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Hvad tænkte du den dag i november,
Kristeligt Dagblad har talt med en række fremtrædende personligheder fra den politiske og kulturelle verden i Tyskland om,

Pludselig gik udviklingen meget stærkt

Jeg frygtede Stasis reaktion på Murens fald

Herfried Münkler, professor
i statskundskab, fulgte som
vesttysker med på afstand,
da Muren faldt:

Katrin Göring-Eckardt, tysk
politiker, født i Østtyskland:

5 Hvor var du, dengang
Muren faldt?
3 Da var jeg i min lejlighed i
Friedberg i nærheden af
Frankfurt am Main. Som
”wessi” (slang for vesttysker,
red.) havde jeg allerede lagt
mærke til, at tingene var begyndt at bevæge sig i DDR.
Jeg havde set det i nyhederne
i de forgangne måneder, hvor
jeg fulgte med regelmæssigt.
Den 9. november om aftenen så vi, at nu skete der virkelig noget i Berlin. Nu virkede det pludselig, som om udviklingen gik meget stærkt,
og vi tilbragte aftenen foran
fjernsynet for at se, hvor det
bar hen. Vi var som vesttyskere blot tilskuere til, hvad
der skete. Vi spillede ingen
aktiv rolle. Vi kiggede kun på.
5 Hvad tænkte du dengang?
3 Som vesttysker forestillede
jeg mig egentlig med hensyn
til Tysklands deling, at hvis
noget kunne ændres, så ville
det ske meget langsomt, med
små skridt og gennem en tilnærmelsespolitik. Det overraskende og fascinerende var
for mig, hvordan begivenhederne pludselig begyndte at
galoppere.
Det gik virkelig op for mig
sidst i september 1989, da vi
kørte tilbage fra ferie i Italien.
På motorvejen fik jeg indtrykket, at hov, her foregår noget
usædvanligt. Alle lastbilerne
havde lagt sig i det midterste
spor i stedet for det højre. Så
så jeg hvorfor. Inde i det højre
spor kørte en hel karavane af
Trabi’er (slang for Trabant –
et østtysk bilmærke, red.). De
kunne ikke køre så hurtigt og
blev overhalet af lastbilerne.
De var kommet over den ungarske grænse, der netop var
åbnet.
Så jeg var fascineret af,
hvor hurtigt tingene kan ændre sig, hvor pludseligt noget
helt overraskende indtræffer.
Jeg var 28 år dengang og havde kun oplevet politiske forandringer finde sted langsomt og foranlediget af stater.
Her så jeg for første gang et
virkeligt brud med det bestående. Vigtige spørgsmål om,
hvordan ændringerne skulle
følges op, om Tysklands genforening, meldte sig først senere. En forestilling om, hvad
der ville komme bagefter,
gjorde jeg mig ikke den dag.

5 Hvor var du, dengang
Muren faldt?
3 Den 9. november var jeg
hjemme hos min tre måneder
gamle søn og så nyhederne
om Murens fald i fjernsynet.

murens fald
– 25 år efter
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WW Jeg var fascineret af, hvor hurtigt
tingene kan ændre
sig, hvor pludseligt
noget helt overraskende indtræffer.

herfried münkler,
professor

Jeg fokuserede på det umiddelbare ved begivenhederne.
5 Hvordan vil du karakterisere betydningen af det?
3 ”Murens fald” den 9. og 10.
november 1989 var i princippet ikke andet end åbningen
af et par grænseovergange i
Berlin. Selve nedrivningen
fandt først sted senere. Men
datoen er et symbolsk højdepunkt i den udvikling, der
begyndte i sensommeren
1989 i DDR og varede resten
af året. Det var en proces,
hvor det yderste sovjetimperium brød sammen. Dermed
opstod en ny europæisk midte mellem øst og vest.
I Tyskland opstod igen en
ægte hovedstad. I vest havde
det tidligere været Bonn, men
det var mere blot en provinsby ved Rhinen, hvor regeringen tilfældigvis opholdt sig.
Selv kom jeg til Berlin i 1992,
hvor jeg begyndte på Humboldt Universitetet. Der så
jeg, hvordan genopbygningen begyndte. Først og fremmest det store område langs
Muren, der som et ingenmandsland havde skåret sig
gennem byen.
I en større sammenhæng
kom en kort periode, hvor
man troede, at de fem medlemmer i FN’s Sikkerhedsråd
med vetoret ville komme
frem til en ny fælles forståelse. Det gav sig udslag i den

Første Golfkrig, i interventionen mod Saddam Hussein for
at befri Kuwait, hvor hverken
kineserne eller russerne
nedlagde veto. Der var et kort
øjeblik, hvor man troede, at
der ville opstå en ny verdensorden, hvordan den så end
ville komme til at se ud. Dette
øjeblik er nu forbi.
Vi har igen en markant skillelinje i Europa, selvom den
forløber meget længere østpå
end i 1989 på grund af EU’s
og Natos udvidelse.
Samtidig kan man dog også
se en relativ nedgang i USA’s
magt, som i 1990’erne var på
sit højeste. Det er tydeligt i
den aktuelle Ukraine-krise,
hvor Washington ikke spiller
nogen fremtrædende rolle.
Det vil sige, at europæerne i
stigende grad må klare sig
selv sikkerheds- og udenrigspolitisk. Her har Tyskland nu
overtaget en ledende position. Alt dette er langsigtede
konsekvenser af begivenhederne for 25 år siden.

5 Hvad tænkte du dengang?
3 Jeg var både lykkelig og
ængstelig. Lykkelig, fordi
vi nu endelig kunne opleve
friheden, som vi så længe
havde kæmpet for. Ængstelig, fordi vi alle jo naturligvis
ikke vidste, hvad der ventede
os, og hvordan Murens fald
ville påvirke hver enkelt persons liv. Dertil kom, at vi frygtede, at DDR’s sikkerhedsapparat, Stasi, ville slå igen.
I dag ser jeg positivt på den
tyske enhed – men dengang
kunne jeg ikke udelukkende
glæde mig over udviklingen.
For det var klart, at vores nye
frihed til at rejse ville få mange borgere i DDR til meget
hurtigt at forlade landet. Murens fald betød også, at man
holdt op med at tænke over
at føre en ny politik i DDR.
5 Hvordan vil du karakterisere betydningen af
Murens fald?

0 Katrin Göring-Eckardt, politiker. – Foto: Scanpix.

3 Begivenhederne den 9. november var utroligt vigtige for
den fremtidige udvikling
mellem øst og vest. Murens
fald betød både en afslutning
og en begyndelse, og det
måtte tyskerne i øst og vest
affinde sig med.
Jeg har selv gjort personlige
erfaringer på dette område
med sammenlægningen af
det daværende Bündnis 90,
som var blevet skabt af den
østtyske borgerbevægelse
Demokratie jetzt! og det vesttyske parti Die Grünen. Denne sammenlægning viste
mig, at vi havde brug for at
nærme os hinanden langt
mere.

Vi talte ganske vist alle
tysk, men forestillingen om
en række politiske begreber
var i øst og vest helt forskellige. På trods af at vi ofte havde
de samme holdninger, reagerede vi tit helt forskelligt.
Alligevel må jeg sige, at tiden efter Murens fald ikke
kun betød, at øst og vest skulle nærme sig hinanden
– der var også en atmosfære,
som mest af alt mindede om
opbrudsstemning. Det har
jeg aldrig nogensinde siden
oplevet i det omfang. Fra og
med den 9. november blev
politik til noget, hvor man
kunne være med til at forme
udviklingen.

5 Hvad tænker du i dag?
3 Murens fald var en begivenhed, der havde en dybtgående indflydelse på mit
så vel som på alle øst- og
vesttyske borgeres liv.
Tiden dengang står stadigvæk for mig som et opbrud
med den indsigt, at en situation trods alt kan udvikle sig
helt anderledes, end man
tror, og at enhver kan være
med til at skabe politik. Der
blev lavet politik med stor intensitet og dyb alvor – en atmosfære, som jeg ofte savner
i dag. Det skal da også nævnes, at det var en stor præstation af østtyskerne, at de
kunne indleve sig i et helt anderledes politisk system.
Katrin Göring-Eckardt er født i 1966
i byen Friedrichroda i det daværende DDR, hvor hun som ung studerede teologi. I årene op til
Berlinmurens fald engagerede hun
sig aktivt i protestbevægelsen for
mere frihed i DDR. I dag er hun
gruppeformand for De Grønne
og gift med præsten Michael
Goering og har to sønner. Hun bor i
delstaten Thüringen.

AF HEIDI DACHS
dachs@k.dk

Jeg er taknemmelig over at have oplevet Murens fald

5 Hvad tænker du nu?
3 Når man kigger 25 år bagud og ser på en af konsekvenserne af Murens fald, nemlig
Tysklands genforening, må
man sige, det har været en
relativ succes. Også selvom
øst halter lidt bagefter, udfolder de seks ny delstater i høj
grad deres egne sociale og
økonomiske dynamikker. De
er langtfra blevet den klods
om benet, som mange frygtede. Interessant nok går skillelinjen i det genforenede Tyskland i socioøkonomisk henseende måske snarere mellem nord og syd end mellem
øst og vest.

Theo Waigel var tysk finansminister fra 1989 til 1998:

WW Jeg glæder mig

5 Hvor var du, dengang
Muren faldt?
3 Jeg var tilfældigvis i min
valgkreds i nærheden af byen
Neu-Ulm i Bayern, hvor jeg
deltog i et jubilæumsarrangement, da jeg fik at vide, hvad
der var sket. Derefter kørte
jeg hjem til min lejlighed og
så fjernsyn hele natten. Tidligt næste morgen fløj jeg så
til Bonn for at passe mit arbejde som minister i den tyske regering.

theo waigel,
vesttysk finansminister,
da muren faldt

5 Hvad tænkte du dengang?
3 Det var naturligvis en utrolig begivenhed. Jeg følte et
stort håb, men også en stille
angst: ”Forhåbentlig sker der
ikke noget. Forhåbentlig er
der ikke en eller anden i
DDR, der går amok, og forhåbentlig får det lov til at vare”.

Herfried Münkler er født i 1951 og
professsor ved Humboldt
Universitetet i Berlin.

5 Hvordan vil du karakterisere betydningen af
Murens fald?
3 Murens fald betød i grun-

AF JENS MALLING
udland@k.dk

den dag i dag præcis
som dengang for
25 år siden.
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den, at hele verden skiftede
form. Åbningen af grænsen
var et bevis for, at man ikke
kan holde en udvikling tilbage ved at bygge mure, at friheden og den menneskelige
længsel efter at være sammen og også den fælles
nationale følelse er stærkere
end beton og mursten. Og
derfor blev der vendt et blad
ikke alene i Tysklands, men
også i Europas historie. Hvad
der derefter skete, at der ikke

faldt et eneste skud, og at ingen spillede forrykt hverken i
Tyskland eller Europa, står
for mig som et stort under.
5 Hvad tænker du i dag?
3 Hvorfor skulle jeg i dag
tænke anderledes end dengang? Jeg føler det samme
som før: Det er en følelse af
uhyrlig taknemmelighed over
for skæbnen og Gud over, at
genforeningen var mulig, og
at jeg fik lov til at opleve den.

Jeg glæder mig den dag i dag
præcis som dengang for 25 år
siden.
Dr.jur. Theo Waigel er født i 1939 i
den tyske delstat Bayern. Han er
uddannet jurist og har siden 1960
været medlem af det konservative
kristeligt-sociale parti CSU. I årene
1989 til 1998 var Theo Waigel
finansminister i Helmut Kohls regering bestående af den kristeligtkonservative union CDU/CSU og
det liberale parti FDP. I dag arbejder
Theo Waigel som advokat i
München.

AF HEIDI DACHS
dachs@k.dk

Stagnationen kunne spores overalt. Det var klart for mig, at systemet ikke kunne fortsætte
Eugen Ruge, prisbelønnet
tysk forfatter, var allerede
ude af DDR, da Muren faldt:
5 Du var allerede flygtet
ud af DDR, da Muren faldt.
Hvorfor?
3 Jeg var træt af DDR. Jeg følte mig indespærret på grund
af Muren og indoktrineret. Og
jeg syntes, der var meget kedeligt i DDR.
Jeg så, at den reelt eksisterende socialisme lakkede
mod enden. Stagnationen
kunne spores overalt. Det
var klart for mig, at systemet
ikke kunne fortsætte.
Jeg tænkte, at der ikke går
lang tid, før det er forbi. Men
at det skete så hurtigt, efter at
jeg var taget til Vesttyskland
– det havde jeg ikke regnet
med.
Forestil dig, at du skal leve
yderligere 20 år i et land uden
fremtid. Det er en ubehagelig
tilstand, og for mig som forfatter var det meget svært at
skrive om et land, hvor situationen var sådan.

5 Hvordan lykkedes det
dig at flygte fra DDR?
3 Der var en opblødning de
sidste år. Det betød, at man
kunne ansøge om at besøge
slægtninge i Vesttyskland,
hvis de havde runde fødselsdage eller var alvorligt syge.
Jeg fik lov til at besøge min
”onkel”, der fyldte 80 år.
Han var dog, hvis sandheden skal frem, slet ikke min
onkel, men hed også Ruge til
efternavn. Stasi fandt ikke ud
af noget. Men min hustru
måtte ikke rejse ud samtidig.
Selv hvis hun havde fået lov,
ville hun have været tvunget
til at lade sit barn blive tilbage.
Jeg var 34 år, da jeg forlod
DDR og slog mig ned i byen
Krefeld ved den hollandske
grænse. Da Muren faldt den
9. november 1989, var jeg 35.
5 Hvad tænkte du på det
tidspunkt?
3 Jeg husker naturligvis aftenen den 9. november meget
tydeligt. For mig var det eks-

tra dramatisk, fordi min hustru stadig var i Østtyskland.
Før jeg tog af sted, havde vi
aftalt, at vi ville søge om familiesammenføring. Det var
meningen, at hun skulle
komme til Vesttyskland med
sit barn efter mig. Men vores
ansøgning blev afvist. Situationen var ved at blive desperat for os. Vi overvejede, om
hun kunne flygte gennem
Ungarn, men så blev grænsen lukket der. Og senere
også grænsen til Tjekkoslovakiet. Nettet strammedes
mere og mere.
Så pludselig ringer en ven
og fortæller mig, at Muren
falder. Det var for mig nærmest ufatteligt. Jeg havde jo
netop diskuteret flugtplaner
med min hustru. Murens
fald, troede vi, var langt ude i
fremtiden. Jeg havde ikke
selv noget fjernsyn, så jeg tog
hen til nogle venner for at se,
hvordan det gik for sig i Berlin. Jeg tænkte, at jeg snart
kunne være sammen med
min hustru igen. Men ikke

kun det. Når man flygtede fra
DDR, var det uden returbillet.
Da jeg ankom til Vesttyskland, var hele mit tidligere liv
skåret væk. Alle venner og familie var på den anden side
af Muren. Det var et stort tab.
Naturligvis var livet ikke let i
DDR, og i Vesten var der alle
mulige fordele. Men alligevel
er sådan et skridt svært. Murens fald og at grænsen blev
åbnet, betød, at vejen tilbage
til venner og familie var fri.
Derfor var det meget, meget
vigtigt.
5 Hvordan vil du karakterisere betydningen af Murens fald?
3 Betydningen er umådelig
stor. Det er klart. Det forandrede verden fuldstændig.
I snart sagt enhver henseende forandrede det verden.
Murens fald var en proces,
der stadig bestemmer verden
i dag meget stærkt. Det har
ført til en acceleration af
globaliseringen, som næsten
ikke er til at forestille sig i en

WW Jeg følte mig

indespærret på grund
af Muren og indoktrineret. Og jeg syntes,
der var meget kedeligt i DDR.

eugen ruge, forfatter

verden delt op mellem øst og
vest. Jeg tror, at afviklingen
eller sammenbruddet af den
reelt eksisterende socialisme
i Østeuropa skal ses i meget
tæt sammenhæng med udviklingen af globaliseringen.
5 Hvad tænker du nu?
3 Jeg tænker meget, og jeg
får mange indfald. I min egen
tilværelse går det i enhver
henseende meget bedre end
sammenlignet med livet i
DDR. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Min bog for ek-
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sempel ”I tider med aftagende lys” ville jeg ikke have
kunnet skrive, og den ville
slet ikke have kunnet udkomme i DDR. Der er meget, der
gør, at jeg hverken længes tilbage eller bliver ramt af en eller anden nostalgisk følelse.
På den anden side – og det er
måske vigtigere at tale om,
end hvordan livet var i Østtyskland – synes jeg også, at

man bør kigge på, hvilke håb
der er blevet indfriet, og hvilke skuffelser tiden efter Murens fald har budt på. Der var
tre grunde til, at jeg så min
fremtid i Vesten: demokrati,
social markedsøkonomi og
forholdet til miljøet. På de 25
år, der er gået siden Murens
fald, oplever vi nu store
mangler på alle tre områder.
Det hænger sammen med

den måde, globaliseringen er
skredet frem på. Vesten er ikke længere så demokratisk
som dengang. Store koncerner bliver mere og mere
magtfulde. I kæmpemæssige
bureaukratiske konstruktioner som EU oplever vi større
og større demokratisk underskud. Forskellen mellem rige
og fattige vokser hurtigere og
hurtigere. Den tidligere sociale markedsøkonomi har
forandret sig, så skatteborgere i Tyskland nu betaler for at
redde banker og dækker spekulanters tab. Globaliseringen kan defineres som forsøget på at vestliggøre resten af
verden og trække resten af
verden ind i denne enorme
”vækstmaskine”.
Eugen Ruge er forfatter til blandt
andet ”I tider med aftagende lys”.
Et år før Murens fald havde han forladt hustru, familie og venner og
levede nu i Vesttyskland. I 2011 fik
han Deutscher Buchpreis.

AF JENS MALLING
udland@k.dk

