www.filmorientering.dk

15.- 19. febr. 2018: Flensburg
Jeg var der i august – se rapport nedenfor – men nåede ikke til Nordtyskland i adventstiden, så nu
blev det et gensyn med Flensburg på en lille vinterferie, og også på denne årstid er byen hyggelig.

Flensborg Banegård ligger ikke i selve city og den gamle by, dog mere centralt end den nedlagte
banegård i kvarteret Wache (= Sporskifte) i den sydlige del af byen. Jeg var derude, og hvis det skal
blive en banegård igen, skal der ske en totalrenovering. Flensborg Banegård er ikke stor, men har
ikke blot et billet- og rejsekontor, men også en velsassorteret kiosk og et lille caféhjørne. En god
tradition. Ca. 750 m fra banegården ligger det hotel, Central-Hotel, som jeg denne gang boede på.
Det ligger på Neumarkt ved den befærdede udfartsvej Schützenkuhle. OK hotel ellers.
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Fra hotellet skal man bare over
udfartsvejen og gennem det lille
stræde, Rote Straße, med specialbutikker, ikke mindst inde i de små,
fine baggråde. Derfra går man lige
om hjørnet til Südermarkt og gågaderne Holm og Große Straße.
Et godt stykke henad gågaden,
nemlig på Große Straße 83 ved
Nordermarkt og Sankt Marien
Kirche ligger Café Central.
Jeg spiste der med stor fornøjelse
en enkelt gang i august. Denne
gang blev det min stamcafé.
Mandag til fredag har man et
fremragende Mittagstisch-tilbud.
I weekenden kan fornøje sig med
en buffet eller med à la carte retter;
blandt sidstnævnte valgte jeg en
zigøjner-schnitzel, som var
superlækker, men så stor, at jeg
ikke kunne spise op. Suk. Jeg blev
tilgivet af tjeneren, som genkendte
mig fra de foregående dage. Selv
genkendte jeg efterhånden også
nogle af de andre gæster, bl.a.
manden til højre på billedet.
Væggene er 'plastret til' med små
plakater for koncerter og kunstudstillinger fra 'gamle dage'.
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I butikscenteret Flensburg Galerie ved Südermarkt ligger
en Café Extrablatt, hvor jeg spiste både førhen og
dennegang. Servitricerne er relativt unge og én af dem meget
charmerende, men maden er meget 'standard' – fra mikro
ovnen, mistænker jeg.
Blandt butikkerne i centeret er en Saturn, men det er ikke én
af dem med et godt udvalg af DVD/Bluray, f.eks. slet ingen
klassiker-afdeling.
Tyskland er et traditionsland: Hele Galerie Flensburg var
lukket søndag. Længere henne ad Große Straße ligger en
anden Café Extrablatt; den var åben søndag – og lettere
overbefolket.
Fra Südermarkt kan man i modsat retning gå ad Dr. Todsen
Straße til kulturhuset Deutsches Haus, på Friedrich Ebert
Straße, hvor der er biograf – lejlighedsvis kirkebio – og meget
mere, f.eks. Cavewoman teater og Ringo Starr koncert.
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Jeg måtte naturligvis gense Istedløven, og den
tager sig godt ud også om vinteren. Jeg besøgte
ikke nogle museer på Bjerget denne gang.
Søndag var jeg til højmesse kl. 10 i den danske
kirke, Helligåndskirken, på Große Straße. 3040 mennesker deltog, og provst Viggo Jacobsen
prædikede. Ikke noget museum, men et levende
sted. Se kirkebilleder i min august-rapport.
De satiriske tegninger lever og har det godt i flere
tyske dagblade. Jeg fulgte med i Flensburger
Tageblatt. I nedenstående satire er tegneren
Tomicek inspireret af de olympiske vinterlege og
har sat Andrea Nahles, Angela Merkel og Horst
Seehofer ind på den politiske curling-bane, hvor de
tre vil feje kritikken af en ny GroKo bort.
Jeg blev træt i benene. Så var det fint at finde ud af,
at et Tageskarte til bybusser kun koster 6,20 EUR.
Jeg brugte det meste af lørdagen til at køre rundt i
byen og fik set mere af bydelen på Bjerget, bl.a.
Ochsenmarkt, og en hel del af det sydlige Flensborg,
bl.a. Weiche og Förde Park. Østsiden med Mürwik,
Solitüde, Fruerlund, Sandberg, Tarup og campus
har jeg til gode. Flensborg er flere besøg værd !
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