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Onsdag d. 5/6 afrejse fra 

København med ordinært 

ICE tog fra København 

07:44 med skifte i Hamburg 

og ankomst i Hannover kl. 

14:23. Hovedbanegården 

virker stor, næsten som en 

lang ”finger” i en lufthavn. 

Man kan gå lige ud på en 

den store plads foran 

stationen, eller man kan gå 

ned i et stort ”kælder”-

område med talrige små 

butikker. På selve pladsen 

står en stor sort rytterstatue 

af Ernst August, konge af 

Hannover 1837-1851. På 

den anden side Ernst August 

Platz begynder gaderne ned 

mod midtbyen og den ældre 

bydel.  

 

Fra banegården gik jeg til venstre til CityHotel 

am Thielenplatz, god beliggenhed – gå afstand 

til banegården, men også sporvogn lige udenfor 

og en god bayersk restaurant overfor, Paulaner 

am Thielenplatz, som straks blev mit stamsted 

(1. dags lunch: Stangenspergel, aftensmad: 

Leberkäse mit Spiegelei).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fra Thielenplatz gik jeg en rask tur ned omkring 

Operaen og operapladsen og den store centrale 

Georgstraße. Jeg nåede også den legendariske Aegidien 

Kirche nær Aegidientorplatz. Jeg havde læst om kirken 

og mange af de andre seværdigheder i Hans Werner 

Dannowski: ”Dann fahren wir nach Hannover”. Kirken 

er i dag en bevaret ruin, som sjældne gange bruges til 

særlige formål. Pladsen er – ligesom byen som helhed – 

præget af moderne glas- og betonbygninger, men Hannover har også åndehuller: Det store grønne 

område mod nordvest ved universitetet, den enorme zoologiske have mod nordøst og de skønne 

områder mod syd ved Maschteich og Maschsee, inklusive fodboldstadion, som er hjemmebane for 

byens stolte Bundesligahold Hannover 96, som bl.a. har danskeren Leon Andreasen i truppen. Den 

sympatiske Mirko Slomka er cheftræner. 



Torsdag d. 6/6: Slomka er født i Hildesheim, og den by besøgte jeg torsdag. Hildesheim er en 

forholdsvis lille by. Det meste af den blev jævnet med jorden så sent som marts 1945, men Altstadt 

er fint og hensynsfuldt genopbygget. Ved St. Andreas kirken mindes reformatoren Johannes 

Bugenhagen. Lunch på Chapeau Rouge (Geflügelbratwürste mit Kartoffelsalat), aftensmad hjemme 

på Paulaner am Thielenplatz (Zigeunerschnitzel, Apfelstrudel). 

 

 
 

 



Fredag d. 7/6 – Søndag d. 9/6: Nu begyndte INTERFILM generalforsamling og konference. Den 

fandt sted i kirkens hus nær den store Marktkirche, Hanns-Lilje-Haus, som er en slags konference-

center, inklusive værelser til overnatning.  Konferencen sluttede søndag, idet mange af deltagerne 

deltog i gudstjenesten kl. 10 i Marktkirche og derefter frokost på en restaurant ved Leine-floden. 

Det var et dejligt gensyn med gamle kendinge, ikke mindst den tidligere Präsident, HansWerner 

Dannowski og hans kone, men selvfølgelig også Hans Hodel, Karsten Visarius, Heike Kühn, tre 

svenskere og et par ’nye’ franskmænd.  

 

Jeg benyttede eftermiddagen til at besøge 

Wilhelm-Busch-Museum ude i det dejlige 

grønne område nær universitetet. Mange 

mennesker færdedes i området eller holdt 

picnic foran museet. En dejlig udflugt 

inklusive jordbærkage på museets café. Selv 

om Wilhelm Busch er mest kendt som far til 

figurerne Max og Moritz, lagde udstillingen – 

lidt skuffende – størst vægt på andre sider af 

hans arbejde, og en stor del af den 

igangværende udstillingen drejede sig om 

satiriske tegninger helt generelt. 

 

Mandag d. 10/6 

– Onsdag d. 12/6:  
Fra Hannover til Hamburg. 

Som sædvanlig boede jeg i 

Altona området, men havde 

søgt et nyt hotel, men mere 

afsides end beskrivelsen lod 

ane og under standard på 

andre GHoteller. Nu blev jeg 

bekendt med Altona Nord. 

Nærmeste station var ikke 

Bahnhof Altona, men S-

Bahn-Station Holstenstraße 

på Holsten Platz, og her 

fandt jeg et hyggeligt og godt 

spisested: Anno 1905. Første 

dag spiste jeg Spargel mit 

Gemüse og Kartoffelpfanne. 

Senere fik jeg Kasselerbraten og sidste aften 

Schwäbische Käsespätzle og jordbær-dessert. 

Maden var god og rigelig – og der var en rigtig 

hyggelig stemning i den nostalgiske indretning. 

Die Hausdame er en hund, men kromutter selv 

var også ganske gemytlig og en levende 

reklame for den gode mad. Selve kvarteret 

omkring Holsten Platz er ikke særlig pænt, men 

en dag tog jeg en bus fra stationen og nordpå ad 

Alsenstraße, Doormannsweg og Schulweg. Det 

var et nydeligt kvarter, lidt Hellerup- lignende.  

 

Hamburg har to gode ”turist-buslinjer”: Nr. 111 kører fra Bahnhof Altona, via Fährterminal Altona, 

Fischauktionshalle og St. Pauli og til Landungsbrücke og en spændende tur rundt omkring i 

Hafencity med endestation i Shanghaiallee, nær det byggeri der skal blive til et nyt universitet.  



Nr. 112 kører fra industrikvarteret 

Hammerbrook/Osterbrookplatz, men 

for de fleste begynder turen ved 

Hauptbahnhof, hvorefter bussen kører 

forbi Kunsthalle, Steinthor og 

Ferdinandstor, fra Stephansplatz over 

Johannes-Brahms-Platz, forbi Stadt 

Museum til U-Bahn Station St. Pauli 

ved Millentor, ned til Landungsbrücke 

og Fischmarkt, op ad Große Bergstraße 

forbi St. Petri Altona og videre til Bf. 

Altona. Derfra går turen forbi Rathaus 

Altona, ned ad Elbberg til Neumühlen 

og Oevelgönne, det skønne område 

omkring Museumshafen med gamle 

både, hyggelige cafeer, promenade osv.  

 

Neumühlen og Oevelgönne er for mig noget af 

det skønnest i Hamburg, og der er stadig en vis 

charme ved St. Pauli, men denne gang 

oplevede jeg også ét af de værre områder, 

nemlig Harburg, som er en rigtig beton-bydel 

og nærmest en tyrkisk by i byen. Den enkelte 

tyrker kan være nok så flink og sympatisk, 

men hvorfor skal alle disse tyrkere bo her?  

 

 

Hjemrejsen onsdag gik desværre ikke som planlagt. 

Allerede fra Hamburg Hauptbahnhof var toget 25 

min. forsinket, og ved ankomst i København var 

forsinkelsen blevet 62 min.. Jeg fik siden en 

godtgørelse på ca. 20 EUR fra Deutsche Bahn. 

 

 

Men lige meget hvad: Hamburg er stadig et 

gensyn værd, og der er masser af steder at gå 

på opdagelse i.  


