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Det var den 9. november, og min mor var klar til at kaste 
min søster og mig ind i en bil og køre mod Berlin. Vi gjorde 
det ikke – og har fortrudt det lige siden.

I år er det tredive år siden, at Berlinmuren faldt, at Tysk-
land – og Europa – blev forenet på ny og Sovjetunionens 
fernis begyndte at slå sprækker. Med årets festival tager 
vi livtag med én af de mest markante historiske begiven-
heder i det tyvende århundrede og retter blikket mod ét år, 
der ændrede europakortet og skabte en ny verdensorden.

Murens fald åbnede ikke alene grænsen mellem Øst og 
Vest. Da grænsebommene blev hævet, åbnede der sig et nyt 
mulighedsrum. Et rum, der lod os se verden på ny, og som 
skabte fællesskaber på tværs af fortidens grænser. Verden 
blev større, og der blev plads til nuancer og forskelle – frem 
for ideologiske kontraster. Europa gik et forår i møde, og 
de gule stjerner på det dybblå blev stadig flere.

I år hylder vi 1989 som et år, der satte Europa fri. Vi fejrer, 
at optrapningen og grænsedragningerne fik deres ophør 
og genfortæller historien om Europas forening. For i 
1989  sejrede friheden. Og det gjorde drømmene og modet 
også. Folkets drømme. Og folkets mod. I løbet af 80’erne 
forenedes europæere på gader og pladser med kampråb 
på håndmalede skilte og troen på, at deres stemme havde 
en vægt. Den 4. november – blot fem dage inden Murens 
fald – samledes hele 500.000 østtyskere på Alexanderplatz 

Hvor går gr

i protest mod DDR-styrets indskrænkning af folkets demo-
kratiske ytringsfrihed. 500.000! Demonstrationen på den 
cen trale plads er blot et enkelt eksempel på en lang række 
folkelige opgør over hele kontinentet, der satte sig imod 
ideologiernes regimer, det binære verdenssyn og anfægtede 
velkendte grænser og positioner. Få personificerer friheds-
kampen bedre end polske Lech Walesa. Som grundlægger 
af Østblokkens første frie fagforening kæmpede han for 
demokrati og lighed – en bedrift han sidenhen modtog 
Nobels Fredspris for. Derfor er det en stor ære, at Walesa 
åbner dette års festival.

Med årets festival tager vi også et blik på samtiden og 
spørger, hvordan det så gik med drømmene. Hvordan brugte 
vi det mulighedsrum, der opstod i kølvandet på Jerntæppets 
fald? Panorerer man ud over nutidens Europa, kan man let 
blive skuffet. Vi møder overskrifter om et EU og et Europa 
præget af krise og fornyet splittelse. Vi læser om Brexit, 
nationalstaternes genkomst og betragter autoritære kræfter 
dukke op i både nye og gamle demokratier. Vi ser lande 
lukke sig om sig selv – i stedet for at række ud. Der bliver 
endnu en gang tegnet grænser på Europakortet, og man kan 
fristes til at spørge, om vi har tabt troen på Europa, på hin-
anden og på en verden med færre – og ikke flere mure?

Men vi må ikke lade mismodet herske egenhændigt. For 
der er også strømninger, der peger på, at folket endnu 
engang tager til genmæle. Man kan hævde, at den politiske 
usikkerhed har skabt en ny demokratisk selvtillid hos euro-
pæerne. Vi ser igen massive demonstrationer i det euro-
pæiske gadebillede. Demonstrationer i demokratiets navn, 
som kæmper for frihed og en fremtid med lige rettigheder. 
Både i Polen, Ungarn, Tjekkiet, Hongkong, Armenien, 
Frankrig og også i Danmark. Nogle går på gaden, andre 
pjækker fra skole og minder os voksne om, at vi skal passe 
bedre på kloden. Måske ser det ikke så sort ud. Måske går vi 
en tid i møde, hvor en ny generation stiller sig på skuldrene 
af deres forældre og forløser deres drømme for fremtiden.

1989 var et folkeligt opråb, der også i dag kan minde os om, 
at positioner, værdier og grænser ikke er mejslet i sten, men 
kan formes, udfordres og forandres. For hvor går grænsen 
egentlig?

I år er det 30 år siden, Berlinmuren faldt, men det er også 
30 år siden, at den første mobiltelefon kom på markedet, 
at Planetariet åbnede dørene til det postmoderne astrohus, 
at Café Europa med undertitlen 1989 bød på café au lait, 
og Madonna udgav dansegulvsbaskeren ‘Like a Prayer’. 
Det er tre årtier siden, at tre signifikante w’er ændrede 
vores teknologiske infrastruktur, at Tim Burtons ikoniske 
Batman-film ramte biograferne, og det første afsnit af 
Baywatch rullede over skærmene. Endelig er det 30 år 
siden, at Taylor Swift, verdens største youtuber PewDiePie 
og en hel generation af millennials kom til verden.

I 1989 betragtede vi hinanden over en mur, men vi så 
også hinanden pakket ind i farverige nylon-outfits, sejler-
sko, scrunchies og militærstøvler fra overskudslagre. For 
at forstå det skelsættende år og de markante begivenheders 
kontekst undersøger vi med festivalen også året 1989 – 
ikke alene som et historisk vendepunkt, men også som en 
kulturel og kunstnerisk brydningstid. For populærkulturen 
kan også fortælle os en hel masse om, hvordan vi så ver-
den og hvilke koder, vi dengang navigerede efter.

Velkommen til 1989 – og på gensyn i 2020, hvor vi under 
titlen ‘Forever Young’ undersøger den idealiserede, forag-
tede og evigt eftertragtede ungdom.

Svante Lindeburg, direktør 
Golden Days

ænsen?

Festivaldirektøren (15 år) på interrail  gennem Europa i 1989.

Det var dét år, hvor jeg farvede mit hår sort, tog læbestift på, 
købte ‘Disintegration’ på CD og så The Cure på Roskilde 
Festival Spring Special. Det var året, hvor jeg udstyret med 
walkman, rejsechecks, kontanter og ungdommeligt vovemod 
buldrede gennem Europa på interrail med min bedste ven og 
kørte i en stor bue uden om alle de lande, der startede med 
Øst. Jeg havde været i Prag året forinden og følte mig stadig 
grå indeni. Det var året, hvor København var en kampzone 
mellem new wavere, punkere, bz’ere, heavy-typer, hiphop-
pere, skatere, grønjakker, sortjakker, skinheads og poptøser. 
Og hvor kvarterer og vennekredse var opdelt af usynlige 
grænser og grupperinger.

1989. Jeg var 15 år. Og netop startet på gymnasiet, da det 
skete. De mest ambitiøse havde russisk som valgfag. Jeg 
havde fransk.

Vores historielærer proklamerede, at historien nogle gange 
var nu og her. At det, vi var vidne til, var historisk. Muren 
var faldet – og verden var ikke længere den samme.

Billederne fra novembernatten i Berlin sidder stadig i mig.  
De hjælpende hænder udstrakt mod andre hænder. Hænder, 
der haler både sidemænd og -kvinder op. Op på den mur, 
hvis symbolske dominans nu var ophævet. Betonblok-
kene blev til simple trædesten for en ny tid – og denne nat 
dansegulv for den sejrsdans, der bølgede gennem den tyske 
hovedstad og hele vejen op til Danmark.

I år retter Golden Days blikket mod det skel    sæt tende 
år 1989 og undersøger en tid, som  synes  uendelig  
fjern og dog så tæt på. For at  belyse og forstå det, som 
var – men også for at under søge  vores samtid og få øje 
for de  fysi  ske,  sociale,  demografiske og  digitale mure, 
vi i dag løber  panden mod.
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Denne avis udgives i forbindelse med 
Golden Days Festival ‘1989’, der 
løber fra den 6.-22. september 2019. 
Se festivalprogram på www.golden-
days.dk. Kopiering af denne avis må 
for institutioners og virksomheders 
vedkommende kun finde sted efter 
aftale med COPY-DAN eller ved at rette 
henvendelse til Golden Days. I enkelte 
tilfælde var det ikke muligt at finde frem 
til rettighedshaverne af de anvendte 
billeder. Hvis rettighedshaver skulle 
føle sig krænket, er det ikke tilsigtet. 
Vedkommende bedes rette henvendel-
se til Golden Days, da retmæssige krav 
vil blive honoreret. 

Årets festival præsenterer mere end 150 arrangementer, der 
på hver deres måde og med afsæt i forskellige faglige dis ci-
pliner tager favntag med det sidste år i 80’erne som histo-
risk, politisk og kulturelt vendepunkt. Denne programavis 
tilbyder det store overblik over de mange udstillinger, 
film visninger, debatarrangementer, workshops, koncerter, 
vandringer og oplæsninger, som du kan opleve i løbet af 
de 17 festivaldage. 

I første del af programavisen finder du syv essays og artik ler, 
der på kalejdoskopisk vis udfolder årets tema. Disse skrift-
lige bidrag er skrevet af forskere, kunst nere og formid-
lere, der alle har et forhold til 1989 på tværs af fagligheder 
og gen erationer. Avisens essays og artikler er forfattet af 
så for skellige navne som forhenværende  udenrigsminister 
Uffe Ellemann-Jensen, DJ Najaaraq  Vestbirk (Courtesy) 
og historiker Adam Holm. 

Festivalens kurateringsgreb
Hvordan undersøger man ét år? Og hvordan forholder 
man sig til en tid, der både føles uendelig fjern og dog 
så tæt på? Forud for festivalen har vi udviklet fem tema-
tiske snit, der hver især tilbyder et særligt perspektiv på 
året 1989, gennem hvilke vi har kurateret årets festival  
i samarbejde med vores over 120 gode partnere.

Med kurateringsgrebene undersøger vi Murens fald og 
1989 gennem fem forskellige snit. ʻMurens fald –  Murens 
kaldʼ forholder sig til de historiske begivenheder og 
undersøger mure som fænomen og symbol. ʻDet europæi-
ske forår – og efterår?ʼ dykker ned i Europas politiske og 
kulturelle udvikling fra '89 til i dag. ʻTraum und Traumaʼ 
betragter 80’ernes mod, drømme og længsler, som de kom 
til udtryk i kunsten og ideerne. ʻBerlin tur-returʼ kredser 
om den tyske hovedstad som historisk epicenter og kunst-

nerisk arnested. Og endelig ser vi med ʻMade in 1989ʼ på 
alle de artefakter, tanker og personer, der kom til verden 
i 1989. De fem greb finder du udfoldet i programavisens 
første del.

Følg Golden Days
Hold øje med goldendays.dk for det opdaterede pro-
gram. Her kan du også købe billetter og tilmelde dig 
vores nyhedsbrev, som vi udsender jævnligt op til og 
under festivalen. Endelig er du også meget velkommen 
til at følge os på vores sociale kanaler, hvor vi løbende 
poster nyt om 1̒989’. 

Ændringer i programmet
Vi tager forbehold for fejl, ændringer og aflysninger af 
festivalarrangementer. Hold øje med hjemmesiden for 
det opdaterede program.

Turen går til 1989:  
Ét år – én festival – fem indgange 
Dette er den officielle programavis for Golden Days 2019.  
I anledningen af 30-året for Murens fald under  søger festivalen  
det skelsættende år, 1989. Festivalen finder sted fra d. 6.-22. 
 september og tilbyder mere end 150 arrangementer og oplevelser  
i hovedstadsområdet, otte omegnskommuner – og én arran ge-
mentsrække tager sågar turen til både Fyn og Jylland.

Bliv medlem af cinemateket
Som medlem får du rabat i Cinemateket og program-met leveret til din hoveddør.  
Det koster kun 275 kr. om året – og 195 kr. hvis du er studerende eller pensionist.
Læs mere på dfi.dk/cinemateket/medlemmer

Besøg os i Gothersgade 55 eller på cinemateket.dk

SPIONEN, DER KOM IND FRA KULDEN
Mørkt mesterværk i Berlin under Den Kolde Krig

DAME, KONGE, ES, SPION
John Le Carrés berømte spiondrama

TELEFON TIL AFDØDE
På sporet af en russisk spionring

FOREDRAG: BERLINMUREN PÅ FILM 
En del af Golden Days-festivalen

CINEMATEKET I SEPTEMBER:
SPIONFILM OG KOLD KRIG
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Læs meget mere om ovenstående arrange-
menter og de mere end 150 oplevelser, som 
festivalen byder på i programoversigten fra 
side 42.

9. november, 1989. Den unge soldat Harald 
 Jäger  patruljerer ved overgangen på Bornhol-
mer Straße i Østberlin. Et par timer forinden 
har DDR’s talsmand på en tv-transmitteret 
pressekonference fremstammet, at alle østber-
linere “vist fra nu af kunne krydse grænsen”. 
Jäger og de andre soldater tror ikke deres 
egne øjne. Snart strømmer østberlinerne til 
grænseover gan gen på Bornholmer Straße og 
kræver bommen  hævet. Tilråbene bliver flere, 
og situationen spidser til. Jäger tager en be-
slutning. Han går mod befalinger  oppefra og 
erklærer grænseovergangen for åben.

En politisk misforståelse, østberlinernes 
insisteren og en god portion mandsmod bliver 
startskuddet til  Berlinmurens fald. Kort forin-
den en utopisk fan tasi, men pludselig ikonisk 
virkelighed. Det næste døgn  fester hele Euro-
pa. Euforiske danskere hopper på toget for at 
fejre det historiske øjeblik med de nyforenede 
tyskere.

Murens fald er et historisk vendepunkt. 
Slut med Jerntæppe – og slut med Øst og Vest. 
Med ét synes drømmen om et grænseløst 
Europa – ja, en grænseløs verden – realistisk. 
Pludselig er der fri adgang til livet ʻpå den 
anden side’, og kommunismen slipper sit greb 
om Østblokken. I 1990 hævder den amerikan-
ske professor og forfatter Francis Fukuyama, 
at  ideologiernes kampe endegyldigt er ovre, 
og han udråber den egentlige sejrherre af Den 
Kolde Krig til at være det liberale demokrati.

Hvordan ser det så ud 30 år senere? I dag 
er der  flere meter mur i verden end i 1989 – 
alene i Europa er der blevet bygget mindst 
1000 km grænsemur siden 1989. Men hvorfor 
drages vi mennesker mod mure? Mod græn-
ser? Er det grænseløse et ideal i sig selv, eller 
kan grænser sommetider være konstruktive? 
Hvilke nye  digitale, demografiske og kulturelle 
mure skyder op i dag? Er de så meget ander-
ledes end dem, vi så i 1989?

Du kan blandt andet opleve:

Over grænsen med Simon Jul
5/9 kl. 17-19
Udstilling, oplæg og film, der sætter fokus 
på grænsen mellem Nord- og Sydkorea. 
Filmskaber og komiker Simon Jul fortæller 
om sine oplevelser i Nordkorea inden visnin-
gen af ’Det Røde Kapel‘. 
Nikolaj Kunsthal

Berlinmuren på briksen                                                                                                                  
9/9 kl. 17-18.45
Berlinmuren kommer i posthum psykoanaly-
se af lektor i litteraturvidenskab Lilian Munk 
Rösing og direktør for Statens Museum for 
Kunst Mikkel Bogh.
Københavns Hovedbibliotek 

Meanwhile in India                                                                                                                        
11/9 kl. 17.45-20.15
To Indien-eksperter diskuterer, hvordan 
Murens fald har spillet en afgørende rolle 
for Indiens politiske udvikling siden 1989. 
Efterfølgende vises filmen ‘Bombay’. 
Cinemateket 

Føljetons 1989 Wall Walk
12/9 kl. 16-18
1989 meters nøje opmålt vandring mellem 
byens mure og murskulpturer med pause 
og goodiebag for hver 198,9 meter. Med 
bl.a. forfatter Carsten Jensen og digter og 
forlægger Asger Schnack.
Kihoskh

Berlinmurens historie: en filmisk 
fortælling                                                                               
12/9 kl. 19.15-21
Berlinmuren fortalt gennem en række magi-
ske filmklip – lige fra de første kortfilm efter 
Murens opførelse til publikumsfavoritter 
som ’De andres liv’ og ’Goodbye Lenin’. 
Roskilde Bibliotek

Mennesket bag Muren                                                                                                                    
18/9 kl. 17-18.30
Ikke kun murstensmure og pigtrådshegn, 
men også ligusterhække kan adskille og iso-
lere. Forfatter Torben Munksgaard i samtale 
om sin roman ’Muren‘ fra 2017. 
Gentofte Bibliotek

Murvandring – på 89 minutter                                                                                                       
8/9, 15/9 og 22/9 kl. 11 
En vandring til en række af Københavns 
murværker og mure i byrummet, der gem-
mer på skjulte fortællinger om klassefor-
skelle, magt, grænser og krig. 
Københavns Museum
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Uffe Ellemann-Jensen (f. 1941) er tidligere 
 formand for partiet Venstre og bestred posten 
som Danmarks udenrigsminister fra 1982-93.  
Var medlem af Folketinget i perioden 1977-2001.

Finn Frandsen / Politiken / Ritzau Scanpix

En koldkriger ser tilbage 
Hvis Uffe Ellemann-Jensen  
kunne gen opleve ét år i sit liv, 
skulle det være 1989.  
Tag med Danmarks tidligere 
udenrigs minister tilbage til  
et skel  sæt tende år, der  ind gød 
håb for fremtiden,   fri heden  
og fæl lesskabet.

Og han beskrev jubelscenerne, da han fra ambassadens 
balkon kunne fortælle, at nu var der lavet en aftale, så de 
kunne komme med tog til Vesttyskland. 

“Hvornår tror du, Muren falder?” spurgte jeg ham.

Han kom med en meget lang forklaring om, hvordan det 
østtyske regime ville gå i opløsning. Honeckers dage 
var talte, og efter ham ville komme en række andre. Han 
remsede navnene op og beskrev den gradvise lempelse af 
forholdene i Østtyskland, det i bedste fald ville medføre. 
Og så kom konklusionen: Muren vil falde i begyndelsen 
af næste århundrede.

Det lød meget optimistisk, syntes jeg. Så vi drog hjem til 
København i højt humør. Tidligere på efteråret havde jeg 
været i Ungarn og oplevet stemningen der. Min ungarske 
kollega, Gyula Horn, fortalte stolt, hvordan han selv var 
mødt op på grænsen mod Østrig, udstyret med en trådsaks, 
så han sammen med vores østrigske kollega kunne klippe 
hul i den pigtråd, der udgjorde Jerntæppet. Jeg har et stykke 
af den pigtråd hængende hjemme på min væg som minde.

Det gærede i hele Øst- og Centraleuropa. Men Muren var 
stadig det store symbolfyldte bevis på de mange års deling 
af Europa. Det havde gjort et stort indtryk på mig, da 
 Muren blev opført i 1961 for at lukke østtyskerne inde. 
Jeg var soldat, og vi blev udkommanderet med skarp 
ammunition for at bevogte nogle depoter på Sjælland 
under det skærpede beredskab.

Jeg var vokset op med Muren, Jerntæppet og Den Kolde 
Krig, og det havde præget mit liv og mine holdninger. Under 
Den Kolde Krig havde jeg været soldat, student, journalist 
og politiker – hele tiden påvirket af den virkelighed, som var 
skabt af truslen fra Sovjetunionen. Jeg havde rejst meget i 
landene bag Jerntæppet, havde fået venner der og kendte til 
den ufrihed, som formede deres tilværelse. Jeg vidste, hvor 
privilegeret min egen tilværelse havde været. Frihed til at 
rejse rundt i verden, som jeg havde lyst til. Frihed til selv at 
vælge uddannelse og beskæftigelse, og i øvrigt ytre mig frit 
inden for de meget vide rammer, vi er tilstået.

Det gjorde mig til en “koldkriger”. Det siger jeg med stolt-
hed. For i min optik var en koldkriger et frihedselskende 
menneske, der var parat til at forsvare sin egen frihed, og 
ønskede at give andre de samme muligheder – også bor-
gerne i de lande, der udgjorde en trussel mod os.

Derfor er det engang imellem vanskeligt at forklare ung-
dommen i dag, hvorfor følelserne var så stærke den dag 
i november 1989, da porten i Muren blev lukket op, og 
mennesker fik mulighed for at bevæge sig ud i friheden 
uden at frygte for skud og slag.

Den eufori, min generation af gamle koldkrigere følte  
i 1989 og tiden derefter, gjorde os måske en smule naive. 
Vi troede virkelig, at nu gik det mod bedre tider. Og det 
gjorde det da også længe. Vi oplevede friheden brede 
sig i Østeuropa, den tyske forening, balternes frigørelse, 
 Sovjetunionens opløsning – og den “nye verdensorden” 
med fælles aftalte spilleregler om, hvordan stater skal 
opføre sig overfor hinanden og deres borgere.  

I dag er virkeligheden en anden. Spillereglerne er brudt, 
mest dramatisk med erobringen af Krim og krigen i Øst-
ukraine. Der er skabt tvivl om værdien af internationale 
aftaler og forpligtelser. Og tvivlen vokser også frem i 
vores egen del af verden.

Dét havde jeg ikke troet, jeg ville komme til at opleve – 
den aften i november 1989…
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Da Berlinmuren endelig faldt, og tusinder af glade 
østberlinere væltede over grænsen, kom det som en stor 
overraskelse. Om aftenen den 9. november 1989 sad jeg 
på Hotel d’Angleterre i København og spiste middag med 
den marokkanske udenrigsminister. Der kom pludselig 
besked fra Udenrigsministeriets vagthavende om, at der 
foregik noget spændende i Berlin – så jeg tog til ministe-
riet og fulgte begivenhederne herfra.

Kun en måned tidligere, den 9. oktober, havde min kone 
og jeg været til middag hjemme hos min vesttyske 
kollega i Bonn, Hans-Dietrich Genscher. Han fortalte om 
sit besøg på den vesttyske ambassade i Prag få dage tid-
ligere, hvor mange tusinde østtyskere havde søgt tilflugt, 
mens de søgte om udrejsetilladelse til Vesttyskland. 
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Det europæ

iske forår – og efterår?
I 1989 bliver det forår i Europa. De tunge stre-
ger, der markerede kolde grænser, bliver visket 
ud, og visionen om et forenet europæisk fælles-
skab er inden for rækkevidde – med EU som 
blå-gul bannerfører.

I starten af 90’erne dominerer håb, drømme 
og forventninger vores kontinent. I København 
åbner Café Europa i 1989 som en hyldest til et 
mangfoldigt og frit Europa, og det officielle 
punktum på Den Kolde Krig bliver sat ved en 
konference om europæisk sikkerhed og sam-
arbejde i den danske hovedstad i 1990.

Men hvordan er det gået med drømmene 
om europæisk forening og fællesskab siden da? 
For tiden mødes vi af overskrifter om et EU og 
et Europa præget af krise, om (br)exits og for-
nyet splittelse. Det lader til, at den stærke natio-
nalstat vinder frem, mens det fælles europæiske 
projekt svækkes. Der bliver igen tegnet streger 
på Europa kortet, der adskiller mere, end de for-
ener. Skal vi til at gentænke, hvad det er, vi vil 
med samtidens Europa? Hvad skal det kunne? 
Og hvem skal få os derhen?

Vi panorerer ud over 30 års europæisk his-
torie – fra 1989 til 2019 – og betragter kontinen-
tets udvikling og aktuelle tilstand. Hvad er der 
sket med den europæiske selvforståelse og det 
europæiske projekt? Hvorfor blev det ikke, som 
vi troede? Og hvad var det egentlig, vi håbede 
på? Befinder vi os i Europas efterår på vej mod 
en isnende vinter – eller er vi tværtimod på vej 
mod en ny europæisk renæssance?

Du kan blandt andet opleve:

SALON: Samtidskunstens 
 politiske vending efter 1989                                                           
11/9 kl. 17-18.30
Paneldebat om samtidskunstens politiske 
udvikling efter Murens fald med Henrik 
Kaare Nielsen, Kaspar Colling Nielsen, Tone 
Olaf Nielsen og Mette Sandbye. 
Kunstforeningen GL STRAND

Vesten mod Vesten –  Europa  
i oprør med Rune Lykkeberg                                                    
11/9 kl. 19-20                                                                                                                                  
Med udgangspunkt i sin seneste bog under-
søger Rune Lykkeberg Europas historie 
og betragter både fremgang og forfald set 
gennem populærkulturen.
Thorvaldsens Museum

FAD OG FOREDRAG: 
Fra kold krig til krig                                                                                 
12/9 kl. 17-19 
Velskænkede fadøl og velformidlede pointer 
om det radikalt forandrede trusselsbillede, 
der kendetegner nutidens konflikter set i 
forhold til Den Kolde Krig. 
Krigsmuseet

Hans Engell: Murens fald 
og det europæiske forår                                                                      
18/9 kl. 19-21 
Et indblik i det storpolitiske maskinrum i 
tiden op til og efter Europas genforening 
med tidligere forsvars- og justitsminister 
Hans Engell.
Gentofte Hovedbibliotek

Morgensalon på Café Europa: 1989 –  
et skelsættende år i Europa historie
19/9 kl. 8.30-9.30 
Café Europa 1989 danner rammen om et 
foredrag med tysklandskorrespondent for 
Berlingske Lykke Friis, der med udgangs-
punkt i sin nye bog ’Håbets Europa i 89 
billeder‘ gør status over Europas udvikling 
de sidste 30 år.
Café Europa 1989

VEGA|ARTS: Europa 1989–2019                                                                                                  
20/9 kl. 20
Fredagsstemning med drinks, dans og 
fordybelse, og hvor kunstnere og musikere 
giver deres personlige fortolkning af at være 
en del af en europæisk bevidsthed i dag. 
VEGA

Fra 80’erne til fremtiden 
(del 1) – Science and Fiction                                                              
14/9 kl. 14  
Forfatter Kaspar Colling Nielsen og histori-
ker Dino Knudsen trækker tråde fra 80’ernes 
mur gennem Europa til nutidens afgræns-
ninger med udgangspunkt i romanen ‘Det 
europæiske forår’. 
Bibliotekshuset på Rodosvej

19891989

Læs meget mere om ovenstående arrange-
menter og de mere end 150 oplevelser, som 
festivalen byder på i programoversigten fra 
side 42.

Foto fra ‘Håbets Europa i 89 billeder‘
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Med farmors anekdoter og W. B. Yeats’ 
strofer i bagagen betragter Adam Holm 
det europæiske kontinents historie og 
erkender, at vi måske i højere grad skal 
se 80 end 30 år tilbage for at forstå de 
forandringer, der præger Europa i dag.

fredelige revolutioner boblede optimismen på en måde, der 
blot tre årtier senere henstår i et nærmest drømmeagtigt skær 
og forekommer utænkeligt i dag. 

Forfattere og filosoffer, som havde siddet bag lås og slå 
under de kommunistiske magthavere, blev udpeget til poli-
tiske ledere og fik ministerposter. Retfærdigheden skete 
fyldest. Den amerikanske historiker Francis Fukuyama men-
te, at vi var kommet til ʻThe End of History’; mennesket 
havde været igennem alle tænkelige sociale og politiske 
eksperimenter, mange af dem med voldsomme konsekven-
ser, og nu, langt om længe, var vi kommet til den logiske 
finale: det åbne, liberale samfund. 

Det var dengang. I dag skal vi blot kaste et blik ud ad vin-
duet for at konstatere, at gamle værdier og sandheder er 
under pres eller i bogstaveligste forstand falder fra hinan-
den. Den politiske nationalisme, som vokser frem rundt 
om på det europæiske kontinent (og i USA), udfordrer de 
etablerede rammer for den vestlige verdensorden, sådan 
som vi har kendt den siden 1945. 

Vi er vidner til et systemskifte i magtens placering. Proces-
sen er voldsom og kaster lange skygger af sig i kampen 
om den globale rangorden mellem USA og Kina og med 
Rusland på sidelinjen. 1989 er ved at blive et falmet minde  
i scrapbogen. Nervøsiteten har atter fået gunstige trivsels-
kår i Europa og med den følger sortsynet.

Til den britiske avis The Guardian udtalte Salman Rushdie 
i januar i år: “Europa befinder sig i en større fare end på 
noget andet tidspunkt i de sidste 70 år”. De sidste 70 år! 
Det er hele den kolde krig med stormagternes våbenkapløb, 
ideologiske konfrontationer, atomtrusler, stedfortræder-
krige og etniske udrensninger i Eksjugoslavien, som efter 

Adam Holm (f. 1969) er historiker og 
journalist. Tidl. vært på ’Deadline’ på DR2. 
I dag freelance med tilknytning til P1 og 
Weekendavisen. Har udgivet flere bøger 
blandt andet 'Endesta tion Europa'.

Er vi  tættere

1939
end 1989?

på
Vi er alle sammen vidner til historien og oplever den nogle 
gange i sin mest tilspidsede, dramatiske og løfterige ud-
gave. Min farmor fortalte engang, hvordan hun begyndte at 
ryste og føle halsen snøre sig sammen, da hun 1. september 
1939 hørte om Hitler-Tysklands overfald på Polen. Hun 
fornemmede instinktivt, at det ville få betydning for både 
hendes eget og mange andres liv. Min farmor fik ret i sin 
ængstelse. Nazisternes angreb var startskuddet til fem års 
blodig krig, som lagde Europa i ruiner og kostede millioner 
af mennesker livet.  

I 1989, halvtreds år senere, stod Europa igen på tærsklen 
til en epokegørende begivenhed. Men denne gang en be-
givenhed, der resulterede i millioner af menneskers frihed. 
Efter måneders protester slog en gruppe DDR-borgere 
i  november 1989 hul i den lange betonmur, der adskilte 
Berlin i et kommunistisk Øst og et demokratisk Vest. 

Året forinden havde jeg været på gymnasietur til Østberlin 
for at se nærmere på den såkaldte ʻvirkeliggjorte socialisme’. 
Det var ikke et kønt syn – eller nogen rar duft, for den sags 
skyld. En ram lugt af koks hang i luften, og hvor vi hjemme-
fra var vant til butikker med et stort opbud af varer og 
blin kende lygter, virkede handelslivet glansløst og nærmest 
udslukt. Vi forlod imidlertid den grå by med det indtryk, at 
systemet virkede velforankret og solidt. Blot et lille år senere 
sank Muren i grus, og Jerntæppet blev pillet ned. Historiens 
hjul bevæger sig nogle gange med rasende hast. De fore-
gående årtiers militarisering og fjendtlighed blev afløst af en 
berusende fremskridtsoptimisme. I slipstrømmen af Europas 

Rushdies opfattelse overgås af nutidens krise. Han ligger 
“søvnløs af ængstelse” over, at idéen om Europa som et 
fristed for menneskerettigheder, demokrati og ligestilling 
er ved at blive forkastet. 

Samme uro har grebet den franske filosof og intellektuelle 
aktivist, Bernard-Henri Lévy. Han ser en række europæi-
ske lande, som lader hånt om fortidens rædsler, lande, som 
er kendetegnet af uro, opbrud, desillusion, antisemitisme, 
social ulighed og højrepopulistiske bevægelser. Som Lévy 
har sagt: “Faktum er, at antieuropæerne, som kræver grænse -
kontrol, tvang, udvisninger og meget andet restriktivt, er 
på fremmarch. Og den fremmarch fører desværre tilbage”.

ʻTilbage’ betyder ikke, at vi genoplever 1930’erne, blot 
i en ny forklædning. De demokratiske institutioner står 
stærkere i dag, og de europæiske storbyer er ikke befolket 
af millioner af demobiliserede krigsveteraner, der tørster 
efter revanche og retfærdighed for tabte landområder.  
Men lige som i mellemkrigstiden har vi udsigt til massive 
kriser, der ikke uden videre lader sig trylle væk. Klima og 
migra tion vil udfordre vores samfund eftertrykkeligt  
i årene, der kommer. Med vind i sejlene til den nationa-
listiske dags orden og et EU i indre splid, er der grund til 
at være på vagt. 

I den forandringstid, vi gennemlever, medbringer vi to 
epokegørende erfaringer i vores mentale bagage; krigen 
1939-1945, som druknede os i blod, og forandringerne 
1989-1991, der gjorde en ende på årtiers undertrykkelse. 

Dét spørgsmål, der presser sig på, er, om vi i dagens 
 Europa er tættere på 1939 end 1989. Vi står ikke umid-
delbart foran nye krige på kontinentet, men vi står heller 
ikke umiddelbart foran mure, som væltes. Tværtimod. 
Nye pigtrådshegn og grænsebomme er kommet til.

Mark Twain har engang sagt, at historien aldrig gentager 
sig, men den rimer. Måske er det derfor, at mange i disse 
år synes at have genopdaget W. B. Yeats’ berømte digt 
ʻThe Second Coming’, skrevet kort efter Første Verdenskrig: 

Things fall apart; the centre cannot hold; 
Mere anarchy is loosed upon the world,
The blood-dimmed tide is loosed, and everywhere
The ceremony of innocence is drowned;
The best lack all conviction, while the worst
Are full of passionate intensity.

Det var i øvrigt min anglofile farmor, der introducerede 
mig til disse strofer. Hun forstod relevansen dengang.  
Det gør vi desværre også i dag.
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1989 rimer på storpolitik, Sovjet og Mauerfall. 
Men 1989 var også året hvor De Grønne Bude 
indtog Københavns gader, Schlüter ʻfejede 
 noget ind under gulvtæppet’, Blekingegade-
banden blev lagt i håndjern, og vi fik baller 
af stål med fitness-dronningen Charlotte Bir-
chow. I ʻ89 trækker vi i BALL-trøjen og de 
perfekt forvaskede Levi’s-jeans, spiller på den 
spritnye Game Boy og drikker Pisang Ambon 
til lyden af Rick Astley, New Order, Rockers 
By Choice eller måske til tonerne fra det de-
buterende amerikanske grungeband med en 
vis hr. Cobain i front.

I 1989 ser en lang række teknologiske 
landvindinger dagens lys. Moto rola sendte 
 MicroTAC’en, den første trådløse klaptelefon, 
på gaden, og Tom Berners-Lee introducerede 
de tre signifikante w’er, der lagde fundamentet 
for de næste 30 års høj potente digitaliserings-
kurs. 1989 var også året, hvor Taylor Swift, 
verdens største youtuber, PewDiePie og en hel 
generation af millennials med DIY-mentalite-
ten i blodet, kom til verden. En generation, for 
hvem den 11/9 nok i højere grad end den 9/11 
står som et nærværende  historisk vendepunkt. 
Men hvem er de egentlig, årgang 89 eller 
 Generation Post-mur?

Her zoomer vi ind på de værker, genstande, 
ideer og personer, der kom til verden i 1989. 
Hvordan smagte, lød og duftede ʻ89? Hvordan 
så København ud? Og hvorfor genbesøger 
 yngre generationer netop nu det neonfarvede 
årtis æstetik, fantasi og kompromisløshed? 

Du kan blandt andet opleve:

Deja-vu til bananasplit
6/9-22/9 kl. 12-15.30 og 17-21.30 
Invitér dine smagsløg 30 år tilbage i tiden 
med Skovshoveds særlige firserinspirerede 
treretters-menu bestående af rejecocktail, 
oksefilet og selvfølgelig bananasplit.
Skovshoved Hotel

Husker du 1989? Erindringer fra et 
skelsættende år
12/9 kl. 15
En udenrigsminister, en overborgmester og 
en københavner, der blev gift på rådhuset i 
1989, deler alle deres personlige historier 
fra 1989 – både af den lokale, politiske og 
dagligdags slags. 
Københavns Stadsarkiv 

KIB Talking/Seinfeld
15/9 kl. 15-17 
Kulturskribent Torben Sangild og tv-ekspert 
Frederik Dirks Gottlieb i samtale om verdens 
bedste komedieserie, der ramte sendefladen 
første gang i 1989. 
Kulturhuset Islands Brygge 

Stemmer efter Muren: Ida Holmegaard
17/9 kl. 16.30-17.30
Én ud af en række eftermiddagsoplæsning-
er og efterfølgende samtaler med yngre 
forfattere, der alle er født i en verden uden 
mur og kold krig – eller hvad?
Københavns Hovedbibliotek 

Silent Disco – hitparade fra 1989
18/9 kl. 20 
Udendørs Silent Disco på en asfaltplet i hjer-
tet af Nørrebro - med masser af firserhits og 
farverige musikvideoer projiceret op på den 
gule gavl på Ravnsborggade. 
Videomøllen

Bag murene i Gormsgade: 80’er-byg-
geri, boligdrømme og beboerdemokrati
18/9 kl. 17-19 
Tag med på en kulturhistorisk vandring til-
bage til fattigfirserne i et lejlighedskompleks 
i hjertet af Nørrebro, der stod indflytnings-
klar i 1989. 
Gormsgade 5 

If I Could Turn Back Time – Musik-
banko som i ‘89
19/9 kl. 20-22 
Musikbanko hvor tallene er skiftet ud med 
sangtitler fra de største firser-darlings som 
Anne Linnet, Thomas Helmig, Madonna, 
 Prince, Tears for Fears, Cher og mange andre. 
Folkehuset Absalon 

EM i Tetris – den udødelige 80’er- 
klassiker
20/9 kl. 15-18 
Europamesterskab i det ikoniske spil Tetris, 
hvor strategi, reaktionsevne, hånd- og 
øje-koordination er afgørende for at vinde. 
ENIGMA – Museum for post, tele og 
 kommunikation

19891989

Læs meget mere om ovenstående arrange-
menter og de mere end 150 oplevelser, som 
festivalen byder på i programoversigten fra 
side 42.



W
OR

K 

BI
TC

H!

Generation Post-mur

Et portræt af



Golden Days 2019 Golden Days 2019

20 21

Made in 1989Made in 1989

Party in France?
You better work bitch, you better work bitch
Now get to work bitch!

Det er svært at forestille sig større ideologisk overtydelig-
hed. Du skal begære, du skal forbruge, og derfor skal du 
arbejde.

Det er på den måde ironisk, at nummeret var Britneys 
come back-hit efter en massiv nedtur. Hun prædiker for den 
ideologi, der har ødelagt hende. 

Da sangen udkom var Britney definitivt trådt ud af sin rolle 
som lillepige-begærsobjekt. Videoen iscenesætter hende i 
stiliseret dominatrix-æstetik. Hun rebrander sig selv som 
slavepisker. Når den purunge kvinde bliver bare lidt ældre 
og dermed står i fare for at miste sin markedsværdi, er hen-
des eneste udvej selv at svinge pisken for den ideologi, der 
ellers ville have kasseret hende. Samtidig har Britney det 
jo helt tydeligt ad helvede til. Billedet på den amerikanske 
drøm er et mareridt.

Vi er ikke alene blinde for vores egen kulturs propaganda – 
vi er med til at skabe den hver dag i vores selvfremstilling. 
Det er vores arbejde. Britneys arbejde er at være Britney. 
Hun er et forvarsel om, hvad der kan vente os alle sammen: 
en verden, hvor der ikke er andet tilbage end præstationen, 
hvor ens identitet er reduceret til en vare, et firma, et brand. 
Hvor der ikke er noget tilbage, som ikke skal konkurrere 
på markedsvilkår for at have ret til at eksistere.

Vi efterstræber nogle idealer, der er umulige at leve efter.  
I en form for kollektiv ulykkelig selvkærlighed. Vi skaber 
et idolbillede af os selv og tilbeder det. Skammen tager 
bolig i det vakuum, der findes mellem idolbilledet og den 
stadig mere uhåndgribelige følelse indeni. Hvis vi lider, 
kalder vi det stress og angst og depression – noget, der 
skal løses som vores eget individuelle problem.

Engang udgjorde paparazzierne en personificering af den 
udbytning og overvågning af menneskets idoldyrkelse, 
som samler os, men nu er det mellemled fjernet. Vores 
trang til at se andres opstigninger og fald er ikke forsvun-
det – måske kan man sige, at den på makaber vis er blevet 
demokratiseret. I 90’erne kunne vi pege fingre ad den 
hensynsløse sladderpresse og den opmærksomhedsøkono-
miske grådighed. Nu er vi selv uadskilleligt ofre og bødler.

Vi scroller ned over en strøm af nyheder, memes, person-
lige anekdoter og politiske opråb. Det hele optræder i 
visuel kontinuitet, men har ikke en meningsfuld sammen-
hæng. Den kollektive fortælling består af kortere og 
kortere loops, der kan klippes sammen på kryds og tværs. 
På den måde vænner vi os til, at der ingen klar grænse er 
mellem virkelighed og fiktion: Fiktive figurer træder ud 
i virkeligheden og ind på virkelige, magtfulde domæner. 
Og virkeligheden har tilsyneladende ingen konsekvenser, 
i hvert fald ikke nogen, man kan regne med eller kan være 
herre over. Virkeligheden er magtesløsheden. 

I takt med at jorden bliver mere og mere ubeboelig og livet 
mere og mere uudholdeligt, flygter vi ind i fiktionen og 
forvandler os selv til idéer. Vi kan ikke blive hængende dér 
for længe uden helt at forsvinde. 

Det er så fristende at overgive sig til dystopiske fantasier, 
men vi står også med en unik mulighed for at skabe nye 
og bedre samfundsformer. Derfor må vi forsvare den fore-
stillingsevne, som skal føre os videre, ikke bare sælge ud af 
den for illusionen om tryghed. Vi har et ansvar, som ingen 
voksne har givet os forudsætningerne for at tage. Vi er den 
sidste generation, der kan huske verden uden internettet.  
Vi bliver nødt til at holde os vågne.

Jeg voksede op i 90’erne i et sorgløst vakuum, hvor skel-
let mellem pop og kunst, autenticitet og ironi var i frit fald. 
Popbandet Aqua approprierede tomheden som en karika-
tur, men mistede ironien undervejs: Det var ikke længere 
muligt at skelne karikatur fra oprigtighed. 

Da Berlinmuren faldt, faldt det, der definerede vores iden-
titet, også fra hinanden. Der var ikke længere noget Øst og 
Vest, os og dem, kun os – i en postideologisk virkelighed 
af popmusik og Push Pops. Musikvideoer var farvestrå-
lende opvisninger i konceptualiseret personlighed. Hvilken 
Spice Girl er du? 

Alt var reklamer, og det virkede latterligt og gammel-
dags at kritisere det. Grænseløshedens utopi var blevet til 
virkelighed. 

Vi var aldrig ideologifri. Vi mistede bare den kontrast, der 
gjorde ideologien synlig for os. Den kom til at fremstå som 
natur. Som noget, der ikke kunne være anderledes. 

Og hvilken ideologi er det så?

Den er perfekt opsummeret i et af min ungdoms mest de-
finerende kunstneres hovedværker, nemlig Britney Spears’ 
nyklassiker ‘Work B**ch’:

You want a hot body? You want a Bugatti?
You want a Maserati? You better work bitch
You want a Lamborghini? Sippin' martinis?
Look hot in a bikini? You better work bitch
You wanna live fancy? Live in a big mansion?

Syntetisk slik og  tegne -
seriebands. Eini Carina 
tegner et portræt af    
g ene rationen, der  vok-
sede op i den post  ideo-
logiske efterglød fra 
Murens fald.  

You want a hot body?  
You want a Bugatti?

You want a Maserati?  
You better work bitch

You want a Lamborghini?  
Sippin' martinis?

Look hot in a bikini?  
You better work bitch
You wanna live fancy?  
Live in a big mansion?

Party in France?
You better work bitch,  
you better work bitch

Now get to work bitch!

        – Britney Spears

Eini Carina (f. 1987) er skribent, debattør og 
 ud dannet manuskriptforfatter fra filmskolen  
Super16. Modtog i 2014 Danske Dramatikeres 
Talentpris. Skriver blandt andet om popkultur,  
film, feminisme og seksualitet for Information  
og Politiken. 
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I 80’erne før Murens fald er grænserne truk-
ket skarpt op. En verden af kontraster. Reagan 
kalder Sovjet unionen ‘The Empire of Evil’, og 
troen på fremtiden og samhørigheden smuldrer. 
De ideologiske sandheder tilbyder ikke længere 
fyldestgørende forklaringer i en splittet verden. 
Årtiets zeitgeist er præget af smerte og længsel 
efter det sanselige. Weltschmerz i sin reneste 
form, om man vil.

Kunsten vender sig mod overfladen og 
æstetikken, og postmodernisterne længes efter 
kærligheden og virkeligheden, mens de for taber 
sig i virvaret af de sanselige indtryks uende-
lighed. Men i mulden af splittelsen og tabet af 
mening gror også de romantiske drømme, der 
overskrider fornuften og gør plads til følelserne 
og det mellemmenneskelige. 

I september 1989 rejser 3.500 unge danske-
re til Sovjetunionen i et forsøg på at bygge bro 
mellem Øst og Vest. Direkte gennem ideologier-
nes barrierer – med hjertet i halsen og troen på, 
at mennesker væbnet med kunst og kultur fak-
tisk kunne gøre en forskel. Den aktivistiske Next 
Stop Sovjet-bevægelse reflekterer på mange 
måder 80’ernes uselviske idealer og drømme for 
fremtiden. 

Men var det, fordi de besjælede havde  noget 
at reagere mod, at visioner og følelser fik både 
ord og vinger?

Hvad drømmer vi om i dag? Og hvad er 
værd at kæmpe for? I vores navlebeskuende, 
autobiografiske og ensomme virkelighed kan 
det virke som om, at vi har stækket fantasiens 
og drømmenes vinger – og mistet modet til at 
skride til handlinger, der rækker ud over ‘likes’ 
på Facebook. Måske vi skal prøve at turde lidt 
mere? Og drømme lidt større?

Du kan blandt andet opleve:
80’er-aktivisme og østeuropæisk  øl: 
Next Stop i Gorki Park                                                    
13/9 kl. 17-18
Kom med en tur bag Jerntæppet, når tidlige-
re Next Stop-aktivist Kresten Thomsen for-
tæller om sine oplevelser i 80’ernes Sovjet. 
Gorki Café-Bar

LØRDAGS.DOK: Strunge – ̒ Væbnet 
med ord & vinger’                                                              
14/9 kl. 10.30-13
Dokumentarfilm fra 2017 om én af 80’er- 
generationens største koryfæer, digteren 
Michael Strunge, med introduktion af 
instruktøren bag, Torben Skjødt Jensen.
Gentoftegade Bibliotek

Filmengle på himmelflugt i  
Vor Frue Kirke                                                                                  
14/9 kl. 21 
Visning af Wim Wenders mørkromantiske 
sort-hvid film ’Der Himmel über Berlin‘ om 
to trenchcoat-klædte skytsengle i Berlin 
blandt Thorvaldsens smukke marmorsta-
tuer og storladen arkitektur i Vor Frue Kirke.                             
Vor Frue Kirke

Next Stop Arbejdermuseet                                                                                                         
21/9 kl. 18-22 
Historier fra centrale aktører bag den idea-
listiske ungdomsorganisation Next Stop 
Sovjet, der i 1980’erne rejste til Sovjet for at 
nedbryde fordomme på tværs af Jerntæp-
pet med kunst, musik og happenings.                                                                                                             
Arbejdermuseet

Litterær teleforbindelse til 
den anden side af Jerntæppet                                                  
6/9-22/9 i bibliotekets åbningstid. 
Telefonboks med direkte forbindelse til 
80’ernes larm og rastløshed i Berlin, ikoniske 
storbydigte af Michael Strunge og F. P. Jac, 
samt nye digte af Pia Tafdrup og Pia Juul.
Roskilde Bibliotek 

’Ballon’: Flugten fra Østtyskland                                                                                                
22/9 kl. 19 
Filmisk drama baseret på den sande historie 
om en families ballonflugt fra Øst- til Vest-
tyskland. Skandinavien-korrespondent for 
Frankfurter Rundschau, Thomas Borchert, 
introducerer. 
Grand Teatret 

SUPERFLEX og Peter Adolphsen: 
Fra atomangst til klimadepression                                   
20/9 kl. 20 
Oplæsning af sci-fi forfatteren Peter 
Adolphsens ’Jordens tale til menneske-
heden’ i SUPERFLEX’ fremtidsdystopiske 
udstilling ’It is not the end of the world’.
Cisternerne 

19891989

Læs meget mere om ovenstående arrange-
menter og de mere end 150 oplevelser, som 
festivalen byder på i programoversigten fra 
side 42.
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 Vi har brug for én,  
 der er villig til  

 at stikke fingeren 
  i såret

Markus Floris Christensen (f. 1989) er ph.d.- 
studerende ved Europa-Universität Flensburg  
og medlem af det internationale fællesskab 
Arbeit an Europa, der ønsker at styrke den 
europæiske kulturarv. 

Simon Strauss (f. 1988) er tysk forfatter og 
 teaterredaktør ved Frankfurter Allgemeine 
 Zeitung. Pustede nyt liv i den tyske romantik 
med sin debutroman ’Syv nætter’ fra 2017,  
som vakte stor debat i Tyskland. 
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frem, og at jeg blev forført af dette narrativ. Med tiden 
tog opti  mismen dog en hel del af. Jeg spørger Strauss, om 
lignende fortællinger bjergtog ungdommen i Tyskland på 
samme måde:

“Jeg var ikke optimist, men jeg havde en følelse af, at jeg 
kunne gøre, hvad jeg ville. Jeg var med til at starte skole-
avisen, jeg gik i teatret og deltog i debatarrangementer, 
hvilket selvfølgelig også er et udslag af, at jeg kommer fra 
en privilegeret baggrund. Verden var noget, jeg så på med 
et nysgerrigt blik. Der var mange ting, jeg kunne gøre, og 
alt var muligt. Dét har ændret sig nu. I dag fokuserer vi på, 
hvad vi ikke bør gøre, og hvad vi ikke må sige. Jeg husker 
begyndelsen af det 21. århundrede som en periode, hvor 
alt stod åbent, og hvor alt kunne udforskes, og jeg var især 
interesseret i Europa og den europæiske historie”.

Allerede som teenager fatter Strauss altså interesse for 
Europa. En interesse, der har fulgt ham ind i voksenlivet, 
hvor han for et par år siden var med til at stifte Arbeit an 
Europa – et “Denk-initiativ” for yngre intellektuelle, der 
arbejder på at undersøge, hvad der binder Europa sammen 
kulturelt og åndeligt. I det hele taget er det kendetegnende 
for Strauss, at han interesserer sig for dét, der ikke kan 
begribes inden for rammerne af den økonomiske rationa-
litet. Det er åndens kræfter – ikke fornuftens regimente – 
der udgør omdrejningspunktet. For en stund vender vi dog 
tilbage til det Tyskland, som Strauss så udvikle og forene 
sig, mens han selv gik fra teenager til ungt voksent men-
neske. Et samfund, der både var præget af stor økonomisk 
fremgang, men også en omsiggribende åndelig udmattelse:

“Jeg voksede op i Merkels periode, og det var grundlæggen-
de en tid med fred og fordragelighed. For majoriteten var der 
ingen sociale eller økonomiske konflikter. Merkel beskyttede 
os og fungerede som et skjold, men hun drænede os også 
for energi. Merkel lykkedes med at sikre stabilitet, men 
hun lykkedes også med at tæmme debatten. På et mentalt 
plan havde tiden under Merkel konsekvenser. Lidenskaben 
blev fortrængt, og vi lever nu i et hypersensitivt terapisam-
fund, hvor det gælder om at fremkalde undskyldninger og 
beklagelser. Vi er midt i en identitetspolitisk tidsalder, hvor 
det gælder om at pointere, at man tilhører den ene eller den 
anden identitet. Vi er ekstremt selvfikserede, og der findes 
ikke længere et offentligt rum, hvor debatten kan udfolde 
sig frit. I 70’erne handlede det om at være solidarisk med 
arbejderklassen eller Vietnam. I dag handler det kun om én 
selv og om at få andre til at sige undskyld”.

Men hvorfor er det gået sådan? Er selvfikseringen et resul-
tat af den teknologiske udvikling, der har omkalfatret den 
men neskelige livsverden siden ʻ89? Jeg spørger Strauss, 
om han vil give den tysk-koreanske filosof Byung-Chul Han 
ret, når han hævder, at individet i dag er fanget i et narcis-
sistisk inferno, som understøttes af det digitale:

“Vi lever i en tid, der er ekstremt rig på alting. Vi har 
adgang til alt gennem internettet. Vi har på mange måder 
en kulturel rigdom, som vi aldrig har haft før, men på de 
indre linjer går det dårligere og dårligere. Vi har tabt vores 
evne til indføling. Vores bevidstheder er blevet kidnappet 
af vores digitale redskaber. Det er stort set umuligt at gen-
nemleve en dag uden at kigge på sin telefon. Det har den 
konsekvens, at vi har sværere ved at bruge fantasien. Vi 
har sværere ved at være fantasifulde, når vi har adgang til 
alting gennem vores mobiltelefoner. Det er den store fare 
ved den digitale modernitet: Vi mister forestillingskraften. 
Das Erhabene fordamper. Vi blev født ind i postmodernite-
ten og idéen om demokratiets store sejr. Vi befinder os nu 
i den digitale modernitet, hvor transparens er kodeordet, 
og hvor vi alle lader os kidnappe. Der er en rigdom, men 
der er også en trussel i samtiden. Hvis vi mister forestil-
lingsevnen, er kunsten truet”. 

I foråret 2018 læste jeg den tyske debutant Simon Strauss’ 
roman ʻSieben Nächte’ i én lang, indfølende rus. Det var 
længe siden, jeg havde læst et samtidslitterært værk, der gik 
i blodet med et sådant svirp. Her var endelig en jævnald-
rende skribent, der turde bekende sig til traditionen uden 
at skamme sig over den romantiske rekurs. Én, der først 
og fremmest anskuede angsten og længslen og de eksi-
stentielle grundspørgsmål som litteraturens kardinalpunk-
ter, og som ikke var bleg for at fremhæve æstetikken på 
bekostning af etikken. Her var en udgivelse, som pegede 
tilbage i historien for i samme bevægelse at pege frem mod 
en ny måde at betragte samtiden og fremtiden på. Det var 
litteraturens grundlæggende kræfter, der var på færde: 
en fornemmelse af bevægelse og fortætning i forholdet 
mellem forfatter, tekst og læser. 

Da jeg havde læst bogen færdig, stod det klart, at jeg måtte 
i kontakt med forfatteren. I juli måned samme år mødtes 
jeg med Strauss i Rom på en restaurant ved grænsen til 
Vatikanstaten. Det havde været ulideligt varmt i løbet af 
dagen, men om aftenen gav himlen slip, og den høje stem-
ning omkring bordet tog til i en kulisse af torden og lyn. 
Götterdämmerung på grænsen til Vatikanet. Et åndsfælles-
skab tog her sin begyndelse.

Under samtalen kom Strauss og jeg blandt andet ind på de 
fællestræk, der kendetegner den generation, vi begge til-
hører. Én af de afgørende årsager til, at ʻSyv nætter’, som 
bogen hedder på dansk, gjorde et så eftertrykkeligt indtryk 
på mig, var, at den i høj grad talte til mit umiddelbare 
ståsted i livet – og til den generation, jeg er en del af. En 
generation, der er vokset op i 90’erne, 00’erne og 10’erne. 
Årtier der gennemgående var præget af bekymringsløs 
velstand, globaliseringsoptimisme – og af mantraer som: 

Her bliver spørgsmålet om litteraturen påtrængende.  
Den tyske litterat Ulrich Greiner har skrevet, at littera tu-
ren udgør et særegent arkiv, der opsamler og opbevarer 
forandringer i følelseskulturen. Jeg introducerer billedet 
for Strauss og spørger til, hvilken rolle litteraturen spiller 
for generationen efter Murens fald. Kan litteraturen bidrage 
til at bearbejde historien og fremkalde en ny, national 
 elvforståelse? 

“Litteraturen har i den grad kapaciteten til at forene men-
nesker med forskellige baggrunde. I dag møder jeg folk, 
som enten definerer sig som østtyske eller vesttyske, hvil-
ket er et tegn på, at foreningen ikke har været så altomfat-
tende, som man havde håbet. 

Litteraturen har potentialet til at skildre hverdagshistorier 
fra livet før Murens fald. Vi har brug for at fortælle hver-
dagshistorierne fra henholdsvis Øst og Vest. Det er bedre 
at lytte til litteraturens historier end at lytte til politikere  
i et talkshow. I Tyskland har vi brug for en Houllebecq – 
én, der er villig til at stikke fingeren i såret. Vi har den her 
historie om, at alt er en stor succes siden ʻ89, men vi har 
også et væld af ødelagte liv, som litteraturen har mulighed 
for at indfange. Det handler om at genfremkalde den histo-
riske atmosfære – man skal være villig til at gå i ét med 
smerten – og det er litteraturen et enestående redskab til”.

Da jeg lægger på efter samtalen, er jeg håbefuld. Littera-
turen har stadig en kapacitet til at fastholde erkendelses-
dynamikken mellem fortiden og samtiden – og fremtiden 
behøver ikke at strande i fantasiløs udmattelse. På et 
tidspunkt må det gå op for vores generation, at den eksi-
stentielle fred og de dybe erkendelser ikke er at finde på 
sociale medier. Indfølingen vender tilbage, når vi bryder 
ud af det narcisstistiske inferno og opgiver den stadige 
kamp om at manifestere os i den digitale realitet. Håbet 
består i den poetiske tilbagetrækning og i hengivelsen til 
de historier, der går forud for vores egne.

Markus Floris Christensen 
 finder åndsslægtskab med den 
tyske forfatter og samfunds-
revser, Simon Strauss, når de 
taler om, hvordan litteraturen 
kan belyse fortidens storpoli-
tiske og kulturelle traumer.

“Du kan blive, hvad du vil”. Vi er født i overgangen til den 
digitale modernitet, hvor man husker tiden med modemkabler 
og brevåbnere, men hvor man også er blevet opslugt af det 
digitale – det ene teknologiske redskab er løbende blevet ud-
skiftet med det andet, uden at man har skænket det en tanke 
og spurgt: Har vi egentlig brug for dette?

En dag i maj ringer jeg til Strauss. Jeg har sat ham i telefonisk 
stævne for at tale om, hvordan han ser tilbage på sin opvækst 
og ungdom i det forenede Tyskland, der indtil året efter hans 
fødsel var delt i et Øst og et Vest. Derudover vil jeg også 
høre ham om, hvordan han anskuer samtiden og litteraturens 
potentiale til at bearbejde fortiden og forme fremtiden. Jeg 
lægger ud med at spørge ind til, hvordan han husker sin barn-
dom i 90’erne og sin tidlige ungdom i 00’ernes Tyskland: 

“Jeg voksede op i Charlottenburg, som er et privilegeret 
område i det tidligere Vestberlin, og jeg kan ikke påstå, at jeg 
mærkede det store til de forandringer, der var indtrådt med 
Murens fald. Jeg husker, at der var en sø, hvor bøjerne stadig 
adskilte Øst fra Vest, men ellers virkede det som om, at 
spørgsmålet om Øst og Vest aldrig havde været presserende 
i Vestberlin. Spørgsmålet eksisterede på det nærmeste ikke. 
Senere flyttede vi østpå, og dér legede jeg med jævnaldren-
de, der var opvokset i DDR. De havde navne som Nancy og 
Dennis, hvilket var karakteristisk for børn i DDR. Forældrene 
gav deres børn amerikanske navne for at give dem et mere 
vestligt udtryk. Men ellers var forandringen ikke mærkbar i 
min opvækst”.

Jeg fortæller, at jeg – som så mange andre – ser tilbage på 
90’erne og 00’erne som en tid med voldsom hastighed, 
velstand og optimisme. At vores samfundsfagslærer i gym na-
siet bedyrede, at globaliseringen var den eneste sande vej 
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Forfaldne DDR-facader og politisk grafitti.  
En skøn by hvor skønheden ikke nødvendigvis 
findes i det klassisk smukke. En by der i knap 
tre årtier var delt af beton. Hvor livet på den 
anden side var ukendt og de, der beboede den, 
fremmede. DDR og BDR – Yin og yang  
i sovjet rød og de allieredes blå. 

Berlin har undergået mere end de fleste 
byer, men måske er det netop ridserne i lakken 
og det upolerede, der gennem tiden har gjort 
Europas postmoderne hovedstad så dragen-
de? For Berlin er mere end summen af byens 
indbyggere, bygninger og historiske mindes-
mærker. Mere end Kreuzberg, Döner Kebab 
og fjernsynstårnet. Og mere end Øst og Vest. 
Berlin er en følelse, et fænomen – og inderst 
inde føler vi os nok alle lidt som berlinere – 
ligesom John F. Kennedy. 

Både før og efter Murens fald har kunstnere 
fra hele verden søgt mod Berlin for at lade ska-
bertrangen udfolde sig på et bagtæppe af storby-
ens larm, rastløshed og ramponerede bygninger. 
“Berlin, mit hoved – zigzag gennem erindrin-
gens by – der står som en stille dam med guld-
fisk”, skrev Michael Strunge i 1983, mens en 
søvnløs Tom Kristensen allerede i 1921 spurgte 
“Hvem kan sove i Berlin?”. David Bowie skrev 
70’er-hittet ʻHeroes’ i Berlin, og Lou Reed lod 
sit album fra 1973 bære byens navn. Men hvad 
er det, der gør Berlin så særlig? 

Vi undersøger den tyske hovedstad som 
metropol, myte, historisk bagtæppe og møde-
sted for forskelle på tværs. Er det på trods eller 
på grund af historien, at Berlin opleves som 
noget særegent? I 1989 fjernedes det fysiske 
og mentale skel, der i knap 30 år havde sepa-
reret Øst fra Vest. Men er Berlin nogensinde 
“helet”? Og kan en by overhovedet det?

Læs meget mere om ovenstående arrange-
menter og de mere end 150 oplevelser, som 
festivalen byder på i programoversigten fra 
side 42.

Du kan blandt andet opleve:
Sissel-Jo Gazan: Mit Berlin
7/9 kl. 19-20.30
Den Berlin-bosiddende forfatter Sissel-jo 
Gazan beretter om byens mure, befolkning 
og særlige sameksistens med udgangs-
punkt i sin seneste roman ‘Blækhat’, der 
også udspiller sig i den tyske hovedstad. 
Kvarterhuset  

Turen går til DDR
11/9 kl. 17
Politikens Forlag tager os med på en rejse til 
DDR-turistseværdigheder og brun-orange 
bylandskaber fra slutfirsernes rejsebøger til 
nabolandet bag det gamle Jerntæppe. 
Politikens Boghal 

Østberlinsk skatefilm: ‘This Ain’t 
 California’
11/9 kl. 19.30
Popcorn, kulørte lamper og udendørs 
filmvisning af Marten Persiels mockumen-
tary om en gruppe unge, der driver rundt 
i 80’ernes Østberlin på hjemmebyggede 
skateboards.
Videomøllen på Ravnsborggade

Musikmuseet Talks: Berlin, Bitte!
12/9 kl. 19 
To markante profiler fra den danske musiks-
cene sat i stævne om deres særlige forhold 
til Tysklands dragende metropol, Berlin.  
Musikmuseet

Berlinmuren – en radiokoncert 
13/9 kl. 20 
Journalist og østtysklandekspert Torben 
Steno er vært for en aften, hvor der spilles 
koncert med radiomusik fra begge sider af 
Muren. 
Det Kgl. Bibliotek
 
Opbrud i grænser – nybrud i kunsten
19/9 kl. 19-21 
Kunsthistoriker og anmelder Trine Ross 
 fortæller om de nye kunstneriske strømnin-
ger og udtryksformer, som opstod i Berlin  
i kølvandet på Murens fald. 
Sophienholm

Da Olsen Banden brød gennem 
 Jerntæppet
21/9 kl. 15-17.30 
‘Olsen Banden i Jylland’ slap igennem cen-
suren og blev én af de mest populære film i 
DDR. Filmanmelder Christian Monggaard og 
humor- og satireekspert Rikke Rottensten 
giver introduktion til filmen inden visning. 
Alhambra – Museet for humor & satire
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flimrende og fragmentariske ved tilværelsen. Den var 
tænkt som Strunges afsked med digtningen: “Jeg kan ikke 
mere. Jeg er brændt ud,” som han selv formulerede det i 
tv-programmet ‘Bazar’, hvor han også fremfører digtet, 
som omhandler en rejse til Berlin. Og det med en så 
intens og stærk stemme, at enhver, der har hørt det, aldrig 
glemmer det.

Digtet giver ved første øjekast indtryk af at være 
en form for dagbogsnotat, et nedslag i hverdagen. Det er 
imidlertid ikke udelukkende det banale og trivielle, der 
møder læseren, men i høj grad også noget større i form 
af drømmende og fabulerende billeder af især kroppen og 
byen. For digtet bryder med den snævre hverdagsramme 
ved undervejs at bevæge sig ind i fire forskellige poetiske 
motiver, der fremstår som en art forskydninger af perspek-
tivet, nemlig byens, kroppens, vandets og verdensrummets 
motiv. Titlen lover det banale, men dækker snarere over en 
leg med det ophøjede og sublime. Altså det, der rækker ud 
over det hverdagslige.

Digtets første strofe kan betragtes som en form for 
iscenesættelse af den lokalitet, hvor digteren rent kropsligt 
befinder sig, da digtet bliver til: i en togkupé på vej til Ber-
lin. Digtet afsluttes med linjerne: “Berlin, måske findes der 
et aldrig fremkaldt billede af en pige på Kurfürstendamm 
/ der i et sekund så mig som mennesket i verden, Berlin, / 
mit hoved er så uklart / hvordan skal jeg finde hendes læber 
i alt det støv?” Indimellem første strofe og digtets slutning 
foldes en tankestrøm ud, der fører læseren gennem en 
række rum, der er langt mere abstrakte end togkupéen. For 
eksempel tegnes den menneskelige psyke som “en stille 
dam med guldfisk”, hvor “hybrider af ideer skinnende i en 

billig farve” kan ses som en fordrejet genklang af fænome-
nernes oprindelige form. Jegets hoved bliver sammenlignet 
med en planet i den rytmisk stærkt effektfulde linje “Mit 
hoved, Berlin, en planet i sig selv” og henføres derved til 
universet eller verdensrummet.

I skiftet fra fiskedammens forholdsvis lille univers 
til den metaforiske sammenstilling af hovedet og planeten 
sker der et kolossalt skalaspring, som er symptomatisk for 
digtet som helhed. Hvor det startede i en form for hver-
dagsperspektiv, sker der en række markante skred i kraft 
af de forskellige rumlige motiver, som digtet benytter sig 
af. Kroppen udvides til at være en by, og fra byen hoppes 
der ned i en dam, og herfra springes der helt ud i univer-
set. Sådan blandes og omformes de rumlige perspektiver 
konstant - og sådan fortsætter det linje efter linje frem til 
det afsluttende kærlighedsbillede.

Jegets hoved beskrives også som en form for land-
skab, hvor hele områder er “lukket for levende.” Dette 
billede markerer en tydelig grænsedragning mellem de 
områder, hvor de levende befinder sig, og de områder, 
hvor noget “andet” befinder sig. Med denne grænseopteg-
nelse markerer Strunge en tom plads i digtet, et rum, der 
kan udfyldes af flere forskellige ting. En mulig tolkning 
er, at det rum, som er lukket for levende, er det uopnåe-
lige, det ophøjede eller med andre ord – det sublime rum.

Strunges gentagne udpegning af det ubegribelige 
og ukendte fremhæver på én og samme tid den menneske-
lige eksistens som altoverskyggende og ufatteligt ubetyde-
lig. Det er denne dobbelthed og dette tveæggede fokus, 
som især kendetegner den postmodernistiske digtning, og 
som er værd at bemærke i sin helhed. Strunge blev kendt 

Gennemskåret af Muren kunne Berlin betragtes som selve 
sindbilledet på koldkrigen. Alligevel blev byen også det 
sted, hvor afskeden med den vestlige modernitets todelte 
verdensorden satte sine tydeligste spor. Det skete først og 
fremmest inden for kunsten. Musikere valfartede til Ber-
lin, forfattere valfartede til Berlin, og filminstruktører lod 
sig inspirere af dette historisk ladede og uforudsigelige 
sted til eksperimenter, der brød med samtlige traditioner.

Berlinkulten blev skudt i gang med musikeren 
 David Bowies trilogi ‘Low’, ‘Heroes’ og ‘Lodger’ fra 
1976-79. De første to plader blev indspillet i Hansa Stu dios 
i Vestberlin med den kontrasterende udsigt over Muren 
og direkte ind i Østberlin, hvilket blandt andet inspirerede 
til den oprørske kærlighedssang ‘Heroes’. Ti år senere, 
i 1987, kulminerede kulten med Wim Wenders og Peter 
Handkes nyklassiker ‘Himlen over Berlin’, der lader engle 
svæve rundt over den kaotiske, spraglede, postmoderne 
storby. Som et forvarsel om, hvad der skulle ske på gade-
plan blot et par år senere.

En af de danske kunstnere, der dyrkede Berlin med 
hud og hår, var digteren Michael Strunge. Også han følte, 
at byen var en magnet, et dragende epicenter for tidens 
tanker. Med punkkultur, husbesættelser og krautrock. Det 
gav sig udslag i flere essays som f.eks. ‘Berlin besat. Besat 
af Berlin’ fra 1982, hvor malerierne og graffitien på den 
forhadte mur får Strunge til at tænke, at de på en måde er 
et dybt bevægende udtryk for det, som alle kunstnere nok 
i virkeligheden drømmer om: “Kunsten forvandlet til liv.”

Smukkest kommer berlinfascinationen dog til ud-
tryk i digtet ‘19. juni 1983, 25 år. København’ fra ‘Væbnet 
med vinger’ fra 1984, der netop fremhæver det kaotiske, 

og elsket for sin hverdagsnære og let poppede tone, der 
ofte er humoristisk og legende, men det kan være af stor 
værdi også at fokusere på de sider af hans digtning, der 
netop hylder kunsten som en art andethed og retter blikket 
mod dét uden for os selv; det ikke-hverdagslige, ikke-tri-
vielle og ikke-banale.

Selv nåede Strunge ikke at opleve Murens fald, 
eftersom han begik selvmord i 1986. Tre og et halvt år før 
et par grænsebetjente satte sig overskrævs på Muren og 
begyndte at brække de første sten ned. Men i sin levetid 
nåede digteren at berige os med nogle tekster, der nok 
bedre end noget andet dansk litteratur indfanger den helt 
særlige stemning af opbrud, fantasi, leg og åbenhed, som 
førte frem til faldet. Måske gik hans ønske i opfyldelse. 
Måske blev kunsten i november 1989 forvandlet til liv. 
Det kan igen få én til at tænke på, om vi mon ikke også i 
dag har brug for at drømme og fantasere lidt mere.

Og dog: Drømme har vi brug for. Men muligvis 
skal de ikke oversættes alt for direkte til liv. Dét kan 
Strunges digt – og hans skæbne måske tillige – også lære 
os noget om.Sofie Mørk og Marianne Stidsen gør 

Michael Strunge selskab i en stille 
togkupé til 80’ernes Berlin – centrum  
for Den Kolde Krigs afslutning og for  
et markant kunstnerisk nybrud.

Berlin besat.  
Besat af  
Berlin

Sofie Mørk (f. 1988) er cand.mag. i dansk med sidefag i film- 
og medievidenskab, og Marianne Stidsen (f. 1962) er lektor 
og dr.phil. ved Københavns Universitet samt medlem af Det 
Danske Akademi.
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I over 10 år har jeg rejst til Berlin. Først som pilgrimsrej-
sende natklubsaficionado og senest som DJ, hvor jeg 
 regelmæssigt spiller på den berlinske technoklub Berghains 
største gulv. 

Med Berghain i hovedrollen er Berlin særligt berømt for at 
være et globalt epicenter for moderne technomusik. Efter 
Murens fald i 1989 stod op mod en tredjedel af Østberlins 
bygninger tomme, og folk fra andre dele af Berlin begyndte 
her at lede efter nye steder at feste sammen. I 90’erne åbnede 
flere undergrundsklubber i forladte kældre af banker, kraft-
værker og tomme fabriksbygninger. Men Berlins status som 
festmetropol har sit udspring længe før technoen og Murens 
fald. Allerede under Weimarrepublikken var byen fyldt med 
kunst, fest og ikke mindst stoffer – i 1920’erne stod Tyskland 
f.eks. for 80% af det globale kokainmarked, mens tyske fir-
maer producerede 40% af verdens morfin.

På Berghains mere intime og musikalsk tilgængelige afde-
ling, Panorama Bar, har der gennem tiden hængt flere temme-
lig eksplicitte fotografier af den tyske fotograf og billedkunst-
ner Wolfgang Tillmans (f. 1968). Blandt andet fotografiet 
ʻNackt’ (Nøgen), udstillet på Berghain fra 2004 til 2009, der 
forestiller en kvinde, som afslører sin vulva, og ʻPhilip, Close 
Up III’, udstillet fra 2009 til 2015, der viser et nærbillede af 
en mands anus. Senest har der hængt et close-up af en åben 
mund, hvorved svælget åbenbares, idet det er her, “al glæde 
kommer ind af forskellige veje og i forskellige former”, som 
Tillmans har uddybet til magasinet The New Yorker. 

Selvom jeg ofte er kommet på Berghain, har jeg længe været 
mere eller mindre uvidende om Tillmans’ fotografier. Én af 
grundene er, at de blender ind med, hvad der ellers foregår på 
institutionen, der i 90’erne startede som hjemsted for Snax, 
en fetish-fest for homoseksuelle mænd. Af samme grund må 
man ikke må tage billeder på klubben. 

En anden grund til, at jeg først senere har lagt mærke til 
Till mans’ fotografier på Berghain eller hans arbejde generelt 
er formentlig, at jeg først i en relativt sen alder oprigtigt be-
gyndte at interessere mig for andre mennesker. Kort sagt var 
jeg elendig til at lytte. For mig er der en direkte sammenhæng 
mellem det at lytte og evnen til at sætte pris på kunsten og 
dens historie. Wolfgang Tillmans er en kunstnerisk stemme, 
jeg har snydt mig selv for på trods af, at hans værker har 
rumsteret i min periferi igennem mange år. Det er en skam, 
for han er eminent til at fotografere og til at sætte ord på den 
kultur, som jeg har viet mit liv til.

Tillmans’ fetichistiske fotografier viser en del af Berlins 
sex- og natklubscene, men hans fotografier fra 90’erne peger 
mange andre steder hen end på fetish-kultur – blandt andet 
tilbyder de en del af svaret på, hvorfor jeg er endt og blevet  
i Berlin. Jeg bliver især ramt af et billede som ‘Arkadia I’ fra 
1996, der ikke hænger på Berghain, men som alligevel ind-
kapsler noget af den særlige stemning, som både natklubben 
og byen tilbyder. På fotografiet ses tre unge mænd, forment-
ligt berusede, formentlig til fest, i tæt omfavnelse. Der er 
noget virkelig ømt over den måde, de holder om hinanden 
på. Mange af os, som er endt i Berlin, har følt os isolerede 
og ensomme der, hvor vi er vokset op – måske på grund af 
vores seksualitet eller interesser – og har derfor søgt til en 
by, som byder på nye bekendtskaber, kunst, musik, fester og 
ekstase. Min motivation for at bo her handler blandt andet 
om ensomhed: Mit liv ser helt anderledes ud, end det gør for 
størstedelen af mine nærmeste i Danmarks hverdag og ruti-
ner. Jeg rejser hver weekend for at spille, så min socialisering 
falder i hverdagene, hvor mine veninder og familie hjemme 
i Danmark enten er på arbejde eller er for trætte til at ses. I 
Berlin har jeg opbygget en uvurderlig venskabsgruppe, som 
lever på samme måde, som jeg gør. Det er vores liv, jeg ser 
reflekteret i Wolfgang Tillmans’ værker på trods af, at mange 
af fotografierne blev taget for næsten 30 år siden.

Berlins levende techno- og  nat-
klubscene har tiltrukket Najaaraq 
Vestbirk gennem mere end et  
årti. Hun ser byens særlige 
stemning, sam   hørig hed og fas ci-
nationskraft reflekteret i et  
fotografi af den tyske fotograf  
Wolfgang Tillmans.

Øm beruselse på Berghain

Najaaraq Vestbirk er DJ og driver pladeselskabet 
Kulør. Under kunstnernavnet Courtesy spiller  
hun på nogle af de mest toneangivende interna-
tionale klubscener – blandt andet den legendari-
ske techno-klub Berghain i Berlin. 
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Flughafen   
Berlin-Tempelhof, 1996

To semestre blev til ti 
år, da kurator Henriette 
Bretton-Meyer for 
første gang landede med 
fødderne i det nyligt 
forenede Berlin i midten 
af halvfemserne. Hun 
fortæller om, hvordan 
hendes kærlighed til 
kunsten er uadskillelig 
fra hendes forhold til den 
tyske hovedstad.

kørsel. Da jeg fem år senere flyttede til en ny bydel, var 
der åbnet tre sushirestauranter i min gade, og der boede 
væsentlig færre berlinere i opgangen, end da jeg flyttede 
ind i 1996. En både symbolsk og reel udvikling, der 
sidenhen bredte sig til mange andre af byens kvarterer.

Min fascination af billedkunsten havde hidtil fået næring 
gennem andægtige museumsbesøg og universitetsfore-
læsninger med dias, der klikkede ind og ud af de grå frem-
visningsapparater. Det var sådan, jeg lærte den vestlige 
verdens kanoniserede kunst- og bygningsværker at kende. 
Da jeg flyttede til Berlin, havde jeg ingen kunstnere i min 
nærmeste omgangskreds, og jeg vidste faktisk ikke ret 
 meget om, hvor kunsten stammede fra, eller om hvordan 
den blev til. I Berlin blev kunsten nærværende på en 
helt ny måde. Jeg oplevede en ung, eksperimenterende 
kunstscene i konstant udvikling og lærte snart en masse 
kunstnere at kende, der introducerede mig til tanker, idéer 
og skabelsesprocesser, der om muligt gjorde min appetit 
på kunstens verden endnu større. I dag betragter jeg i høj 
grad min fortløbende kærlighed til både byen Berlin og 
til kunsten som to parallelle, definerende og utvivlsomt 
sammenvævede størrelser.

Der skete meget i Berlin i 90’erne. Få måneder efter jeg 
ankom til byen, så Art Forum Berlin dagens lys, en årligt 
tilbagevendende kunstmesse, der udelukkende viste sam-
tidskunst. Et par dage senere blev den tidligere banegård 
Hamburger Bahnhof indviet som byens nye museum for 
moderne kunst og samtidskunst, og blot et par år senere 
så den første udgave af Berlin Biennalen dagens lys, hvor 
blandt andet Olafur Eliasson, Rineke Dijekstra og Wolf-
gang Tillmans udstillede. Mange af biennalens unge, frem-
adstormende kunstnere boede selv i byen på det tidspunkt. 
Biennalen var kurateret af Klaus Biesenbach,  Nancy 
Spector og Hans Ulrich Obrist, der i dag udgør nogle af 
den internationale samtidskunsts absolutte sværvægtere. 
De kommercielle gallerier piplede samtidig frem omkring 
Auguststrasse i Mitte, hvor også det toneangivende udstil-
lingssted Kunst-Werke – i øvrigt også grundlagt af Klaus 
Biesenbach – var åbnet i de tidlige 90’ere i en tidligere 
margarinefabrik. Kunstnerne selv indtog byens mange 
forladte bygninger og byrum, der var opstået i årene efter 
Murens fald. Her etablerede de atelierer og midlertidige 
udstillingssteder, hvor nye fællesskaber blomstrede op. På 
den måde stødte jeg på mange flere dele af kunstens føde-
kæde i Berlin, end jeg nogensinde havde gjort i Danmark. 

I 2006 flyttede jeg tilbage til København, men jeg bliver 
ved med at vende tilbage til Berlin, selvom byen på mange 
måder har skiftet stemning og kulør. Også kunstscenen er  
i dag markant anderledes, end da jeg mødte den i midten af 
90’erne. Kunstnere valfarter stadig til byen, dog ikke som 
jeg via Tempelhof lufthavnen, der lukkede i 2008 og blev 
forvandlet til et næsten 400 hektar stort rekreativt område. 
Berlinerne venter stadig på deres nye storlufthavn, der 
skulle have stået færdig i 2011, men som har været noto-
risk omgærdet af problemer og forsinkelser. Indtil videre 
er indvielsen udskudt til 2020. Ligesom lufthavnsbygge-
riet synes kunstscenens udvikling også at være stagneret. 
Den helt særlige stemning af eksperimenteren og udvik-
ling er afløst af en mere forudsigelig og kommercialiseret 
kunstscene, der stadig er et centralt knudepunkt for inter-
nationale samtidskunstnere, men som slet ikke har samme 
luft under vingerne, som det lille skælvende propelfly, jeg 
ankom til byen med i 1996. 

Jeg landede i Berlin en regnvåd septemberaften i 1996. 
Jeg ankom til byens undseelige lufthavn Tempelhof 
med et SAS-propelfly – med hovedet fuldt af drømme 
og adressen på mit nye midlertidige hjem på en lap i 
lommen. Det var en temmelig usædvanlig rejseform for 
en studerende dengang tilbage i midthalvfemserne, men 
et generøst rejsestipendium gjorde den noget eksklusive 
entré til den tyske hovedstad mulig. Egentlig skulle jeg 
kun have læst to semestres kunsthistorie, før jeg vendte 
snuden hjemad til hverdagen på Københavns Universitet, 
men jeg endte med at blive boende et helt årti i den tyske, 
nyligt forenede hovedstad. Det var her, jeg færdiggjorde 
min uddannelse, det var her, jeg forelskede mig i sam-
tidskunsten, og det var her, jeg blev voksen. Lidt høj-
stemt kan man måske sige, at min skæbne blev forseglet  
i Berlin, intet mindre – en skæbne, jeg deler med kunst-
nere fra hele verden. 

Det var en tid før internet, før podcasts og sandelig før 
smartphones. En stor del af min viden om livet i det 
store udland stammede fra aviser, FM-radio og tv. Det var 
også sådan, jeg oplevede Murens såkaldte fald i 1989: på 
afstand og som hjemmeboende 2.g’er, men dog med en 
klar bevidsthed om begivenhedens historiske signifikans. 
Og om alvoren og mulighederne. Små ti år senere tog jeg 
revanche, da jeg landede midt i det hele. ‘ERASMUS- 
generationen’ er vi blevet kaldt, os, der var i gang med en 
videregående uddannelse i 90’erne, og som med hjælp fra 
EU’s nyoprettede udvekslingsprogram fik mulighed for at 
bo, studere og vokse i andre lande.

Europa var i bevægelse, Berlin var i bevægelse, og som 
så mange andre tilrejsende – udlændinge såvel som tyskere 
– flyttede jeg til bydelen Prenzlauer Berg i det tidligere 
Østberlin, der i mine øjne emmede af eventyr og new 
frontier. Der var skudhuller i de forfaldne ejendommes 
facader, og der blev fyret med kul i lejlighederne. Jeg 
glemmer aldrig første gang, jeg ringede og bestilte et ton 
kul, der blev leveret til mit kælderrum ugen efter. Byen 
vrimlede med Trabanter, DDR’s kasseformede signatur-
bil, der var tidens hipsteres foretrukne, billige bil til by-

Henriette Bretton-Meyer (f. 1972) er 
kunsthistoriker og kurator på Kunsthal 
 Charlottenborg, hvor hun senest har 
 kurateret udstillingen Europa Endlos. 
 Arbejdede i en årrække som freelance-
kurator og underviser i Berlin. 

Peter Fischli / David Weiss. Untitled (Berlin, Tegel), 1991/2000. Copyright Peter Fischli David Weiss, Zurich 2019. Courtesy Sprüth Magers,  
Matthew Marks Gallery New York and Los Angeles, Galerie Eva Presenhuber
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HISTORIE/POLITIK – Danmark: 1. Den 1. oktober 1989 indgår 
Eigil og Axel Axgil registreret partnerskab som det første homo-
seksuelle par i verden. 2. Paven besøger Danmark for første gang 
nogensinde. 6. juni. 3. Statsminister Poul Schlüter holder sin berømte 
tale, hvori han forsikrer danskerne om, at “der ikke er fejet noget 
ind under gulvtæppet” i Tamilsagen. 25. april. 4. Fem medlemmer af 
Blekingegadebanden anholdes d. 13. april. Verden: 5. I marts opfin-
der den britiske videnskabsmand Tim Berners-Lee World Wide Web, 
mens han arbejder på CERN. 6. Den 4. juni åbner militæret ild mod 
civile demonstranter i Beijing, der har indtaget den Himmelske Freds 
Plads i kampen for demokratiske reformer i det kommunistiske Kina. 
7. I december tildeles Tibets landflygtige leder, den 14. Dalai Lama, 
Nobels fredspris. 8. Sovjetunionens leder Mikhail Gorbatjov giver  
d. 7. oktober sin østtyske kollega Erich  Honecker det berømte “døds-
kys” i forbindelse med DDR’s 40-års fødselsdag i Østberlin. 9. Ber-
linmuren falder d. 9. november. 10. Fløjlsrevolutionen bliver udløst, 
da store politistyrker overfalder en fredelig studenterdemonstration  
i Prags centrum d. 17. november. KULTUR – Danmark: 11. I august 
udgiver Gnags albummet ʻMr. Swing Kingʼ. 12. Planetariet slår i no-
vember for første gang dørene op for publikum. 13. ʻPelle Erobrerenʼ 
vinder i marts en Oscar for bedste udenlandske spillefilm. 14. Birthe 
Kjær får en tredjeplads i det internationale Melodi Grand Prix med 
landeplagen ʻVi maler byen rød’. 6. maj. 15. Nissebanden i Grønland 
sendes første gang. Verden: 16. Irans leder, Ayatollah Khomeini, 
 udsteder fatwa over forfatteren Salman Rushdie efter udgivelsen af 
‘De Sataniske Versʼ. 14. februar. 17. Den 25. august opdager  NASAs  
 Voyager 2 satellit fem nye  måner i kredsløb om Neptun: Naiad, 
Thalassa, Despina, Galatea og Proteus. 18. I marts åbner dørene til 
Louvres berømte glaspyramide designet af arkitekten Ieoh Ming Pei.
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Golden Days 2019 1989

Frihedskæmperen og modtager af Nobels fredspris 
Lech Walesa åbner dette års Golden Days, når han 
er hovedtaler ved festivalens åbningskongres. 

Lech Walesa (PL)
Uffe Ellemann-Jensen
Jeppe Kofod 
Rebecca Adler-Nissen  
Lykke Friis 
Simon Strauss (DE)
DJ Noize x operasanger  Jakob 
Bloch  Jespersen
Vært: Adam Holm
Kongressen panorerer ud over 30 års europæisk historie og tager 
temperaturen på det europæiske projekt, fællesskab og vores kon-
tinentale selvfor ståelse. Sammen med et talstærkt line-up, der går på 
tværs af fagligheder og generationer, undersøger vi Europa dengang 
og i dag og spørger til, hvad vi kan lære af det mod og den friheds-
trang, der domine rede i  slutningen af 80’erne?

Arrangeret i samarbejde med Københavns Universitet

6/9 kl.16-19.15
150 kr. Billetto
Festsalen, Københavns Universitet

Lech Walesa – Østblokkens fremmeste 
frihedskæmper

I august 1980 brød en strejke ud blandt 
de 16.000 arbejdere på et skibsværft i 
den polske by, Gdansk. En strejke, der 
blev begyndelsen til enden for Østblok-
ken – og ikke mindst for de kommunis-
tiske regimer i Central- og Østeuropa. 
Arbejdsnedlæggelsen afstedkom, at den 
første frie fagforening i Østblokken så 
dagens lys i august 1980. I spidsen for 
det folkelige oprør fandt man den unge 
elektriker, Lech Walesa, der med sit 
arbejde og sine visioner var med til at 
sikre det første frie valg i et kommunis-
tisk land i 1989. 

Polakkernes kamp for frihed og demo-
krati blev en stor inspirationskilde for 
frihedskæmpere i resten af Østblokken, 
og det voksende antal demonstrationer, 
strejker og oprør betød at regimerne i 
flere kommunistiske lande faldt som 
dominobrikker – med kulminationen 
den 9. november 1989, da der blev 
der slået hul på Muren i Berlin. I 1983 
modtog Walesa Nobels Fredspris for 
sine bedrifter, og efter Jerntæppets fald 
var han præsident for Polen fra 1990 til 
1995. Med andre ord: En vægtig nøgle-
karakter i Europas moderne historie 
gæster København den 6. september.

Mauerfall
Europa 89/19

Åbningskongres 6 sept. 
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 Berlinmuren på danmarks-
turné mellem landets fire 
største byer.

BLOX
Gratis
Udstilling. Fest. For børn

Kampen om byen on 
 location – set med 
 barnets øjne
7/9 kl. 14

BZ-bevægelsen, Byggeren 
og Jagtvej 69. Tag med 
Københavns Museum på en 
byvandring gennem nogle af 

de centrale brændpunkter 
i Nørrebros nyere historie. 
Fokus er på dem, der fik over-
skredet en grænse og sagde 
fra: bydelens aktivistiske og 
antiautoritære bevægelser – 
fra modstanden mod sanerin-
gerne af den Sorte Firkant til 
rydningen af Ungdomshuset 
i 2007. På byvandringen del-
tager en af dem, der var barn, 
dengang saneringerne af den 
Sorte Firkant fandt sted  
i 1970’erne og 1980’erne.

Mødested: Ved indgangen  
til Blågårds Kirke
75 kr.

billetto.dk
Vandring

Democratic transfor-
mation in Poland – the 
events and hopes of  
1989 and what they  
mean today
7/9 kl. 17

The events of 1989 are 
commonly referred to as 
the Autumn of Nations. In 
Poland, the autumn started 
as early as February 1989 
with the Round Table talks 
between the Communist 
Party and the democratic 
 opposition. It was followed by 
the country’s first demo-
cratic elections held on June 
4, 1989 – a turning point in 
the process. In September, 
Poland had its first non-com-
munist government led by 
Tadeusz Mazowiecki. It was 
a year of hope. How do Poles 
view these events 30 years 
later? Meet renowned Polish 
journalist Edwin Bendyk who 
participated in the opposi-
tion movement as a student.

Embassy of Poland
Tilmelding nødvendig. Gratis 
Tilmelding på polemb@
copenhagen.msz.gov.pl. 
Notér: ‘1989’ og fuldt navn. 
Foredrag
Arrangementet foregår på 
engelsk

Book of Prayers – et 
oratorium fra gaden 
7/9 kl. 17

“Gaden er protestens 
bedehus, og gadens paroler 
flytter i dette værk ind i 
Christians Kirke. ‘Book of 
Prayers’ er ikke et traditionelt 
oratorium med ét enkelt 
narrativ, men en parafrase 
over genren med udgangs-
punkt i ordet orare – at 
bede”. Sådan forklarer Niels 
Rønsholdt sit nye værk, der 
består af tekster fra Stasis 
systematiske dokumen-
tation af parolerne på gaden 
i de dramatiske måneder i 
1989 – konkretiseret i én no-
tesbog med Stasi-agenters 
håndskrevne optegnelser. 
Koncerten præsenteres i et 
samarbejde mellem Mogens 
Dahl Kammerkor, Athelas 
Sinfonietta Copenhagen og 
Golden Days.

Christians Kirke
150 kr. 
billetlugen.dk
Koncert

Debat: Hvem kan tegne 
hvem?
7/9 kl. 17-18.30

En af de grænser, vi ser 
skarpest optegnet i kunsten 
i dag, er spørgsmålet om, 
hvem der kan tale på hvis 
vegne. Hvor går grænsen for, 
hvordan vi fremstiller hinan-
den, når vi taler fra forskel-
lige positioner? Med hvilket 
sprog? Hvilke fortællinger? 

Og med hvilke tegninger? 
Som optakt til teaterforestil-
lingen ‘HVID TEGNER SORT 
MODEL’ på teater Sort/Hvid 
går instruktør Morten Burian 
i samtale med den dansk- 
jamaicansk-amerikanske 
kunstner Michelle Eistrup. 
Her vil de tale med hinanden 
og publikum om, hvordan 
kunsten kan gå til emner som 
repræsentation og raciali-
sering, og på hvilken måde 
man kan konfrontere de 
magtstrukturer, der tegner 
mure mellem mennesker 
op i dag.

Sort/Hvid
Gratis
Debat. Samtale

Sissel-Jo Gazan:  
Mit Berlin
7/9 kl. 19-20.30

I år er det 30 år siden, at 
 Muren, der skilte Øst fra 
Vest, blev revet ned. Berlins 
befolk ning mødtes i en 
 euforisk glædesfest med 
 visioner om fælles kultur, 
økonomi og sameksistens. 
En eufori som bredte sig til 
det meste af Europa. Men 
hvordan gik det så? Hvordan 
ser virkeligheden ud, her 30 
år efter? Forfatter Sissel-jo 
Gazan er bosiddende i  Berlin, 
hvor også dele af  hendes 
 seneste bog ‘Blækhat’ 
ud spiller sig. Denne aften 
gæster hun Kvarterhuset  
for at fortælle om mure, 
 Berlins befolkning, sam-
eksistens og om Blækhat.

Kvarterhuset 
80 kr. 
billetto.dk
Foredrag

Søndag 8. sep

Vi maler byen …?
8/9 kl. 10.30-12.30

Hvordan vil du male din by? 
Rød, grøn eller noget helt 
tredje? I 1989 sang Birthe 
Kjær sig ind i danskernes 
stuer og hjerter, da hun vandt 
det danske Melodi Grand Prix 
med nyklassikeren ‘Vi maler 
byen rød’. Dengang sparede 
man ikke på glimmer, pang 
og glitter, og det kommer vi 
bestemt heller ikke til at gøre 
denne mandag. Kom og mal 
din by rød og skab din egen 
scene, hvor alt kan ske. Vi 
klistrer, klipper, bygger og 
maler, når scenograf Lise 
Marker lukker op for værk-
stedet.

Kvarterhuset
Gratis
Workshop. For børn

Mandag 9. sep

På briksen: Berlinmuren
9/9 kl. 17-18.45

Berlinmuren skal i posthum 
psykoanalyse. For hvad var 
det, Berlinmuren fortrængte? 
Og hvordan kan opdelingen  
mellem Øst og Vest og 
genforeningen oversættes til 
psykoanalytiske begreber? 
Dyk med ned i det fortrængte, 
når Hovedbiblioteket sætter 
lektor i litteraturvidenskab 
Lilian Munk Rösing og direk-
tør for Statens Museum for 
Kunst Mikkel Bogh stævne til 
en psykoanalytisk læsning af 
Berlinmuren og dens histo-
riske og politiske kontekst. 
Gå ikke glip af et væsentligt 
psykoanalytisk møde mellem 
kulturhistorie og politik. ‘På 
briksen’ er en arrangements-
række med fokus på psyko-
analytiske læsninger.

Københavns Hovedbibliotek
Gratis
Foredrag

Mestre på mandage: 
1989
9/9 kl. 19.30

Denne aften sætter vi spot 
på, hvad året 1989 frem-
bragte af dansk og nordisk 
klassisk kompositionsmusik. 
Studerende fra Det Kgl. 
Danske Musikkonservatori-
um vil blandt andet fremføre 
‘Parlare del Piu e del Meno 
for guitar’ af Vagn Holmboe, 
‘Star Prelude and Love Fugue 
for klaver’ af Poul Ruders og 
‘Klør blandt jokere for guitar’ 

af Per Nørgård. Koncerten 
afsluttes med et spritnyt 
værk af komponisten Matias 
Vestergård, der selv er født 
i 1989.

Det Kongelige Danske 
 Musikkonservatorium
Gratis
Koncert

Tirsdag 10. sep

Litteratur i det fri:  
Om 1989
10/9 kl. 10-11

Til ‘Litteratur i det fri’ kan 
du opleve Lyngby-Taarbæk 
Kommunes smukke natur 
sammen med det bedste fra 
litteraturen. Vi mødes til en 
vandring, hvor vi tilbringer en 
lille time i hinandens, natu-
rens og litteraturens selskab. 
Turen vil have små ophold 
undervejs, hvor bibliotekets 
litteraturformidler læser højt 
fra værker, der tager dig med 
tilbage til Østtyskland anno 
1989. Der vil blandt andet 
være oplæsning fra ‘Den-
gang vi drømte’ af Clemens 
Meyer og ‘I tider med af-
tagende lys’ af Eugen Ruge.

Sorgenfri Slot. 
Mødested: Ved parkerings-
pladsen foran slottet
Gratis
Vandring. Oplæsning

Torsdag 5. sep

Værk Uden Skaber: 
Se aldrig væk - kunst, 
kærlighed og flugt fra 
Østblokken
5/9 kl. 14

I filmen ‘Værk uden skaber’ 
følger vi Kurt Barnert (Tom 
Schilling), der som ung dreng 
under 2. Verdenskrig oplever 
sin kunstelskende, sinds-
forvirrede tante blive hentet 
af nazisterne for derefter at 
blive tvangssteriliseret. Efter 
krigen følger vi Kurt som ung 
kunststuderende i et rus-
sisk-besat Østtyskland. Midt 
i Kurts forsøg på at tilpasse 
sig de politiske benspænd, 
forelsker han og den smukke 
medstuderende Ellie (Paula 
Beer) sig i hinanden. Men for-
tiden lurer konstant, da de to 
elskende er skæbnesvangert 
knyttet sammen af Kurts 
største barndomstraume. 
Instrueret af manden bag 
‘Das Leben Der Anderen’.

MovieHouse Hellerup
80 kr.
moviehouse.dk
Filmvisning

Over grænsen med  
Simon Jul
5/9 kl. 17-19

I forbindelse med Nikolaj 
Kunsthals udstillinger af 
koreansk samtidskunst 
sætter vi spot på grænsen 
mellem Nord- og Sydkorea, 
hvor “muren”, i form af den 
demilitariserede zone, stadig 
er yderst aktuel. Man ser det 
blandt andet i kunsten, men 
man oplever det også som 
almindelig rejsende i landet. 
Efter en introduktion til udstil-
lingerne vil filmskaber og ko-
miker Simon Jul fortælle om 
sine oplevelser i Nordkorea i 
forbindelse med optagelser-
ne til filmen ‘Det Røde Kapel’. 
Efterfølgende viser vi filmen, 
så glæd dig til en spænden-
de aften om grænsen ikke 
mellem Øst og Vest – men 
mellem Nord og Syd.

Nikolaj Kunsthal
80 kr.
billetto.dk
Foredrag. Film

Fredag 6. sep

Fernisering: 1989 – 
 Murens fald 
6/9 kl. 15

Oplev udstillingen ‘1989 – 
Murens fald’, hvor vi retter 
blikket mod Murens fald som 
en konkret historisk begi-
venhed og undersøger mure 
som symbolsk og fysisk 
fænomen. Muren opføres 
både som en visuel og fysisk 
mur med personberetninger 
og historiske nedslag fra før, 
under og efter Murens fald. 
Under ferniseringen den 6. 
september byder vi på tyske 
specialiteter. Udstillingen 
kan opleves fra fredag 6/9 - 
søndag 22/9.

Birkerød Bibliotek
Gratis
Udstilling

89 om ‘89
6/9 kl. 16-18

Berlinmuren faldt, men hvad 
skete der ellers i 1989? Hvad 
skete der i dit liv? Hvordan 
så din verden ud? Væltede 
du også en mur det år? Eller 
byggede du én op – dengang 
for 30 år siden? Kunstner 
og journalist Hans Buhl har 
mødt 89 tilfældige, alminde-
lige mennesker og bedt dem 
fortælle om deres ’89. Resul-
tatet er udstillingen ’89 om 
‘89’, der rammer væg gene 
i Kvarterhuset i september. 
Udstillingen består af 89 
fotos og fortællinger om 
tilværelsen på sidelinjen af 
verdenshistorien.

Kvarterhuset, 1. sal
Gratis
Udstilling

Åbningskongres: Mauer-
fall – Europa 89-19
6/9, kl. 16-19.15

Kongressen panorerer over 
30 års europæisk historie 
og tager temperaturen på 
det europæiske projekt, fæl-
leskab og den kontinentale 
selvforståelse anno 2019. 
Den polske frihedskæm-
per, nobelprismodtager og 
en af de sidste nulevende 

 nøglepersoner i forløbet op til 
Murens fald Lech Walesa hol-
der eftermiddagens hoved-
tale. Uffe Ellemann-Jensen, 
Jeppe Kofod, Lykke Friis, 
Rebecca Adler-Nissen under-
søger Europa som  politisk 
projekt fra ’89 til i dag, mens 
den  tyske forfatter Simon 
Strauss betragter Europa set 
fra Generation Post-murs per-
spektiv. Adam Holm er vært.

Festsalen, Københavns 
Universitet
150 kr.
billetto.dk
Debat. Samtale

Udstillingsåbning: 
 Gennemsnitlig i 1989 – 
livet for 30 år siden
6/9 kl. 17-20

Hvordan ser dit liv ud i for-
hold til det gennemsnitlige 
liv for 30 år siden? Spiste 
de sushi i 1989? Hvordan 
kommunikerede de uden 
smartphones? Og hvad så 
de på flow-tv? Byens hus’ 
ByLivsLab undersøger 
hverdagslivet i både 1989 
og 2019 i samarbejde med 
gruppen HØRT. Kom og op-
lev en anderledes, interaktiv 
udstilling, hvor du selv er 
med til at fortælle historier-
ne. ‘Gennemsnitlig i 1989’  
er en sjov og inddragende 
udstilling i uhøjtidelige 
rammer, der sætter både 
fantasi og intellekt i spil. 
Udstillingen åbnes denne 
fredag, hvor HØRT sørger 
for at sende den nyåbnede 
udstilling godt fra start.

Byens hus Roskilde,  
ByLivsLab
Gratis
Udstilling. Workshop. For børn

The White Crow: Dansen 
mod friheden
6/9 kl. 18

Vi viser filmen, der portræt-
terer den russiske ballet-
stjerne Rudolph Nureyevs 
liv, dilemmaer og afgørende 
valg. I 1961 rejser Nureyev 
til Paris for at optræde i en 
berømt dansetrup. Det er 
hans første rejse ud af Sov-
jetunionen, og mødet med 
Vestens frie kunstneriske 
kultur stiller Nureyev over for 
et koldkrigsdilemma af rang: 

Skal han desertere eller være 
loyal over for fædrelandet? 
Oleg Ivenko både danser og 
spiller mesterligt i rollen som 
Nureyev, og instruktøren 
Ralph Fiennes leverer en fas-
cinerende fortælling.

MovieHouse Hellerup
100 kr. 
moviehouse.dk
Filmvisning

Lørdag 7. sep

Graffitikunstner for  
en dag
7/9 kl. 10-14

Bliv udstyret med sikker-
hedsudstyr og sprayflasker 
i alle regnbuens farver, og 
skab dit eget graffitiværk på 
muren. I Algade 31 markerer 
vi 30-året for Berlinmurens 
fald for børn. I den anledning 
har vi bygget en mur i vores 
have – ikke for at opdele, 
men for at lave sej gade-
kunst. Vi inviterer seje piger 
og drenge i alderen 8-13 år til 
en anderledes kreativ works-
hop med graffitikunstner 
William Thystrup. Her får du 
et indblik i graffitikunst, og du 
får lov at udforske graffitiens 
mange udtryk. Målgruppe: 
8-13 år. Husk madpakke.

Kreativt hus for børn
Gratis
Tilmelding på  
BIBAlgade31@roskilde.dk
Workshop. For børn

Vi bygger en mur og laver 
80’er-graffiti
7/9 kl. 10-15

Vi bygger en mur ved Børne-
kulturhuset og fylder den 
med graffiti. Illustrator og 
animator Sabine Ravn deler 
ud af sine bedste tag- og 
tegnetricks, så du kan give 
den gas med farver, tusch, 
papir og pap. Vi laver gade-
kunst indenfor og klistrer 
det på ‘Muren’. I kan også gå 
på opdagelse i Børnekultur-
husets efterårsudstilling 
'Barn i 1989' – en lille stue 
med typiske elementer fra 
familielivet anno 1989.

Børnekulturhus Ama'r

40 kr. Betaling ved 
 indgangen
Workshop. For børn

Workshop: Another  
Brick in the Wall 1  
– Opbygning
7/9 kl. 11-14

Forestil dig en by med en 
kæmpe mur ned igennem. Du 
kan ikke løbe hen på legeplad-
sen, for nogen har bestemt, 
at dér må du ikke komme. 
Sådan var det i 28 år i Berlin: 
en kæmpe mur delte byen i to. 
På Gentofte Hovedbibliotek 
bygger vi en stor mur ned 
gennem biblioteket. Den store 
mur dekoreres af graffiti på 
den ene side. På begge sider 
af muren bygger vi huse og 
dekorerer dem. Der vil dukke 
en lille Currywurst-vogn op, 
så du kan bestille “ein Curry 
mit Pommes”. I hele perioden  
7.-22. september vil der være 
mur og Currywurst-vogn på 
Børnebiblioteket.

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis
Workshop. For børn

Åbningsarrangement: 
Berlinmuren kommer  
til BLOX
7/9 kl. 14

Oplev et to tons tungt stykke 
verdenshistorie, når Golden 
Days åbner udstillingen af 
en sektion af den oprinde-
lige Berlinmur, der for 30 år 
siden stod på Potsdamer 
Platz. Hjælp os med at drikke 
1989 gratis øl og spise 1989 
gratis is, og mærk lyden af 
det sidste og skelsættende 
år i 80’erne, når vores DJ fra 
1989 vender plader. Fest-
lig hederne skydes i gang 
af Københavns kultur- og 
fritidsborgmester, Franciska 
Rosenkilde, og markerer 
sam tidig starten på den 
landsdækkende udstilling 
‘Berlinmuren kommer’, 
der sender sektionen af 

Baller, benløft og body-
stocking
7/9 kl. 10-11
 
Kom i flot 80’er-form i Absalon. Man kan ikke sige 
1989 uden at tænke på farverige bodystockings, høj 
hestehale med scrunchie, benvarmere og selvføl-
gelig VHS-bånd med Charlotte Bircow og Jane 
Fondas høje benløft. Vi sætter tempofyldt 80’er-mu-
sik på anlægget, og vores friske aerobic-træner vil 
sørge for at få os i form på god og gammeldags 
80’er-facon. Find trikot, gamacher og hårspray 
frem, og glæd dig til at få baller af stål som i 1989!

Folkehuset Absalon
50 kr. 
billetto.dk
Fitness
Spor: Samfund

Kongerækken vælter muren
8/9 kl. 17-18.30
 
Tag med tilbage til de vilde dage i 1989, da muren 
faldt og banede vej for den tyske genforening. 
 Podcasten Kongerækken fra Politiken Historie 
 kildrer med hjælp fra venner på avisen spillet 
 mellem verdenslederne på begge sider af Jern-
tæppet, et forvirret amerikansk rockband på turné 
og en ung fodboldspiller fra Rostock, der hoppede 
af i København i forbindelse med en kamp mod 
B1903. Det bliver großartig!

Balkonfoyeren, Gamle  Scene, Det Kgl. Teater
Gratis
Samtale

Festivalprogram 
6 – 22 sept.

Romerske dage på 
 Charlottenborg
7/9 kl. 17-19
Kom på en litterær rejse i Europa og et generations-
møde af de store, når Knud Romer og den unge 
tyske forfatter Simon Strauss mødes i Kunsthal 
Charlottenborgs festsal til en samtale om europæisk 
litteratur, identitet og dannelse. Begge har som for-
fattere og debattører markeret sig som nyromantiske 
stemmer, der kæmper for, at kunsten på ny bliver 
del af vores (europæiske) offentlighed og selvfor-
ståelse. Strauss skabte i 2017 stor debat i Tyskland 
med debutromanen ʻSyv nætter’, der er udråbt til en 
nøgleroman for Generation Post-mur. I juni udgav 
han bog nummer to ʻRömische Tage’. Romer er 
prisbelønnet forfatter og har senest udgivet ʻKort 
over paradis’. Samtalen moderes af lektor og dr.phil 
Marianne Stidsen.
 
Arrangeret af ATLAS Magasin i samarbejde med 
Kunsthal Charlottenborg, Golden Days og Goethe- 
Institut Dänemark

Kunsthal Charlottenborg
50 kr.
billetto.dk
Samtale. Oplæsning
Arrangementet foregår på engelsk

Foto: Martin Walz
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Stemmer efter Muren: 
Victor Boy Lindholm
10/9 kl. 16.30-17.30

Hovedbiblioteket præsen  -
terer en række korte efter-
middagsoplæsninger med 
efterfølgende samtaler med 
tre unge forfattere, der alle 
er født i kølvandet på Murens 
fald og er vokset op i et Europa 
med eftervirk ningerne af 
den kolde krig. Sammen med 
journalist og ph.d. i litteratur-
historie Elisabeth Skou 
 Pedersen vil forfatterne tale 
om litterære overskridelser 
og tage livtag med, hvad 
mure betyder – både konkret 
og som metafor og symbol.

Victor Boy Lindholm er født i 
1991 og har senest udgivet 
digtsamlingen ‘Resort’ i 2017.

Københavns Hovedbibliotek
Gratis
Oplæsning. Samtale

Fællesspisning med 
89’er-menu
10/9 kl. 17.30 – vi spiser 
kl. 18.00

Fællesspisning er meget 
oppe i tiden – men hvordan 
spiste vi i Danmark for 30 
år siden, og hvad var der på 
menuen i de danske hjem i 
slutningen af 80’erne? Kom til 
en hyggelig og stemningsfyldt 
fællesspisning med tidstypisk 
mad fra 80’erne i den gamle 
rådhuskantine, Under Gulv-
tæppet, hvor alle er velkomne.

Byens hus Roskilde,  

Under Gulvtæppet  
(indgang i baggården)
75 kr. 
Mad

Cold War & Cocktails
10/9 kl. 19

Hvilken betydning havde 
Den Kolde Krig for Danmark? 
Hvor tæt var vi egentlig på, 
at der reelt udbrød krig, og 
hvordan påvirkede periodens 
modsætninger den almin-
de  lige borger, samfundet 
og tiden? Historiker og 
koldkrigsekspert Thomas 
Tram Pedersen fortæller om 
Den Kolde Krig, om tiden 
op til det skelsættende år 
1989 og serverer nogle af 
de hårrejsende historier, vi 
ikke kender. Det hele krydres 
med "molotovcocktails”, der 
sprænger dine smagsløg 
tilbage til 80’erne.

Gladsaxe Hovedbibliotek
100 kr. (inkl. 2 vilde cocktails)
gladbib.dk
Foredrag

Musikbingo: Lyden af 
1980´erne
10/9 kl. 19

Kan du din Milli Vanilli, din 
Talking Heads eller The 
Cure? I musikbingo er tallene 
byttet ud med sangtitler fra 
80’ernes pop- og rockud-
givelser. DJ’en spiller sange-
ne i tilfældig rækkefølge, og 
så gælder det om at kunne 
sin 80’er-musik, følge med 
og krydse fingre. Aftenens 

bingopræmier vil selvfølgelig 
være i bedste 80’er-stil.  

Spillestedet Richter
30 kr. inkl. 3 bingoplader
gladbib.dk
Spil

Fra koldkrig til ostalgi: 
Berlinmuren på film
10/9 kl. 19.15

Rigt illustreret foredrag ved 
Lasse Soll Sunde, forfatter 
til ‘Berlinmuren – historien, 
skæbnerne og den tyske 
genforening’. I 1961 måtte 
komedien ‘One, Two, Three’ 
omskrives til datid, da 
Berlin muren med ét gjorde 
filmens plot utænkeligt: en 
kærlighedsaffære på tværs 
af byen. I Vesten blev der 
lavet spionrokader i skyggen 
af muren, mens partilinjen i 
DDR lød, at Muren var en an-
tifascistisk beskyttelsesmur 
– så det f.eks. i ‘Die Flucht’ fra 
1977 er menneskesmuglere, 
der er skurkene. Efter murens 
fald kom der film, hvor ‘Die 
Mauer’ blev symbol for oprør 
og demokrati – en helt anden 
grundfortælling.

Cinemateket
80 kr. Medlemmer 50 kr.
cinemateket.dk
Foredrag. Filmvisning

Onsdag 11. sep

Litteraturens grænser: 
Transfervindue
11/9 kl. 17-18:30

Hele Nordsjælland, fra Helle-
rup og nordpå, omdannes 
til et luksuriøst hospice om-
kranset af mure. Kun døende 
har adgang til området, hvor 
alle går klædt i hvidt, new 
age-nonner laver cannabis-
olie til patienterne, og de 
dødeligt syge kan vinterbade 
i Øresund. Maria Gerhardts 
sidste bog ‘Transfervindue’, 
der udkom få dage, før hun 
døde af kræft i 2017, er en 
roman, der handler om de 
mure, mentale som fysiske – 
vi bygger imellem os. Denne 
eftermiddag følger vi i bo-
gens fodspor rundt i Helle-
rup, hvor handlingen foregår 
– blandt andet på Hellerup 
Havn og på biblioteket.

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis
genbib.dk 
Foredrag. Vandring.  
Oplæsning

Turen går til DDR
11/9 kl. 17

“DDR er et naboland, som 
danskerne ikke kender me-
get til. Det ligger knap 40 km 
fra Gedser, under tre timers 
bilkørsel fra Kruså, og dets 
officielle navn er en forkor-
telse.” Sådan indledes den 
sidste ‘Turen går til DDR’ fra 

1987. Under festivalen går 
Politikens Forlag på opdagel-
se i arkivet og tager dig med 
på en rejse tilbage i tiden til 
en destination, der hører 
fortiden til. Tag med til et land 
i brune og orange nuancer, 
når vi denne aften ser på, 
hvad man rejste til DDR efter i 
slutfirserne. Hvilke seværdig-
heder ventede turisten? Og 
hvordan ser verden bag det 
gamle Jerntæppe ud i dag?

Politikens Boghal
Gratis
Foredrag

SALON: Samtidskunstens 
politiske vending efter 
1989
11/9 kl. 17-18.30

I kølvandet på Murens fald tog 
den internationale samtids-
kunst en politisk drejning. Irske 
Richard Mosse, der med avan-
cerede fotografiske teknikker 
indfanger konflikter i verden, 
er eksponent for denne ten-
dens. Med udgangspunkt i 
Mosses aktuelle udstilling på 
GL STRAND vil salonen se 
nærmere på kunstens politiske 
rolle og betydning efter 1989.  
I panelet sidder kultur teo-
retiker Henrik Kaare Nielsen, 
forfatter Kaspar Colling 
Nielsen og kurator ved CAMP 
- Center for Art on Migration 
Politics, Tone Olaf Nielsen. 
Moderator er Mette Sandbye, 
leder ved Institut for Kunst- 
og Kulturvidenskab, KUA.

Kunstforeningen GL STRAND
55 kr./ Medlemmer af  
GL STRAND 25 kr. 
billetto.dk 
Debat

Meanwhile in India
11/9 kl. 17.45-20.15

Murens fald ændrede Indien 
for altid. Landet skiftede  kurs 
og nærmede sig markeds-
økonomi. Politisk er kon  se -
kvenserne først ved at vise sig 
nu. Er hindunationalismens 

fremvækst en følge af 1989? 
Hvorfor skulle der eksterne 
begivenheder til for at hive 
millioner ud af fattigdom? 
Hvem er helte og skurke i lan-
dets nyere historie? Kom til en 
aften, hvor Berlinmur og Indien 
hænger sammen som aldrig 
før. Efter debatten vises filmen 
‘Bombay’. Aftenen anføres af 
Ravinder Kaur, centerleder på 
Institut for Tværkulturelle og 
Regionale Studier på KU, og 
Thomas Sehested, leder ved 
Dansk Kulturinstitut i Indien.

Cinemateket
Gratis
Foredrag. Debat. Filmvisning

Kampen om arvesølvet: 
Pink Floyd og Roger 
Waters’ kolde krig
11/9 kl. 18.30

“We don’t need no educati-
on!” lyder den grammatisk 
ukorrekte og måske mest 
ikoniske linje fra Pink Floyds 
‘The Wall’. Vi har denne aften 
inviteret journalist og fore-
dragsholder Thomas Ulrik 
Larsen indenfor til at gøre os 
klogere på den dramatiske 
fortælling om Pink Floyd. 
Historien om den ikoniske 
gruppe er nemlig en kold-
krigsberetning, som har alle 
ting til fælles med Den Kolde 
Krig – kom og hør hvordan. 
Larsens foredrag endeven-
der byggestenene i Pink 
Floyds fæstning og fortæller, 
hvorfor det er så svært at få 
svar på spørgsmålet, “oh by 
the way, which one’s Pink?”

Gladsaxe Hovedbibliotek
35 kr. 
gladbib.dk
Foredrag

Vesten mod Vesten – 
Europa i oprør med  
Rune Lykkeberg 
11/9 kl. 19-20

Mens de storpolitiske kon-
flikter før 1989 foregik mellem 
Øst og Vest, er der i dag 

snarere tale om et Vesten  
i konflikt med sig selv. Kom 
til en talk om oprør i Europa 
med Rune Lykkeberg. Med 
udgangspunkt i sin seneste 
bog ‘Vesten mod Vesten’ 
vil han panorere ud over 
Europas historie og betragte 
både fremgang og forfald 
gennem populærkulturen. 
Er Europa ved at miste sin 
position som økonomisk, 
kulturel og videnskabelig 
magtfaktor? Og hvordan er 
det sket? Dette undersøger 
Lykkeberg blandt andet med 
inddragelse af eksempler 
fra fortællinger som Harry 
Potter og Hunger Games. 

Thorvaldsens Museum
80 kr.
billetto.dk
Foredrag

Historien om Berlin-
muren: et filmforedrag
11/9 kl. 19-20.30

Kom med på en filmisk for tæl-
ling af kortfilm, dokumentar 
og fiktion fra under og  efter de 
28 år, hvor Berlinmuren delte 
den tyske hovedstad. Stasi 
producerede selv en række 
interne skolingsfilm, der viser 
sikkerhedspoli tiets makabre 
rolle som DDR-statens forsva-
rere. Wim Wenders' ‘Himlen 
over Berlin’ (1987) ramte den 
melankolske nerve fra et Ber-
lin, hvor man troede, at Muren 
aldrig ville forsvinde. Lasse Soll 
Sunde er journalist og udgav 
i 2014 bogen ‘Berlinmuren – 
historien, skæbnerne og den 
tyske genforening’ og står for 
aftenens rejse gennem Murens 
historie i levende billeder.

Jægersborg Bibliotek
Gratis
genbib.dk
Foredrag. Filmvisning

Brændpunkt ‘89
11/9 kl. 19

Efter Jerntæppets fald fik 
østeuropæerne deres frihed, 

og for Vesten blev det en 
chance for at udforske en 
rig kultur, der før var svært 
tilgængelig. Hør den person-
lige beretning om mødet 
med den nye verden fortalt 
af cand.mag. og rejseleder 
Rikke Helms, som stod for at 
åbne Det Danske Kulturinsti-
tut først i Baltikum og siden 
i Skt. Petersborg. Rudersdal 
Kammersolister spiller musik 
for strygere fra årene omkring 
1989 af nogle af østlande-
nes vigtigste komponister: 
polske Krzysztof Penderecki, 
geor giske Giya Kancheli og 
russiske Alfred Schnittke. 
Musikken ledsages af stem-
ningsfuld video ved billed-
kunstneren Lotte T. Lassen.   

Mantziusgården
130 kr. Købes i døren
Foredrag. Filmvisning. 
Koncert

Østberlinsk skatefilm: 
‘This Ain’t California’
11/9 kl. 19.30

I 80’ernes Østberlin suser 
en flok unge gennem byens 
betonjungle på hjemmebyg-
gede skateboards, mens de 
dokumenterer hverdagens 
op- og nedture på smalfilm. 
Denne charmerende mocku-
mentary fra 2011 af Marten 
Persiel giver et forfriskende 
og overraskende indblik i et 
stykke nyere tysk historie 
om en opdelt by i et opdelt 
Europa. Kom til udendørs 
filmvisning med popcorn og 
kulørte lamper på Videomøl-
lens hyggelige asfaltplet på 

Ravnsborggade, hvor lokale 
skatere vil vise os deres 
bedste skate-tricks inden 
visningen. Filmen vises i 
samarbejde med Goethe-In-
stitut Dänemark.

Videomøllen
Gratis
Filmvisning

Filmkavalkade om 
 Grænser: ‘The Wolfpack’
11/9 kl. 19.30

Over fire filmaftener under-
søger vi grænsens (og 
grænseløshedens) effekt 
– på mennesker, lande og 
drømme. I den hjertegriben-
de og underholdende doku-
mentar ‘The Wolfpack’ følger 
vi de seks Angulo-brødre, 
der hele deres liv har været 
indespærret i en lejlighed i 
New York af deres egen far. 
De lærer om den store ver-
den uden for lejlighedens fire 
vægge ved at se videofilm 
og efterfølgende genopføre 
yndlingsfilmene med omhyg-
geligt udførte rekvisitter og 
kreativt udførte kostumer. En 
dag stikker en af drengene af, 
og brødrenes univers falder 
langsomt fra hinanden. 
 
Karens Minde Kulturhus
Gratis. Begrænset plads
Filmvisning

Rudersdal anno 1989
11/9 kl. 19.30-20.45

Kom med til en lokalhistorisk 
tour de force, når museums-

konsulent og seniorforsker 
Niels Peter Stilling med 
indsigt og humor beretter om 
skæbneåret 1989: Selveste 
Pave Johannes Paul besøger 
Høsterkøb, lokalpyromanen 
"Søren Tændstik" begynder 
sin nedbrydende virksomhed, 
den første kvinde tiltræder 
borgmesterposten, og der 
afholdes et skæbnesvangert 
kommunevalg, hvor der er tale 
om et markant generations-
skifte i både Birkerød og Sølle-
rød. Foredraget holdes meget 
passende på Kulturcenter 
Mariehøj, der i 1989 åbnede 
som aktivitets- og kulturcenter. 

Kulturcenter Mariehøj
50 kr. 
place2book.dk
Foredrag

På tværs af Europa: 
Rundtur til kontinentets 
sneglegange
11/9 kl. 20

Varberg, Orvieto, Vatikanet 
og Berlin. København er med 
Rundetaarn ikke den eneste 
by i Europa, der har eller har 
haft en sneglegang. Hør om 
forbilleder og paralleller til 
det særprægede fænomen, 
når historisk konsulent i 
 Rundetaarn Rasmus Ager-
toft fortæller om en arkitek-
tonisk idé, der har bevæget 
sig over geografiske, poli-
tiske og religiøse grænser. 
Rundturen, der krydres med 
historier fra Rundetaarn, 
slutter med et godt glas vin 
på toppen af tårnet. 

Rundetaarn
75 kr. inkl. et glas vin. 
rundetaarn.dk
Omvisning. Foredrag

Torsdag 12. sep

Husker du 1989? 
 Erindringer fra et skel-
sættende år
12/9 kl. 15

Husker du 1989? Det gør da-
gens fortællere, som hver især 
erindrer året af vidt forskellige 
grunde og på baggrund af helt 
forskellige liv. Udenrigsmini-
steren (Uffe Ellemann-Jensen) 
var travlt optaget af de store 
internationale begivenheder. 
Overborgmesteren (Jens 
Kramer Mikkelsen) var netop 
tiltrådt og havde store udfor-
dringer at løse i byen. Men for 
københavneren, der blev gift 
på rådhuset i lige netop dette 
år, var det også en helt særlig 
tid. Denne eftermiddag er den 
personlige oplevelse af 1989 – 
præget af både internationale, 
lokale, politiske og dagligdags 
begivenheder – i centrum.

Københavns Stadsarkiv
50 kr. 
billetto.dk
Foredrag

Papirsnedkeriet, vi laver 
linoleumstryk. Fra 10 år
12/9 kl. 15-17

Børn i det opdelte Øst- og 
Vestberlin inden Murens fald 
har kun kunnet drømme om, 
hvordan det var at leve på 
den anden side af Muren: 
Hvis nu jeg boede der, hvis 
nu JEG kunne bestemme, 
hvordan ville mit liv så se ud? 
Vi arbejder på denne work-
shop med temaet “drømme-
nes hus” i linoleumstryk. 
En krea-workshop for store 
børn og voksne. Der snittes 
med små knive, så work-
shop pen er ikke egnet til 
mindre børn. Linoleumstryk 
er en smuk kunstart i sort/
hvid, hvor billedet skabes 
af, at noget skæres væk, og 
noget står tilbage. Alle disse 
drømme skæres frem sam-
men med scenograf Stine 
Worm Sørensen.

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis
Workshop. For børn

Hvis krigen kommer…
12/9 kl. 16-17.30

I tilfælde af en atomkrig var 
ét af Civilforsvarets råd til 
befolkningen: "Den bedste 
beskyttelse er ikke at være, 
hvor angrebet finder sted.” 
Museumsinspektør Laura 
Maria Schütze fortæller 
denne eftermiddag om Civil-
forsvarets kommandocentral 
under Klostermarksskolen 
og om det trusselbillede, 
den er rundet af. Herefter 
vil der være mulighed for at 
komme ind og se komman-
do  centralen. Vi sørger for 
en for friskning til at smøre 
stemmebåndene med, inden 
vi i fællesskab synger fyr-
aftenssange fra Civilforsva-
rets sangbog. Pianist og 
sanger Michael Lindberg 
spiller og synger for.

Kommandocentralen  
under Klostermarksskolen
25 kr. 
Museumsbutikken eller  
på billetto.dk
Foredrag. Koncert

Føljetons 1989 Wall Walk
12/9 kl. 16-18
 
Det er ofte forbundet med 
skuffelse, når en vandretur 
må slutte pga. mødet med 
en mur. På Føljetons Wall 
Walk er det stik modsat. 
Muren for enden af turen 
er ingen nedtursmur; det er 
Per Kirkebys røde mur-
stensskulptur, som står i 
Meldahlsgade. Turen er nøje 
opmålt: Den starter præcis 
1989 meter væk foran 
Kihoskh på Sdr. Boulevard. 
Digter og forlæg ger Asger 
Schnack og forfatter Carsten 
Jensen går med hele vejen 
og fortæller om muren i litte-
raturen og i kunsten. Men 
turen er også muren, og den 
kan pludselig blive strabad-
serende og overraskende. 
For hver 198,9 meter er der 
pauser med goodiebags.

Mødested foran Kihoskh  
på Vesterbro
89 kr. 
billetto.dk
Byvandring

Søren Pind om idolet 
 Ronald Reagan
10/9 kl. 19.30
 
“Mr. Gorbatjov, tear down this wall!” lød de 
ikoniske ord fra den amerikanske præsident Ronald 
Reagan, da han i 1987 gæstede Berlin. I anledning 
af udstillingen ʻStorm P. og Drømmen om Amerika’ 
har Storm P. Museet invite ret  tidligere minister og 
folketingsmand Søren Pind til at fortælle om sit 
store idol Ronald Reagan. Hør om den usædvanli-
ge præsidents rolle under Den Kolde Krig og om 
danskernes delte meninger om hans politik. Der er 
mulighed for at se udstillingen efter oplægget.

Storm P. Museet
115 kr. inkl. museumsentré
billetto.dk
Foredrag

Stemmer efter Muren: 
 Cecilie Lind
11/9 kl. 16.30-17.30
 
Hovedbiblioteket præsenterer en række korte efter-
middagsoplæsninger med efterfølgende samtaler 
med tre unge forfattere, der alle er født i kølvandet 
på Murens fald og er vokset op i et Europa med 
eftervirkningerne af Den Kolde Krig. Sammen med 
journalist og ph.d. i litteraturhistorie Elisabeth Skou 
Pedersen vil forfatterne tale om litterære overskri-
delser og tage livtag med, hvad mure betyder – både 
konkret og som metafor og symbol.
Cecilie Lind er født i 1991 og har senest udgivet 
digtsamlingen ʻRagusa’ i 2018.

Københavns Hovedbibliotek
Gratis
Oplæsning. Samtal

Ivan – og Putin – ved hvor  
du bor!
11/9 kl. 19-21
 
Efter Den Kolde Krig er flere tidligere klassificere-
de rapporter og dokumenter fra blandt andet KGB 
blevet offentliggjort. Nogle af dem viser ikke bare, at 
Danmark var på den sovjetiske radar, men at Roskil-
de var udpeget som mål for et potentielt atomangreb. 
Niels Jensen er ingeniør, forfatter og forhenværende 
taktisk efterretningsofficer. Denne aften fortæller han 
om verdens største hemmelige kortlægningsprojekt 
udført i Sovjetunionen og om angrebsplanerne mod 
Sjælland. Foredraget bygger på en tophemmelig og 
nu afklassificeret rapport fra CIA, samt hans egne 
oplevelser med dansk kontraspionage. 

Roskilde Museum
75 kr. 
Museumsbutikken eller på billetto.dk
Foredrag

Foto: Sofie Amalie Klougart

Foto: Dpa / Picture – Alliance /Ritzau Scanpix

Morgensalon på Café Europa: Jeg var der
12/9 kl. 8.30-9.30
Hvordan er det at stå midt i historiens epicenter? For at forstå historiske begivenheders 
storhed, må man vende sig mod manden på gaden. Mod øjenvidnerne. Mod dem, 
der var der. Vi har inviteret tre danske kulturpersonligheder, der oplevede fejringen, 
euforien og glædestårerne, til at dele deres personlige oplevelser fra dagene omkring 
Murens fald. Start din dag med en kop kaffe og et solidt pust af historiens vingesus, 
når Glyptotekets direktør, Christine Buhl Andersen, modeskaber Mads Nørgaard og 
forfatter, fotograf og foredragsholder Jakob Holdt deler anekdoter og tanker fra 1989. 

Café Europa 1989
Gratis entré
Samtale
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Københavns Museum
100 kr.
billetto.dk
Foredrag. Debat. Filmvisning

Musikmuseet Talks:
 Berlin, Bitte!
12/9 kl. 19

Musikmuseet sætter to 
profiler fra den danske 
musikscene sammen og 
lader dem fortælle om deres 
forhold til Tyskland og især 
deres forhold til Tysklands 
bankende hjerte, Berlin. 
Før var det London og New 
York, der virkede magnetisk 
på kunstnere in spe, men 
Berlin har i de senere årtier 
virket som en hub for kreativ 
og grænseløs inspiration. 
Oplev Berlins magi, når to 
kunst nere beretter om deres 
livtag med den dragende 
metropol på tværs af gene-
rationer og genrer.

Musikmuseet
70 kr.
natmus.dk
Foredrag. Debat. Koncert

Berlinmurens historie:  
en filmisk fortælling 
12/9 kl. 19.15-21

Oplev et historisk panore-
rende udvalg af kortfilm, 
dokumentarer og fiktion fra 
tiden, hvor Berlin stadig var 
en opdelt by. Journalist og 
forfatter Lasse Soll Sunde 
fortæller Berlinmurens histo-
rie gennem filmklip. Fra de 
første kortfilm skabt lige efter 
Murens opførelse og frem til 
fiktionens behandling i f.eks. 
det oscarvindende drama ‘De 
andres liv’ og den bittersøde 
komedie ‘Goodbye Lenin’.

Roskilde Bibliotek
25 kr. 
place2book.dk
Foredrag. Filmvisning

Fredag 13. sep

Wakeupcall – mindre 
paranoia i hverdagen
13/9 kl. 8.30-9.20

Overvågning, fjendebilleder 
og et stigende fokus på 
truslen fra ‘de andre’ hører 
ikke kun fortiden til. Det er 
i høj grad temaer, der også 
præger vores samtid. Mange 
lever med frygten for, at de 
bliver ramt af terror eller 
får stjålet personfølsomme 
oplysninger. Men hvordan 
slipper vi af med paranoiaen 
i vores hverdag? Nyheder-
ne minder os konstant om 
truslerne, og angreb som 
9/11, bomberne i Madrid og 
Sri Lanka stjæler hele sende-
fladen. Med afsæt i ‘Tryg i 
en terrortid’ fra januar 2019 
giver prisvindende terrorfor-
sker Anja Dalgaard-Nielsen 
og journalist Lotte Lund råd 
og lægger op til debat.

Stadsbiblioteket i Lyngby
Tilmelding nødvendig. Gratis 
lyngbybib.dk
Debat

Wendelitteratur: Muren  
i litteraturen
13/9 kl. 17

Murens fald fik afgørende 
betydning for alle tyskere, og 
det store vendepunkt – “die 
Wende” – blev selvfølgelig 
også behandlet i litteraturen 
– under betegnelsen ‘Wende-
litteratur’. Wendelitteraturen 
beskriver den almindelige 
tyskers liv i årene efter ‘89, 
hvor “flygtningene” fra Øst 
strømmede til Vest, og hvor 
tømmermændene oven på 
den første eufori efterhånden 
meldte sig. For var det hele i 
virkeligheden bedre “i gamle 
dage”? Kom og vær med til at 
(gen)læse Wendelitteraturen 
og undersøge, om den tyske 
litteratur stadig i dag er præ-
get af det store vendepunkt.

Birkerød Bibliotek
Tilmelding nødvendig.  
Gratis
rudbib.dk
Debat. Oplæsning

80’er-aktivisme og øst-
europæisk øl: Next Stop  
i Gorki Park
13/9 kl. 17-18

Kom med en tur bag Jern-
tæppet, når tidligere Next 
Stop-aktivist Kresten 
Thom sen, for tæl ler om sine 
oplevelser i 80’ernes Sovjet – 
f.eks. om dengang han endte 
i forhandlinger med det be-
rygtede, hemmelige statspo-
liti KGB. Thomsen var leder 
af Next Stop Sovjets festival 
i Gorki Park i ’89, hvor mere 
end 1500 unge fra Skandina-
vien og Sovjet optrådte og 
med kulturen byggede bro 
mellem Øst og Vest. Kom og 
nyd Gorki Bars store udvalg 
af østeuropæiske specialøl, 
mens Thomsen udfolder sit 
Sovjet-eventyr, der både bød 
på konflikt over en luftballon 
og politiske forbindelse, der 
rakte helt til Gorbatjov!

Gorki Café-Bar
Gratis
Foredrag

Smagen af 1989
13/9 kl. 17-20

Kom og smag, når unge fra 
Rudersdal prøver kræfter 
med kogekunsten anno 1989. 
Eventet er en afslutning på 
en række workshops, hvor 
kokken Mikael Fordsmand 
guider de unge igennem den 
madkultur og de kulinariske 
tendenser, der prægede 
Danmark i slutfirserne, hvor 
lørdagskylling, millionbøf, 
karbonader, bananasplit og 
regnbueis storhittede.

Mantziusgården, Fløjen 
Gratis
Mad. Workshop

Bernstorff Slot under  
Den Kolde Krig
13/9 kl. 18

Under Den Kolde Krig 
udgjorde Bernstorff Slot en 
 vigtig brik i Danmarks forsvar 
i tilfældet af, at krigen for 
alvor blev varm. Tag med 
Jørgen Holst Hansen, der fra 
1982 til 1988 var sektions-
leder i Civilforsvarsstyrel-
sens 6. kontor (den davæ-
rende Korpskommando) på 
Berns torff Slot, tilbage til en 
tid, hvor truslen om det store 
sammenstød mellem Øst 
og Vest prægede dansker-
nes hverdag. I et foredrag 
giver han hele historien om 
civilforsvaret på slottet, hvor 
de havde til huse fra 1939 til 
2008. Efter foredraget er det 
muligt at besøge Bernstorff-
bunkeren fra 1953, der nu 
er øvelokalefællesskab for 
unge musikere.

Bernstorff Slot
Gratis
Tilmelding på info@bern-
storffslot.dk senest d. 9/9
Foredrag

Friday Night Delight 
anno 1989
13/9 kl. 18-02

Friday Night Delight betyder 
middag, hygge og dansegulv 
i Absalon. Denne aften i en 
udgave, hvor flødekartofler, 
skulderpuder, Alice Cooper 
og lambrusco går op i højere 
enhed. Vi skal nemlig smage, 
lugte, høre, se og føle 1989. 
Vores kok kreerer en fælles-
spisningsmenu, som den 
kunne have set ud i 1989, 
og bagefter quizzer vi i kate-
gorier som film, musik, be-
givenheder, sport og kendte 
personer. Når quizzens 
vinderhold er fundet, åbner 
dj’en dansegulvet, så du kan 
prøve kræfter med rytmer 
og trin fra 1989. 

Folkehuset Absalon
100 kr. 
billetto.dk
Mad. Spil. Fest

Filmkavalkade om 
grænser: ‘Himmelskibet’ 
med livelyd ved Jakob 
Draminsky
13/9 kl. 20

Over fire filmaftener under-
søger vi grænsens (og 
grænseløshedens) effekt 
– på mennesker, lande og 
drømme. I den danske scien-
ce fiction-film ‘Himmelskibet’ 
samler den unge eventyrer 
Avanti Plenataros et hold af 
frygtløse mænd, som efter 
strabadser og mytteriforsøg 
ankommer til Mars i et spe-
cialbygget “himmelskib”. Pla-
neten viser sig at være bebo-
et af et folk, som befinder sig 
på et højere udviklingsstadie 
befriet for sygdom, sorg, 
vold, begær, kønsdrift og 
dødsangst. Filmen vises med 
live-lyd af lydkunstner Jakob 
Draminsky.

Karens Minde Kulturhus
Gratis. Begrænset plads
Filmvisning

Berlinmuren – en radio-
koncert 
13/9 kl. 20

En koncert med musik og 
historier fra begge sider af 
Muren. Torben Steno er vært, 
og med Emil de Waals husor-
kester og blandt andet sang-
erinden Xenia Lach-Nielsen 
genoplives tiden, hvor Muren, 
eller “den antifascistiske 
beskyttelsesvold”, som den 
blev kaldt i DDR, løb igennem 
Berlin. Ugentligt blev Vestens 
musik sendt fra radio RIAS i 
programmet ‘Schlager der 
Woche’. I udsendelsen fulgte 
en vejledning, så ‘die Ossies’ 
på deres kassettebånd kunne 
optage musikken, som var 
fra Elvis Presley over Beatles 
og Prince til tyske schlagere. 
God DDR-musik spilles også 
til koncerten, så publikum er 
med på begge sider af Muren.

Det Kgl. Bibliotek
200 kr. 
billetlugen.dk
Koncert

Lørdag 14. sep

Del historier med dit 
barnebarn!
14/9 kl. 11-13

Hvilke store begivenheder 
vil du fortælle dit barnebarn 

om? Det kunne være om 
hverdagen under Den Kolde 
Krig eller om dit første kys? 
Og hvilke oplevelser tror du, 
er vigtige for dit barnebarn? 
Mariane Josefsen fortæller 
historier og eventyr fra sin 
barndom. Historierne skaber 
stemning og inspiration til, 
at du efterfølgende selv skal 
fortælle. For nu er det jeres 
tur. Mariane guider bed-
steforældre og børnebørn 
gennem et fortælleforløb, så 
I kommer i gang med at dele 
store og små begivenheder – 
som månelandingen, Murens 
fald, den bedste fødselsdag, 
den dumme voksne, en regn-
vejrsdag i november… 

Kvarterhuset
Gratis
Workshop. For børn

Design dit helt eget 
80’er-badge
14/9 kl. 10-13

Vi skal lave vores egne 
80’er-badges. Designer Heidi 
Ahtolas viser os, hvordan vi 
kan kreere 80’er-badges, der 
både kan være grafiske, cool, 
max pigede, helt crazy og 
give street credit. Det er kun 
fantasien, der sætter grænser 
for, hvordan de kan se ud. Når 
vi er færdige, kan du style din 
rygsæk, stofpose eller deko-
rere din yndlingsjakke med dit 
badge. Husk madpakke.

Kreativt hus for børn
Tilmelding nødvendig. Gratis 
Tilmelding på BIBAlgade31@
roskilde.dk
Workshop. For børn

Linoleumstryk & Tarzan 
Mama Mia
14/9 kl. 10-15

Skab smukke tryk eller poli-
tiske budskaber i krea-værk-
stedet. Billedkunstner Maria 
Lau Krogh hjælper dig med 
tips og tricks til forskellige 
trykketyper. Farve eller sort/
hvid – budskab eller billede – 
valget er dit. Samme dag kl. 
14.30 viser vi Erik Clausens 
vidunderlige familiefilm 'Mig 
og Mama Mia' fra 1989. I 
kan også gå på opdagelse i 
Børnekulturhusets udstilling 
'Barn i 1989' - en lille stue 
med typiske elementer fra 
familielivet anno 1989. Begge 
dele er gratis, men pladserne 
til filmen fordeles efter først 
til mølle-princippet.

Børnekulturhus Ama'r
40 kr. Betales ved indgangen
Workshop. For børn

LØRDAGS.DOK: 
 Strunge – ‘Væbnet med 
ord & vinger’  
14/9 kl. 10.30-13

Taler man som den litterære 
scene i 80’erne, kommer 
man ikke uden om Michael 
Strunge, der blev talerør for 
en hel ungdomsgeneration 
og en væsentlig bannerfører 
for periodens lyriske udtryk. 
I 'Væbnet med ord og vinger' 
(2017) fortæller Strunge om 
sit liv fra himmelperspektiv: 
om opvæksten i Hvidovre, 
drømmene om at blive som 
idolerne Rimbaud og Bowie, 
gennembruddet og hans 
forhold til punk, kunst, politik, 

Dengang stand-up'en 
kom til Danmark
12/9 kl. 17

Da Casper Christensen 
i  tidernes morgen blev 
opdaget af Danmarks Radio, 
var det med en mikrofon i 
hånden på caféen DIN's i Lille 
Kannikestræde. Her ankom 
stand-up’en nemlig for første 
gang til Danmark i 1989. Og 
her fik han, Lars Hjortshøj 
og andre store navne deres 
debut. Hør kassettebånd 
med originale optagelser og 
masser af sjove anekdoter 
fra komikeren Thomas Wivel, 
der var en del af truppen på 
DIN’s. Som for eksempel 
dengang Lars Hjortshøj 
vandt DM i stand-up under 

lidt specielle omstændighe-
der. Wivel vil denne eftermid-
dag få modspil af Alhambras 
humor- og satireekspert 
Rikke Rottensten.

Alhambra – Museet for 
humor & satire
75 kr. - inkl. 1 øl, vin eller 
vand, samt museumsentré. 
billetto.dk 
Foredrag. Samtale

Slutfirsernes pædago-
giske opgør
12/9 kl. 17-19

I 1989 udkom en bog med 
stor betydning for dansk 
pædagogik. I bogen ‘Forstå 
mig dog’ introducerer dag-

institutionslederen Lene Lind 
en tankegang, der sidenhen 
har fået stor indflydelse på 
den pædagogiske praksis 
herhjemme. Bogen beskriver 
en pædagogik med fuld 
inklusion af børn og familier 
med særlige behov og tager 
udgangspunkt i barnets per-
spektiv. Det var et opgør med 
den dagligdag og de vilkår, 
hun så i mange institutioner. 
Linds tanker er på mange 
måder stadig aktuelle, og hun 
perspektiverer og diskute-
rer tankerne fra 1989 hos 
Dansk Pædagogisk Historisk 
Forening.

Børnehuset Vor Frue
Gratis
Tilmelding på oleschultze-
henriksen@gmail.com
Foredrag. Debat

Filmkavalkade om græn-
ser: ‘Goodbye Lenin’ med 
Torben Steno 
12/9 kl. 18

Over fire filmaftener under-
søger vi grænsens (og 
græn seløshedens) effekt – på 
mennesker, lande og drømme. 
I ‘Goodbye Lenin’ møder vi 
den unge østtysker Alex, der 
bor i Østberlin med sin søster 
og mor. Moren er mønster-
kommunist, men får et hjerte-
anfald og ligger i koma, mens 
hendes elskede DDR bryder 
sammen. Da hun vågner igen, 
forsøger hendes søn at skåne 
hende for virkeligheden, og 
han skaber derfor en illusion 
om, at DRR stadig består. 
Filmen vises  under vores fæl-
lesspisning, og efterfølgende 
vil der være et oplæg ved 
Torben Steno om DDR, frihed, 
grænser, og om hvad filmen 
siger om i dag.

Karens Minde Kulturhus
Gratis. Begrænset plads
Tilmelding på kmkulturhus.dk
Foredrag. Filmvisning. Mad

Visning og talk: ‘Das 
Leben der Anderen’ 
12/9 kl. 18.30-21.30

Den Oscarvindende film ‘De 
andres liv’ (2006) er en poli-
tisk thriller om overvågning, 

modstand og menneske-
skæbner i DDR i, hvad der 
viste sig at blive, slutningen 
af Den Kolde Krig. Nu kan du 
opleve Florian Henckel von 
Donnersmarcks moderne 
klassiker, når ENIGMA invi-
terer til filmaften med drinks 
og oplæg om overvågning 
dengang og i dag. ENIGMAs 
forskningschef Andreas 
Marklund, der i mange år har 
forsket i overvågningens 
historie, indleder aftenen 
med et historisk foredrag om 
hemmelig statslig overvåg-
ning i Europa i det 20. 
århundrede. Arrangementet 
afholdes i samarbejde med 
Goethe-Institut Dänemark.

ENIGMA - Museum for post, 
tele og kommunikation 
90 kr.
billetto.dk
Debat. Filmvisning

Wind of Change
12/9 kl. 19

Efter Murens fald den 9. no-
vember 1989 fulgte resten 
af de sovjetisk kontrollerede 
lande i Europa hurtigt trop, 
indtil selve Sovjet fløj væk til 
lyden af ‘Wind of Change’. 
Kom og hør med, når forfat-
ter, journalist og  musikkritiker 
Klaus Lynggaard fortæller 
om musikken i 1989 og 
frem, med udgangspunkt 
i de strømninger, der brød 
igennem i slutfirserne. 
Klaus Lynggard har skrevet 
om musik siden 1970’erne 
for blandt andet Kristeligt 
Dagblad, Information og 
Weekendavisen. Derudover 
har han redigeret antologier 
om Lou Reed, David Bowie 
og Dan Turèll.

Kvarterhuset
50 kr.
billetto.dk 
Foredrag

‘Kampen om byen’: 
filmvisning & debat med 
Peter Øvig Knudsen
12/9 kl. 19-21

Vi viser dokumentarfilmen 
‘Kampen om byen’, hvor en 
række øjenvidner ser tilbage 

på blandt andet slumstormer-
nes, Christianias, BZ’ernes 
og Ungdomshusets historie. 
Hvad betød det for dem at 
være med i disse idealisti-
ske bevægelser? Hvorfor 
deltog de? Og er der måske 
noget, de fortryder? Museets 
kurator Jakob Ingemann 

Parby præsenterer filmen, og 
herefter sætter forfatteren 
Peter Øvig Knudsen filmen 
i perspektiv som oplæg til 
debat om byens udvikling, 
hvordan den gode by ser ud, 
og hvordan vi skal leve i den – 
sammen og hver for sig.

Fra Øst til Kult
12/9 kl.19.30
Fodboldklubben Union fra Østberlin er blevet kult 
og er for første gang rykket op i Bundesligaen. 
Klubben har bevæget sig fra en undselig tilværelse 
øst for Muren til kultstatus på linje med FC St. 
Pauli. Se filmen ʻUnion fürs Lebenʼ og få sat filmen 
og klubben i perspektiv. Fodboldhistoriker Svend 
Rybner introducerer filmen og fortæller om klub-
bens historiske udviklig.

Boldklubben Skjold
Gratis. Tilmelding anbefales
www.holdsport.dk
Film

Bigum & Thomsen:  Murens 
fald i kunsten og poesien
12/9 kl. 19-20
Glyptoteket inviterer på en tidsrejse i billedkun-
sten og lyrikken ført an af kunstner og forfatter 
Martin Bigum og digter Søren Ulrik Thomsen. 
Både Bigum og Thomsen var med, da Glyptoteket 
i kølvandet på Murens fald dannede ramme om 
lyrikarrangementet ʻStatemental’ i 1991 – arran-
geret af en ung Bigum. Nu ser de sammen tilbage 
på, hvordan Murens fald har påvirket dem selv og 
inspireret kunstneriske miljøer i flere generationer. 
Aftenen byder på et væld af spændende minder 
og skarpsindige observationer, når de to koryfæer 
panorerer hen over de seneste 30 års kunstneriske 
tendenser og ideer.

Ny Carlsberg Glyptotek
Almindelig entré inkl. et glas øl: 115 kr.  
Under 27/studerende med gyldigt studiekort: 85 kr. 
Gratis med Glyptotekets Årskort
billetto.dk
Samtale

Gyldendal: Talks, bar og 89’er-fest
13/9 kl. 19-03
Gyldendal åbner portene til Klareboderne, når vi sammen med udvalgte forfattere 
og andre kulturpersonligheder undersøger de store kontraster i 1989. Fra Murens 
fald og Berlins genforening til prinsesse Diana i Levi’s 501, Unique Models’ 
åbning og verdens første vielser af homoseksuelle par. Kom udklædt som dit indre 
89’er-jeg, når vi fejrer yuppierne, efterpunkerne, Madonna, Depeche Mode, George 
Michael og alle de andre til et brag af en fest i Gyldendals historiske lokaler. Lån 
udklædning fra klæd-ud-kassen og posér foran vindmaskinen i vores fotoboks. 
 
Gyldendal
50 kr.
Billetto.dk 
Samtale. Oplæsning. Debat. Fest

FAD OG FOREDRAG:  
Fra kold krig til krig
12/9 kl. 17-19
 
Murens fald i 1989 og afslutningen på Den Kolde 
Krig blev ikke afløst af fred, men derimod af 
virkelige krige, selvom det ikke var det, vi drømte 
om. Danmark forlod den passive og indadvendte 
sikkerhedspolitik og engagerede sig militært i en 
aktiv og udadvendt politik med militær deltagelse  
i en række internationale opgaver. Hør seniorfor-
sker Jens Ole Christensen fortælle om trusselbil-
ledets radikale forandring fra truslen om den totale 
krig til det diffuse og uforudsigelige trusselbillede, 
der kendetegner nutiden. Billetten inkluderer en 
kold fadøl og giver adgang til Krigsmuseets øvrige 
udstillinger fra kl. 16 samme dag.

Krigsmuseet
110 kr.
billet.natmus.dk
Foredra
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kærlighed og ikke mindst dø-
den. Gennem interviews med 
mennesker, der kendte ham 
privat tegner filmen et billede 
af mennesket Strunge. Filmen 
introduceres af instruktøren 
bag, Torben Skjødt Jensen.

Gentoftegade Bibliotek
Tilmelding nødvendig. Gratis
genbib.dk
Foredrag. Filmvisning

Hvor går grænsen – 
kan man bo i en sko? 
Workshop med My Little 
Architect
14/9 kl. 11-14

Er der grænser for, hvor man 
kan bo? Nogen bor i huse 
med fire vægge, andre bor 
i huler. Nogen bor i træer, 
andre bor på havet. Men kan 
man også bo i en sko? Kom 
og transformér en sko til en 
bolig med arkitekterne fra 
My Little Architect. Samtidig 
holder kulturhuset SOAP i 
Sydkorea samme workshop, 
og resultatet fra de to work-
shops kan du opleve i en 
fotoudstilling bagefter. Husk 
at medbringe en af dine egne 
sko eller vælg én fra kurven.

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis
Workshop. For børn

Kampen om byen on 
location – set med en 
politikers øjne
14/9 kl. 14

BZ-bevægelsen, Byggeren 
og Jagtvej 69. Tag med 
Københavns Museum på en 
byvandring gennem nogle 
af de centrale brændpunkter 
i Nørrebros nyere historie. 
 Fokus er på dem, der fik 
overskredet en grænse og 
sagde fra: Bydelens aktivisti-
ske og antiautoritære bevæ-
gelser – fra modstanden 

mod saneringerne af den 
Sorte Firkant til rydningen 
af Ungdomshuset i 2007. 
Byvandringen gennemføres 
med deltagelse af en af de 
politikere, der deltog i dis-
kussionerne om saneringer-
ne på Nørrebro i 1980’erne. 

Mødested: Ved indgangen  
til Blågårds Kirke
75 kr.
billetto.dk
Vandring

Fra 80’erne til fremtiden 
(del 1) – Science and 
Fiction
14/9 kl. 14 

Arrangementet er første 
del af et tredelt program i 
‘kulturtrekanten’ på Amager, 
som består af Bibliotekshuset, 
Det var Zittans og Ingolfs 
Kaffebar, der ligger lige rundt 
om hjørnet fra hinanden. Gæ-
sterne inviteres på en rundtur 
med start på biblioteket til en 
samtale om nye og fremtidige 
mure mellem historiker Dino 
Knudsen og forfatter Kaspar 
Colling Nielsen. Vær med, 
når litteraturen og historien 
mødes, og der trækkes tråde 
fra 80’ernes mur gennem 
Europa, til nutidens afgræns-
ninger og de fremtidige mure, 
som Kaspar Colling Nielsen 
har skildret i sin seneste 
roman ‘Det europæiske forår’ 
fra 2017. 

Bibliotekshuset på Rodosvej
Gratis. Begrænset plads
Samtale

Fra 80’erne til fremtiden 
(del 2) – Med Kaspar 
Colling Nielsen
14/9 kl. 15 

Arrangementet er anden del 
af et tredelt program i ‘kultur-
trekanten’ på Amager, som 
består af Bibliotekshuset, 

Det var Zittans og Ingolfs 
Kaffebar, der ligger lige 
rundt om hjørnet fra hinan-
den. Anden del af arrange-
mentet byder på oplæsning 
og talk i den hyggelige lille 
uafhængige boghandel Det 
var Zittans. Kaspar Colling 
Nielsen vil give en oplæs-
ning fra sin seneste bog 
‘Det europæiske forår’ og 
fortælle mere om fremtidens 
eventuelle mure og opdeling 
af mennesker som beskrevet 
i romanen. Vi får også en 
spændende smagsprøve på 
hans kommende novelle-
samling ‘Dengang dinosau-
rerne var små’.

Det var Zittans 
Gratis. Begrænset plads
Foredrag. Oplæsning

Filmengle på himmelflugt 
i Vor Fru Kirke
14/9 kl. 21

Med ‘Himlen over Berlin’ 
skabte Wim Wenders et af 
1980’ernes absolutte filmiske 
hovedværker, der indkaps-
lede den mørkromantiske 
Zeitgeist. I filmen iagttager to 
trenchcoat-klædte skytsengle 
Berlin og dens befolkning i 
smukke sort-hvide billeder 
fra byens hustage. Kom med, 
når Vor Frue Kirke og Goethe -
-Institut Dänemark invite rer 
til aftenvisning i kirkens 
smukke, hvælvede loftsrum, 
mens publikum ligger på lan-
ge polstrede bænke omgivet 
af Thorvaldsens smukke 
marmorstatuer og storladen 
kirkearkitektur. Helligånd og 
filmisk himmelflugt går op i en 
højere enhed på denne aften!  

Vor Frue Kirke
Gratis
Filmvisning

Søndag 15. sep

KIB Talking/Seinfeld
15/9 kl. 15-17

Verdens bedste komedie-
serie Seinfeld løber over 
skærmen for første gang 
i 1989. Den præsenterer 
noget helt nyt: et brud med 
80’ernes mange komedier 
om ‘feel-good-kernefamili-
en’. Langsomt, men sikkert 
bliver Seinfelds mærke-
lige, sjove og usympatiske 
persongalleri fra George 
Costanza til Kramer udøde-
liggjort verden over. Hvad 
kom serien til at betyde? 
Hvad er det for en tid, den 
lander i? Hvorfor er den så 
sjov? Og hvad handler Sein-
feld egentlig om? Det under-
søger vi, når kulturskribent 
Torben Sangild og TV-eks-
pert Frederik Dirks Gottlieb 
kommer forbi og snakker 
med Cathrine Lundager.

Kulturhuset Islands Brygge
Gratis
Foredrag. Samtale

Filmkavalkade om 
 grænser / Auteur 
 Dinners: ‘1989’ med 
instruktør Anders 
 Østergaard
15/9 kl. 17

Over fire filmdage under-
søger vi grænsens (og 
grænseløshedens) effekt 
– på mennesker, lande 
og drømme. Sidste film i 
rækken er dokumentaren 
‘1989’, og arrangementet 
afholdes sammen med 
 Auteur Dinners. Auteur Din-
ners er særlige aftener, hvor 
gribende fortællinger og en 
filmskabers personlige op-
levelser med en film forenes 
med kulinariske madople-

velser. Sammen ser vi film, 
spiser mad og taler med den 
prisbelønnede instruktør bag 
‘1989’, Anders Østergaard.

Karens Minde Kulturhus
140 kr. 
billetto.dk
Foredrag. Filmvisning. Mad

Mandag 16. sep

Ama’r er nr. 1 
16/9 kl 17-19

1989 var året, hvor en lille 
gade på Amager blev lands-
kendt. Politisk aktivisme var 
stort i 70’erne og 80’erne, 
men i 1989 blev Blekinge-
gade og banden, der tog 
gadens navn, symbolet på 
aktivismens helt ekstreme 

URBAN 13 x Golden Days:  
Endagsfestival på grænsen
Lørdag 14/9 kl. 13-?
 
I grænselandet mellem andelsforeningerne på Frederiksberg og 
boligblokkene på Lundtoftegade undersøger URBAN 13, hvad  
der kan ske på grænsen eller i mellemrummet mellem byens sym-
bolske og fysiske mure. Kom til festival med beats, bas, film, walks 
og kolde øl, når URBAN 13 inviterer til endagsfestival mellem 
betonsøjlerne under den seksporede motortrafikvej, Bispeengbuen.

 
Program:
Strøm til Børn: Skab dine egne  
elektroniske beats
kl. 13-16
Er du vild med musik, og vil du lave din helt egen? Kom med på 
denne workshop, hvor to undervisere fra Strøm Festival vil vise, 
hvordan man nemt kan lave kreative beats og elektronisk musik 
på iPads. Vi låner udstyr til alle deltagere. ‘Strøm til Børn’ er et 
tilbud til skolens mellemtrin, og workshoppen er for børn og unge 
fra 10-15 år. 

50 kr.
Tilmelding på velkommen@urban13.dk

URBAN 13 x Realdania x AKB: 
 Grænse-walk i Lundtoftegade
kl. 17-19
Ghetto. Udsat boligområde. Brutal boligblok. Lundtoftegade er 
blevet kaldt lidt af hvert, men hvad gemmer der sig egentlig bag 
betonmurene? Tag med på en walk i det berømte og berygtede 
grænseland med Urban 13, Realdania og AKB Lundtoftegade. Med 
en lokal guide i front får vi et eksklusivt indblik i grænselandets 
særlige Leben gennem forskellige fortællinger, oplevelser og oplæg. 
Turen byder både på kolde forfriskninger i den lokale trivselsklub, 
besøg hos en beboer, performances og kunst.

Gratis
Tilmelding nødvendig på realdania.dk/goldendays2019

Filmvisning og talk: OHOI! Sound 
System – 17 Years of Bass
kl. 17.30-19
I samarbejde med OHOI! viser URBAN 13 dokumentarfilmen om 
de legendariske københavnske festmagere. Om de fire ambitiøse 
drenge, der i start-00’erne lavede fester på obskure steder og endte 
med at være arrangørerne af landets største bas-fester (Bas Under 
Buen) og ikke mindst foregangsmænd for en ny bølge af bastung 
lyd i det danske rave-miljø og natteliv. 

50 kr. 
Køb billet via URBAN 13s Facebook-side

Koncert og festivalstemning med  
OHOI! + venner
kl. 19
Det bliver en aften helt i Berlins urbane, feststemte ånd, når 
 URBAN 13 byder på lækre bastoner med OHOI! og venner i 
efterårs varmen. Tag dine venner under armen, bliv grebet af 
stemningen og nyd en kold øl til en bastung folkefest under de 
 imposante, grå motorvejspiller. 

Gratis 
Arrangementet opdateres løbende på Facebook 

Fra 80’erne til fremtiden 
(del 3) – We love the '80s
14/9 kl. 16
Arrangementet er tredje del af et tredelt program i 
ʻkulturtrekanten’ på Amager, som består af Biblio-
tekshuset, Det var Zittans og Ingolfs Kaffebar, der 
ligger lige rundt om hjørnet fra hinanden. Sidste del 
af arrangementet foregår på Ingolfs Kaffebar, hvor 
vi dykker ned i 80’ernes lette livsstil. Efter vi er 
blevet kloge og inspirerede, læner vi os tilbage og 
mindes en svunden æra. Der kan købes drinks, og 
en DJ vil vende plader i sand 80’er-stil. Det lugter 
lidt af Miami Vice, så knap skjorteflippen op og 
flash din høje talje. Solen skinner altid på Ingolfs! 
 
Ingolfs Kaffebar 
Gratis
Fest

Planetariet, Palads og PoMo
16/9 kl. 16.30-18
Hver epoke har sine ikoniske bygninger, der ofte 
skaber både begejstring og debat. 80’erne stjal skru-
pelløst fra tidligere epoker og skruede op for farver, 
søjler og pynt. I 1989 stod Planetariet og Scala 
færdige, og Gernes farvelagde Palads – tre bygning-
er, der stadig deler vandene. I dag har Axel Towers 
overtaget Scalas prominente plads og indvarslet en 
ny tid for Københavns vartegn. Tag på en arkitekto-
nisk tidsrejse med arkitekt, ph.d. og debattør Jesper 
Pagh. Vandringen starter med et foredrag om byens 
udvikling og er arrangeret i samarbejde med Institut 
for Bygningskunst, By og Landskab – KADK.
 
Palads
Gratis, tilmelding nødvendig via Billetto (først til mølle)
Foredrag. Vandring

Foto: Jørgen Wolek
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Børn som medborgere
18/9 kl. 17-20

Begivenhederne i 1989 ses 
af mange som et symbol 
på nye strømninger – også 
i vores del af verden. Men 
hvilken betydning fik det for 
børns demokratiske delta-
gelse? I 1989 inviterede Det 
Tværministerielle Børne-
udvalg fem kommuner til at 
deltage i et projekt om børns 
deltagelse, medbestemmel-
se og medansvar i samfun-
det. Formålet var at tage 
børn alvorligt og give dem 
stemme. Dansk Pædagogisk 
Historisk Forening og BUPL 
Storkøbenhavn har inviteret 
de deltagere, der bidrog til 
projektet for 30 år siden, til at 
diskutere og perspektivere 
erfaringerne.

BUPL Storkøbenhavn
Gratis. Der serveres en sand-
wich fra kl. 17. 
Tilmelding: BUPL Storkø-
benhavns hjemmeside eller 
oleschultzehenriksen@
gmail.com
Foredrag. Debat

OPRØR 1789/1989:  
Talk med Bo Lidegaard
18/9 kl. 18-19

Kom med til en med riv ende  
historisk talk på Thorvald-

sens Museum, når historiker 
Bo Lidegaard i forbindelse 
med 30-året for Murens fald 
og 200-året for den franske 
revolution gør os klogere på 
de oprør, som Europa har 
oplevet igennem historien 
– og ikke mindst, hvilke oprør 
og opgør vi står overfor i 
fremtiden. Talken vil behandle 
parallellerne imellem den 
franske revolution og det 
oprør, der skete mod styret i 
det tidligere Østtyskland op 
til Murens fald.

Thorvaldsens Museum
80 kr.
billetto.dk
Foredrag

Koldkrigskoncert på 
Stevnsfort
Koncert 18/9 kl. 19. 
Rundvisning før kon-
certen kl. 17.30

Kom med FIGURA Ensemble 
dybt ned i de underjordiske 
gange på Stevnsfort til 
en unik koncertoplevelse, 
der omhandler en sand 
historie fra Den Kolde Krig i 
Danmark. Om overvågningen 
og afsløringen, der ledte til 
isolationsfængslingen af 
DDR-spionen Jörg Meyer i 
1978. Komponisten Nicolai 
Worsaae har skrevet musik 
til Jörg Meyers ‘Isolations-

digte’ – en digtsamling, 
som han skrev under sine 
11 måneders totalisolation 
i Danmark. Oplev, hvordan 
Meyers sindstilstand påvirkes 
af isolationen i Worsaaes 
kunstneriske fortolkning, der 
efterlader et både fysisk og 
intenst billede.

Koldkrigsmuseum 
 Stevnsfort
Koncertpris: 120 kr. Stude-
rende/Pensionister 80 kr. på 
billetto.dk 
Rundvisning: 100 kr. Tilmel-
ding på stevnsfort@oesm.dk 
Omvisning. Koncert

Hans Engell: Murens fald 
og det europæiske forår
18/9 kl. 19-21

Hans Engell arbejde som 
Forsvarsminister fra 1982 
til 1987 og Justitsminister 
fra 1989 til 1993 i magtens 
centrum i Danmark både før 
og efter Murens fald. Hans 
Engell fortæller ved dette 
foredrag om perioden op til 
9. november 1989: Hvordan 
forholdt den danske regering 
sig til det storpolitiske spil, 
der fandt sted på tværs af 
mure og landegrænser? 
Hvad var drømmene, bekym-
ringerne og forhåbningerne 
for et nyt, samlet Tyskland 
og Europa? Og hvordan 

ser situationen i Europa og 
forholdet mellem det gamle 
Øst og Vest ud i dag?

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis Tilmelding nødvendig. 
genbib.dk
Foredrag

Fra atomsikker kommu-
nikation til fremtidens 
5G-netværk
18/9 kl. 19-21

Uden kommunikation, intet 
samfund. Vi dykker ned i Den 
Kolde Krigs atomfrygt og 
ser på, hvordan den globale 
politiske konflikt også satte 
et helt konkret aftryk på 
telekommunikationen i Dan-
mark. Ph.d. Sanne Aagaard 
Jensen har forsket i, hvordan 
kommu nikation blev en cen-
tral sikkerhedspolitisk faktor 
under Den Kolde Krig. I fore-
draget vil hun tage os med 
tilbage til en tid, hvor staten 
havde monopol på at drive 
kommunikation og samtidig 
bidrage med perspektiver 
på nutidens diskussioner 
om kritisk infrastruktur og 
5G-netværk.

Roskilde Museum
75 kr. 
Museumsbutikken eller på 
billetto.dk
Foredrag

Silent Disco – hitparade 
fra 1989
18/9 kl. 20

Det bliver et brag af en – 
musestille! – firserfest, når 
Videomøllen inviterer til 
Silent Disco i hjertet af Nørre-
bro. Forvent en hitparade af 
dimensioner, når DJ Morten 
Bruhn vender plader fra 
tiden omkring 1989, hvor 
svulmende skulderpudder, 
permanentede lokker og 
dramatisk makeup gjorde dig 
til festens midtpunkt. Lev dig 
ind i tidens udtryk og æstetik, 
mens vi projicerer de flotte-
ste, grovanimerede og mest 
farverige musikvideoer op 
på Videomøllens udendørs 
lærreder fra det årti, hvor 
musikvideoen blev en ekspe-
rimenterende og respekteret 
kunstform i egen ret.

Videomøllen
Gratis
Fest

Som jeg husker det:  
Uffe Ellemann-Jensen  
og Lykke Friis
18/9 kl. 20

I samtale med udenrigskor-
respondent Lykke Friis vil 
Uffe Ellemann-Jensen kaste 
et blik tilbage og fortælle om 
et levet liv, og hvordan han 

erindrer det. Ellemann-Jen-
sen tager os med tilbage til 
det skelsættende år 1989, 
hvor han var Danmarks 
udenrigsminister. Hvordan 
oplevede han det tumultari-
ske år med Murens fald og 
kommunismens sammen-
brud? Og hvorfor er 1989 det 
år, han allerhelst vil opleve én 
gang til, hvis han selv kunne 
vælge?

Det Kgl. Bibliotek
70 kr. Studerende 50 kr. 
billetlugen.dk
Foredrag. Samtale

Torsdag 19. sep

Morgensalon på Café 
Europa: 1989 – et skel-
sættende år i Europas 
historie
19/9 kl. 8.30-9.30

Året 1989 og Murens fald 
ændrede Europa og verden 
fundamentalt, men det kunne 
lige så godt have udviklet 
sig helt anderledes! Kom og 
hør hvorfor, når europa- og 
tysklandsekspert Lykke Friis 
sætter året i perspektiv med 
udgangspunkt i sin nye bog 
‘Håbets Europa i 89 billeder’. 
Bogen gør status over be-

form. Tag på en byvandring 
med to gamle Ama’r-drenge, 
Ole Vadmand og Bjarne Fey, 
der tager os med på en rejse 
gennem øens historie. Byvan-
dringen kommer nemlig også 
til at handle om boldklubben 
Fremad Amagers storheds-
tid, kampen for Amager Bio, 
udfordringer i velfærdsstaten, 
Bullshit og naturligvis: rap og 
hiphop på ama’rkansk. 

Amagerbro Torv ved 
 bagindgangen til Irma
Tilmelding nødvendig. Gratis. 
billetto.dk
Vandring

Rejsebreve fra Udkants-
europa
16/9 kl. 19

Hvordan står det til i Øst-
blokken her 30 år efter, at 
kommunismen måtte se sig 
besejret? Har demokratiet 
sejret? Er folk blevet mere 
frie? Journalisterne Thomas 
Ubbesen og Anne Haubek 
har i månedsvis rejst Øst-
europa tyndt i andenklasses-
kupéer for at møde de men-
nesker, der på egen krop har 
oplevet og gennemlevet det 
største drama på vores kon-
tinent i nyere tid. I september 
udgiver Ubbesen og Haubek 
desuden en bog om deres 
rejser og oplevelser, som kan 
købes til arrangementet.

Gladsaxe Hovedbibliotek
30 kr. 
gladbib.dk
Foredrag
 

Tirsdag 17. sep

Stemmer efter Muren:  
Ida Holmegaard
17/9 kl. 16.30-17.30

Hovedbiblioteket præsen-
terer en række korte efter-
middagsoplæsninger med 
efterfølgende samtaler med 
tre unge forfattere, der alle 
er født i kølvandet på Murens 
fald og er vokset op i et 
Europa i eftervirkningerne 
af Den Kolde Krig. Sammen 
med journalist og ph.d. i 
litteratur historie Elisabeth 
Skou Pedersen vil forfatterne 
tale om litterære overskridel-
ser og tage livtag med, hvad 
mure betyder – både konkret 
og som abstrakt metafor og 
symbol. Ida Holmegaard er 
født i 1990 og har senest 
udgivet romanen ‘Graceland’ 
i 2017.

Københavns Hovedbibliotek
Gratis
Oplæsning. Samtale

‘The Wall’ – murværk og 
musikalsk mesterværk
17/9 kl. 17

Enhver historisk periode har 
sit signifikante soundtrack. 
80’erne, der kulminerede 
med afslutningen på Den Kol-
de Krig og Berlinmurens fald, 
vil til alle tider forbindes med 
lydsporet fra Pink Floyds dys-
tre dobbeltalbum ‘The Wall’. 
Albummet handler ikke direk-

te om Muren i Berlin, men om 
menneskets isolation i bred 
forstand: i familielivet, i skolen, 
mellem racer og nationer. 
På Birkerød bibliotek går 
musiker og musikjournalist 
Thomas Ulrik Larsen bag om 
muren, når historier, billeder, 
lydklip, video, musikanalyse 
og fortolkning tilsammen 
giver en unik oplevelse af et 
mesterværks tilblivelse og 
aftryk i eftertiden.

Birkerød Bibliotek
Tilmelding nødvendig. Gratis
rudbib.dk
Foredrag

Censorship in Communist 
Poland
17/9 kl. 18

For the communist author-
ities that seized power in 
Poland after 1945, censor-
ship was one of the most 
important means to maintain 
power and control over so-
ciety. Did that mean nothing 
could get through the “iron 
curtain”? And how did artists 
and journalists manage to 
bypass or outsmart the sys-
tem? Literature scholar Anna 
Wiśniewska-Grabarczyk will 
give you answers to those 
questions and present a 
broader picture of the cen-
sorship influence on artistic 
and social life in Poland be-
tween 1945 and 1989.

Embassy of Poland 
Tilmelding nødvendig. Gratis 
Tilmelding på polemb@
copenhagen.msz.gov.pl. 
Notér "Censorship" i titlen og 
skriv dit fulde navn. 
Foredrag

‘1989’ med instruktør-
besøg
17/9 kl. 18.30-21

Et storpolitisk drama om 
Jerntæppets sammenbrud. 
I dokumentaren følger vi 
en ung teknokrat, Miklós 
Neméth, der hentes ind som 
ny premierminister. Han skal 
redde Ungarns fortvivlende 
økonomi og beslutter at 
stryge det massive – og dyre 
– grænseanlæg mod vest. 
Han erfarer snart, at han med 
den beslutning har sat sig 
op imod drabelige modstan-
dere. ‘1989’ fik fornemme 
anmeldelser, da den udkom i 
2014. Den introduceres den-
ne aften af instruktør Anders 
Østergaard, der efter filmen 
svarer på spørgsmål.

Gentofte Hovedbibliotek
Tilmelding nødvendig. Gratis
genbib.dk
Filmvisning

Koldkrigskoncert på 
Stevnsfort
Koncert 17/9 kl. 19. 
Rundvisning før koncer-
ten kl. 17.30

Kom med FIGURA Ensemble 
dybt ned i de underjordiske 

gange på Stevnsfort til en 
unik koncertoplevelse, der 
omhandler en sand historie 
fra Den Kolde Krig i Danmark. 
Om overvågningen og afslø-
ringen, der ledte til isolations-
fængslingen af DDR-spionen 
Jörg Meyer i 1978. Kom-
ponisten Nicolai Worsaae 
har skrevet musik til Jörg 
Meyers ‘Isolationsdigte’ – en 
digtsamling, han skrev under 
sine 11 måneders totalisolati-
on i Danmark. Oplev, hvordan 
Meyers sindstilstand påvirkes 
af isolationen i Worsaaes 
kunstneriske fortolkning, der 
efterlader et både fysisk og 
intenst billede.

Koldkrigsmuseum 
 Stevnsfort 
Koncertpris: 120 kr. Stude-
rende/Pensionister 80 kr.  
billetto.dk 
Rundvisning: 100 kr. Tilmel-
ding på stevnsfort@oesm.dk 
Omvisning. Koncert

Onsdag 18. sep

Mennesket bag muren
18/9 kl. 17-18.30

I 1989 faldt Muren, der delte 
Øst og Vest. Men verden har 
stadig masser af mure, der 
adskiller og isolerer. Forfatter 
Torben Munksgaard fortæller 
i sin roman ‘Muren’ fra 2017 
historien om en mand, der 

helt bogstaveligt bygger en 
mur omkring sit parcelhus 
for at være i fred for andre 
mennesker. Men hvad gør 
det ved samfundet og par-
celhuskvarterets uskrevne 
regler, når man bygger en 
mur? Og hvad sker der, når 
vi bygger mure omkring os? 
Torben Munksgaard er denne 
eftermiddag i samtale med 
litteraturformidler Christine 
Fur Fischer. Samtalen finder 
sted i et gult parcelhus i et 
villakvarter i Charlottenlund.

Samtalen finder sted i et gult 
parcelhus i Charlottenlund. 
Adressen oplyses til de 
tilmeldte.
35 kr.
genbib.dk
Samtale. Vandring. Oplæsning

Baller af stål anno 1989
18/9 kl. 17-18

Så er det frem med sved-
båndet og de høje knæløft! 
For 30 år siden fik Dan-
marks svar på Jane Fonda, 
Charlotte Bircow, mange 
danskere – særligt kvinder – 
op af sofaen. Denne onsdag 
inviterer SNIK Gymnastik til 
en times aktiv retro-aero-
bic. Programmet byder på 
opvarmning, undervisning, 
opvisning og afslutning med 
vand og frugt. Så hank op 
i veninderne og kom forbi 
og få strammet ballerne i 
Rundforbis foyer. I må meget 
gerne møde op i farverigt 

træningstøj à la 1989. Det 
er ganske gratis – I skal bare 
dukke op.

Rundforbi Idrætsanlæg
Gratis
Fitness

Bag murene i Gorms-
gade: 80’er-byggeri, 
boligdrømme og beboer-
demokrati
18/9 kl. 17-19

I 1989 prægede fattig fir-
serne stadig hovedstaden. 
Midlerne var små, og folk 
flyttede fra byen. Men 
hvordan påvirkede det livet 
på brokvartererne? Og den 
måde, vi byggede og boede 
sammen på? På Gormsgade 
ligger et lejlighedskompleks, 
der stod indflytningsklar i 
‘89. Tag med AKB, Køben-
havn og litteraturhistoriker 
Elisabeth Skou Pedersen på 
en kulturhistorisk tidsrejse 
30 år tilbage i tiden midt på 
Nørrebro, se nærmere på 
bygningens PoMo-detaljer,  
og lyt med, når Mikkel War-
ming og Bjørn Petersen fra 
AKB, København, trækker 
beboerdemokratiske tråde 
fra 1989 til 2019.

Gormsgade 5
20 kr. 
billetto.dk
Foredrag. Omvisning 

30-året for registreret partnerskab – gevinst 
eller tabt mulighed?
17/9 kl. 16.30
Axel og Eigil Axgil skrev verdenshistorie, da de som det første homoseksuelle par 
indgik registreret partnerskab 1. oktober 1989 på Københavns Rådhus. Men var det 
registrerede partnerskab udelukkende en politisk sejr, eller var det også med til at 
ʻnormalisere’ og ensrette i stedet for at fremme diversitet og mangfoldighed? I an-
ledning af 30-året for det første registrerede partnerskab inviterer Copenhagen Pride 
til foredrag og debat i den flotte bryllupssal på Københavns Rådhus med lektor i hi-
storie, Peter Edelberg, Wanda Liszt (Bøssernes BefrielsesFront) samt Bent Hansen 
(LGBT Danmark). Forperson for Copenhagen Pride, Lars Henriksen, er moderator. 
 
Bryllupssalen, Københavns Rådhus
Gratis
Debat. Foredrag.

Lyden af Berlin med Niels 
Fez Pedersen
18/9 kl. 21-23
Hvordan lyder en by? Og kan man høre en bys sjæl 
og historie i musikken, der er skabt der? Berlin er 
en vibrerende metropol, der både før og efter Mu-
rens fald har været kulisse og inspirationskilde for 
musikere fra hele verden. Fra Bowie og Iggy Pop 
til Einstürzende Neubauten og Rammstein, fra Nina 
Hagen og U2 til WestBam og Moderat. Fra punk til 
techno. Musikjournalist Niels Fez Pedersen tager 
os med på en rejse i gamle vinyler, tyske stjerner, 
kultalbums, vilde klubber og ikoniske, internationa-
le besøgende, når vi undersøger lyden af Berlin på 
Vesterbros lille hengemte kronjuvel, Riesen. 
 
Riesen Bar 
Gratis 
Foredrag. Musik

Smagen af firserne: Talk og 
tre-retters hos Meyers Deli
17/9 kl.18
Grænser var ikke det eneste, der blev sprængt i 
1989. Det gjorde kød i høj grad også. I samarbej-
de med Golden Days inviterer Meyers Deli på 
Frederiksberg til en middag, der sender smagslø-
gene tre årtier tilbage. Den står med andre ord på 
sprængt kalv, Hasselback-kartofler og regnbueis i 
lange baner. Middagen krydres med et oplæg om 
madtendenser i 80’erne af Jonatan Leer, madkultur-
forsker ved Professionshøjskolen Absalon. Vi bliver 
klogere på årtiet, der fik Claus Meyer til at gøre 
gastronomisk oprør og tager på en fælles rejse fra 
millionbøf og lørdagskylling til hjerter i flødesovs 
på restauranterne.
 
Meyers Deli
300 kr.
madbillet.dk
Foredrag. Mad

Foto: Dirk Herbert
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 introducerende og fabule-
rende katalogtekst til netop 
denne udstilling.

Cisternerne
100 kr. 
billetto.dk 
Udstilling. Oplæsning

Lørdag 21. sep

Bip Bip med Bobby
21/9 kl. 10-14

Spil Supermario, Sonic eller 
Donkey Kong på konsoller 
med kæmpeknapper fra dine 
forældres ungdom. Bobby 
fra spillebutikken Ruben og 
Bobby besøger børnebiblio-
teket og stiller en masse re-
tro-spillemaskiner og gamle 
billedrørs-tv op, som du selv 
kan prøve kræfter med. Se, 
hvordan Super Mario starte-
de helt pixeleret, mød hans 
blå konkurrent Sonic og prøv 
nogle af de mere sjældne 
og mærkværdige konsoller 
og spil fra 80'erne. Bobby 
er ekspert i 80’er-konsoller 
og -spil og fortæller gerne 
om de forskellige gadgets. 
Kom forbi og oplev, hvordan 
computerspil har udviklet 
sig gennem tiden.

Roskilde Bibliotek
Gratis
Udstilling. Workshop.  
For børn

Tag med Rute 89 bag 
byens mure
21/9 kl. 10, 12 og 14

Frederiksberg er en by i byen. 
En selvstændig by bag en 
usynlig grænse. Men hvor går 
grænsen egentlig? Og hvad 
er det, der gør Frederiksberg 
til noget helt særligt? Hop på 
Rute 89 og tag med stadsar-
kivar Henning Bro på historisk 
bustur langs den usynlige 
“mur” mellem København og 
Frederiksberg. Turen starter 
og slutter ved Codanhus.

Start fra parkeringspladsen 
ved Codanhus
Gratis
Omvisning

Tekstil for fuld tryk
21/9 kl. 10–15

Vi trykker på tekstiler – 
møn ster eller slagord – du 
bestemmer! Scenograf Lise 
Marker hjælper med at sætte 
i gang og giver gode idéer til, 
hvordan trykkene kan udfor-
mes. Tag jeres eget tøj eller 
egne muleposer med eller 

find lidt stof i gem merne hos 
os. I kan også gå på opdagel-
se i Børnekultur husets udstil-
ling 'Barn i 1989' – en lille stue 
med typiske elementer fra 
familielivet anno 1989. Bliver 
I sultne, kan I spise madpakke 
i vores caféområde – eller 
købe et landgangsbrød.

Børnekulturhus Ama'r
40 kr. Betaling ved 
 indgangen
Workshop. For børn

Under Urbanplanen: 
eksklusiv rundvisning  
i Københavns 
 sikringsanlæg
21/9 kl. 12-15

Under Urbanplanen ligger der 
flere tusinde kvadrat meter 
sikringsrum gemt under 
overfladen. Men hvorfor blev 
de bygget? Hvordan skulle de 
bruges, hvis krigen brød ud? 
Og hvordan var livet under 
Den Kolde Krig i Danmark? 
For en enkelt dag åbnes 
et af sikringsrummene på 
Amager op, når forfatter Poul 
H. Pedersen viser rundt og 
fortæller om baggrunden for 
de mange sikringsrum, der 
blev bygget under Danmarks 
overflade i forbindelse med 
Den Kolde Krig. Denne lørdag 
vil der være to rundvisninger 
med et begrænset antal 
pladser. Rundturene afholdes 
i forbindelse med et større 
arrangement i Hørgårdens 
Byhave, hvor et live-band 
spiller musik fra perioden 
omkring 1989, og der vil være 
et traktement af oldschool og 
80’er-festlig mad.

Hørgårdens Byhave
20 kr. 
billetto.dk
Foredrag. Omvisning. 
 Koncert. Mad. For børn

Retro Spil Expo
21/9 kl. 12-21

Retro Spil Expo er Danmarks 
første spilmesse dedikeret 
til retrovideospil og kulturen 
omkring dem: som vi husker 
dem fra grillbarerne, arkade-
hallerne og biograferne, 
og da videospillene og 
computerne for første gang 
rykkede ind i vores hjem. 
Retro Spil Expo hylder spil-
kulturen og byder hele dagen 
på loppemarked, aktiviteter 
og foredrag. Besøg også 
ENIGMA og Bip Bip Bars 
nyåbnede spilhistoriske ud-
stilling i museets kælder og 
jagt de højeste highscores 
på klassiske arkademaskiner 
og velkendte 80’er-konsoller.

ENIGMA – Museum for post, 
tele og kommunikation
Gratis 
Loppemarked

Tidsrejse: Lyngby-Taar-
bæk anno 1989
21/9 kl. 13-16

Husker du 1989? Eller kunne 
du tænke dig at genopleve 
det vilde år? Kom forbi, når 
Friboeshvile spoler tiden 
30 år tilbage og finder 
tidsty piske ting frem fra 
gemmerne – f.eks. varer, du 
kunne finde på en indkøbstur 
i hovedgaden. Få sat håret 
med rigelige mængder gelé, 
lær at danse disco og lyt 
til de største 80’er-hits fra 
Musik- og Billedskolens live-
band. Mød Karolines Køkken 
og smag 80’er-mad. Du kan 
også få sved på panden til 
dagens aerobic-time, finde 
ud af, hvem Donkey Kong var 
eller lave din egen scrun-
chie. Og endelig kan du gå 
catwalk med byens bredeste 
skulderpuder til det store 
modeshow.

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, 
Frieboeshvile
Gratis
Koncert. Fitness. Mad. 
Workshop. For børn

EM i Tetris – den udøde-
lige 80’er-klassiker (finale)
21/9 kl. 13-21

København er europæisk 
Tetris-hovedstad. Til EM i 
det ikoniske spil med de 
farvede blokke kan du 
opleve Tetris-helte fra hele 
kontinen tet, eller – hvis du 
har evnerne – selv blive 
festens midtpunkt og vinde 
al æren, når nationale og 
 internationale spillere 
kæmper om titlen som euro-
pamester i Klassisk Tetris. 
Turneringen livestreames 
til hele verden, så alle kan 
følge med i dysten i det 
verdenskendte spil, hvor 
strategi, reaktionsevner  
og hånd- og øje-koordina-
tion er afgørende for at 
vinde. Besøg også  ENIGMA 
og Bip Bip Bars nyåbnede 
spil historiske udstilling i 
museets arkadekælder.

ENIGMA – Museum for post, 
tele og kommunikation
Gratis
Spil. For børn

Da Olsen Banden brød 
gennem Jerntæppet
21/9 kl. 15-17.30

I dag har Olsen Banden 
næsten flere fans syd for 
Femern end i Danmark. Men 
hvorfor blev den danske trio 
så populær i DDR? Og hvor-
dan slap de igennem Stasis 
strenge censur? Kom forbi til 
en tysk øl, og hør filmanmel-
der og forfatter Christian 
Monggaard og  humor- og 
satireekspert  Rikke Rotten-
sten introducere en af de 
mest populære film i DDR: 
‘Olsen Banden i Jylland’. 
Christian Monggaard er 
filmanmelder og forfatter til 
bogen ‘Olsen Banden’, der 
udkom i 2018. Rikke Rotten-
sten er tidligere teateran-
melder på Berlingske og nu-
værende museumsinspektør 
på Alhambra – Museet for 
humor & satire.

Alhambra – Museet for 
humor & satire
95 kr. – inkl. 1 øl eller vand, 
samt museumsentré og 
filmvisning
billetto.dk
Foredrag. Samtale. 
 Filmvisning

givenhederne fra 1989 og 
Europas udvikling siden da og 
argumenterer blandt andet 
for, at nutidens Europa er langt 
bedre end før Murens fald. 
Arrangementet finder sted 
på ikoniske Café Europa, der 
åbnede netop i 1989 – midt i 
euforien og den spirende tro 
på et nyt og åbent kontinent.

Café Europa 1989
Gratis entré
Foredrag

Papirsnedkeriet:  
sort/hvide billeder for  
de mindste
19/9 kl. 15-17

Under Den Kolde Krig var 
kontrasterne tydelige. Øst og 
Vest. Os og dem. Og sort og 
hvid. På denne workshop for 
børn fra 3 år og op, arbejder 
vi kun i kontrastfarverne 
sort/hvid. Vi klipper og farver 
og skraber og maler billeder, 
der alle vil være sorte på den 

ene side og hvide på den an-
den. Ingen gråzoner. Kun helt 
klare grænser. Workshoppen 
faciliteres af scenograf Stine 
Worm Sørensen. 

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis
Workshop. For børn

Klassisk koncert:  
Årgang 1989
19/9 kl. 17-18

Cellisten Iiris Tötterström 
er født i 1989 og går i Det 
Kongelige Danske Musik-
konservatoriums solistklas-
se. Ved denne koncert spil-
ler hun værker for solocello 
og sonater for cello. Hun 
akkompagneres på klaver 
af pianisten Anni Syrjäläi-
nen. Oplev Tötterström og 
Syrjäläinen fremføre uddrag 
af J.S. Bachs ‘Cellosuite 
nr. 6’, Luigi Boccherinis 
‘Cellosonate nr. 2’ og uddrag 
af Beethovens ‘Sonate for 

cello og klaver op. 5 nr. 2’. 
Iiris Tötterström spiller på en 
Ventapane-cello fra 1801 
venligst doneret af Franz 
Markus.

Det Kongelige Danske 
 Musikkonservatorium
Gratis. Begrænset plads
Koncert

Hvad nu hvis? Europas 
overraskende stjer-
nestund
19/9 kl. 19

Sjældent har historien faret 
så hurtigt af sted som i 1989. 
Berlinmuren faldt, Den Kolde 
Krig endte, og landene i Øst-
blokken sagde farvel til kom-
munismen. I dag ser vi ofte 
tilbage på 1989s udfald som 
uundgåeligt. Muren måtte fal-
de og Central- og Østeuropa 
måtte blive frie stater. Men 
kunne det have set anderle-
des ud? Lykke Friis giver et 
alternativt billede. 1989 var 

flere gange tæt på katastrofe, 
og det var ofte ukendte helte, 
som f.eks. Helmut Hacken-
berger og Harald Jäger, der 
reddede Europa fra en så-
kaldt “kinesisk løsning” med 
kampvogne, som vi så på  
Den Himmelske Fredsplads  
i juni 1989.

Gladsaxe Hovedbibliotek
120 kr. 
gladbib.dk
Foredrag

Litteraturen i ‘89 – ‘89  
i Litteraturen
19/9 kl. 19-22

Store begivenheder påvirker 
vores måde at tænke og 
 skrive på. Hvad betød 
Murens fald for litteraturen? 
Skete der noget, med måden 
vi skrev på? Og hvilke spor af 
89 kan vi i dag se i tekst og 
tænkning? Kom til LItterære 
SElskabers litterære cabaret 
og oplev forfattere, der skrev, 
dem, der var små, og dem, 
der end ikke var født i 1989. 
Signe Gjessing, Søren Ulrik 
Thomsen, Theis Ørntoft. og 
Carsten Jensen vil alle læse 
op og tale om ’89 sammen 
med litteraturhistoriker Mari-
anne Stidsen. Foruden littera-
turen tager vi også et blik på 
maden, moden og musikken 
– bl.a. sammen med musiker 
Troels Alsted.

LiteraturHaus
50 kr. 
billetto.dk
Samtale. Oplæsning

Opbrud i grænser – 
 nybrud i kunsten
19/9 kl. 19-21

Efter Murens fald blev Berlin 
symbolet på et nyt samlet 
Europa. Metropolen blev 
endnu en gang samlings-
punktet for kunstnere fra 
hele verden og smeltedigel 
for nye tendenser og eks-
perimenter. Nedbrydningen 
af grænser betød et brud 
med alt det velkendte og gav 
en kunstnerisk frihed, der 
skabte grobund for helt nye 
udtryksformer. Kunsthistori-
ker og anmelder Trine Ross 
fortæller om de kunstneriske 
strømninger, som opstod i 
kølvandet på Murens fald i 
1989. Og om den internatio-
nale kunstscene i Berlin, der 
også har tiltrukket mange 
unge danske kunstnere.

Sophienholm
50 kr. 
place2book.com
Foredrag

Følelsen af 1989 – 
 S urprise-film i Roskilde 
Pop Up-Bio
19/9 kl. 19

Kom og se en film, der tager 
dig med tilbage til stemningen 
og følelsen i tiden omkring 
1989. Oplev samtidig en an-
derledes biograf arrangeret 

af ildsjælene bag Roskilde 
Pop Up-Bio, et borgerinitiativ 
med vision om at etablere 
en “smal” biograf med kvali-
tetsfilm til filmelskere i alle 
aldre. Initiativet er baseret på 
frivillig arbejdskraft. Filmen er 
indtil videre en overraskelse 
– følg med og køb billet på 
hjemmesiden.

Byens hus Roskilde, Den 
Gamle Byrådssal
50 kr. 
roskildebio.nu
Filmvisning

If I Could Turn Back 
Time – MusikBanko  
som i ‘89
19/9 kl. 20-22

Vi hylder musikåret 1989 og 
spiller musikbanko med årets 
største hits. Tallene bliver 
skiftet ud med sangtitler, og 
så spiller vi om en række, to 
rækker og pladen fuld. 1989 
var en gylden tid for dansk 
musik, så forvent genlyt med 
yndlingssange fra Anne Lin-
net, Hanne Boel, Søs Fenger, 
Thomas Helmig, Sanne Salo-
monsen, Johnny Madsen, 
tv·2 - og så selvfølgelig de 
største internationale hits fra 
Madonna, Prince, Tears for 
Fears, Phil Collins, Cher og 
mange andre. Glæd dig til en 

aften med musik, du kender 
rigtig godt, bankopræmier, 
du gerne vil have med hjem, 
og masser af fællessang!

Folkehuset Absalon
50 kr. 
billetto.dk
Spil

Fredag 20. sep

SUPERFLEX og Peter 
Adolphsen: Fra atomangst 
til klimadepression
20/9 kl. 20

Året 1989 var et epokalt 
vende punkt i verdenshistorien 
med et tydeligt ‘før’ og ‘efter’. 
I 80’erne var atomtruslen 
altoverskyggende, mens det 
i dag er nogle ganske andre 
trusler og skrækscenarier, 
der tegner fremtidsdysto-
pien. Oplev kunstnergruppen 
SUPERFLEX’ indspark i klima-
debatten, når de indtager og 
oversvømmer Cisternerne 
med udstillingen ‘It is not 
the end of the world’. Denne 
aften læser sci-fi-forfatteren 
Peter Adolphsens ‘Jordens 
tale til menneskeheden’ op 
midt i udstillingen. Talen er 
skrevet af Adolphsen som 

Velfærdsby eller velstandsby?
19/9 kl. 16.30-18
Galoperende huspriser og medfølgende høj husleje bygger økonomiske mure om-
kring verdens storbyer. For mens byer som København og Århus høster internati-
onal ros for den høje livskvalitet, stiger de økonomiske ubalancer og strukturelle 
udfordringer. Hvad er konsekvenserne af denne udvikling, og hvilke redskaber 
har byplanlæggere og politikere? Med udgangspunkt i sin nye udgivelse ‘Kritisk 
By’ har forfatter og direktør på Arkitektens Forlag, Kristoffer Weiss, inviteret en 
 boligøkonom og COBE-arkitekt Dan Stubbergaard til en samtale om storbyens 
usynlige betalingsmure. 
 
COBE
Gratis
Foredrag. Debat

Østeuropæerne – 30 år efter 
Berlinmurens fald
19/9 kl. 18.30-21
Vi nærmer os 30-årsdagen for Berlinmurens fald, 
kommunismens endeligt og afslutningen på en epo-
ke i Europas historie med had, pigtråd og kold krig. 
Anne Haubek og Thomas Ubbesen, tidligere uden-
rigsjournalister for DR, har i flere måneder rejst 
med tog og bus til de yderste hjørner af den gamle 
Østblok og mødt mange af vores østeuropæiske 
naboer. Haubek og Ubbesen fortæller om en rejse 
gennem 15 østeuropæiske lande og om at forsøge at 
forstå østeuropæernes skæbne. Besøg Garderhøjfor-
tets udstillinger i pausen, hvor der også vil blive 
serveret gratis suppe fra fortets brændekomfur.
 
Garderhøjfortet
60 kr.
genbib.dk
Foredrag

VEGA|ARTS: Europa  
1989-2019
20/9 kl. 20
Fredagsstemning med kunst, livemusik og plads 
til snak, dans og drinks. VEGA|ARTS kigger mod 
de nye, kritiske og engagerende udtryk og forsøger 
at fange de bevægelser, der beskriver et europæisk 
før og nu. En række kunstnere og musikere viser 
os deres forestillinger om at være en del af en 
europæisk bevidsthed i dag. Vi blander undergangs-
stemning med optimisme og vrider både fordybelse 
og dansetrin ud af den 30-årige europæiske krop. 
VEGA|ARTS-udstillingen vil være åben med vær-
ker af aktuelle kunstnere.  
 
Kunst: Kosmologym,  Kristoffer Akselbo, Søren Thilo 
Funder
Musik: INTET ALTID & Ellis May

VEGA
170 kr. + gebyr
vega.dk
Performance. Omvisning. Koncert. Udstilling. Fest

Kampen om byen on  location – set med en 
politimands øjne
21/9 kl. 14
BZ-bevægelsen, Byggeren og Jagtvej 69. Tag med Københavns Museum på en 
byvandring gennem nogle af de centrale brændpunkter i Nørrebros nyere historie. 
Fokus er på dem, der fik overskredet en grænse og sagde fra: bydelens aktivistiske 
og antiautoritære bevægelser – fra modstanden mod saneringerne af den Sorte 
Firkant til rydningen af Ungdomshuset i 2007. Byvandringen gennemføres med 
deltagelse af én af de politifolk, der var med til nedrivningen af Byggeren.
 
Mødested: Ved indgangen  
til Blågårds Kirke
75 kr.
billetto.dk
Vandring

Foto: Rasmus Hjortshøj
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Søndag 22. sep

Vi maler byen …?
22/9 kl. 10.30-12.30

Hvordan vil du male din by? 
Rød, grøn eller noget helt 
tredje? I 1989 sang Birthe 
Kjær sig ind i danskernes 
stuer og hjerter, da hun vandt 
det danske melodigrandprix 
med nyklassikeren ‘Vi maler 
byen rød’. Dengang sparede 
man ikke på glimmer, pang 
og glitter, og det kommer vi 
bestemt heller ikke til at gøre 
denne mandag. Kom og mal 
din by rød og skab din egen 
scene, hvor alt kan ske. Vi 
klistrer, klipper, bygger og 
maler, når scenograf Lise 
Marker lukker op for værk-
stedet.

Kvarterhuset
Gratis
Workshop. For børn

Workshop: Another  
Brick in the Wall 2 – 
 Nedrivning
22/9 kl. 11-12

På festivalens sidste dag 
vælter vi til tonerne af Pink 
Floyd muren, der har stået 

på biblioteket siden starten 
af september. Biblioteket 
kan desværre ikke vælte 
alle mure i verden, og vi kan 
heller ikke forhindre, at der 
bliver bygget nye. Men vi 
kan skabe en oplevelse af et 
pludseligt og befriende ud-
syn, når en mur bliver væltet!

Gentofte Hovedbibliotek
Gratis
Workshop. For børn

KIB Talking/ 80’er 
fodbold
22/9 kl. 15-17

DBU fejrer sit 100-års jubi-
læum i 1989 og kan samtidig 
markere afslutningen på et 
formidabelt årti fyldt med flot 
fodbold, legendariske slut-
runder og prominente  profiler. 
Hvad var det, 80’er-landshol-
det kunne? På fodboldbanen, 
men også i folkelig popula-
ritet? Vi er på vej mod et EM 
næste sommer, der delvist 
spilles på dansk hjemmebane 
– men hvad mangler landshol-
det i dag, som de måske havde 
dengang? Det diskuterer jour-
nalist og forfatter Christoffer 
Rosenløv Stig Christensen og 
fodbolddigter samt 80’er-fan 
Jesper Korndal i talken, der 
modereres af kulturskribent 
Cathrine Lundager.

Kulturhuset Islands Brygge
Tilmelding nødvendig. Gratis
billetto.dk
Samtale. Debat

Et hit i DDR – Olsen 
Banden som samfunds-
satire
22/9 kl. 16

Den danske filmserie 
Olsen Banden var et af de 
få vestlige kulturprodukter, 
der slap gennem censuren i 
Østeuropa under Den Kolde 
Krig. Filmene var en stor 
succes – navnlig i Østtysk-
land, hvor Egons planer lagde 
gaderne øde. Men hvorfor? 
Det spørger vi filmkritiker 
og Olsen Banden-ekspert 
Christian Monggaard om, når 
han fortæller om filmenes 
kulturelle betydning og Die 
Olsenbande’s mystiske popu-
laritet i DDR. I forbindelse 
med arrangementet vil der 
fra den 6/9-22/9 udstilles 
et udvalg af satiretegner Bo 
Bojesens skarpe karikaturer 
af koldkrigstidens fremtræ-
dende politikere i Reprisens 
foyer.

Reprise Teatret
85 kr. 
reprisen.rudersdal.dk
Foredrag 

ʻBallon’: Flugten fra 
Østtyskland
22/9 kl. 19

Thomas Borchert, som er 
Skandinavien-korrespondent 
for Frankfurter Rundschau, 
indleder visningen af Michael 
Herbigs film ‘Flugten fra Øst-
tyskland’ (opr. titel: ‘Ballon’). 
Filmen fortæller den sande, 
nervepirrende historie om 
de østtyske familier Strelzyk 
og Wetzel, der i september 
1979 trak overskrifter verden 
over. I al hemmelighed 
konstruerede og syede fami-
lierne deres egen luftballon, 
som skulle flyve dem fra Øst- 
til Vesttyskland. Men da Stasi 
kom på sporet af familierne 
og deres planer, blev flugten 
over muren også til en kamp 
mod uret. Visningen er 
arrangeret i samarbejde med 
Goethe-Institut Dänemark.

Grand Teatret
90 kr. 
grandteatret.dk
Foredrag. Filmvisning
Flere dage

Next Stop Arbejdermuseet
21/9 kl. 18-22 
I september 1989 tog over 3.000 danske unge til Sovjetunionen for at gøre, hvad storpolitikken ikke havde formået: 
at nedbryde grænserne mellem Øst og Vest. Målet var at skabe kulturmøder med almindelige sovjetborgere. Akti-
vismen var præget af happenings, musik og teater. Arbejdermuseet markerer 30-året for den politiske ungdomsor-
ganisation Next Stop Sovjet. Mød centrale aktører fra bevægelsen, som fortæller om, hvad der drev dem. Aftenen 
byder på masser af gode historier, film, musik, mad og drikke fra 1989. Arrangementet er et festligt tilbageblik, 
men samtidig bliver vi klogere på, hvad der driver folk til aktivisme og politisk engagement. 
 
Arbejdermuseet
150 kr. (inkl. mad og drikke)
billetto.dk
Foredrag. Mad

5. okt. / Konservatoriets Koncertsal

AFGØRENDE 
ØJEBLIKKE #1

Oplev den overvældende 
symfoni Sjostakovitj skrev 

til sin belejrede fødeby. 
Og hør hvordan en flok 

sultende musikere frem-
bragte et mirakel midt i 

en krigszone, da de 
opførte symfonien i 

den besatte by - med 
Thure Lindhardt.

20 & 21. sep. ’19 

LENINGRAD SYMFONIEN 
MIRAKLET I KRIGSZONEN

Copenhagen Phil - hele Sjællands symfoniorkester præsenterer:

AFGØRENDE ØJEBLIKKE 
Koncertforestillinger med og om musikalske værker der afspejler afgørende øjeblikke 

i verdenshistorien, musikhistorien eller komponistens egen livsfortælling.

I samarbejde med instruktør og manuskriptforfatter Rune David Grue, de digitale 
historiefortællere fra podcasten Third Ear og de visuelle kunstnere fra Dark Matters.

www.copenhagenphil.dk

1. maj ’20 

AFGØRENDE 
ØJEBLIKKE #2
SCHUMANN -
EN KUNSTNER I FRIT FALD

Robert Schumann var 
en af sin tids største kom-
ponister men kæmpede 
mod dybe depressioner 
hele livet. Hør historien 
om kunstnerens kamp 
mod mørket og den 
enestående musik der 
opstod heraf - med 
Helle Fagralid.

VELKOMMEN 
TIL KONCERTER PÅ KONSERVATORIET
2. september Unge prismodtagere 9. september Golden Days 1989 
19. september Golden Days 1989 23. september Sonater 30. sep-
tember Piano Dreams 1. oktober DKDM’s Symfoniorkester 2. okto-
ber Debut Joanna Kreft 7. oktober Poulenc med venner 19. oktober 
Finalekoncerter i Carl Nielsen International Chamber Music Com-
petition 21. oktober Tysk romantik 28. oktober Moderne Mestre 
30. oktober Debut David Bendix Nielsen og meget mere...

Hent koncertbrochuren på www.dkdm.dk

DKDM_Golden Days 2019_halvside.indd   1 11-06-2019   14:15:15
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Barn i 1989: Vinyler, 
Hüttemeyer og fastnet
7/9–21/9 man-fre kl. 10-
17.30, lør kl. 10-15

Kom med ind i stuen hos 
børnefamilien anno 1989. 
Tiden, hvor telefonen sad 
fast i væggen med en led-
ning, pladespilleren snurrede 
med vinyler, viden fandtes 
i leksikonet, og Kirsten 
Hüttemeyers nye kogebog 
udkom med spændende 
mad. Opdag de smarteste 
boligtrends i Bo Bedre 1989, 
tjek prisen på Anders And og 
løs i fællesskab udfordringer 
og opgaver uden brug af 
moderne teknologi. I den 
lille udstilling, hvor der må 
røres, bruges og leges, stiller 
vi skarpt på, hvad der rørte 
sig i et børneliv i 1989. Hvad 
kunne man være bange for, 
og hvad kunne man glæde 
sig over?

Børnekulturhus Ama'r
Gratis
Udstilling. For børn

Deja-vu til bananasplit
6/9-22/9 kl. 12-15.30  
og 17-21.30

Invitér dine smagsløg 30 år 
tilbage i tiden, når Skovs-
hoved Hotel inviterer dig til 
at smage på 1989. Inspireret 
af nytårsmenuen, som den 
var i 1989, serverer køkkenet 
under hele festivalen reje-
cocktail, oksefilet med bagt 
kartoffel og pebersauce og 
som festlig finale dessert-
klassikeren bananasplit.

Skovshoved Hotel
289 kr. for menuen, ekskl. 
drikkevarer. 
Bestil bord på book.easy-
tablebooking.com. Husk at 
skrive ’Golden Days menu’ 

under bemærkninger ved 
bordbestilling.
Mad

Litterær teleforbindelse 
til den anden side af 
Jerntæppet
6/9-22/9 i bibliotekets 
åbningstid.

Kom på en tidsrejse ind i den 
litterære og kunstneriske 
undergrund bag Jerntæppet. 
I den gamle telefonboks kan 
du ringe til 80’ernes larm og 
rastløshed i Berlin eller lytte 
til avantgardistisk lydkunst 
fra Østblokken. Du kan høre 
gamle optagelser med 
Michael Strunge og F. P. Jac, 
hvor de fremfører deres iko-
niske storbydigte. Pia Tafdrup 
og Pia Juul læser nye digte 
op skrevet specielt til tele-
fonboksen og Golden Days 
Festival. Telefonboksen er 

skabt af Roskilde Biblioteker-
ne i samarbejde med Museet 
for Samtidskunst og forlaget 
Baggaardsbaroner.

Roskilde Bibliotek
Gratis
Oplæsning. Udstilling

Bo Bojesen: en koldkrigs-
satiriker
6/9-22/9 kl. 8-20

’Livsglædens fæstning’ 
hedder én af Bo Bojesens 
satiriske tegninger fra 
Politiken. Tegningen er skabt 
under Den Kolde Krig og 
tager udgangspunkt i muren 
mellem Øst- og Vestberlin. 
Helt konkret illustrerer den 
Østberlins forsøg på at skabe 
et mere positivt image for at 
kunne stå sig i konkurren-
cen med Vestberlin. Med 
udgangspunkt i et udvalg af 
bladtegneren Bo Bojesens 
(1923-2006) illustrationer 
har udstillingen ’Livsglædens 
fæstning’ fokus på koldkrigs-
tidens skisma mellem Øst og 
Vest. Bo Bojesen var satire-
tegner og havde et livslangt 
samarbejde med Politiken. 

Birkerød Bibliotek 
Gratis
Udstilling 

Mure mellem mennesker
6/9-22/9

Under festivalen kan du 
opleve en murinstallation på 
Stadsbiblioteket i Lyngby. 
Den er bygget af elever fra 
Musik- og Billedskolen for 
at undersøge, hvordan op-
levelsen af Berlinmuren kan 
have været. Kan du se den 
anden side? Kan du snakke 
med din nabo? Mure adskiller 
og fremmedgør mennesker 
fra hinanden, umuliggør 
kommunikation og definerer 
grænser på flere planer. 
Murinstallationen giver os 
lejlighed til at reflektere over, 
hvordan mødet med mure og 
barrierer opleves af menne-
sker i dag. I festivalperioden 
kan publikum selv bidrage til 
udsmykningen af muren.

Stadsbiblioteket i Lyngby
Gratis
Udstilling

Muren som legende 
univers  
7/9, 11/9, 13/9, 14/9, 18/9, 
20/9 og 21/9 kl. 10-14
10/9 og 17/9 kl. 15-18

Kreativt hus for børn har 
inviteret kunstnerkollektivet 
De Sceneste til at skabe et 
sanserum for børn under 
temaet Muren og tidslommen 
80'erne. Gå på opdagelse i 
et anderledes og nysgerrigt 
univers, hvor temaet Muren 
møder 80’er-stemning. Hvor-
dan kommer du over Muren? 
Hvad skjuler sig bag Muren? 
Og hvordan vil du sætte dit 
aftryk på Muren? De Scene-
ste er et kunstnerkollektiv, 
der mødte hinanden som 
iværksætterelever ved Det 
Kgl. Teater i 2015. Siden har 
de lavet flere scenekunst-
projekter for børn, og de står 
blandt andet bag Hjerteland, 
det anmelderroste børneom-
råde på Heartland Festival. 
Målgruppe: 4-10 år og deres 
forældre.

Kreativt hus for børn
Gratis
Performance. Udstilling.  
For børn

Murvandring – på 89 
minutter
8/9, 15/9 og 22/9 kl. 11

Her 30 år efter Murens fald 
inviterer Københavns Museum 
dig med på en vandring til en 
række af Københavns mure 
i det offentlige rum. Nok er 
byens mure ikke Berlinmuren, 
men de rummer alligevel 
interessante fortællinger om 
klasseforskelle, magt, græn-
ser og krig. Vi starter ved den 
imponerende Skydebanemur 
på Vesterbro og kommer 
blandt andet forbi Politi-
gårdens tilknappede mure, 
det gamle Overformynderi 
i Stormgade og ender ved 
det middelalderlige tårn på 
Jarmers Plads.

Istedgade, ved Skydebane-
muren
75 kr.
billetto.dk
Vandring

Sneglegangen – på tværs 
af Europas grænser
6/9-22/9 kl. 10-20

I Berlin og fordelt ud over 
resten af Europa ligger og har 
ligget en række sneglegange, 
som i flere tilfælde er inspira-

tionskilder til Rundetaarns 
sneglegang. Til alle tider er 
gode idéer nemlig trængt 
igennem de mere eller mindre 
håndgribelige mure, der har 
delt det europæiske konti-
nent. Begiv dig på en rejse 
til Europas sneglegange, og 
bliv klogere på arkitektur, der 
overskrider grænser. I Snegle-
gangen kan du også høre 
Rundetaarns nye podcast om 
de euforiske novemberdage i 
1989, hvor østtyskere tog ud 
i Europa og blandt andet fik 
gratis adgang til tårnet.

Rundetaarn
Gratis, når entré er betalt 
(voksne: 25 kroner, børn  
(5-15 år): 5 kroner)
Udstilling

1989 – Murens fald
6/9-22/9

Oplev udstillingen ’1989 
– Murens fald’ på Hoved-
biblioteket i Birkerød, hvor 
vi retter blikket mod Murens 
fald som en konkret, historisk 
begivenhed og undersøger 
mure som symbolsk og 
fysisk fænomen. Udstillingen 
kan opleves fra fredag 6/9 
til søndag 22/9. Vi holder 
fernisering fredag 6/9 kl. 
15.00, hvor vi byder på tyske 
specialiteter.

Birkerød Bibliotek
Gratis
Udstilling

Gennemsnitlig i 1989 – 
livet for 30 år siden
6/9-22/9 hverdage  
kl. 10-16 og lørdage  
kl. 10-13

Hvordan ser dit liv ud i forhold 
til det gennemsnitlige liv for 
30 år siden? Spiste de sushi i 
1989? Hvordan kommunike-
rede de uden smartphones? 
Hvad så de på flow-tv? I Byens 
hus’ ByLivsLab undersøger 
vi hverdagslivet i 1989 og 
2019 i samarbejde med 
gruppen HØRT. Kom og oplev 
en anderledes og interaktiv 
udstilling, hvor du er med til 
at fortælle historierne. ’Gen-
nemsnitlig i 1989’ en sjov og 
inddragende udstilling i uhøj-
tidelige rammer, der sætter 
både fantasi og intellekt i spil.  

Byens hus Roskilde,  
ByLivsLab
Gratis
Udstilling. For børn

En samtale at gå hjem 
på: Muren faldt for 30 år 
siden – og hvad så?
6/11 kl. 16-18

Vil du blive lidt længere i 
1989? Så skriv dig dette 
november-arrangement bag 
øret. I ugen op til 30-års-
dagen gør vi status – hvad 
har Murens fald gjort for os? 
Hør Martin Krasnik i samtale 
med blandt andre Knud 
Romer om, hvordan det er 
at bo i det tyske Europa. Vi 
spørger også Bo Lidegaard, 
Marlene Wind og tidligere 
Moskva-korrespondent Poul 
Erik Skammelsen: Tog vi fejl 
af konsekvenserne af Murens 
fald? Og hvad kan vi vente os 
af de næste 30 år i europæisk 
politik? Se det fulde program 
på Institut for Statskund-
skabs Facebookside.

Det Samfundsvidenskabe-
lige Fakultet, Københavns 
Universitet
Gratis
Debat. Koncert

Tyskland
9/11-1/3 kl. 10-17.

9. november 2019 – på 
30-års-dagen for Berlin-
murens fald – åbner 
udstillingen “TYSKLAND” 
på  Nationalmuseet. Det er 
historien om et land gennem 
600 år og dets komplekse 
og kontrastfulde kulturarv. 
 Ikoniske genstande fra 
Gutenbergs bibel til den 
funktionalistiske Bauhaus 
vugge. Fra renæssance-
kunstneren Albrecht Dürers 
næsehorn til samtidskunst-
neren Georg Baselitz´ vær-
ker. Udstillingen er kurateret 
af British Museum og kan 
ses til den 1. marts 2020.
I løbet af udstillingen byder 
Nationalmuseet på et om-
fattende program med talks, 
mad, koncerter og film, der 
forsøger at se Tyskland med 
nye øjne.
Lukket mandage.

Nationalmuseet
Entré: 95 kr.
Familiebillet (1 voksen + 1 
barn): 80 kr.
Udstilling

 

Arrangementer over  
flere dage

Årgang 89: Ung i Roskilde
6/9-22/9 i åbningstiden
Breakede du til Rapper's Delight, malede graffiti på Frederiksborgvej eller trænede 
i Form og Figur på Københavnsvej? Måske var du bange for arbejdsløshed, 
atombomber og AIDS? Se eller gense 80’erne i billeder, når Roskilde Arkivernes 
fotoudstilling zoomer ind på nogle af de tendenser, der prægede ungdomslivet i 
1980’ernes Roskilde.
 
Roskilde Bibliotek, gårdhaven v. hovedindgangen
Gratis
Udstilling

Magasin du Nord, 1989
5/9, 6/9, 12/9, 13/9, 19/9 og 
20/9 kl. 13-17
7/9, 8/9, 14/9, 15/9, 21/9 og 
22/9 kl. 11-15
I anledning af Golden Days viser Magasin du Nord 
 Museum en miniudstilling om stormagasinet i 1989. 
Året var på mange måder et betydningsfuldt år i 
 Magasins historie. I 1989 blev lukkeloven ændret, så 
det nu var muligt at holde længere åbent. De udvide-
de åbningstider gjorde det muligt for flere danskere 
at købe firsernes farverige tøj og sporty looks efter 
arbejde. 1989 var også året, hvor Magasin lancerede 
kampagnen NU-DANSK, der havde fokus på, at vi 
 skulle leve i nuet og se frem – og ikke tilbage. Udstil-
lingen giver også et indblik i moden anno 1989.. 
 
Magasin du Nord Museum
Gratis 
Udstilling

Efter festivalen
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 Berlin-    muren 
5958

Golden Days 20191989

Oplev en lille bid af verdenshistorien, når Golden Days og 
Koldkrigsmuseum Langelandsfort sender en 2,5 tons og 
3,6  meter høj sektion af den oprindelige Berlinmur på 
 Dan marksturné mellem landets fire største byer. Ud stil lingen 
‘Berlinmuren kommer’ er en helt særlig mulighed for at se  
et stykke af den originale betonmur, der i næsten 30 år delte   
Berlin i et Øst og et Vest. Turnéen indledes med et brag af  
en  fer ni sering på Bryghuspladsen ved BLOX, før Muren 
 sendes på sin færd rundt i landet.

Mur-sektionen er venligst udlånt af Koldkrigsmuseum 
 Langelandsfort og præsenteres i samarbejde med Dansk 
 Plakatmuseum i Aarhus, Nordjyllands Historiske Museum  
i  Aalborg, Brandts – Museum for Kunst & Visuel Kultur  
i Odense samt BLOX, Café Europa og Nationalmuseet  
i København.

Murens Danmarksturné

7. sep – 22. sep: Ved BLOX,  København
23. sep – 6. okt: Brandts Torv, Odense
7. okt – 20. okt: Bispetorvet, Aarhus
21. okt – 3. nov: Gammeltorv, Aalborg
4. nov – 7. nov:  Café Europa, København
8. nov – 1. mar: Nationalmuseet, København 
1. april:  Langelandsfort, Bagenkop

Berlinmurens Danmarksturné  
er realiseret med støtte fra Spar 
Nord Fonden, Dreyers Fond, Knud 
Højgaards Fond, Københavns 
Kommune, Aalborg Kommune, 
Aarhus Kommune og Royal Beer. 

7/9 kl. 14.00
1989 gratis  
øl og is på BLOX
Festivalstartskud og fernisering på 
 Bryghuspladsen med åbningstale ved 
 Københavns kultur- og fritidsborgmester 
Franciska Rosenkilde, 1989 gratis øl og  
is, aktiviteter for børn, kunst, kultur og  
en DJ, der spiller de største hits fra det 
 skelsættende år.

Bryghuspladsen foran BLOX
Gratis
Udstilling. Fest. For børn.

Fernisering og fejring:

Én mur, syv destina   tio ner,  
en landsdæk kende   
udstilling
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Venues
6 – 22 sept.

A
Alhambra – Museet for  
humor & satire
Allégade 5
2000 Frederiksberg
www.museetalhambra.dk

Amagerbro Torv
2300 København

Arbejdermuseet
Rømersgade 22
1362 København K
www.arbejdermuseet.dk 

B
Bernstorff Slot
Jægersborg Allé 93
2820 Gentofte
www.bernstorffslot.dk

Bibliotekshuset
Rodosvej 4
2300 København S
www.bibliotek.kk.dk/biblio-
tek/bibliotekshuset

Birkerød Bibliotek
Stationsvej 38
3460 Birkerød 
www.rudbib.dk/bibliotek/
hovbirk

BLOX
Bryghusgade
1473 København
www.blox.dk

Blågårds kirke
Blågårds Pl. 6A
2200 Nørrebro

Boldklubben Skjold
P.H. Lings Allé 10
2100 København Ø
www.bkskjold.dk

Bryllupssalen,  
Københavns Rådhus
Rådhuspladsen 1 
1599 København

BUPL Storkøbenhavn 
Lindevænget 19 
2750 Ballerup
www.bupl.dk/bupl-lokalt/
bupl-storkoebenhavn/

Byens hus Roskilde
Stændertorvet 1D
4000 Roskilde 
www.byenshusroskilde.dk

Børnehuset Vor Frue
Sankt Peders Stræde 7
1453 København K
www.bornehusetvorfrue.com

Børnekulturhus Ama'r
Øresundsvej 8B
2300 København
www.bornekulturhusamar.kk.dk 

C
Café Europa 1989
Amagertorv 1
1160 København
www.europa1989.dk

Christians Kirke
Strandgade 1
1401 København K

Cinemateket
Gothersgade 55
1123 København
www.dfi.dk/cinemateket

Cisternerne
Søndermarken
2000 Frederiksberg
www.cisternerne.dk

COBE
Pakhus 54
Orientkaj 4, st.
2150 Nordhavn
www.cobe.dk

Codanhus
Gl. Kongevej 60
2000 Frederiksberg

D
Det Kgl. Bibliotek
Søren Kierkegaards Plads 1
1221 København
www.kb.dk

Det Kongelige Danske 
 Musikkonservatorium
Rosenørns Allé 22
1970 Frederiksberg C
www.dkdm.dk

Det Kongelige Teater
Kongens Nytorv 9
1050 København K
www.kglteater.dk

Det Samfundsvidenskabe-
lige Fakultet, Københavns 
Universitet
Gammeltoftsgade 15
Bygning 35, lokale 35.01.05
1353 København K
www.samf.ku.dk

Det var Zittans
Amagerbrogade 205
2300 København S
www.zittans.dk

E
ENIGMA – Museum for  
post, tele og kommunikation
Øster Alle 1
2100 København Ø
www.enigma.dk

Embassy of Poland
Richelius Alle 12
2900 Hellerup
www.kopenhaga.msz.gov.
pl/en/ 

F
Festsalen, Københavns 
Universitet
Vor Frue Plads 4
1168 København K

Folkehuset Absalon
Sønder Boulevard 73
1720 København V
www.absaloncph.dk

G
Garderhøjfortet
Garderhøjfort 4
2820 Gentofte
www.garderhojfort.dk

Gentofte Hovedbibliotek
Ahlmanns Alle 6
2900 Hellerup
www.genbib.dk

Gentoftegade Bibliotek
Gentoftegade 45
2820 Gentofte
www.genbib.dk

Gladsaxe Hovedbibliotek
Søborg Hovedgade 220
2860 Søborg
www.gladbib.dk

Gorki Café-Bar
Nansensgade 26
1366 København

Gormsgade 5
2200 København

Grand Teatret
Mikkel Bryggers Gade 8
1460 København
www.grandteatret.dk

Gyldendal
Klareboderne 3
1115 København K

H
Hørgårdens Byhave
Amagerfælledvej 107
2300 København S

I
Ingolfs Kaffebar
Ingolfs Alle 3
2300 København S
www.ingolfskaffebar.dk 

J
Jægersborg Bibliotek
Smakkegårdsvej 112
2820 Gentofte
www.genbib.dk 

K
Karens Minde Kulturhus
Wagnersvej 19
2450 København SV
www.kmkulturhus.dk

Kunsthal Charlottenborg
Kongens Nytorv 1
1050 København
www.kunsthalcharlottenborg.dk

KIHOSKH
Sønder Boulevard 53
1720 København V
www.kihoskh.dk

Koldkrigsmuseum Stevnsfort
Korsnæbsvej 60
4673 Rødvig
www.kalklandet.dk/ attrak-
tioner/koldkrigsmuseum -
-stevnsfort

Kommandocentralen under 
Klostermarksskolen
Kongebakken 19
4000 Roskilde
www.roskildemuseum.dk

Kreativt hus for børn
Algade 31
4000 Roskilde
www.roskildebib.dk/ 
bibliotek/algade31

Krigsmuseet
Tøjhusgade 3
1214 København K
www.krigsmuseet.dk

Kulturcenter Mariehøj
Øverødvej 246B 
Lokale: Per Kirkeby
2840 Holte
www.mariehoej.rudersdal.dk

Kulturhuset Islands Brygge
Islands Brygge 18
2300 København S
www.kulturhusetislands-
brygge.kk.dk

Kunstforeningen GL STRAND
Gl. Strand 48
1202 København K
www.glstrand.dk

Kvarterhuset 
Jemtelandsgade 3
2300 København
www.kvarterhuset.kk.dk

Københavns Hovedbibliotek
Krystalgade 15
1172 København
www.bibliotek.kk.dk

Københavns Museum
Stormgade 20
1555 København
www.cphmuseum.kk.dk

Københavns Stadsarkiv
Københavns Rådhus, 
 Hovedkassen
Rådhuspladsen 1 
1599 København V
www.kbharkiv.dk/#/

L
LiteraturHaus
Møllegade 7
2200 København N
www.literaturhaus.dk

Lyngby-Taarbæk Stadsarkiv, 
Frieboeshvile
Lyngby Hovedgade 2
2800 Kongens Lyngby
www.stadsarkivet.ltk.dk

M
Magasin du Nord Museum
Vingårdstræde 6
1070 København K
www.magasinmuseum.dk

Mantziusgården
Johan Mantzius Vej 7A
3460 Birkerød
www.mantzius.rudersdal.dk

Meyers Deli
Gl. Kongevej 107
2000 Frederiksberg
www.meyersmad.dk/deli

MovieHouse Hellerup
Tuborg Boulevard 10
2900 Hellerup
www.moviehouse.dk

Musikmuseet
Rosenørns Allé 22
1970 Frederiksberg C
www.musikmuseet.dk

N
Nationalmuseet
Ny Vestergade 10
1471 København
www.natmus.dk

Nikolaj Kunsthal
Nikolaj Plads 10
1067 København
www.nikolajkunsthal.dk

Ny Carlsberg Glyptotek
Dantes Plads 7 
1556 København V
www.glyptoteket.dk

P
Palads
Axeltorv 9
1609 København

Politikens Boghal
Rådhuspladsen 37
1785 København
https://jppol.dk/boghallen/

R
Reprise Teatret
Øverødvej 10-12
2840 Holte
www.reprisen.rudersdal.dk

Riesen Bar 
Oehlenschlægersgade 36
1663 København

Roskilde Bibliotek
Dronning Margrethes Vej 14   
4000 Roskilde
www.roskildebib.dk

Roskilde Museum
Skt. Ols Stræde 3
4000 Roskilde
www.roskildemuseum.dk

Rundetaarn
Købmagergade 52 A
1150 København
www.rundetaarn.dk

Rundforbi Idrætsanlæg
Egebækvej 118
2850 Nærum
www.rudersdal.dk/indhold/
rundforbi-idraetsanlaeg

S
Skovshoved Hotel
Strandvejen 267
2920 Charlottenlund
www.skovshovedhotel.com

Sorgenfri Slot – ved P-plad-
sen foran slottet
Kongevejen 8
2800 Kongens Lyngby

Sophienholm
Nybrovej 401
2800 Kongens Lyngby
www.sophienholm.dk

Sort/Hvid
Staldgade 38
1699 København V
www.sort-hvid.dk

Spillestedet Richter
Telefonvej 8F
2860 Søborg
www.richter-gladsaxe.dk

Stadsbiblioteket i Lyngby
Lyngby Hovedgade 28
2800 Kongens Lyngby
www.lyngbybib.dk

Storm P. Museet
Frederiksberg Runddel
2000 Frederiksberg
www.stormp.dk

T
Thorvaldsens Museum
Bertel Thorvaldsens Plads 2
1213 København
www.thorvaldsensmuseum.dk 

U
URBAN 13
Under Bispeengbuen ved 
Nordre Fasanvej
2000 Frederiksberg
www.urban13.dk

V
VEGA
Enghavevej 40
1674 København
www.vega.dk

Videomøllen
Sankt Hans Gade 10
2200 København

Vor Frue Kirke
Nørregade 8
1165 København K
www.domkirken.dk
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1989

AKB, København
AKB, Lundtoftegade
Alhambra – Museet for humor 
& satire
Amar:litt
Arbejdermuseet
Arkitektens Forlag
ATLAS Magasin
Auteur Dinners

Baggaardsbaroner
Bernstorff Slot
Bibliotekshuset Rodosvej
Bibliotekerne på Amager
Bip Bip Bar
Birkerød Bibliotek
BK Skjold
Bladtegnermuseet
BLOX
Brandts – Museum for kunst 
og visuel kultur
BUPL Storkøbenhavn
Byens hus Roskilde
Børnekulturhus Ama'r

Café Europa 1989
Camera Film
Cinemateket 
Cisternerne
COBE
Copenhagen Pride

Dansk Kulturinstitut i Indien
Dansk Pædagogisk Historisk 
Forening
Dansk Plakatmuseum
Den Konservative Vælger-
forening i Gentofte
Det Kgl. Bibliotek
Det Kongelige Danske Musik-
konservatorium

Det Kongelige Teater
Det Samfundsvidenskabe-
lige Fakultet, Københavns 
Universitet
Det var Zittans

Elk Film
ENIGMA - Museum for post, 
tele og kommunikation
Embassy of Poland

FIGURA Ensemble
Folkehuset Absalon
Frederiksberg Stadsarkiv
Føljeton

Gads Forlag
Garderhøjfortet
Gentofte Hovedbibliotek
Gentoftegade Bibliotek
Gladsax Hovedbibliotek 
Goethe-Institut Dänemark
Gorki Café-Bar
Grand Teatret
Gyldendal

Ingolfs Kaffebar
Institut for Bygningskunst,  
By og Landskab – KADK
Institut for Tværkulturelle  
og Regionale Studier, KU 

Jægersborg Bibliotek

KAB
Karens Minde Kulturhus 
KIHOSKH
Koldkrigsmuseum 
 Langelandsfortet
Koldkrigsmuseum  
Stevnsfort

Kongerækken/Politiken 
Historie
Kreativt hus for børn
Krigsmuseet
Athelas Sinfonietta
Kultur S 
Kulturhuset Islands Brygge
Kunstforeningen GL STRAND
Kunsthal Charlottenborg
Kvarterhuset 
Københavns Hovedbibliotek
Københavns Museum
Københavns Stadsarkiv
Københavns Universitet

LISE (LItterære Selskaber)
LiteraturHaus
Lyngby-Taarbæk Biblio-
tekerne
Lyngby-Taarbæk  
Stadsarkiv

Magasin du Nord Museum
Meyers Deli
Mogens Dahl Kammerkor
MovieHouse Hellerup
Museet for Samtidskunst
Musikmuseet

Nationalmuseet
Natkirken / Vor Frue Kirke
Next Stop Sovjet
Nikolaj Kunsthal
Nordjyllands Historiske 
Museum
Ny Carlsberg Glyptotek
OHOI!

Palads
Partnerskabet, Urbanplanen

Politikens Boghal
Politikens Forlag

Rasss Consult & Events v/
Jette Hansen og Henrik 
Rasmussen
Reprise Teatret
Riesen Bar 
Roskilde Bibliotek
Roskilde Kommune
Roskilde Lokalhistoriske Arkiv
Roskilde Museum
Roskilde Pop Up-Bio
Royal Beer
Rudersdal Kammersolister
Rudersdal Kommune
Rudersdal Kommune, Kultur
Rundetaarn

Shoot Festival
Skovshoved Hotel
SNIK Gymnastik
Sophienholm
Sort/Hvid
Spillestedet Richter
Stadsbiblioteket i Lyngby
Storm P Museet
Strøm
Sydhavn bibliotek

Thorvaldsens Museum

VEGA
Videomøllen

Jacob Sølling, Claudia Marchegiani, Søren-Emil Stenkjær Schütt, Uffe Ellemann-Jensen,
Leif Lønsmann, Jens Mørch, Finn Andersen, Moritz Schramm, Ulrik Langen,  

Marianne Stidsen, Balder Olrik, Lykke Friis, Marie Berthelsen, Karen Dyssel, Emilie Ulrikke Deela,  
Astrid Vendal, Josephine Lau Jessen, Frida Julie Jessen, Esther Elmholt, Peer Henrik Hansen,  

Henrik Ib Jørgensen, Emil Hartvig, Thomas Rye Dinesen, Thomas Warnke Wichmann,  
Rasmus Schønning, Hans Pelle Jart 

Tak Med Lykke Friis som kyndig vejviser forsøger denne bog 
at indfange begivenhederne fra 1989 og dets betydning 
i 89 billeder, der tilsammen beskriver det 
mest begivenhedsrige år i Europas 
nyere historie.

LYKKE FRIIS SER TILBAGE 
PÅ 1989 OG GØR STATUS



#goldendays  @festival.goldendays goldendays.dk

Golden Days retter blikket mod det   
skel sættende år 1989 og undersøger en tid, som  

synes uendelig fjern og dog så tæt på. For at belyse 
og forstå det, som var – men også for at  

undersøge vores samtid og få øje for de fysiske, 
 sociale, demografiske og digitale mure,  

vi i dag løber panden mod.


