Hamburg gensyn, 10.-15. aug. 2015
Gensyn med Hamburg, men alligevel et anderledes besøg,
fordi jeg denne gang besøgte byen samtidig med Ulla og
Claus. Vi boede dog på hver sit hotel: Ulla og Claus boede
på Hotel Relaxa Bellevue, An der Alster 14, dvs. med
udsigt til Außenalster og beliggende i St. Georg kvarteret
og gaden Lange Reihe med de mange butikker og cafeer.
Jeg boede på Hotel Vorbach, Johnsalleee 63, nær
Bahnhof Dammtor og universitetskvarteret. Hotel Vorbach
er et udmærket, lidt ældre hotel, og mit værelse var dejligt
svalt og luftigt i en ellers meget varm uge.
Desuden har hotellet den fordel, at
morgenmad ikke automatisk er inkluderet,
så jeg fandt selv mine morgenmadsteder.
Efter ankomst på hotellet gik jeg til én af de
nærmeste restauranter og indtog lunch hos
Brodersen, Rothenbaumchaussee. Jeg fik
Hähnchenbrustfilet. Maden var udmærket,
men der var for mange sultne hvepse.
Tirsdag d. 11/8 spiste jeg morgenmad
hos Swedish Cream, Rothenbaumchaussee, ikke så langt fra hotellet og nær
Rothenbaum tennis-stadion, hvor Rafael
Nadal d. 2/8 vandt German Open.
Jeg mødtes med Ulla og Claus, og vi tog en
Stadtrundfahrt med dobbeltdækkerbus.
Underholdende fortæller, Willy, og god
chauffør, Peter. Vi kom rigtig godt omkring
i byen på de næsten to timer og fik flere
gode anekdoter af Willy.
I en pause på rundturen beså Claus og jeg
den gamle Elb-Tunnel fra 1911. Tunnelen
kan benyttes af fodgængere, cyklister og
enkelte bilister. Både biler og mennesker
kan tage en elevator ned til tunnellen.

Vi indtog dagens lunch på en restaurant nær
Rathausmarkt. Derefter besøgte Claus og jeg tre
af de centrale kirker: Sankt Petri, Sankt Jakobi
og ruinen Sankt Nikolai: et monument over
krigens ødelæggelser. Udstillingen Gomorrha
1943 beskriver ødelæggelser under krigen.
Onsdag d. 12/8 indtog jeg morgenmad på én af
cafeerne i hyggelige Dammtor Bahnhof. Jeg
mødtes med Ulla og Claus ved Rathaus, hvor vi
tog en rundvisning. Et flot overdådigt museum,
som skal ses, og som kræver en brochure at vise,
så her er i stedet et billede af to af gæsterne.
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Med bus 112 tog vi til Altona og helt ud til endestationen i Oevelgönne med lille sandstrand
og Museumshafen. Vi læskede ganen på en café og nød udsigten til både de gamle skibe i
museumshavnen og de store forbipasserende skibe på Elben. Lunchen indtog vi på Kölsch
& Co. på Bahnhof Altona. Claus og jeg fik Cordon Bleu, mens Ulla fik Flammkuchen.

Torsdag d. 13/8 fortsatte vi havne-opdagelserne med en havnerundfart. "Kaptajnen på
vores barkasse gav gode informationer om bygninger, skibe, anlæg og arbejdsmetoder ved
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og i havnen" (Claus). Havnerundturen giver også et godt indtryk af Elbphilharmonie, "det
imponerende koncerthus, der har været under opførelse siden 2007" (Claus). Bygningen
ser færdig ud, men er ikke klar indvendig, og den nærmeste bro er ikke færdigrenoveret.
Havnerundfarten giver også et levende indtryk af hele Cityhafen, havneområdet som nu
bliver bebygget i stor stil. Ifølge Willy (busrundturen) vil Hamburgs befolkningstal vokse
med ca. 40.000 indbyggere, når de nye ejendomme er blevet klar.
Efter sømands-øl, Astra, på en havneknejpe
begav vi os mod Dammtor. Vi besøgte den
hollandsk inspirerede park: Planten un
Blomen: "et stort, flot og fredfyldt
haveanlæg, hvor mange indfødte nød
stilheden og solen" (Claus). Nå-ja, vi nød
også en is - efter at have gravet os forbi et
stort læs flødeskum. Derefter viste jeg Ulla
og Claus rundt på Dammtor Bahnhof, og vi
kom til at sættes os og nyde en forfriskning.
Vi mødtes til aftensmad på Das Dorf i
Lange Reihe. Vejret var fint, så vi sad
udenfor. God middag, som kompenserede
for, at vi ikke havde spist en rigtig lunch.

Fredag d. 14/8 var min Sankt Pauli formiddag. Jeg tog mig sammen til at besøge Sankt
Pauli Museum i Davidstraße. Man kan afspille forskellige små dokumentarfilm, og ellers
er det hele meget hurtigt overstået. At Hamburg er en stor musik og musical-by fremgår af
opslagene i kvarteret. Beatles-museet er dog væk, ligeledes den opr. Star Club på nr. 39 i
den lille gade Große Freiheit, men minderne er markeret ved det nuværende spillested på
nr. 36. Dér, hvor den lille gade munder ud, var i sin tid en grænsepost mellem Hamburg og
det danske Altona. Gadens navn hentyder til frihedsrettighederne i Altona, bl.a. for jøderne
- i modsætning til det daværende Hamburg. Jeg måtte også lige hen til Millerntor Stadion,
hjemmebanen for det lokale St. Pauli fodboldhold, som p.t. spiller i 2. Bundesliga.
Storholdet Hamburg SVs hjemmebane ligger ikke i centrum.
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Dagens frokost indtog jeg på Restaurant und Bierstube Nagel i Kirchenallee overfor
Hauptbahnhof, hvor jeg valgte en klassiker-model: salat, Bockwurst og Kartoffelsdalat. Det
er et traditionsrigt sted, som også inventaret viser: Nagel har været på denne adresse siden
1916 og er én af Hamburgs ældste knejper, blev faktisk grundlag allerede 1848 på en anden
adresse: ved Rödingsmarkt.
Hotellerne ligger tæt på Kirchenallee. Nyt
er, at Maritim Hotel netop denne sommer
er blevet ombygget og i både navn og
skikkelse ført tilbage til traditionshotellet
Reichshof i Art Déco stil, flot, luksuriøst.
Ved siden: Schauspielhaus og på et hjørne
Ohnsdorg Theater. På Lange Reihe og
Koppel fandt jeg nogle adresser, som Bo
Berglund har fortalt om. På den anden
side af Haupbahnhof, på gågaden
Spitalerstraße, finder man den store,
velassorterede boghandel Thalia, som
også har en dejlig café med skønne tærter.
Til fredagens aftensmad havde jeg
udset mig en Bierstube på Kirchenallee,
men den var fuld af støjende gæster, så jeg
fortrak til Vesuvio.
Trafik: Bybusserne 111 og 112 er
næsten som rundfartsbusser, og så er der
jo både U-Bahn og S-bahn. På en U-Bahnstation blev Ulla og jeg fascineret af en
plakat med en dame, som i den grad
ligner Kronprinsesse Mary. Damen
hedder Judith Williams; hun ejer et
'homeshopping'-TV firma. Plakaten reklamerer for hendes medvirken i et program på Vox.
Jeg rejste vanen tro til og fra Hamburg med tog. Hjemad var toget overfyldt, en fordrukken
passager måtte afhentes af politiet i Oldenburg. Væltet træ medførte yderligere forsinkelse.
Trods alt fin ferie, jfr. http://clausbechgaard.dk/Rejser/Hamborg/hamborg.htm
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