Magdeburg (og lidt Hamburg),

16.-22. maj 2016

Mandag d. 16. maj: Togrejse København-Hamburg-Stendal-Magdeburg. Den tur har jeg
ikke prøvet før, og hermed nåede jeg frem til Magdeburg, hovedstaten i delstaten SachsenAnhalt. Hvor er landskabet fladt, helt lollandsk...!
Jeg boede på Maritim Hotel Magdeburg, et rigtigt luksushotel, som også havde sauna og
pøl - det var dog ikke noget, jeg benyttede mig af. Regningen blev 325 EUR, inklusive
minibar, men eksklusive morgenmad som jeg købte andre steder.

Maritim Hotel Magdeburg
Art Hotel, Die grüne Zitadelle (nedenfor)
Et andet sted i den indre by ligger Arthotel,
som arkitektonisk er virkelig spøjst. Det
ligger på det, byen kalder "die grüne
Zitadelle". Byen er netop en arkitektonisk
blanding, et miskmask eller en herlig
variation. Jeg hælder mest til den sidste
beskrivelse. Jeg følte mig godt til pas i byen
og kommer gerne tilbage. Magdeburg er
hovedstad i delstaten Sachsen-Anhalt, og
den har o. 230.500 indbyggere.

Turens første middag "i det fremmede" indtog jeg
på Maritims restaurant: store flotte asparges med
hollandaise sovs og en lille schnitzel. Immer
Spargel - det var højsæson. Andre dage fik jeg f.
eks. "Bolette" med kartoffel-salat (noget i retning
af krebinette) eller hanebryst med Spspargel og
kartofler på en italiensk restaurant
Hjørnet ved det gamle rådhus og Sankt
Johannis Kirken, 7.441 km fra Nashville.
Domkirken er noget af det ældste, som står i
nogenlunde færdig skikkelse, og ikke langt fra
domkirken ligger ruinen af Cleve Bastionen og
Fürstenwall - samt klostret Unser Lieben Frauen.
-1-

Domkirken med
Cleve-ruinen
Der er fuld gang i
forberedelserne til
Luther jubilæet
næste år - både i
Magdeburg og i
Leipzig. Martin
Luther talte 1524 i
Magdeburg og satte
gang i udviklingen.
Men faktisk gør byen
mere ud af Otto von
Guericke, opfinder
af en luftpumpe, jfr.
eksperimentet med
"de magdeburgske
halvkugler", borgmester i 1650'erne.

Jeg tog en dagsudflugt til Leipzig, den største by i nabo-delstaten Sachsen og i sin tid
DDR's næststørste by. Byen ligger godt en times togkørsel syd for Magdeburg, og Leipzig er
kæmpestor: Banegården er én af Europas største, boulevarderne enormt brede. Bortset fra
den ældste, indre by er det østeuropæisk gigantismus. Jeg besøgte Nikolaikirche. Her på de
særprægede hvidmalede bænke samledes mennesker i 1980erne og fastholdt hinanden på
den fredelige protest mod DDR-styret. Politi og STASI var anderledes volds-parate. Jeg
kunne genkende kirkens indre fra Frank Beyers film "Nikolai Kirche" (1995).
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Leipzig Hauptbahnhof

Leipzig Nikolaikirche
De kalder stadig til bøn for fred i kirken, "fra sværd til plovjern", i Nikolaikirche, og med
rette, for Tyskland er i dag et land med en betydelig våbenindustri og deltager igen i krige.
Leipzig er også en stor Bach-by, for det var her komponisten levede fra 1723 til sin død i
1750. Men alt i alt jeg finder mig bedre tilpas i en overskuelig by som Magdeburg; den er
mere hyggelig med et par OK butikscentre, hvor jeg bl.a. var i Saturn og Thalia og købte
bøger og DVD'er. På filmfronten mærkes DDR-fortiden, idet der er forholdsvis mange
DDR-film på hylderne, dog ikke længere så mange af biograf- og spillefilmene; nu er det
TV-film og TV-serier, som udgives. En særlig succes i DDR var de danske Olsenbande-film,
og de har stadig deres egen plads i den store Saturn-butik. Se billede næste side.
Det er pudsigt at tænke på, at det er Elben, som løber gennem Magdeburg, ligesom det er
Elben, der løber gennem den næste by på min vej.
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Die Olsenbande i Magdeburg

Torsdag d. 19. maj: Så gik togrejsen
fra Magdeburg over Hannover til
Hamburg Dammtor, som jeg kender
så godt. Hyggelig station, dejligt område
med det grønne universitets-område
nord for stationen og sydfor ligger så de
prominente gader ned mod Alster-søen.
Jeg boede igen på Esplananden, men
ikke samme hotel som sidst - denne
gang Hotel Alster Hof, som var helt
OK - dog bortset fra at der ikke var WiFi, men der var en PC til rådighed.
Regningen for tre nætter på eneværelse
kom til at lyde på 280 EUR inklusive
minibar og morgenmad.
Hamburg er efterhånden velkendt for
mig, og jeg var ikke overrasket over, at
Die Elb Philharmonie, byens nye store
vartegn ved Hafen-City endnu ikke er
færdigt og klar til brug. Nu er den nye
bro over til koncerthuset dog færdig,
men der knokles stadig 'det indre'.
Jeg var igen på udflugt med busserne 111
og 112 gennem byen via Bahnhof Altona.
Dér gjorde jeg den kedelige opdagelse, at
restauranten Kölsch & Co. er lukket.
Banegården var under ombygningen, så
måske dukker restauranten op igen?
Min bank i Flensburg, Union Bank,
forhøjede for nylig gebyrerne. Man får
lov at betale et gebyr hver måned i tyske
banker og får ingen renter. Reklamerne
for Commerzbank omtaler ofte en gratis
Girokonto. I afdelingen ved Jungfernstieg
talte jeg med Yvonne Thiel, en venlig og
nydelig medarbejder. Kontoen forudsætter
løbende indbetalinger af løn eller lignende.
Så jeg bliver hos Union Bank lidt endnu. En
tysk bankkonto er forudsætningen for mine
handler med MOMOX, hvor jeg har solgt
DVD'er og bøger. "You can't take it with
you", så hvorfor gemme alt muligt, som jeg
aldrig kommer til at gense eller genlæse?
Søndag d. 22. maj: Planmæssig hjemrejse. SLUT for denne gang.
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