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1.-4. juni 2019: Kiel
Lørdag d. 1. juni: Planmæssig afgang fra Kbh. H. med Esbjerg-toget 10:20. Lidt for 
mange skift (Kolding, Flensburg og Neumünster), men det var den hurtigste forbindelse. 
Ankomst Kiel 15:55. Kiel, hovedstaden i Schleswig-Holstein, ligger geografisk lidt til en 
side - ikke på hovedlinjen til Hamburg. Jeg rejser nu mest på Første med god (ben-)plads, 
vand, kaffe og aviser. På de tidlige afgange er der også et rundstykke med hele 'svineriet'. 
I den lille 1. Klasse afdeling sad fra start foruden mig et tysk par, et svensk par, en forvirret 
dansk kvinde og en mand med PC (tablet). Det viste sig, at den anden enlige mand i 
afdelingen var en US amerikaner. Vi faldt i snak, da vi skiftede tog. Han kom fra North 
Carolina og skulle til Rotary World Congress i Hamburg. Han benyttede lejligheden til også
at besøge København og Amsterdam, afstemt med billig flyforbindelse. Han spurgte mig 
om, hvad jeg synes om Trump. Jeg svarede, at jeg i modsætning til mange andre kan sige 
noget godt om ham, men at jeg gerne vil undvære hans uforudsigelighed og hovsa-twitters.
Jeg refererede Bodils synspunkt om, at Trump har den skarphed, som Romney mangler. 
Min medpassager var meget enig og fremhævede, hvor godt økonomien i USA har det.

Jeg havde ikke fået noget særligt at spise 
undervejs, så efter indlogering på Hotel 
Berliner Hof på Ringstraße nær Hauptbahnhof
gik jeg til nærmeste restaurant, en italiensk: 
Osteria. Jeg tog det hele: forret, spaghetti og 
dessert – og faldt i snak med nabo-familie: far, 
mor, søn, bedstemor. Drengen ville have det 
samme som mig.

Søndag d. 2. juni: Fra morgen så vejret fint
ud – som lovet. Morgenens nyheds-overskrifter
var Jürgen Klopp og Liverpools sejr i
Champions League samt en meningsmåling,
hvor De Grønne bliver største parti, mens
Socialdemokratiet rasler mod bunden. 
Men det var unægtelig blev sommervarmt,
noget af en overgang.

Jeg stilede mod St. Nikolai, hvor gudstjenesten
begyndte allerede kl 10 og blev forestået af en
kvindelig provst suppleret af en mand, der
læste teksterne. Hendes præk var overfladisk
snak om at være gode ved hinanden. Der var
ikke nogen salmer, jeg kendte, selv om de var
gamle; der plejer at være noget dansk-tysk
fælles gods. Jeg gik før sluttid. 
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St. Nikolai: Geisteskämpfer-statuen udenfor og det barokke interieur.

Jeg tog Kunsthalle i ét hug. Den stort annoncerede Picasso udstilling var overvejende nogle
s/h stregtegninger og lignende – skuffende. Men museet viste dokumentarfilmern "Le 
mystère Picasso" (instr. Henri-Georges Clouzot, 1956), og dér var alle farverne !

Derefter sad jeg en stund i Schloßpark og nød stedet. Jeg tjekkede søfartsmuseet, men det 
var samme (udmærkede) udstilling som sidst (matrosernes opstand m.v. 1918). 
Lunch i Cup & Chino med udsigt til det kanalprojekt, som skal forbinde Kleiner Kiel 
indsøen med fjorden. Kæmpeburger med pommes. 

  

Slotsparken Den nye kanal: bassiner?

Frokost, Cup & Chino DVD'er m.v. på loppemarked

En stor del af indre by var ellers indtaget af loppemarkeder. Du godeste, hvor er der meget 
skrammel til - foruden gammelt legetøj, porcelæn – men da også bøger, blade, videospil, 
DVD'er og Bluray.
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Søndagens nyhed: SPD's første kvindelige formand, Andrea Nahles, træder tilbage. 
Tegneren i Kieler Nachrichten 3. Juni ser det som et mord. Hyklernes kor med blodige 
dolke: bl.a. de tidligere ledere Martin Schulz og Sigmar Gabriel, som har blandet sig. 

Hotellets nøglekort gav adgang til fri kørsel med bybusserne, så jeg tog mig et par ture med
11'eren, som kører en god rute gennem centrum og over på den anden side af fjorden.

I løbet af dagen opdagede jeg den store politiske breaking news: Socialdemokratiets første 
kvindelige formand, Andrea Nahles, meddelte sin afgang og snarlige farvel til hele det 
politiske liv. Drastisk. Kollegerne måtte ud og beklage, udtale respekt osv. Kansler Merkel 
slap nogenlunde fra det, men AKK (CDU formand Annegret Kramp-Karrenbauer) var 
tåkrummende, så hvor længe holder hun? Det er vanvittigt hårdt i de politiske magt-
kredse. Der var masser af stof til aftenens Heute Journal på ZDF.

Sankt Ansgar Kirche og Schweinske restauranten i Holtenauer kvarteret
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Mandag 3. juni: Nu blev det lummert med
enkelte, kortvarige byger. Jeg kørte bus igen,
11'eren, gik lidt rundt i Drei-Eck og Holtenauer
kvarteret. I en frisørsalong blev jeg klippet for
10 EURO; så kan man ikke forlange mirakler.

Jeg besøgte St. Ansgar kirke, som var ved at
forberede en Karl Barth foredragsrække, og
frokosten blev indtaget på mit gamle stamsted,
Schweinske. De har nogle dagens retter af høj
kvalitet, i dag kalkun i hollandaise-sovs med
kroketter. En lille suppe og lækkert brød til at
begynde med. 

Tilbage til city, hvor det var tid til rundgang i
Sophienhof butikscentreret: Hugendubel
boghandel, Saturn (hvidevarer, elektronik,
DVD, CD, radio, TV), Edeka...... 

Tidlig reklame for en lang oktober-nat (t.h.)

Tirsdag 4. juni: Pludselig var de der - ved
morgenmaden.  Forretningsmændene i deres
uniform: slips, hvid skjorte, synlig undertrøje,
mørke bukser, sorte sko. Snakken gik - ikke
mindst om SPD lederskiftet, udsigten for
regeringen, økonomien, osv.
Med vanlig sans for forkortelser har nogle nu
omdøbt GroKo til KaKo. Grosse Koalition er
blevet Katastrofe Koalition.
Samme tog forbindelse ved hjemrejse som ved
anrejsen: lidt for mange skift, men det er den
hurtigste forbindelse – ca. 5½ time.

VIDSTE DU DET? Kieler Sprotten chokolade på hylden. Men hvorfor er der en fisk på 
omslaget? Sprotten er en brisling-fisk. Kieler Sprotten er egentlig en røget variant heraf. 
Men tyskerne har en 'sød tand', så Kieler Sprotten er også forskellige chokolader!
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