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29. aug.-4. sept. 2018: Hamburg-
Magdeburg-Uelzen-Flensburg

Onsdag d. 29. august: 
Med toget til Hamburg, hvor jeg installerede mig 
på Hotel Europäischer Hof, et fint og stilfuldt 
hotel, som jeg havde fundet et godt slagtilbud på. 
De ansatte har uniform, og der er mange til at 
betjene gæsterne. I baren slår en hyggepianist 
sine triller. 
I første omgang skyndte jeg mig nu ud igen og til 
Capri. Restauranten ligger ligesom hotellet på 
Kirchenallee lige over for Hauptbahnhof. Det kan 
ikke være nemmere.
Solid god middagsdag, endnu en schnitzel-
variant, denne gang med spejlæg.

     

I det dejlige sommervej spadserede jeg gennem Hauptbahnhof og ud på den anden side og til 
Thalia Boghandelen. Det er altid spændende at se, hvad de nu satser på. Jussi Adler Olsen synes 
ikke længere at være sagen; nu dominerede svenske krimi-forfattere blandt de oversatte, nordiske 
forfattere. Jeg tog én af busserne til Altona. Den gamle danske by-del har stadig hyggelige hjørner, 
men meget forfalder, bl.a. banegårdscentret, men Café Le Crobag skuffer ikke.
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Torsdag d. 30. august aftsatte jeg til et gensyn med Magdeburg. Turen går gennem store flade 
strækninger, endnu en anledning til at sukke over de vestlige Allieredes og Eisenhowers svaghed 
ved slutningen af Anden Verdenskrig – altså at man ikke satsede på at nå hurtigere østpå og 
dermed stoppe Den røde Hærs erobringstogt mod vest. Jeg besøgte første gang Magdeburg i maj 
2016, og på min spadseretur gennem indre by genkendte jeg let springvandet, den fine Postamt-
bygning og naturligvis det fantasifulde og farverige Grüne Zitadelle – og derefter domkirken. 

    

Forberedelserne var i gang til den store Otto-fest, som skulle
begynde fredag. På domkirkepladsen gjorde man klar til forskellige
optog – og en vrimmel af handelsboder. Det kunne jeg i agttage fra
Boralo House, hvor jeg spiste til middag: lammekød i en ikke særlig
spændende svampe-anretning. 
Det er morsomt, at en fordums stor kejser hedder Otto; i dag er Otto
en munter betegnelse for almindelige mennesker: Otto Normal-
Verbraucher. Otto der Große levede 912-973, blev konge og 962
tysk-romersk kejser, den første og største af fire royale Otto'er. Han
og hans dronning Adelheide var efter sigende folkekære. Nu fejres
Otto der Große især som grundlægger af Magdeburg, og i dom-
kirken finder man hans gravsted. 
Byens anden Otto, opfinderen Otto von Guericke (1602-1686),
hædres for sine forsøg med pumper og lufttomme rum. Figurer på
rådhustorvet minder herom.

Magdeburger Dom: Gravstedet for Otto Magnus Imperator. 
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På vej tilbage til Hamburg fik jeg et ufrivilligt
længere ophold i Uelzen pga. tog-problemer. Det
viste sig at være en arkitektonisk særpræget
banegård skabt af østrigeren Hundertwasser. En
mindeplade gjorde opmærksom på transporter af en
anderledes, tragisk art i nazitiden: Godsbanegården
i Uelzen blev ødelagt af allierede bomber 22.
februar 1945, hvorefter over 500 fanger fra KZ-
lejren Neuengamme blev tvunget til at rydde op.
Inden de britiske tropper befriede Uelzen 18.  april
1945, var disse fanger blevet sendt tilbage til
Neuengamme, og de fleste af dem overlevede ikke. 

Fredag d. 31. august:
Selv om jeg har været i Hamburg mange gange, er der stadig noget, som er nyt for mig at se. Jeg 
besøgte denne gang Sternschantze-kvarteret i den østlige udkant af Altona-bydelen. Den gamle 
teater-bygning Rote Flora er besat af  'autonome', som gang på gang hærger hele Hamburg. Ét af 
de værste tilfælde er balladen under G20-topmødet jul 2017. Ligesom danske politikere har spillet 
fallit ved deres tøven og passivitet i forhold til Christiania-området i København, har styret i 
Hamburg udvist en ubegribelig og skandaløs tolerance over for besætterne. 
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På en almindelig hverdags-formiddag er der ingen uro omkring Rote Flora, og når man står foran 
huset, er det mest slående, hvilken fin og flot en bygning det kunne blive – uden besætterne, deres 
bannere og deres hærværk – og hvilket hyggeligt kvarter det er. På en lokal restaurant bestyret af to
unge kvinder fik jeg en utrolig stor, men også velsmagende portion middagsmad. 

I bydelen Hamburg-Nord ligger et interessant kvarter omkring den travle Bahnhof Barmbek. Bys-
barnet Bert Kaempfert (1923-1980) har fået en lille plads opkaldt efter sig. Blandt orkesterlederens 
egne kompositioner er "Strangers In The Night" (Frank Sinatra) og "Spanish Eyes" (Al Martino). 
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Mest iøjnefaldene er dog Zombeck Turm, opkaldt efter arkitekten Paul Zombeck – en såkaldt 
'Rundbunker' bygget i 1937 og én ud af fem i Hamburg. Der findes også et Zombeck tårn uden for 
Flensburg.  Nær tårnet ligger Museum der Arbeit, som er en slags teknisk museum (bill. t.h.). 

Det hører sig til for mig at besøge Restaurant Nagel. Der er ikke mange retter på spisekortet, men 
noget kan da bruges – inklusive den lokale øl. 
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Lørdag d. 1. - tirsdag d. 4. sept.:
Afrejse fra Hamburg til Flensburg, hvor jeg (igen)
boede på Central Hotel, som ligger ideelt i forhold
til Banegården og Südermarkt. I godt vejr er der
altid liv og en dejlig udsigt ved Flensborg Fjord.

Hamburg har Thalia boghandlen, Flensburg har
Hugendubel – et familefirma fra 1893. Den aktuelle
udstilling på Museumsberg lignede kitsch, men når
jeg er på Bjerget skal jeg lige omkring Istedløven.
Jeg så nærmere på de originale malerier i Sankt
Marienkirche, hvor tids-planerne smelter sammen
(se bill. nf. th.). Jeg var fast gæst på Café Central,
som har dejlig Mittags-Essen (på hverdage til kun 6
EUR. Den sædvanlige mand sad over for mig igen;
jeg er bange for, at han føler sig forfulgt, for han gik
udenfor, men det var for at ryge (bill.nf. tv.). 

En særlig fornøjelse var at mødes med 'Peter Bisp'
og Markus Pohlmeyer (Universität Flensburg) til
aftensmad på en god italiensk restaurant.  SLUT.
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