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modtager fødselaren hver gang gæsternes
blomsterbuketter med kommentaren, at de
hellere skulle tage ”grøntsagerne” med på
kirkegården. Da han får fædrelandets for-
tjenstorden i guld af en af regimets officielle
repræsentanter, fejer han ham af med sæt-
ningen: »Jeg har allerede nok blik i min sko-
tøjsæske.« 

For familiens fjerde generation, oldebar-
net Markus, er fødselaren slet og ret en di-
nosaurus. De pinlige optrin kunne Kurt
Umnitzer grine af, hvis det ikke lige var gået
op for ham, at hans søn Alexander netop
har forladt den synkende DDR-skude og er
flygtet til Vesttyskland, hvilket har medført,
at Kurts russiske hustru Irina har låst sig in-
de på sit værelse og er gået i gang med at
drikke sig fuld. 

Antiklimakset nås, da den 90-årige iskoldt
ødelægger den sidste rest af hjertelige følel-
ser mellem ham og hustruen Charlotte ved
at fortælle hende, at det efter hans mening
var med god grund, at folk som hendes søn-
ner blev sendt væk – underforstået til Gulag
– i sin tid. 

Endnu mere vækst og forbrug
Fordi Wolfgang Ruge altid var ærlig over for
sin søn om, hvad han oplevede på sin odys-
sé i Gulag-øhavet, dannede Eugen Ruge tid-
ligt sin egen holdning til landet, han vokse-
de op i: 

»Jeg var ikke dissident og troede aldrig på,
at DDR kunne reformeres.« 

Ligesom sin hovedperson Alexander var
han i midten af 1930’erne, da han flygtede
ud af DDR. 

»Fra min side var der aldrig tale om desil-
lusion. Jeg havde altid vist, hvordan det
stod til med socialismen. Jeg var altid di-
stanceret fra den og aldrig ideologiseret.
Tværtimod har jeg altid været påpasselig
med alle allerede fastlagte tankesæt og
skræmt af, at mennesker er parate til at ac-
ceptere uhyrligheder for at få situationer og
begivenheder til at passe ind i deres ver-
densbillede. Det virker uhyggeligt på mig,
når folk ikke tænker efter,« siger Ruge, som i
Vesttyskland oplevede de enorme forskelle
på de to samfundstyper. 

Alligevel lader han samme kritik gælde
kapitalismens toneangivende politikere,
hvis forstenede og fantasiløse svar på aktu-
elle problemer som en truende økologisk
katastrofe samt uhyrlige globale forskelle på
rig og fattig blot er endnu mere vækst og
forbrug. 

Lidenskaber, konflikter, drømme og sorger
Til trods for Ruges blanding af ærlighed, af-
klarethed og hård kritik når det gælder
DDR, hører han ikke til dem, der afskriver
republikken og dens 41 år lange liv fuld-
stændigt. 

»Jeg har ingen dagsorden eller bagtanker
med bogen og vil ikke overbevise nogen om
noget. Den handler om mine erfaringer og
min familie. Jeg fortæller om livet i DDR, og
at det var værd at leve. Det var ikke anden-
rangstilværelser, som det ofte bliver frem-
stillet i dag. Men selv det bliver kontroversi-
elt i den nuværende samfundskontekst, for
der skal man helst fordømme tiden i DDR
over en bred kam,« siger han. 

Eugen Ruge håber at ”I tider med aftagen-
de lys” skiller sig ud i mængden af litteratur,
der er udkommet om DDR efter genforenin-
gen i 1990. 

»Jeg ved, at mange tidligere DDR-borgere
har efterlyst en beretning om tilværelsen
dengang, der kommer ud over klicheerne og
fordommene og måske bekræfter dem i det,
de fleste hele tiden har haft på fornemmel-
sen. Nemlig at også deres liv var vigtige og
værdifulde. Til trods for at de udspillede sig
i et diktatur. Præcis som i Vesten udfoldede
skæbner sig, og indbyggerne havde liden-
skaber, konflikter, drømme og sorger.«

I Tyskland har der været lydhørhed og
sympati omkring Ruges projekt. Fortælling-
en om familien Umnitzer er blevet godt
modtaget og har indbragt forfatteren flere
priser. Bl.a. har han fået den prestigefyldte
Deutscher Buchpreis. 

Eugen Ruge under højbanen på Schönhauser
Allee, der løber gennem bydelen Prenzlauer 
Berg i Berlin. Når han ikke opholder sig i 
sommerhuset på Rügen, som han arvede af 
sin far, bor forfatteren i den tyske hovedstad. 
Foto: Tobias Bohm 

REGIMET

DDR
DDR står for Deutsche Demo-
kratische Republik og var en
stat, der opstod i 1949 i det
østlige Tyskland. 
I lighed med andre nationer i
Østblokken var DDR hele sin
levetid stærkt afhængig af og
indirekte styret fra Sovjetunio-
nen, der havde flere hundrede-
tusinde soldater udstationeret
i landet.

DDR kaldte sig selv demokra-
tisk, men havde kun et lovligt
parti – det socialistiske en-
hedsparti SED. 
Desuden rådede regimet over
et vidt forgrenet hemmeligt
politi, Stasi, der blev brug til at
udspionere, kontrollere og un-
dertrykke indbyggerne. 

Efter Berlinmurens fald i 
november 1989, der førte til
Tysklands genforening i okto-
ber 1990, ophørte DDR med
at eksistere. 

BLÅ BOG

Eugen Ruge
Eugen Ruge blev født i 1954 i
Sosva i Sovjetunionen. 
Som toårig kom han med sine
forældre til Østberlin, hoved-
staden i DDR.

Han er uddannet matematiker,
men begyndte i 1980’erne at
skrive teaterstykker, lave doku-
mentarfilm og oversætte rus-
sisk litteratur til tysk. 

I 1988 udvandrede han til
Saarbrücken i Vesttyskland. 

Eugen Ruge har været gæste-
professor på Universität der
Künste i Berlin. 

Ruge er far til fire børn. Han
bor i Berlin og på Rügen. 

Eugen Ruges roman ”I tider
med aftagende lys” udkommer
på dansk på forlaget Batzer
den 8. november – samme
dag som han optræder på In-
ternational Forfatterscene på
Det Kongelige Bibliotek. 
Fredag den 9. november 
optræder han på Hovedbiblio-
teket i Aarhus og dagen efter
på BogForum i København.


