Hamburg-Kiel-Flensborg-Jylland, oktober 2013
Torsdag d. 17/10: Afgang med EuroCitytoget fra Kbh. kl. 09:44, hvilket passede godt med at
spise lidt smørrebrød på færgen ved 12-tiden. Ankomst på Hamburg Hauptbahnhof med ti
min. forsinkelse, og derfra videre med S-tog til Bahnhof Altona, for jeg havde bestilt værelse
InterCityHotel Hamburg Altona, der ligger lige ved stationen, og som stadig udsteder
fribillet til lokaltrafikken for de relevante dage. Men det styrtregnede, så jeg nåede ikke meget
mere end at tjekke stationen og dens butikker – og så tage S-toget til Holstenplatz for at spise
aftensmad på det, der blev mit stamsted i juni, nemlig Anno 1905, men det var lidt af en
skuffelse, at kromutter selv ikke var til stede, selv om die Hausfrau (hunden) var dér. Jeg fik
svinekød ”Züricher Art”.

Fredag d. 18/10: Dagen begyndte lidt køligt, men det var tørt, og solen tittede frem i løbet af
dagen. Jeg begyndte en lang spadseretur på Paul Nevermann Platz lige ved Bahnhof Altona.
Her står en mindesten for jødetransporterne til Polen under Nazi-regimet. Lige ved siden af
ligger det grønne anlæg på Platz der Republik, som domineres af Der Stuhlmannbrunnen,
springvandet til minde om den legendariske grundlægger af Altonas gas- og vandværk,
Günther Ludwig Stuhlmann (1797-1872). Selve springvandet domineres af store mytologiske
figurer: To kentaurer kæmper om en stor fisk. Dette motiv er blevet tolket som symbol for
konkurrencen mellem Altona og Hamburg om fiskeri-indtægterne. Springvandet blev først
indviet i juni 1900, og på denne efterårsdag i 2013 var vandet allerede vinter-lukket. I den
anden ende af Platz der Republik står det gamle Altonaer Rathaus. Fra 1898-1938 var dette
rådhus for den selvstændige by Altona – med dansk oprindelse. Foran den pæne bygning står
en rytterstatue af Wilhelm I (1797-1888), først konge af Preussen, senere tysk kejser. Hans tid
blev præget af bl.a. den dansk-tyske krig 1864 og af det problemfyldte forhold til kansler Otto
von Bismarck. Rådhuset rummer i dag Bezirksamt Hamburg-Altona.
Jeg har tidlige besøgt Altonaer Museum, så denne gang gik jeg videre til Ottenser Markplatz
med Ottenser Kirchhof og Christianskirche. Kirken var desværre lukket. Den har dansk
oprindelse i 1738: arkitekt Otto J. Müller og opkaldt efter Kong Christian VI. Kirkegården kan
godt virke lidt uplejet, og det så ud, som om en hjemløs havde fundet et hjørne og opslået telt
der. Jeg fandt ikke et omtalt gravsted tegnet af C.F. Hansen, men kirkegården rummer andre
pæne gravstene. Over for ligger Klopstock Platz og Klopstockstraße, som jeg krydsede på vej
ned mod Elben. Fra Rainville Terrasse og Altonaer Balkon er der en flot udsigt ned til havnen
og Elben; det er noget af det, der for mig er toppen af ethvert besøg i Hamburg og Altona. På
Altonaer Balkon var to bryllupsfølger taget på udflugt.
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Ovenfor: Ottenser Kirchhof og Christianskirche
Jeg vendte tilbage Klopstockstraße, som i retning mod Hamburg går over i Palmaille-gaden,
hvor man finder adskillige huse tegnet af den berømte danske arkitekt C.F. Hansen (17561845), herhjemme kendt for Københavns Domkirke. På den ene side af gaden ligger Baurs
Häuser (nr. 49 og nr. 53-71), og på den anden side er husene på nr. 112, 116, 118 og 120 også
Hansens værk. I den relativt beskedne hus på nr. 116 havde han sin privatbolig. Man kunne
nemt tage fejl af husene: Det ser ud som om C.F. Hansens klassiske stil er blevet efterlignet
flittigt. Fra Palmaille gik jeg ad Behnstraße og Altonaer Poststraße mod Bahnhof Altona. Før
jeg krydsede den store tværgående Königstraße, kom jeg forbi det grønne område ved den
lille Königstraße S-Bahn-station. I nærheden af banegården sluttede jeg formiddagsturen med
kaffe og Käsebrot på en café i Ottenser Hauptstraße.
Nedenfor: Palmaille nr. 112, tegnet af den berømte danske arkitekt C.F. Hansen
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Efter en god pause var jeg klar til at spadsere
videre. Jeg begyndte på Große Bergstraße,
som nærmest banegården er gågade, og som
går i retning af Reeperbahn. Første afstikker var
via Altonaer Poststraße og Behnstraße til den
lille tværgade Schmarjestraße med et
hyggeligt lille hotel, Hotel Stephan: Dér kunne
jeg godt tænke mig at bo en anden gang. I
samme gade ligger St. Petri Kirche Altona og
St. Petri børnehave. Kirkens tårn restaureres
p.t.. Tilbage og videre ad Große Bergstraße.
Næste afstikker via Virchowstraße over
Königstraße til St. Trinitatis Kirche (billedet)
på Kirchenstraße. Kirken blev bygget i 1740erne og er den
evangelisk-lutherske hovedkirke i Altona. I januar 1933 var
kirken sted for 21 præsters erklæring mod enhver form for
politisk ekstremisme. I årene 1954-1969 blev kirken etapevis
genopbygget efter krigens ødelæggelser. Kirken præges af en
aktiv menighed. Fra St. Trinitatis er der ikke langt til
kirkegården, som ligger ved Königstraße, og en del af den er
Jüdischer Friedhof Altona.
Ad Königstraße nåede
jeg Reeperbahn, som
lignede sig selv med
sex- og spilleklubberne
på den ene side af
gaden og teatrene på den anden. Beatles-museet er
væk; det samme er Star-Club på Große Freiheit 64,
hvor The Beatles blev ’verdensberømt’. Det uofficielle
Sankt Pauli Museum er flyttet og ligger nu i
Davidstraße 17. Men nu var det var på høje tid til
lunch: På Imperial Grill fik jeg en Currywurst menu.
Således styrket
krydsede jeg Millentor Platz til Millentor Stadion, hvor 2.
Bundesligaklubben St. Pauli har hjemme. Det flotte maleri på
stadiongavlen sammenfatter fint det gamle sømandskvarter, og
to mindestene uden for hovedbygningen markerer klubbens
positive rolle under nazismens racistiske vanvid. I St. Paulibutikken købte jeg en fan-bluse
med dødningehoved-motivet til
fætter Lauge.
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Med de sidste kræfter i de trætte fødder og ben nåede jeg ad Ludwig Erhard Straße til den
meget smukke St. Michaelis Kirche – populært kaldet Der Michel. Kirkens indre minder lidt
om Frauenkirche i Dresden, og kirken er stort og dominerende plus for det centrale Hamburg.
Jeg vendte træt hjem til Bahnhof Altona og mit hotel, hvor aftenen stod på TV og sandwiches.
Lørdag d. 19/10: En lidt mere kølig dag, men stadig tørt. Jeg
begyndte formiddagen med at tage S-Bahn til Landungsbrücken
og gik derfra til Ditmar Koel Straße, en hyggelige gade med
adskillige restauranter og med de nordiske kirker næsten på
stribe. For enden af gaden kan man se op til St. Michaelis Kirche.
Tilbage til Landungsbrücken
station, hvor jeg tog U-Bahn til
Rödingsmarkt station, hvorfra
jeg gik til Willy Brandt Straße,
Hopfenmarkt og Mahnmal St.
Nikolai. Kirkeruinen minder i
sig selv om krigen og dens
ødelæggelser og maner til
besindelse (bill. tv.).
Ad Domstraße nåede jeg til St. Petri Kirche, ikke at
forveksle med kirken af samme navn i Altona. Ved kirken er
der rejst en statue til minde om Dietrich Bonhoeffer,
teologen og modstandsmanden, der blev henrettet d. 9/4
1945 i KZ-lejren Flossenbürg (bill. th.)
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Jeg indtog min lunch i Paulaner restauranten i Kirchenallée på det, der engang var den
grimme bagside af Hauptbahnhof. Jeg fik Tomatensuppe og uspændende Schweinfleisch.
Eftermiddagen gik med grundig ’research’ hos Thalia boghandelen i ved gågaden, som
begynder ved Hauptbahnhof. Jeg nød aftenen på hotellet med sandwiches og TV.

Søndag d. 20/10: På den lune grå dag tog jeg S-Bahn til Stadthausbrücke og gik til højmesse i
St. Michaelis Kirche. Martin Luther ’holder vagt’ uden for kirken, og præsten hilste pænt til
farvel. Desværre var hans prædiken let glemt, så han skulle måske selv tænke lidt mere på
Luther? Ikke langt fra den store evangeliske kirke ligger Kleiner Michel: Katholische Kirche
Sankt Ansgar und Sankt Bernhard. En statue ærer Ansgar, Nordens ’apostel’. Jeg fik min lunch
i Kölsch restauranten på Bahnhof Altona – Schweineschnitzel – og gik lidt omkring på Große
Bergstraße. Jeg fandt ind på en internetcafé – og senere på en anden, rigtig café, hvor diverse
familier og fans var samlet for at se Bundesligafodbold fra SKY TV: herlig stemning.
Fra Bahnhof Altona tog jeg bus 111 til HafenCity, og ved det allerførste stoppested i HafenCity
står man over for byens store skandalebyggeri, den stadig ufærdige Elbphilharmonie – Am
Kaiserkai. Ved Wilhelminenbrücke nikkede jeg genkendende til politistation, som kendes fra
min tyske yndlings-TV-serie ”Notruf Hafenkante”. På broen har unge mennesker fået den
sjove idé at sætte navne-hængelåse, som fejrer deres parforhold. ’Hjemme-aften’ på hotellet.
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Mandag d. 21/10: En lun dag med lidt
støvregn og lidt sol. Mit tog til Kiel afgik
fra Dammtor Station, som er en rigtig
hyggelig station, og der er et stort grønt
område omkring stationen – et område,
jeg bør se nærmere på en anden gang.
I Kiel boede jeg denne gang på Hotel am
Schwedenkai. Jeg gik en tur til Ostseekai
og passerede Schiffahrtsmuseum (under
ombygning) og NDR’s hus. Jeg beundrede
Schloßgarten med rytterstatue (Wilhelm I
nok engang) og Kunsthalle i baggrunden.
Traktorer og maskiner samlede blade. Ad
Dänische Straße nåede jeg Alter Markt og
nød en Putensteak med stedets øl på
Kieler Brauerei. Jeg gik omkring Operaen
og det gamle rådhus – derefter gennem
det renoverede butikscenter, Sophienhof.
Solen brød støvregnen, så jeg gik lidt mere
rundt i Altstadt og endte igen på Kieler
Braueri til feriens eneste rigtige
Wienerschnitzel. På hotellet nød jeg om
aftenen 2. Bundesliga-fodbold på TV.
Opernhaus th.
Tirsdag d.
22/10: Solen
stod flot over
Kiel og indsøen
Kleiner Kiel. Ad
Bergstraße til
Dreieckplatz og
videre ad
Holtenauer
Straße til
butiksarkaderne
dér. En frisør
befriede mig for
noget hårvækst
på hovedet –
formedelst 10
EUR. Oven på det
slappede jeg af
med en Hauscafé
til 1,40 EUR hos en bager i Sophienhof centret, fortsatte til en internetcafé og nød derefter en
god lunch i Brasserie Madeira. Eftermiddagssolen var rigtig skøn, og hvor kunne jeg nyde den
bedre end fra Cup & Cino cafeen på modsat side af mit hotel? Jeg købte sandwiches m.m. hos
Rewe til aftensmad, men jeg var blevet ekstra sulten af al den motion og opsøgte Goldener
Drache i samme bygning som hotellet, hvor jeg fik ristede ris med hønsekød i sødsur sovs.
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Onsdag d. 23/10: Mildt vejr, gråt, men næsten
varmt. Inden jeg forlod Kiel gik jeg en lille tur til
den anden side af fjorden. Ved broen derover
står en sten fra Oslo, og der ligger en (lukket)
café med det forjættende navn Blauer Engel.
Umiddelbart på den anden side er det noget
betonpræget, men der er også den hyggelig lille
musaeumshavn, Germaniahafen, med sejlbåde,
og på græsplænen ved siden af havde en cirkus
slået telte op og gjort klar til en ’Reptilien
Ausstellung’ – ikke lige noget for mig.

Med kysttoget via Eckernförde nåede jeg Flensborg. Jeg satte kufferten i en boks på
banegården og spiste lunch på Extrablatt restauranten: Schnitzel Florentiner Art. Inden mit
hostel, Flensbed, åbnede kl. 16, gik jeg lidt rundt i området, og dér – på adressen Munketoft 12
– ligger faktisk bryggeriet Flensburger Pils med de karakteristiske patentlukkede flasker:
”Jetzt ploppen”! Jeg tjekkede ind. I naboværelset var der højlydt lagengymnastik. Jeg gik ud og
købte ind hos Edeka – og fik en fredelig hjemmeaften med satellit-TV uden ’støj’ fra naboerne.
Torsdag d. 24/10: Blæsevejr, først med sol, så gråt. Jeg begyndte dagen med morgenavislæsning og en Milchkaffee på den hyggelige banegårdscafé og fortsatte med en længere gå-tur
i det gamle sømandskvarter ved Süderfischerstraße. Jeg kom forbi den idyllisk beliggende lille
St. Johannis Kirche og den karakteristiske Margarethenhof på vejen til Kapitänsviertel.
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Fra den mindre kendte side af havnen
troner St. Jürgen Kirche imponerende over
Flensborg. Kirken var desværre lukket
pga. farlige skader på hvælvingerne. Uden
for kirken står en mindesten over de
mange faldne i verdenskrigene.

Ned ad bakke til Hafenpromenade og langt
ud til Nordertor. Lunch på König Grill,
Neustadt 55: Schweineschnitzel. I ro og
mag gik jeg ad gågaden til mit hostel.
Fredag d. 25/10: Køligt, skiftevis klart og skyet. Jeg havde aftalt et møde hos Union Bank. Det
viste sig at være en bank med særlig forståelse for det danske mindretal. De ansatte skal
kunne både flydende tysk og flydende dansk. Mange tyske banker reklamerer med gratis
konto, men kræver fast bopæl i Tyskland eller den pågældende by. Det kræver Union Bank
ikke, til gengæld et fast gebyr for en konto. Jeg oprettede en konto, og det betyder, at jeg kan
overføre penge uden ekstra gebyrer til tyske firmaer. Jeg fejrede min nye bankaftale med
lunch igen hos König Grill: Jägerschnitzel. Om aftenen ”Der Alte” og ”SOKO Leipzig” i TV.
Lørdag d. 26/10 - Tirsdag d. 29/10: Så gik turen til Midt- og Vestjylland, hvor fætter Lauge
igen lagde ’hotel’ til i Aulum. Weekenden var præget af fodbold på Lauges storskærm-TV.
Mandag tog Lauge på arbejde; jeg mødtes med kusine Grete. I regnvejret kørte Grete kørte
rundt og viste mig det ekspanderende Herning: Bygge-pladsen i Gødstrup, hvor regionens nye
stor-hospital skal rejses; Birk Centerpark, messe-centret, fodbold-arenaen, den sorte boks,
osv.. Lækker lunch og kaffe – og masser af snak hjemme på Børglumvej, hvor Per nåede frem
inden min afrejse. Tirsdag dukkede Bent op i Aulum sidst på formiddagen. Vi beså
familiegravstederne på Aulum Kirkegård og kørte til Holstebro. Rundgang på gågaden og
lunch i Nørreportcentret. Vi fandt min farmors gamle bopæl på Østerbrogade 12: Meget er
ændret, bl.a. synes en ny gade anlagt. Vi fortsatte til Vinderup og hyggede. Efter Bentes lækre
aftensmad påbegyndte jeg hjemrejsen, som blev forstyrret af orkanens eftervirkninger, så det
blev en meget sen ankomst i København – en ærgerlig slutning på en ellers fin efterårsferie.
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