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Det bange Berlin 

Freie Universität i Vestberlin var sammen med Paris stedet, hvor de store 
europteiske studenteroprer begyndte og blussede voldsomst. Fra dette uni
versitet, hvor 35.000 unge tyskere studerer, kom »Rr~de Rudi« - Rudi 
Dutschke, som de tyske myndigheder udviste. Ogsd flere af de tyske terro
rister har studeret pd Freie Universität. Odenseaneren Erik M. Christensen 
har siden 1973 som professor undervist i skandinaviske samfundsforhold 
og sprog. StiftsUdende har bedt ham beskrive stemningen i byen og pä det 
store universitet i disse hektiske dage. Her er hans beretning: 

Det bange Berlin 

Storbyen, hvor angsten har mange ansigter 

Vestberlin. En täget torsdag aften hos tankpasseren henne om hjemet. 
- Hvordan er stemningen?- Hvilken stemning?- Med hensyn til 

terror og vold!- Med hensyn til terror og vold? Jeg troede Demente luftfor
ureningen! 

Tagen lugter af svovl. Tagen smager af vold. - Med hensyn til terror og 
vold er stemningen trykket,- tankpasseren ser op fra pengekassen: »Hvor
dan skal det fortsrette? Jeg trenker de eskalerer, terroristerne. Hvordan skal 
det ende? Det er ikke nagen simpel sag. Lad os häbe det bedste«. 

Denne samtale har jeg faktisk fert, og mange tilsvarende. Vestberliner
ne er et eget folkefrerd. En iagttager her i byen mä ikke tro, at han ser ret 
langt ind i den tyske sj~El. Men i ärenes l121b samler man sine erfaringer og 
vrenner sig til at lytte til det, som ikke bliver sagt. Ogsä mellem venner siger 
man mindre nu. 

Det har vreret en voldsom uge i massemedieme. Blodig. Man er tilbf21je
lig til at glemme, at terror er blevet et internationalt frenomen. Man fors121ger 
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at forstä den tyske form. Italieneme bar ogsä en terror fra hßjre. Hvorfor 
kommerden tyske terror kun fra venstre? Hvor lrenge varer den? Hvem skaf
fede pistoleme ind til de livsvarigt dßmte terrorister i Stammheim-frengslet? 
Deres selvmord var det vrerste, mener mange. Det er ikke lykkedes de tyske 
terrorister at tegne noget andet billede af sig selv end det edelreggende. Far
bundsrepublikken skalßdelregges. Hvad de kunne trenke sig at srette i stedet 
far denne republik, ved ingen. De irske terrarister bar dag et pragram, hvad 
bar de tyske? 

Ingen sympati 
Stemningen i Berlin indehalder sä lidt sympati far terraristeme, at jeg 

kun bar hert en enkelt person udtrykte noget i retning af medfelelse ved de
res selvmord. I evrigt uden at selvmordet blev draget i tvivl. Jeg bar ikke h0rt 
nagen sige udtrykkeligt, at dette selvmord skulle have vreret farhindret, fardi 
fangemes liv var i statens händ, at staten havde et ansvar for at holde dem i 
live, ligesom staten bar tvangsfadret de samme terrorister, hver gang de gik i 
sultestrejke. Derimad findes overalt, hvar jeg frerdes, en slags fartvivlet raseri 
over, at Farbundsrepublikken nu skailade sig bagvaske som fangemarder. 
Nakkeskud. 

En storby 
Berlinerenstar by. Det hrevdes, at livet her kan vrere sä gadt sam 

eller bedre end i nogen anden storby i verden. Der kan siges meget til fordel 
for den pästand. Berlineren grßn by. Mange veje fßrer gennem gule ag flam
merßde efterärsskove nu i aktober her i Berlin. 

Angsten 
Jeg samler ikke nagen op, när jeg en torsdag aften kßrer hjem gennem 

Grunewald. Jeg siger mere til tankpasseren, end han siger til mig. Er der angst 
i Berlin nu? Ja, der er angst i Berlin. 

Angsten bar mange ansigter. Der er angst far terror. Der er agsä angs
ten for »at blive rodet ind i noget«. Der er hos mange unge, hos de studeren
de jeg kender, arbejdslesheden sam venter dem. 



196 

Rastl0se 
Jeg mener ikke, at problememe i Forbundsrepublikken og i Vestberlin 

kan samles i nogen enkelt forme!. Og man kan mäske glrede sig over, at den

ne mening nyder stor udbredelse her. Men hvis en dansk lreser vil r0re ved 

noget, som fmdes her i Berlin, og som findes i Danmark, sä er det ikke i 0je
blikkets lokale stemning, men en vedvarende og rastl0s mange! pä overblik 

og udvej han skal fatte. Lres f. eks. de to danske ungdomsb0ger af Bent Hal
ler »Katamaranen« (vinder af Borgens konkurrence i 1976) og »Sabotage« 

(1977). Jeg formoder, at Bent Hallers udgangspunkt og hensigt er fremmed 

for de fleste. Men smagen i munden ligner. 

Fredag morgen. Langb0lge. Radioavisen hjemmefra. Provinslufthavne

ne er lukket af tägen. 

[1977] 
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