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I denne tid er det 30 år siden, at Tyskland blev genforenet. I den forbindelse bringer Folketidende  
en række kronikker skrevet af personer med et nært forhold til vores naboland mod syd 

Muren faldt  
- og et nyt Europa rejste sig

Af direktør for Femern Belt 
Development, Stig Rømer 
Winther

 
Fejringen af 30-året for Mu-
rens fald er i fuld gang, og 
med denne fejring kommer 
også minder tilbage om de 
hektiske dage, hvor jeg ik-
ke var alene om frygten for, 
at situationen ville eskalere 
- og Europa ville blive ka-
stet ud i et nyt inferno af 
krig og rædsler. Heldigvis 
gik det ikke sådan, og hel-
digvis havde vi i den perio-
de i både USA og Europa 
nogle sande statsmænd af 
stort format, som forstod, 
hvilke muligheder dette 
gav for et nyt Europa.

Jeg var selv i DDR flere 
gange. Det var altid en be-
synderlig tidsrejse, hvor 
man to timer væk fra Dan-
mark kunne rejse 40 år til-
bage i tiden. Til et helt an-
derledes samfund. Med helt 
andre normer.

I min gymnasietid rejste 
min kæreste og jeg en lør-
dag morgen til Rostock 
med færgen fra Gedser. 
Skoene var fyldt med Øst-
mark, som man i de danske 
banker kunne købe som 
matadorpenge. Vi havde 
cirka 500 Østmark med - 
uden at vide, hvor meget 
det egentlig var. Vi vekslede 
for syns skyld 50 D-mark - 
som viste sig at være lig 50 
Østmark. Pludselig gik det 
op for mig, at vi havde 
mange penge med.

 
Turen gennem grænsekon-
trollen gik fint. Vi ankom til 
Rostock klokken 11.00 om 
formiddagen - nu skulle vi 
på sightseeing - troede vi. 
For hurtigt viste det sig, at 
min kæreste havde tabt sit 
pas. Og så rullede det. Vi 
henvendte os til en tilfældig 
betjent og blev kørt på po-
litistationen, hvor vi blev 
krydsforhørt om vores gø-
ren og laden og formålet 
med vores rejse.

Vi fik ikke hverken vådt 
eller tørt i de seks timer, vi 
sad i kachotten, men om af-
tenen blev vi lukket ud med 
besked om, at vi skulle tage 
til Berlin og få et nyt pas på 
den danske ambassade. 
Næste tog havde afgang 
klokken 04.00 om morge-
nen. Det er så første, eneste 
og sidste gang, at jeg har 
sovet i en stabel papkasser 
en kold aprilnat.

Hundekolde kom vi om-

bord på toget, hvor vi blev 
skældt huden fuld af tog-
personalet, fordi vi ikke 
havde den rigtige billet. I 
det gamle DDR var der ik-
ke den store respekt og 
medmenneskelighed over-
for udlændinge.

Vel ankommet til Berlin 
fik vi en forrygende dag 
sammen med en dansk di-
plomat, som kørte os rundt 
i sin Folkevogn - og parke-
rede lige, hvor han ville. 
Kom politiet, fik de arro-
gant smækket et diplomat-
pas i næsen.

 
Turen hjem i toget sidst 
søndag eftermiddag gik 
fint. Mætte af bratwurst og 
øl satte de to gymnasieele-
ver sig til rette i kupeen. 
Men vi havde jo en formue 
i Østmark, som vi skulle af 
med. Min kæreste kom med 
et genialt forslag: Hvorfor 
giver vi ikke hver af børne-
familierne i kupeen 100 
Østmark.

Som tænkt - så gjort. De 
unge mødre var målløse 

over disse tossede danskere 
og kunne ikke tro deres eg-
ne øjne. Men det endte i 
fryd og gammen - og min 
relation til den socialistiske 
arbejder- og bondestat slut-
tede sent søndag aften, da 
færgen gled ud af Rostock 
Havn - jeg kom aldrig igen. 
Aldrig.

I 25-året for genforenin-
gen var jeg af mine tyske 
samarbejdspartnere invite-
ret til et privat arrangement 
udenfor Lübeck, hvor den 
gamle grænse engang hav-
de gået. Talerne var hen-

holdsvis gamle DDR-bor-
gere og vesttyskere, som 
fortalte, hvordan livet var i 
de to lande før og efter. En 
meget bevægende aften, 
hvor vi alle sad med en tåre 
i øjet - og en klump i hal-
sen.

 
Tyskerne er meget bevidste 
om deres fælles adskilte 
fortid, og på mange måder 
er man eminente til at hu-
ske det gode fra begge kul-
turer - i respekt for det en-
kelte individs gode og 
negative oplevelser.

Sammensmeltningen og 
udviklingen af de to tidlige-
re lande kører stadig i for-
skellige hastigheder. For-
skellen bliver år for år 
mindre, da de nye generati-
oner kommer til - med en 
fælles forståelse og en fæl-
les kultur.

Hvad kom der så ud af 
disse historiske begivenhe-
der? I mit perspektiv er 
Tyskland Europas ubetin-
gede stormagt - dem, der på 
ansvarlig vis holder sam-
men på et EU i politisk op-
løsning. Tyskerne udviser 
på mange måder et forbil-
ledligt lederskab ikke alene 
i Europa, men også på ver-
densplan, hvor Tyskland i 
mine øjne altid er dem, der 
viser vejen i forhold til at 
tage sit ansvar for blandt 
andet de globale flygtnin-
gekriser, klima-wandel og 
senest også har format til at 
revse Putin, når han putter 
de forkerte ingredienser i 
modstandernes kaffe.

Allerede nu rykker vi dag 
for dag nærmere på Tysk-

land. Femern-forbindelsen 
er i fuld gang, og dermed er 
også et tæt samarbejde  
henover Femern Bælt i fuld 
gang. Nye venskaber bliver 
knyttet, nye muligheder for 
uddannelse og arbejde på 
tværs af landegrænsen op-
står i de kommende år. Alt 
det skal vi som borgere på 
Lolland-Falster have et me-
get vågent øje for, hvis vi 
vil drage den fulde nytte-
værdi af det guldæg på et 
sølvfad, som Femern-for-
bindelsen er for vores 
landsdel. Intet kommer af 
sig selv.

 
Tyskerne elsker Danmark 
- og danskerne elsker Tysk-
land. Tyskerne siger ofte til 
mig, at de lærer meget af vi 
danskeres beslutningskraft 
og målrettethed. Jeg siger 
til gengæld, at vi lærer me-
get af tyskerne om ordent-
lighed og vedholdenhed.

Vi har i dagens Europa 
meget at takke Tyskland 
for. Takket være, at to lande 
blev til et.

Stig Rømer Winther.
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