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Hamburg Dammtor – marts 2014  
 

Mandag d. 24/3 

Ankomst til Hamburg Hbf., hvorfra 

jeg tog S-tog til Hamburg Dammtor 

Station, et hyggeligt stationscenter 

med flere kafeer. Jeg tog en kort 

spadseretur forbi kongrescentret til 
Esplanaden 11 og Hotel Baseler 

Hof, ét af de fineste hoteller, jeg 

endnu har boet på i Hamburg. I 
prisen indgik flerdagesbillet til 

busser, lokaltog osv..  
 
Efter indlogering gik jeg en tur i 
nabolaget: Først ad Colonnaden til 

Jungfernstieg og Binnenalster-søen. 
Det er et luksuskvarter, og der er 
rigtig flot ved søen. Tilbage ad 
Jungfernstieg til Gänsemarkt og så 

ad Dammtorstraße – med operaen – 
til Stephans Platz.  
 

På Stephansplatz tog jeg bus 112 til Landgangsbrücke, hvorfra jeg 

gik til HafenCity for lige at tjekke, hvor langt man er med Die 

Elbphilharmonie.  

 
Ja, man er kommet videre, og man gør klar til friluftskoncert i maj 

og besøg i dele af bygningen, men en egentlig åbning er der ikke 

tale om endnu. 
 
Jeg tog S-toget til Holstenstraße Station og Holsten Platz, 
hvor jeg besøgte Anno 1905, men heller ikke denne gang 

var Mutti til stede. Det er som om magien ved dette sted 
er forsvundet med hende, selv om jeg fik udmærkede 
Schweinefilet-Medaillons med asparges, kartofler og salat. 

Jeg flottede mig med Apfelstrudel til dessert, men prisen 

blev også noget ’flot’ (23,70 EUR inklusive Franziskaner 

øl).   
 
Tirsdag d. 25/3 

Jeg valgte om formiddagen at følge min guidebog fra 
Merian med ’Hamburger Spaziergänge’ og valgte No. 9: 

Universitetsområdet lige nord for Dammtor Station. 
Området er præget af en stor park, og det er også muligt 

at se, at det engang var et udpræget jødisk kvarter. Der er 
en særlig mindeplads med en mindesten – ikke særligt 
imponerende eller smuk. I nogle gader lå derimod fine 

’Stolperstein’, dvs. små mindeplader i fortovet med navne 
på de jødiske familier som blev deporteret fra husene.  
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Spadsereturen strækker sig gennem 

villakvarterer i Hellerupstil. Nær 

Hallerstraße U-Bahn station ligger 

kvarteret Rotherbaum, og her befinder sig 
tennisanlægget Am Rothenbaum. 

Kvindernes German Open blev afholdt her 
1927-78; mændenes German Open spilles 
stadig her, i juli måned, men blev i 2009 

nedgraderet. Jeg kunne ikke komme ind 
på selve stadion, men udenfor var der 
nogle piger, som  spillede hockey. Jeg 
rundede formiddagsturen af på cafeen 

Swedish Cream og nød en hjemmelavet 
muffin og kaffe.  

 
Således styrket tog jeg U-Bahn fra 

Hallerstraße Station til Wandbeker 
Chaussee i det østlige Hamburg. Jeg gik fra 
stationen til Wandsbek Markt. Vejret var 

blevet gråt og blæsende, og det var meget 

mærkbart på det store åbne område.  

Jeg tog tilbage til Jungfernstieg, hvor jeg 

spiste dagens lunch på Cup&Cino, en 
dejlig Schnitzel med hjemmelavet 

kartoffelsalat – kun 9,30 EUR inklusive 

pilsneren – efterfulgt af pause på hotellet 

før den store ’præstation’: besøg på den 

(alt for) store Kunsthalle, hvor den 

aktuelle udstilling var (Anselm) 

Feuerbachs Musen / (Karl) Lagerfelds Models.    Wandsbek Markt 
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Lidt mere kultur, men mere praktisk: Besøg hos Thalia og Saturn nær Hauptbahnhof – og så 
videre til Altona og besøg i Media Markt. Jeg holdt mig på måtten – blev ikke fristet over evne. 

På baggrund af de senere skuffende besøg hos Anno 1905 vil jeg nu udnævne Kölsch & Co. på 

Altona Bahnhof som mim stamrestaurant. Trods beliggenheden er det et hyggeligt sted, og 

maden har altid været upåklagelig. Denne aften valgte jeg ”Matjesfilet (en slags sild) mit 
Bratkartoffeln” – samt Apfelstrudel og kaffe som dessert. Jeg nød noget Sion Kölsch øl for at 

blive på det behagelige sted og se noget fodbold på TV-skærmene. Meget rimelig pris: i alt 
19,90 EUR. 

 
Onsdag d. 26/3 

Denne formiddag valgte jeg blandt Meridans Spaziergänge No. 

7, St. Georg kvarteret på den ’forkerte’ side af Hauptbahnhof. Jeg 

har travet rundt i kvarteret før, så jeg blev hurtigt færdig. 

 
Jeg tog dernæst på en kort udflugt til forstaden Ohlstedt, men 
stedet virkede umiddelbart noget kedeligt, så jeg tog tilbage til 

Jungfernstieg. I Colonnaden gik jeg ind på Die Kartoffelstube 
og nød en god, stor Grillteller med øl – 17,50 EUR i alt.  

 
Før jeg hentede min kuffert på hotellet, gik jeg igen forbi 

operaen. Jeg tog et billede af Gustav Mahler-mindetavlen, hvor 
der står: ”Gustav Mahler, Chefdirigent der Hamburger Oper 
1891-1897 am damaligen Stadt-Theater, das hier stand”. 

 
Regelmæssig hjemrejse fra Hauptbahnhof ca. 15:28 – an København K ca. 20:15.  Endnu et 

hyggeligt besøg i Hamburg, hvor den eneste skuffelse denne gang var besøget på Anno 1905. 
 


