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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 

30-års “tysk enhed”
Af Bernd Jorkisch, formand 
for den nordtyske erhvervs-
sammenslutning Hansebelt

 
HanseBelt-regionen med 
hansestaden Lübeck som 
det øverste centrum, hvor 
jeg voksede op og stadig 
bor i dag, var altid et græn-
seområde mellem For-
bundsrepublikken Tyskland 
og DDR indtil jerntæppets 
fald.

Mine forældre er flygt-
ninge fra efterkrigstiden, 
og derfor boede hele min 
forældres anden familie i 
DDR. Til jul blev pakker al-
tid sendt til slægtninge i 
Østtyskland. Besøg var 
vanskelige, hvilket ofte var 
umuligt at forstå.

Den 10. november 1989 
fyldte min far 75 år. På den-
ne runde fødselsdag invite-
rede han brødre, nevøer og 
niecer samt sin fætter fra 
DDR. De fik faktisk en rej-
setilladelse, dog uden ægte-
fæller og børn, og ankom 
via Hamborgs hovedbane-
gård 8. november.

De pårørende skyndte sig 
at hente velkomstpengene 
på 100 D-mark i det ansvar-
lige kontor - min far lagde 
yderligere 100 D-mark 
oveni. Med pengene blev 
der købt så rigeligt ind, og 
forskellige ønsker gik der-
med i opfyldelse for vores 
besøgende fra øst.

Om morgenen 10. novem-
ber 1989 forstod gæsterne 
fra DDR og jeg ikke verden 
længere.

“Jerntæppet”, den stærkt 
bevogtede grænse, der ad-
skilte vores familie, var fal-
det om aftenen 9. novem-
ber. Den 10. november blev 
min fars 75-års fødselsdag 
så fejret med musik og 
dans i sin hjemby. En dejlig 
fest i glædesrus sammen 
med familiemedlemmerne 
fra DDR.

Der var kun ét samtale-
emne hele aftenen: åbnin-
gen af grænsen og familien 
uden ”adskillelsesmuren”. 
Den næste dag, lørdag, var 
en tur til grænsen, men 
grænsebyen Lübeck var 
propfyldt af Trabanter - i 
Tyskland kaldet ”Trabbis” - 
rapporterede medierne.

Så vi besøgte i stedet 
hansestaden Hamborg. 
Som sagt, så gjort. Men at 
finde en parkeringsplads i 
Hamborg var meget van-
skeligt. Trabbis så langt øjet 
rakte.

“Har du nogensinde set 
så mange Trabbis hos dig i 
Eisenhüttenstadt?” var mit 
spørgsmål.

I næsten samtlige de små 
plasticbiler kunne man se 
yucca-palmer. Det så sjovt 
ud. I de mindre byer i DDR 
var der ofte kun én blom-
sterbutik, og yucca-palmer 
kunne ikke købes der, men 
nu her på markedet i Ham-
borg.

Om søndagen blev åb-
ningstiden i det berømte fi-
skemarked forlænget med 
to timer, og de handlende 
gjorde deres livs handel. 
Gæsterne fra DDR tømte 
hele bilen for bananer. De 

var simpelthen begejstrede 
for at se så mange bananer.

I de følgende uger blev 
fælles forretningsidéer 

drøftet med de østtyske fa-
miliemedlemmer: Jeg dri-
ver jo i HanseBelt i nærhe-
den af Lübeck en 

træhandelsvirksomhed. I 
det nu netop åbnede DDR 
var der brug for alt, var 
analysen.

Skal vi åbne en forret-
ning sammen i Østtysk-
land? Nej, i sidste ende ske-
te det ikke, frygten for 
selvstændig virksomhed 

var simpelthen for stor 
blandt vore pårørende. 
Men jeg var selv på udkig 
efter forretningsforbindel-
ser i Østtyskland - med suc-
ces. I dag driver jeg ud over 
to lokationer i Slesvig-Hol-
sten en virksomhed i Meck-
lenburg-Vorpommern.

Et lykketræf for Tyskland, 
men også for nabolandet 
Danmark, at dette delvist 
dødbringende “jerntæppe” 
og Muren, der adskilte 
Tyskland og Europa, faldt 
for 30 år siden.

Bernd Jorkisch, formand for 
den nordtyske erhvervssam-
menslutning Hansebelt.  
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