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Med sine mere end 20 år i Rostock har Claus Ruhe Madsen oplevet, hvordan byen har forandret sig de senere år 

I forbindelse med 30-året for den tyske genforening kigger Rostocks danske overborgmester tilbage 
på årene efter Jerntæppets fald og frem mod coronakrisens forhåbentlig snarlige afslutning

- Danmark betyder 
voldsomt meget for folk her

I disse dage er det 30 
år siden, at de to Tysk-

lande - DDR og Vesttysk-
land - atter blev genforenet 
efter Berlinmurens og Jern-
tæppets fald. I dagene 
umiddelbart efter Murens 
fald i november 1989 val-
fartede østtyskere i tusind-
vis til Danmark, hvor nogle 
af de første danskere de 
mødte, var borgerne i Ged-
ser og på det øvrige Falster.

Siden da er der sket me-
get, ikke mindst på den ty-
ske side af grænsen, hvor 
særligt Berlin har ændret 
udseende og karakter. Alli-
gevel virker Danmark og 
Skandinavien stadig som 
lidt af en magnet på mange 
af de tyskere, der bor i det, 
der engang hed DDR.

Det fortæller Rostocks 
overborgmester Claus 
Ruhe Madsen, der, som 
navnet antyder, faktisk er 
dansk.

Han flyttede til Tyskland i 
1992, altså efter genfor-
eningen, og har derfor ikke 
oplevet selve forløbet om-
kring genforeningen så di-
rekte på egen krop, men til 
gengæld har han fulgt ud-
viklingen i Tyskland tæt i 
de følgende knapt 30 år.

- Danmark betyder vold-
somt meget for folk her. De 
er helt vilde med Olsen 
Banden, for i DDR-tiden 
var det jo det eneste tv, de 
måtte se, hvor man gjorde 
lidt grin med magthaverne. 
Og så kan de godt lide den 
skandinaviske indstilling til 
mange ting. Mange herne-
de fra tager jo også på ferie 
i Skandinavien, ligesom der 
kommer flere danskere her, 
fortæller han og tilføjer, at 
han stadig får mange posi-
tive beretninger fra 
Rostock-borgere, når snak-
ken falder på dagene om-
kring Murens fald.

- Jeg hører tit folk sige, at 
da de endelig kunne rejse 
og tog til Danmark, blev de 
mødt af nogle virkelig rare 
danskere. Det tror jeg har 
betydet meget for dem, for-
tæller han.

Claus Ruhe Madsen er 
født i 1973 i København og 
flyttede som nævnt først til 
Tyskland i 1992. Han nåede 
dog at besøge det heden-
gangne DDR to gange - 
blandt andet i folkeskolen.

- Jeg kan huske, at jeg 
syntes, det var ret interes-
sant at opleve. Men jeg syn-
tes, at deres mad var mær-
kelig, og deres bestik var 
lavet af tin, så det vejede 
næsten ikke noget. Jeg kan 
også huske, at blandt andet 
øl kostede nærmest ingen-
ting, men til gengæld kun-
ne du ikke få bananer og 
viskestykker.

Kontaktby til Vesten
Da Muren faldt, og Jern-
tæppet forsvandt, boede 
han i Struer, hvor han gik i 
gymnasiet og havde fået 
andre interesser, da der 
blev skrevet historie i Ber-
lin den novemberaften i 
1989.

- Jeg var vel 17-18 år den-
gang og var ret ligeglad 
med det, der skete dernede. 
Det var ikke så vildt spæn-
dende for mig på det tids-
punkt. Men jeg kan huske, 
at min tysklærer en dag 
kom og viste os et stykke af 
Berlinmuren. Han græd, og 
jeg kunne mærke, at det 
var noget, der betød meget 
for ham, fortæller Claus 
Ruhe Madsen.

Nogle år senere var inte-
ressen for Tyskland vokset 
igen. Efter at være blevet 
student fra Struer Stats-
gymnasium i 1992 rejste 

han ifølge Kristeligt Dag-
blad først til Essen for at få 
lidt luft under vingerne og 
være væk i et års tid.

Sådan gik det ikke. Han 
fik arbejde som sælger i en 
lokal møbelforretning, hvor 
han senere avancerede til 
filialdirektør.

I 1998 forlod han Essen i 
Ruhr-distriktet igen for 
sammen med sin finske hu-
stru Marianne at rejse til 
Rostock, hvor han åbnede 
sin egen møbelforretning. 
Siden har han åbnet yderli-
gere fire samt tre indret-
ningsbutikker rundt om i 
Tyskland. I 2013 blev han 
formand for Rostocks indu-
stri- og handelskammer, og 
da der sidste sommer var 
lokalvalg i Rostock, beslut-
tede han at gå ind i politik.

Han stillede op som løs-
gænger, men fik så mange 
stemmer, at han i dag sid-
der i overborgmesterstolen 
som den første person i en 
tysk storby uden tysk stats-
borgerskab.

Med sine mere end 20 år 
i Rostock har Claus Ruhe 
Madsen oplevet, hvordan 
byen har forandret sig de 
senere år.

- I DDR-tiden var Rostock 
kontaktby til Vesten, så den 
var ret velsignet. Vi var op-
pe på at være 270.000 ind-

byggere - nu er vi 210.000 
efter at have været nede på 
omkring 200.000. Tidligere 
var arbejdsløsheden over 
20 procent, men den er dyk-
ket meget de seneste 30 år, 
og før coronaen var den ne-
de på seks procent. Der er 
lavet renoveringer af byg-
ninger, gader, stræder, min-
desmærker og så videre i et 
omfang, så folk, der ikke 
har været her siden tiden 
før ”Die Wende”, er helt 
chokerede, når de ser byen 
i dag, fortæller overborg-
mesteren.

De gode forbindelser
Spørger man ham, hvem 
genforeningen har gavnet 
mest, er svaret klart:

- Jeg tror helt klart, at det 
gamle Østtyskland har pro-
fiteret mest af det. De er jo 
blevet hevet op fra at være 
i en svær position til at væ-
re helt fremme i skoene. 
Selvfølgelig er der stadig 
nogle problemer at løse, 
især i området ved græn-
sen til Polen. Men Rostock 
har profiteret rigtigt meget 
af genforeningen også i for-
hold til skolesystem med 
mere. Der er ingen i dag, 
der har det dårligere, end 
man havde det førhen.

- Men Danmark og Tysk-
land har overordnet også 

profiteret af det. Nu gælder 
det om at holde liv i de go-
de forbindelser og komme 
tilbage til tiden, hvor man 
lettere kan passere græn-
sen, må give hinanden 
håndtryk eller kram. 

- Jeg kan godt være lidt 
bekymret for, om vi kom-
mer hen til det punkt, hvor 
folk på den måde bliver 
normale overfor hinanden 
igen. Det er ikke noget, der 
gavner os i forhold til at 
forstå andre mennesker, 
mener Claus Ruhe Madsen 
og henviser til coronakri-
sen, der på en måde har 
lagt sig som en moderne 
form for jerntæppe ned 
gennem Europa - og resten 
af verden for den sags 
skyld.

Netop coronaen er årsag 
til, at en af markeringerne 
af genforeningsjubilæet er 
blevet udskudt. Claus Ruhe 
Madsen fortæller, at der i 
november var planlagt en 
fotoudstilling på Marine-
stationen på Gedser Odde, 
hvor billeder fra Rostock, 
som byen så ud for cirka 30 
år siden, skulle udstilles.

- Det er helt vildt at se de 
billeder. Byen er nærmest 
blev gennemrestaureret si-

den dengang, fortæller han.
Han glæder sig dog over, 

at man fra dansk side er go-
de til at holde kontakten 
over vandet trods coronaen 
og de medfølgende genvor-
digheder.

- Her har vi nok haft lidt 
mere fokus på os selv. Vi 
har jo igen haft en form for 
tæppe hængende over os, 
som vi skal have skubbet 
lidt til side igen. Det er 
uhyggeligt at se, hvad der 
er sket med vores samfund 
under coronaen, og vi 
kæmper hårdt med initiati-
ver, der skal holde den in-
dre by i live, siger over-
borgmesteren.

Ny genforening venter
Han glæder sig samtidig 
over, at man indtil videre 
har været dygtige til at hol-
de antallet af syge og smit-
tede nede på et lavt niveau, 
byens størrelse taget i be-
tragtning.

- Indtil nu har vi samlet 
set haft cirka 180 smittede, 
og heraf var de 18 søfolk, 
som sad på et skib og aldrig 
kom i land, men som talte 
med i statistikken, fordi det 
lå i Rostocks havn.

Til sammenligning er der 
ifølge Statens Serum Insti-
tut frem til og med 29. sep-
tember registreret 135 co-
vid-19 smittede i 
Guldborgsund Kommune 
og 112 i Lolland Kommune.

Nu glæder Claus Ruhe 
Madsen sig bare til, at han 
og de øvrige borgere i 
Rostock-området forhå-
bentlig en dag kan tage til 
Falster igen uden at tænke 
på corona og restriktioner.

- Der er mega-hyggeligt i 
Gedser. Det er stille og ro-
ligt, og der er ikke noget 
stress og jag. De har en lille 
brugs, og kører man lidt 
længere nordpå, så er der 
Nykøbing - en sindssygt 
god by, slutter Rostocks 
danske overborgmester - 
der i øvrigt også er hånd-
boldtræner og derfor tilfø-
jer, at han glæder sig til en 
dag at kunne komme og se 
NFHs ligakvinder spille 
kamp.

En ny genforening venter 
forude.
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En del af Claus Ruhe Madsens
valgkampagne foregik på

cykel rundt i Rostock. 
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