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Han riskerade allt for
*n

lcnmtusen milirniskor flye{ele

*ver Seriinrnue'e:: i hei:p: *r'lt ett bi{ttre }iv r vas{. Kiaus }-l*ffmiari* vare,r av dem. "ljugo

I [rer*tt*n ]:x* ovx flvkt** *eft q:rx !:ur dei bl*v s*d;in, o* anelrx sieian,

i stir vid Checkpoint Charlie

pA

Friedrichstrasse i Berlin. Det var
hir I{aus Hoffrnann, gomd i en
baklucka, lyckades ta sig dver rnuren. 43
ir har gAtt sedan dess. I dag ir Checkpoint
Charlie en turistattraktion, omkring oss
har alla en kamera pi magen. TVA statister
i soldatklSder stir uppstillda ddr grdnsen
28
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JoHANNA PAUE5 DARLINGToN

turisterna poserar bredvid dem, skrattar och skojar.
Klaus Hoffmann moter mig med ett
stort leende. Han ir 66 ir gammal, propet kliidd med keps och en fargglad fluga
kring halsen. MAnga av dem som flydde
over muren har varit sA eftertraktade av
journalister infrir zo-irsjubileet att de inte
1Ag,
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RoGER BLoMBACK, scA

orkar gora fler intenjuer. Men Klaus H
mann orl<ar.
- Att fly 5r det bdsta jaghar gjort i hr
mitt liv. For mig handlade det om att kr
ma tiIl vist eller do.
Hans tankar pi att fly brirjade gro 19
bara ett ir efter att muren rests. I(iaus ,
19 ir och arbetade som pilot inom det
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HOGER Osttyska grdns-

vakter ser pA n5r muren
rivs i november 1989.

Klaus Hoffann vid ett av minnesmdrkena over muren idagens Berlin.

- Allt var vildigt hemligt, det enda vi
fick reda pi var att vi skulle mota en kurir,
folja efter honom och sedan venta pa en
bil. Vi fick inte veta inte hur kuriren sAg
ut utan skulle leta efter nigon som tittade
pA oss och sedan med blickar avgora om

Osttyska gransvakter bdr bort pojken
Peter Fechter som skots ihjtil nlir han

X ;, {}i{:l'i}i?i.l rr4i;
DDR bildas i den sovjetiska zonen av
Tyskland. Fram till r96r dr grinsen mellan

det var raft person.

forsokte fly till vdst den 17 augusti 1962"

Ost- och Vlsttyskland oppen. Mer en 2,5
miljoner osttyskar flyr till vist.
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Pi natten lagger osttysk militar ut tagg-

trid runt hela Viistberlin. Osttyskar fir
inte Idngre passera grAnsen , mAnga famil
jer splittras.

I:*Si-r*:li,r
ooo mdnniskor flyr over grdnsen.239 personer skjuts till dods under
Mer 5n

5

flyktforso

k.

E
Pii formiddagen hevs forbudet for osttyskar att 6ka till Vdstberlin. Samma kvill

strommar tusentals mdnniskor till grdnsen. Klockan zz.3o slapps de forsta over.

Ir.
OOn ,ppho, att existera och Tyskland iterforenas.

miiitera. Eftersom han inte gjorde nigon
hemlighet av sitt intresse ftjr andra sdtt att
tinka och dessutom hade mAnga slaktingar
i vist, beslot hans overordnade att han skul.
1e ompiaceras och b1i mekaniker i stdllet.
- Det mirktes vdl redan di att jag inte
var negon kommunist, trots att mina forildrar var overtygade partimedlemmar. Jag
blev sA arg dver jag inte sku1le fa flyga

lingre, krinkt.
Pappan var joumalist och arbetade periodvis utomlands. Ddrflor hade hela familjen
Hoffmann pass, vilket var ovanligt i DDR.
1965 befann sig fiirdldrarna i Rumdnien.

- Jag sade ti1l alla att jag sku11e hdlsa pii
dem, men egentligen var min plan att ta
mig till vist med tAg via Osterrike.
Visumstdmpeln lor att fA resa ut hade jag
ritat dit
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passet, sdger I(aus.

Vi har salt oss pe ett kafe och I(aus
Hoffmann tar fram en cigarr som han
snoppar innan han fortsdtter.
- Tiettio meter lore den osterrikiska
gransen stoppades tAget jag satt pA. NAgon
hade blivit misstdnksam mot min hemgjorda stimpel och slagit iarm.
I(aus Hoffmann greps och sattes i ett
tjeckoslovakiskt ftnge1se.
- Tiden i Tjeckoslovakien var den versta i
mitt liv. |ag biev slagen flera genger om dagen. Vakterna gillade inte att jag var kaxig.
Efter en miLnad lorflyttades han ti11 ett
flngelse i Berlin. Han fick sin dom: fem
Ars ftngelse.
- Men jag hol1 hela tiden kvar vid min
story att jag bara hade tdnkt hdlsa pA mina
forSldrar.

Han var fast besluten att overtyga mynFONSTRET 3-OS

Den r3 augustt ry66 var det dags. Klaus
Hoffmann var z3 ir gammal. Han och
Peter mottes pi Alexanderplatz, darifren
Akte de ti11 tigstationen Schonhauser Ailee.
- Vi hade fAtt instrukioner om att kuriren skulle vara dlr antingen klockan sex,
klockan sju eller klockan 5tta. Om han inte
kom a1ls hade nigot gatt fe1.
Klockan blev sex, ingen kurir. De vandrade planlost omkring ti1ls klockan blev

siu. Fortlarande ingen kurir.
- Den ddr timmen var hemsk, vi var
helt paranoida. Till slut brydde vi oss
knappt l5ngre om hur det gick, bara det
snart var dver, sdger Klaus Hoffmann.
En timme till ftirflrit. Och ddr. En man
ftiljde dem med blicken. De tittade pa
honom och utan ord bekriftade mannen
att han var deras kurir.
- Vi f<iljde honom ombord pi ett tig.
n2

Di och dA under resan sneglade vi At hans
hil1, mer kontakt in si kunde vi inte ha.
Framme. Lingt ute pi landet. Kuriren
gAr av, ICaus och Peter fdljer efter. En stor
diplomatbil k6r upp, stannar til1 och bakluckan oppnas automatiskt. Nu. De springer sA fort de kan, hoppar in i bakluckan.
Den stSngs. Mcirker. Ljud, forst bara hjulen mot vigen, lite senare andra bilar och
mdnniskor. Ndr det brirjade svdnga visste
de att Checkpoint Charlie nirmade sig.
- Sd stannade bilen och vi frirstod att vi
var framme. Vi hcirde vakterna be om
diplomatens papper. Mitt hjdrta slog sA
fruktansvlrt snabbt, men jag var inte
radd. lag kinde hopp, det var nu mitt liv
skulle bcirja, sdger Klaus Hoffinann. Han
ler stort nir han tlnker tillbaka.
Bilen 6kte igen. De var civer grdnsen.
- Det gAr inte att beskriva kinslan ndr
balduckan rippnades och vi lcunde ldiva ur
bilen. Vi grdt inl"e. vi var ju unga mdn. men

jaghar aldrig kdnt mig si lyddig som di.
ICaus och Peter firade genom att dricka
Coca-Cola och kasta sina dsttyska pengar i
en brunn.
- Vi hade sagt att vi skulle spruta

champagne, men just dA kindes det mer
rdtt med Coca-Co1a, sdger I(aus.
Han fick lina pengar av sina sldklingar
och borjade shrdera ti1l geolog. Han var lycklig, men hade svirt att sldppa sitt ftirflutna.
- Jag kunde inte s1i mig til1 ro och inte
gora nigot. |ag vi1le hjdlpa andra att fly.
Han tog kontak med den organisation
som hade fitt honom over gr6nsen, Xro.
- |ag kunde Ostberlin bra och skrjtte
snart all logistik. iag hittade nya mdtesplatser och funderade piL sitt att lura
grinsvakterna.
Totalt hielpte Klaus Hoffmann 52 personer att komma til1 Vdstberlin.
Sina forildrar hade han ingen kontakt

med, de tyckte att han var en forrSdare.
- Det gjorde ont, men nar jag fick barn
nigra ir senare sade min mamma att hon
indA vi1le traffa min dotter. Sakta fick vi
tillbaka en relation. @
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