorbatsjov 
besøker Øst-Berlin og advarer 
lederne i DDR mot å bremse 
reformene.

■ 4. nov. 1989: Ca. en million 
østberlinere demonstrerer for 
demokrati. Tre dager senere 
trekker den østtyske regjeringen 
seg.

■ 9. nov. 1989 ble muren revet, 
og jernteppet revnet. Året etter 
ble Tyskland samlet til et land.

■ Fra 1949 til 1961 flyk-
tet ca. 2,7 millioner men-
nesker til Vest-Tyskland 

via Berlin. I juni 1969 økte 
antall flyktninger til 
30.000 i måneden. I 
august 1961 startet 

byggingen av muren. 
Den ble stående til 9. 

november 1989.

1949–1961: 
2,7 millioner flyktet

1 1969 flyktet rundt 
1000 personer 
fra øst til vest hver dag

239 døde

I dag er det bygd 
moderne bygg langs 
store deler av murens 
tidligere trasé. Chekpoint 
Charlie er gjort om til et 
museum om Berlinmuren.


