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Film om Halle Neustadt 
Halle Neustadt var en planby, der skulle samle kemiindustrien i en by. Dette blev gjort, for at 

kunne producere de kemikalier der skulle bruges i landet.  
I videoen indikerer alle billederne en historie om et nært fællesskab. Vi er alle naboer og 

kammerater. Der er ikke nogle af børnene der går eller leger alene, selv ikke når de bader 

(0:51-1:06) Folk går ikke forbi hinanden uden at hilse på hinanden(0:56). Der er ikke lukkede 

rammer, og børnene der leger på springvandet prøver underbevidst at give et tegn om frihed. 

(1:03) Togbanen giver et indtryk af at man kan tage langt væk (1:22). Hele videoen afbilleder 

et et smukt, nært, trygt og fejlfrit fællesskab hvor alle trives og alle er lige. (1:49) 

 

De ting der bliver sagt under diasshowet er en fortælling om, at DDR vil gøre det bedste for 

deres borgere, en fortælling om at der gøres en konkret indsats for at forbedre levestandarden. 

Det ses bl.a. i citatet: “Her flytter mennesker ind, som aldrig tidligere i deres liv har haft en 

bolig med eget bad og toilet. Vi taler ofte om den generelle forbedring af levestandarden i 

vores samfund, her bliver det konkret” Dette virker som en klar besked til omverdenen og 

borgerne om, at staten kan holde sine løfter, og handler i borgernes bedste interesse. 

Den slags planlagte byer vil kun findes i et kommunistisk land. Derfor prøves der at 

overbevise om, at det kommunistiske system er godt og effektivt. 

 

Ud fra videoen kan der gås ud fra, at indbyggerne er blevet fristede med tilbud som de ikke 

har kunnet sige nej til.  Som også nævnt i citatet, har indbyggerne fået generelt bedre 

levevilkår ved at flytte ind i byen. Videoens fællesskab aspekter kan måske også friste nye 

beboere til at flytte til, da der stadig mangler 40.000 indbyggere. Dette siges direkte i 

videoen, og det kan antages, at tilbuddene til potentielle indbyggere har været lige så direkte, 

altså et løfte om bedre levevilkår, og et trygt sted at leve. 
 


