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Den græske påskefest skal opleves i en græsk landsby, 
når foråret er på sit højeste. Oliventræerne blomstrer, 
bjergene er beklædt med nøgne jomfruer og violer. Det 
salte, blå ægæiske hav er igen blevet så varmt, at man 
kan bade i det. Der er en sammenhæng mellem foråret 
og den græsk-ortodokse påskefest. Ligesom de danske 
byer pyntes op til jul, bliver gaderne i de større græ-
ske byer dekoreret ødselt med guirlander med æg og 
harer og de græske ord Kala pascha. Glædelig påske. 
Overalt i Grækenland vender grækerne tilbage til de-
res barndomsbyer for at fejre påsken, der er et orgie 
af gudstjenester, religiøse optog, mad og festfyrværkeri.

Kr. 11.995,-
Afgang: 7.-14. april 2015.

REJSELEDER 
POUL JOACHIM STENDER 
er teolog og forfatter. Han har 
et intimt kendskab til netop 
Kardamili og Mani-halvøen 
og har i mange været optaget 
af at følge såvel Paulus’ og 
Homers fodspor i Grækenland.

Andre påskerejser fra Akademisk Rejsebureau: 
Russisk påske med adjungeret professor i teologi, 
Christian Gottlieb, afgang 8/4. Påske i Armenien med 
Karsten Fledelius, afgang 30/3.

Påske på græsk

Program og tilmelding
www.akademiskrejsebureau.dk
Telefon: 33 32 32 65

DAGSPROGRAM
Dag 1 Afrejse til Athen og videre mod Kardamili. 
Stop i Korinth på vejen.

Dag 2 Byvandring i Kardamili. Prøvesmagning af 
olivenolie, vandretur i bjergene.

Dag 3 Messiniens hovedstad Kalamata. Skærtors-
dagsgudstjeneste.

Dag 4 Langfredag. Byen pyntes.

Dag 5 Påskelørdag med midnatsgudstjenesten som 
kulmination.

Dag 6 Det store påskemåltid.

Dag 7 Vandreture i Virosslugten.

Dag 8 Hjemrejse.

da Berlinmuren faldt
hvordan de oplevede Murens fald den 9. november 1989, og hvad de tænker om det i dag

Bernd Albani, præst og aktiv 
i oppositionsbevægelsen, der 
krævede borgerrettigheder i 
Østtyskland:

5 Hvor var du, dengang 
Muren faldt?
3 Jeg var lige flyttet til Øst-
berlin. Jeg havde fået en stil-
ling som præst i den evange-
liske Gethsemanekirke i by-
delen Prenzlauer Berg og var 
ankommet til DDR’s hoved-
stad med min familie i sep-
tember. 

Vi flyttede midt i denne 
nærmest elektriske tid, hvor 
den politiske krise i DDR nåe-
de sit højdepunkt. Folk de-
monstrerede, og man kunne 
ane konturerne af et magt-
skifte. 

Gethsemanekirke var et  
af centrene for demokratibe-
vægelsen. På grund af alle 
protesterne, aktionerne og 
konfrontationerne med poli-
tiet havde jeg længe ikke tid 
til at pakke flyttekasser ud og 
sætte reoler op. 

Det var jeg i gang med om 
aftenen den 9. november, da 
min hustru kommer ind og 
fortæller, at hun lige har hørt 
i radioen, at grænseovergan-
gen på Bornholmer Straße er 
blevet åbnet. Jeg kunne ikke 
tro det. Med mine to halv-
voksne børn gik jeg alligevel 
derhen. Vi lod os rive med af 
menneskemasserne og stod 
pludselig på den anden side 
af grænsen. 

Jeg husker, hvordan græn-
sevagterne bare stod der og 
rystede på hovedet. De vidste 
ikke, hvad de skulle stille op. 
Det var en skøn følelse, en fø-
lelse af frihed.

 
5 Hvad tænkte du den-
gang?
3 Det var klart, at der lå store 
politiske omvæltninger for-
ude – og ikke nødvendigvis 
som jeg og mine ligesindede 
havde forestillet os. 

Vi drømte om et demokra-
tisk DDR. Vi drømte om de-
mokratisk socialisme. De fle-
ste, der dengang var aktive i 
oppositionsgrupperne Neues 
Forum, Demokratie jetzt og 
Demokratischer Aufbruch, 
tænkte ikke på genforening 
med Vesttyskland, men deri-
mod på at reformere DDR. Vi 
ville have demokrati, frie 
valg, forsamlingsfrihed og så 
videre. Størstedelen af de ak-
tivister, der dannede opposi-
tionsgrupperne, var ikke til-
hængere af det kapitalistiske 
system på den anden side af 
Muren. 

 
5 Hvordan vil du karakte-
risere betydningen af det?
3 At så mange mennesker i 
DDR viste civilcourage, at de 
gik på gaden og protesterede 
under meget høj risiko og 
krævede reformer og demo-
krati, var utrolig betydnings-
fuldt. 

Det førte til, at generalse-
kretær Erich Honecker blev 
afsat, og tvang politikerne til 
at skifte spor. Så snart græn-
serne var åbne, fik udviklin-

gen en helt ny dynamik, og 
det blev klart, at genforenin-
gen nu var mulig.
5 Hvad tænker du nu?
3 Jeg var længe skuffet over 
genforeningen. Jeg var gen-
nem en flere år lang proces 
for at begribe, at det, vi kæm-
pede for, var en illusion. At 
det blot var en drøm, vi hav-
de. 

Nu er jeg kommet frem til, 
at den utopi, vi havde, sikkert 
var nødvendig for, at vi over-
hovedet engagerede os, at vi 
blev aktivister. Men jeg måtte 
sande, at vores drøm ikke lod 
sig omdanne til et politisk 
koncept, og at den historiske 
udvikling tog en anden vej. 

Vi måtte indse, at flertallet 
ville have en hurtig genfor-
ening. At acceptere det kræ-
vede noget tid. Mange af os 
synes for eksempel, at de to 
Tysklande burde have lavet 
en ny fælles forfatning. I ste-
det for bare at gøre den vest-
tyske forfatning gældende  
efter genforeningen burde 
der være opstået noget nyt. 
På den anden side er jeg glad 
for, at jeg var der, at jeg del-
tog i begivenhederne og ikke 
kun som tilskuer. 

Jeg er overbevist om, at når 
alt kommer til alt, på 25 års 
afstand, så er genforeningen 
egentlig lykkedes ret godt  
– især hvis man sammenlig-
ner med udviklingen i andre 
tidligere socialistiske lande i 
Østeuropa. Det betyder ikke, 
at det genforenede Tyskland 
er en form for paradis. Man 
behøver bare at åbne avisen. 
Så konfronteres man stadig 
med problemer, der er slem-
me nok, og som kalder på 
handling. 

Bernd Albani er i dag 70 år og bor i 
berlinerbydelen Pankow.

AF JENS MALLING
udland@k.dk

Vi drømte om et  
demokratisk DDR

Julia Franck, prisbelønnet 
tysk forfatter, født 1970 i  
Lichtenberg i Østberlin:

5 Hvor var du, dengang 
Muren faldt?
3 Jeg var 19 år dengang og 
havde lånt min langt ældre 
kærestes lille lejlighed i Vest-
berlin. Han arbejdede for 
Spiegel-TV og filmede i de 
nætter de allerførste billeder 
af Murens fald. Gennem 
mandagsdemonstrationerne 
i Leipzig og andre politiske 
begivenheder var medierne 
kommet på mærkerne og lu-
rede på enhver forandring.

Han ringede til mig allere-
de om natten, og i de første 
dage vekslede meget forskel-
lige følelser og tanker i mig: 
på den ene side en dyb glæ-
de, for hele mit liv havde 
mange mennesker og jeg selv 
drømt om sådan noget. Men 
samtidig var det som et even-
tyr – noget ved det forekom 
mig nærmest fortryllet uvir-
keligt.

Og så snart det virkelige 
blev tydeligere for mig – man 
viste mennesker med bana-
ner og i supermarkeder, og de 
havde plasticposer fulde af 
varer, under hvis vægt de  
næsten ikke kunne gå eller 
komme ind i S-togene – da 
anede jeg, at der ville komme 
virkelig mange misforståel-
ser, overraskelser og også  
bitterhed, ja måske endda 
skuffelser og besvær.

5 Hvad tænkte du den-
gang?
3 Faktisk havde de to sam-
fundssystemer gennem årene 
udviklet sig så forskelligt, at 
østtyskerne ikke kunne fore-
stille sig markedets virkelige 
regulering af friheden og  
forbruget eller arbejdsforhol-
dene i en fri markedsøkono-
mi med arbejdsløshed og 
enorme lønforskelle. De 
kendte ikke denne afhængig-
hed af indsats, konkurrence 
og indkomsthierarki. Og 
hvordan skulle de uden en 
god indtægt nogensinde  
kunne tage til New York eller 
Yemens ørken? 

Mange uddannelser og er-
hverv blev ikke anerkendt; 
mennesker over 50 år kunne 
dårligt længere ”omskoles”, 
de kunne knap nok betale  
deres husleje længere, især 
ikke i de bydele, som nu hur-
tigt blev indtaget, men som 
før havde været fattige og bil-
lige. Formodentlig har ingen 
bydel nogensinde på så kort 
tid gennemgået en så gen-
nemgribende ydre og indre 
forvandling som det tidligere 
Østberlin.

5 Hvordan vil du karakte-
risere betydningen af det?
3 For unge mennesker på 
min alder og yngre åbnede 
der sig en mægtig verden; 
folk strømmede ud, studere-
de i Frankrig eller USA og 
kunne på enhver måde nyde 
den nye frihed. På den anden 
side fik det knæk, deres tillid 
led, mange til at blive mere 
vagtsomme og kritiske. For 

eksempel er næppe nogen 
tidligere østtysker blevet 
overrasket over omfanget af 
de vestlige efterretningstje-
nesters spionage. Vesttyskere 
– også forfattere i min gene-
ration – er i de seneste to-tre 
år blevet komplet forbløffede 
og moralsk forargede over  
efterretningstjenesternes in-
ternationale aktiviteter og 
netværk. Jeg tror næppe, der 
er nogen tidligere østtysker, 
der deler den forbløffelse. 

De har jo for længst stiftet 
bekendtskab med efteret-
ningstjenesters handlinger 
uden hensyn til al privat eller 
moralsk følsomhed.  

5 Hvad tænker du nu?
3 Der er forskelle, alt efter 
hvor man er vokset op, men 
jeg tror, at fjendtligheden 
mellem øst og vest og mange 
fordomme og bitre skuffelser, 
er noget, man slet ikke møder 
længere hos folk, der er født 
efter 1970. Befordrende for 
denne udvikling og for en 
langsigtet, klog, human og 
forenende politik har sikkert 
været indsatsen fra de to  
eks-østtyskere med kirkelig 
baggrund, forbundskansler 
Angela Merkel og forbunds-
præsident Joachim Gauck. 
Den, som i DDR stod kirken 
nær, var ikke del af den be-
kvemme, daglige korruption 
og blev ikke taget politisk i 
besiddelse af partiet og Stasi. 
Disse mennesker var fra 
barnsben på vagt over for 
uretfærdighed og selvbevid-
ste med en vis immunitet 
over for politisk korrumpe-
ring. Måske forekommer de-
res politik i dag mange kede-
ligt konservativ, men for os, 
indbyrdes så forskellige ty-
skere, har denne politik nu i 
årevis udvirket en fredelig-
hed og en langsom social ud-
ligning og stabilisering, som 
næppe kan overvurderes.

Julia Franck kom som otteårig med 
sin mor og sin tvillingesøster til 
optagelseslejren Marienfelde i 
Vestberlin. Hendes roman ”Lejrbål” 
skildrer livet i Marienfelde-lejren. 
Hun har redigeret antologien 
”Grenzübergänge”, hvor forfattere 
fra DDR og Vesttyskland mindes 
delingen og Murens fald.

AF ANdErS rAAhAuGE
udland@k.dk

Et eventyr  
– og en hverdag derefter

0 Bernd Albani, præst. – Privatfoto.

0 Julia Franck, forfatter. – Foto: Scanpix

Jürgen Trittin fra partiet De 
Grønne og i årene 1998 til 
2005 Tysklands miljømini-
ster:

5 Hvor var du, dengang 
Muren faldt?
3 Jeg boede på det tidspunkt 
i byen Göttingen, som lå di-
rekte i grænseområdet til 
DDR. I Duderstadt, der tilhø-
rer amtet Göttingen, var der 
en grænseovergang til DDR. 
Den 9. november oplevede vi 
pludselig, hvordan østtyske 
biler, Wartburg’er og Tra-
bant’er, i store skarer rullede 
over grænsen og ind i Göttin-
gens gader. Det var en helt 
usædvanlig oplevelse.

5 Hvad tænkte du den-
gang?
3 Jeg glædede mig meget 
over, at grænsen var åben, 
men samtidig måtte jeg fast-
slå, at den nye situation kun-
ne virke noget besynderlig  
på børnene i byen. Jeg kan 
huske, at min datter kom 
hjem fra et supermarked og 
var helt ude af den. 

”De møver sig frem og kø-
ber alt, så butikken er tom,” 
sagde hun om østtyskerne. 

Jeg forsøgte at forklare hen-
de, at østtyskerne opførte sig 
sådan, fordi de kom fra et 
land, hvor der ikke fandtes 
en ordentlig forsyning af de 
varer, der er nødvendige for 
at få dækket det daglige be-
hov, og at østtyskerne var 
meget lykkelige nu, hvor de 
kunne købe ind hos os. Det 
tog lidt tid, før hun forstod 
det.

5 Hvordan vil du karakte-
risere betydningen af Mu-
rens fald?
3 Det var forskelligt fra men-
neske til menneske. For en 
del vesttyskere var det bare 
noget, man oplevede igen-
nem fjernsynet, og de forstod 
ikke rigtig, hvad der var sket. 
Befolkningen i Göttingen og 
omegn mærkede derimod 
meget hurtigt, at Murens fald 
betød nye muligheder: at 
mennesker, der hidtil havde 
levet i DDR, nu kunne arbej-
de hos os eller åbne virksom-
heder og lignende. De erfa-
ringer, vi gjorde i forbindelse 
med genforeningen, var altså 
af en meget umiddelbar ka-
rakter.

I den forbindelse skal det 
måske også siges, at der i 
Vesttyskland fandtes en be-
stemt form for arrogance over 
for de fattigere brødre og sø-
stre fra øst. Et af de mest 
kendte udtryk for denne 
holdning er en forside, som 
satiremagasinet Titanic of-
fentliggjorde efter Murens 
fald. På forsiden så man en 
ung kvinde klædt i jeansjak-
ke og over hende stod der, at 
hun var lykkelig, fordi hun 
havde fået sin første banan, 
men rent faktisk stod hun 
med en agurk i hånden!

Denne arrogance er væk, 
og efterhånden har alting 
normaliseret sig. Mennesker 

er flyttet fra den ene del af 
landet til den anden. Mange 
østtyskere har fundet arbejde 
i vest, og adskillige vest- 
tyskere lever i dag i den østli-
ge del af Berlin. Det har jeg 
for øvrigt også selv gjort nu i 
15 år.

Der er stadig forskel på løn-
ninger i øst og vest, men el-
lers må man sige, at mange 
ting har normaliseret sig 
imellem øst og vest i løbet af 
de seneste 25 år. Den første 
tid efter genforeningen var 
mange vesttyskere direkte 
sky over for østtyskerne, men 
denne skyhed er væk nu.

5 Hvad tænker du i dag?
3 Ved højtidelighederne i 
forbindelse med Tysklands 
officielle genforeningsdag 
den 3. oktober i år sagde for-
bundspræsident Joachim 
Gauck i Leipzig noget, som er 
meget rigtigt: 

”Først kom friheden og så 
kom enheden.” 

Jeg er overbevist om, at vi 
skal huske begivenhederne 
netop i denne rækkefølge. 
Det var først og fremmest 
menneskene i Leipzig, der 
med deres kamp gennem-
tvang friheden. De beviste,  
at de var så stærke, at selv 
statsmagten DDR ikke kunne 
skubbe dem til side. De befri-
ede DDR for det autoritære 
styre, og denne befrielse blev 
grundlaget for den tyske en-
hed. For mig er 25-året for 
Murens fald netop et symbol 
for folkets vilje til frihed.

I dag oplever vi tysk enhed. 
Det var ganske vist meget 
sværere end ventet at nå til 
denne enhed, og genforenin-
gen kostede meget mere,  
end politikerne dengang sag-
de til borgerne, men når alt 
kommer til alt, så har begge 
parter, både øst og vest, i al-
lerhøjeste grad profiteret af 
enheden.

Nu kan vi sige, at vi har kla-
ret at få et genforenet Tysk-
land ubrydeligt integreret i et 
fælles Europa. Når jeg rejser i 
de europæiske lande, er det 
dejligt at mærke, at dette 
genforenede Tyskland ikke 
længere gør folk bange, men 
at europæerne snarere appel-
lerer til Tyskland for at få lan-
det til at opfylde sine opgaver 
i Europa. 

Efter Anden Verdenskrig 
var det ellers ingen selvfølge. 
Berlinmurens fald banede 
altså vejen for, at Tyskland 
kunne integrere sig i Europa.

Jürgen Trittin er født i Bremen i 
1954, har studeret socialvidenskab 
og arbejdet som journalist. Blev 
medlem af De Grønne i 1980. Han 
er gift og har en voksen datter. 
Stadig medlem af det tyske parla-
ment for partiet De Grønne og har 
bopæl både i sin valgkreds, 
Göttingen, og i Berlin.

AF hEIdI dAchS
dachs@k.dk

Murens fald banede vejen 
for Tysklands  
integration i Europa

0 Jürgen Trittin, politiker. – Foto: Scanpix.

WWJeg er overbe-
vist om, at når alt 
kommer til alt, på  
25 års afstand, så er 
genforeningen egent-
lig lykkedes ret godt.

bernD ALbAni, præsT

WWFor unge 
mennesker på min 
alder og yngre  
åbnede der sig en 
mægtig verden;  
folk strømmede ud, 
studerede i Frankrig 
eller USA og kunne på 
enhver måde nyde 
den nye frihed.

juLiA frAnck, forfATTer

 

Læs mere om 25-året for  
Berlinmurens fald på 

k.dk/Berlinmuren
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