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Pause i Hamburg Freiburg ankomst-aften Billetter til nærtrafik

8.-16.aug. 2019: Freiburg, Offenburg, 
Mannheim, Heidelberg, Düsseldorf
Rejsen til og fra
Jeg kørte på 1. klasse med Bahncard 25 og valgte at tage
til-rejsen på én hug. Fra København H kl. 6:52, diverse
skift, og så direkte fra Hamburg til Freiburg, hvor jeg
ankom med 30 min. forsinkelse kl. 20:45. Hjemturen fra 
Düsseldorf, med tre skift og præcis ankomst Kbh. 20:08.
Konklusioner: En anden gang vil jeg tage en overnatning i
Hamburg, når jeg skal så langt. Der mange på 1. klasse i
Tyskland, men forsinkelser på alle IC-strækninger; kun
regional-tog, som ikke drives af DB, var præcise. DSB
gjorde det fint, og den nye strækning for lyntog over Køge
Nord og direkte til Ringsted og Fyn vinder 15 min.

Hotellerne
De relativt ensartede InterCity-hoteller er som et andet
hjem. De har det, der bare skal være der: også minibar og
og pengeskab – plus den praktiske billet til lokaltrafik.

Oversigt: De vesttyske Länder
Jeg besøgte de tre Bundesländer Baden-Württemberg
(Hovedstad: Stuttgart), Rheinland-Pfalz (H: Mainz) og
Nordrhein-Westfalen (H: Düsseldorf). Sammen med
Hessen er disse tre Länder Vesttysklands økonomiske
kraftcenter. De gennemløbes af de store floder Neckar,
Mosel og Rhinen. Flodernes betydning har været stor,
f.eks. ligger Hessens hovedstad Wiesbaden klods op ad
Rhinen og kan se over floden til Mainz. Baden-Württem-
berg er hjemsted for den schwäbiske dialekt, som leder
tilbage til en ældgammel befolkningsgruppe. 
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Smalle gader i Freiburgs indre by med de forfriskende bække og det fine gamle rådhus (t.h.)

Freiburg
Freiburg er den sydligste af de store byer i Baden-Württemberg, og alene de omgivende landskab er
hele rejsen værd: Store frugtbare, flade områder med Schwarzwaldbjergene mod Øst og det franske
Alsace mod Vest og Schweiz mod syd. Naturen virker ikke bare fransk, men også italiensk, og 
klimaet er fint. Kulturen er præget af nærheden til det franske, og til de omskiftelige forhold i 
Alsace. Les Dernieres Nouvelles d'Alsace kan købes i Freiburg og indeholder en ugentlig 
opsummering på tysk. Desuden er det et klart romersk-katolsk land.

Freiburg har 216.000 indbyggere, heraf o. 33.000 studerende, som fylder/pynter på cafeerne

Man kommer fint rundt med sporvognene, og linjerne er logiske og nemme at lære. Altstadt ikke så
stor, men der er meget smukt at se på, og ellers kan man jo netop tage en sporvogn og ser lidt mere 
af 'det ordinære' Freiburg. 
Rigtige byer har sporvogne – og et godt bryggeri. I Freiburg er der både Ganter og Martins 
Bräuerei.

- 2 -

http://www.filmorientering.dk/


www.filmorientering.dk 

   

Traditionelle romersk-katolske kendetegn, inklusive et værre 'gedemarked' ved domkirken.
Ét af byens dagblade bor ved siden af ét af bryggerierne. Kreativtets-fremmende? 

To af de gamle by-porte i Freiburg – og altid den smukke baggrund: Schwarzwaldbjergene !

Offenburg
Det var svært at sige farvel til Freiburg, men "køreplanen" var lagt, og hvem véd, hvad der ventede. 
Desværre var det ikke noget godt. En kort togtur nordpå til Offenburg, lidt af et knudepunkt, 
hvorfra der går tog vestpå til Kehl og over grænsen til Strassbourg. En helt OK station for en by 
med kun 59.500 indbyggere. Mange "fremmedarbejdere" dominerede ubehageligt bybilledet. 
Hotellet var gammelt; det var rent, men havde intet at byde på, heller ikke service. Jeg studerede 
min plan og lavede den om: Baden-Baden og Karlsruhe blev sløjfet til fordel for Mannheim. Men 
jeg havde en rørende oplevelse, da jeg spiste frokost på Marktplatz og kom til at sidde ved siden af 
en livfuld familie: far, mor og to piger. Den mindste pige var meget temperamentsfuld, blev et par 
gange sur over ét eller andet og viste mor 'dræber-øjne'. Så forsvandt hun hen på en bænk. Efter en 
tid hentede far hende og beroligede hende. Sådan noget kan visse fædre.....!
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Wasserturm: et vartegn i Mannheim – og en smuk park

Mannheim-Heidelberg-Ludwigshafen
Tre nætter på et behageligt InterCity hotel og et gensyn med den særprægede by ved Rhinen og 
Neckar i det nordligste Baden-Württemberg: Mannheim. Belligenheden ved de to floder gør, at 
byen altid har været et vigtigt transportknudepunkt. 
Byen kaldes også "die Quadratenstadt", fordi gader og adresser i en del af indre by i 1600-tallet blev
udlagt som et skakbrædt: ingen gadenavne, men B7 eller D4. Kvadraten blev ligesom barok-slottet 
m.v. genopbygget efter Anden Verdenskrigs ødelæggelser. Mannheim var et 'yndet' bombemål for 
De Allierede, og under den kolde krig var byen en vigtig base for US Army (ligesom Wiesbaden 
nord for i Hessen). 
I dag er Mannheim med sine 309.000 indbyggere delstatens næststørste efter hovedstaden 
Stuttgart. Også her kommer man godt og vidt omkring med sporvognene. Sådan skal det være. 

For år tilbage besøgte jeg Mannheim to-tre gange i forbindelse med Mannheim-Heidelbergs 
internationale filmfestival, hvis centrum altid var Stadthalle. Nu fik jeg set noget mere af byen. 
Lige overfor Stadthalle ligger en stor Kaufhof, hvor jeg spiste min lunch.
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På Marktplatz ligger det gamle rådhus, som er bygget sammen med St. Sebastian kirken (th.)
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Den smukt beliggende Heidelberg, ikke bare en gammel universitetsby, men også en moderne 
industriby – med moderne PR rettet mod nye studerende 

Mannheim er efterhånden vokset sammen med Ludwigshafen på den vestlige Rhin-bred. Faktisk
ligger Ludwigshafen i Rheinland-Pfalz. Byen har 171.000 indbyggere, næststørste by i delstaten 
efter Mainz. Men mere spændende er det at tage mod Øst til den gamle universitetsby Heidelberg
med 160.000 indbyggere, ligesom Mannheim hjemmehørende i Baden-Württemberg. Sporvognen 
forlader Mannheim by og kører i et smukt område langs Neckar. Floden løber fra syd mod nord, 
delvist parallelt med Rhinen, og går gennem Stuttgart og Heilbronn, før den udmunder mod Vest i 
Rhinen. I Heidelberg kører sporvognen først gennem et lidt kedeligt kvarter før det livlige centrum.

Düsseldorf (Nordrhein-Westfalen)
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Gensyn med Düsseldorf, skyet med både sol og enkelte byger, men OK. Jeg er ikke gode venner 
med trafikken her i byen, hvor man har nedlagt sporvognene i Altstadt. Det er hårdt ved fødderne. 
Gråvejret prægede udsigten på byens berømte promenade ved Rhinen (billedet foregående side), 
hvor man om formiddagen havde travlt med at forberedte sig på de ventede gæster. I en sidegade 
til Promenaden, Schulstraße, ligger Filmmuseet, som jeg tidligere har besøgt, så det gør ikke noget, 
at der var lukket denne gang. Lige om hjørnet ligger den katolske Maxkirche – og den hyggelige 
Maxplatz. Maxkirche er en senbarok kirke bygget i 1700-tallet, men enkelte inventardele er ældre. 

Nær Maxplatz ligger Carlsplatz med det grønne marked, og derfra kan man godt slæbe sig hen til 
den imponerende Königsallée med bækken i midten (billedet ovenfor). I den nordlige ende ligger
Galerie Kaufhof – og ikke langt derfra Schadow Arkaden. Hvis man er blevet træt af det pulserende
byliv og stormagasinerne med forældre og børn på indkøb til det nye skole-år, ligger den tore 
Hofgarten i nærheden.

Heldigvis kan man også stadig se noget
af byen pr. sporvogn. Fra Hauptbahnhof
går en linje ad Immermannstraße med
de mange japanske butikker og op til
krydset Venloer Straße/Nordstraße. I
krydset Collenbachstraße/Nordstraße
ligger den store Kreuzkirche. Den
nuværende kirke stod færdig i 1910, og
kun dele af den blev beskadiget ved
bombningerne under Anden Verdens-
krig. Kirken er hovedkirke i Düsseldorf-
Mitte.
Herfra kan man følge Fischerstraße,
Kaiserstraße og Berliner Allée, som
egentlig er én lang gade med de 
mest forskellige butikker og cafeer. 

Jeg skulle naturligvis også til Landtags-
platz, nu Johannes Rau Platz, opkaldt
efter den ikoniske Johannes Rau 
(1931-2006), den sidste store og ægte Johannes Rau Platz Fürstenplatz
socialdemokratiske lederskikkelse her Schmied Vulcanus
i landet: ofte kaldet "Bruder Johannes" Industribrunnen
pga. det kirkelige engagement. 
Takket være sporvognene kan man 1) fra Landtag via Lorettostraße eller 2) fra Berliner Allée via 
Corneliusstraße køre ad Bilker Allée og Morsestraße og se bydelen Friedrichstadt. På Fürstenplatz 
står skulpturen Schmied Vulcanus på Industribrunnen.  Ad Helmholzstraße til Haupbahnhof. 
Jo, trods det amputerede sporvognsnet er Düsseldorf en seværdig by og et besøg værd.  –  S L U T
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