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Se & gJøre
Mest sjarmernde i byen er uten tvil bydelen 
ottensen. her på serveringstedene og barene 
på gatene som bretter seg ut fra alma-Warten-
berg-platz omfavner hamburgerne til og med 
sine motstandere. Blant graffiti og neopunkere 
borte ved bydelen karolinenviertel ved glashüt-
tenstrasse får man sin dose av alt det nye som 
bobler i byen – som for eksempel anna fuchs 
prisbelønte hamburgmode. eller så skulle jeg 
sjekke inn på det litterære hotellet Wedina i her-
lige Sankt georg, mingle langs lange reihes allé 
kaféer i ”hamburgs greenwich village”. og jeg 
syntes den brokete bohemske Schanzenviertel 
ved Susannenstrasse ga det mest sympatiske 
inntrykk av alle bydelene.

Alster er den grønne, 
gamle hansabyens hjerte. 
Den kunstige sjøen, skapt 
allerede på 1200-tallet, er et 
paradis for seilere og kano-
padlere, og en rolig spaser-
tur rundt Alster er en av de 
fineste opplevelsene i Ham-
burg. Med sin beliggenhet 
ved elven Elbens nedre løp 
er hverdagslivet i Hamburg, 
Tysklands nest største by, 
alltid blitt preget av nærhe-
ten til vann. Et omfattende 
kanalsystem gjør faktisk 

at byen har flere broer enn 
Venezia og Amsterdam til 
sammen. 

I mange hundre år har 
dette vært veien ut til 

resten av verden, og ennå 
i dag ligger en av verdens 
viktigste havner i Hamburg. 

Omkring Alster og vest 
for Alster er det store områ-
der med vakker bebyg-
gelse fra slutten av 1800-
tallet og fram til 1920-tallet, 
framfor alt i bydelene 
Pöseldorf, Rothenbaum 
og Winterhude. Bydelen 
Eppendorf, med hovedga-
tene Eppendorfer Baum og 
Eppendorfer Landstrasse 
mellom Klosterstern og 
Eppendorfer Markt, har 
bevart bebyggelsen fra for-
rige århundreskifte og har 
mange mote- og spesialbu-
tikker.

Byens landemerke –  
og mest berømte bygning 
– er det overdådige råd-
huset i nyrenessanse som 
dominerer bybildet med sin 
imponerende arkitektur.

Hamburgs uteliv starter 
ved midnatt, og de beste 
barene og nattklubbene 
ligger omkring Reeper-
bahn. På søndag morgen 
hører det til tradisjonen at 
man – etter nattens dans 
– går til fiskemarkedet 
der ferske skalldyr og fisk 
selges direkte fra båtene. 

Kunstnermilen er en lang 
gate fylt av museer som 
lokker med kunst, natur-

historie og håndverk. Gå 
ikke glipp av havneområdet 
med lagerlokaler bygd på 
1800-tallet langs kanalen. 

rathauS  
(råDhuSet)
Hamburg er, akkurat som 
Bremen og Berlin, en 
”bystat” med egen del-
statsregjering og et eget 
delstatsparlament. Begge 
holder til i Hamburgs vakre 
rådhus (i den venstre delen 
holder parlamentet til, og 
i den høyre regjeringen). 
Rådhuset, som ble bygget 
i nyrenessansestil mellom 
1886 og 1897, har 647 rom 
og er Hamburgs mest kjente 
bygning. Guidede turer hver 
dag hele uken. Den som er 
interessert, registrerer seg 
ved informasjonsdisken. 

Tlf. +49 40 428 31 2010/20 64
Undergrunn: U3 Station 
Rathausmarkt

alSterSJøen
Livet ved Alster er like godt 
likt av turister som av de 
fastboende i Hamburg. På 
den 160 hektar store sjøen 
kan man padle, ro og seile. 
Grøntområdene som ligger 
ved Alster, er herlige til  
kafébesøk og rolige rusle-
turer blant eiketrær og  
kastanjetrær. 
Adresse: Harvestehude
Undergrunn: Jungfernstieg, 
U1, U2, S1, S3. 
www.alstertouristik.de

reeperBahn
I en av verdens mest kjente 
gater finnes sexklubber og 
bordeller. Men her ligger 
også mange av Hamburgs 
beste nattklubber, teatre 
og diskoteker. Til tross for 
famøse innslag er det få 
som vil gå glipp av den 
spesielle atmosfæren på 
Reeperbahn. 
Adresse: Reeperbahn
Undergrunn: Reeperbahn, 
S1, S3 eller St. Pauli, U3
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MuSeuM für 
haMBurgiSche 
geSchichte guiDe
Interessant museum som 
speiler Hamburgs sosiale liv; 
for eksempel havnen, han-
delen og den store brannen 
i 1842. Her finnes objekter 
fra middelalderen og fram til 
i dag. 
Pris: 7.50 euro
Adresse: Holstenwall 24
Undergrunn: St. Pauli, U3
Tlf. +49 40 42 84 12 380
www. hamburgmuseum.de

havnen MeD 
SpeicherStaDt 
Det finnes mange guidede 
turer rundt omkring i hav-
neområdet, og det anbe-
fales å bli med på en av 
dem. Speicherstadt er den 
største, sammenheng-
ende magasinbygningen 
i verden. Den ble innviet i 
1888 og forvandlet havnen 
til den kanskje mest unike i 
hele verden. Teglsteinsbyg-
ningene i gotisk stil mellom 
Deichtorhallen og Baum-
wall fyller fremdeles sin 

opprinnelige funksjon, for 
her lagres det ennå råvarer 
som kaffe, te og kakao, men 
også PC-er, og her er også 
det største lageret i verden 
når det gjelder orientalske 
tepper. Speicherstadt er nå 
belyst om nettene, hvilket 
bidrar til en drømmende, 
svært spesiell atmosfære. Ta 
en båt langs kanalen og nyt 
arkitekturen. 
Pris: fra 15 euro per person
Undergrunn: Messberg, U1

hagenBeck Dyre-
park
Verdensberømt dyrepark 
som ble grunnlagt i 1874 og 
dannet skole da man tok i 
bruk de første såkalte frian-
leggene for dyr. 
Pris: 15 euro for voksne, 10 
euro for barn
Adresse: Lokstedter Grenz-
straße 2
Undergrunn: U2 Station 
Hagenbecks Tierpark
www.hagenbeck.de

haMBurger kunSt-
halle unD galerie 
Der gegenWart 
guiDe
Verk av blant annet Manet, 
Liebermann og Munch. Den 
klassiske seksjonen, med 
de tidlige, tyske 1900-talls-
kunstnerne, utgjør den stør-
ste delen av utstillingen. 
Pris: 7.50 euro
Adresse: Glockengiessser-
wall
Undergrunn: Hauptbahnhof
Tlf. +49 40 428 131 200
www.hamburger-kunst-
halle.de

 SpeicherStaDt er nå BelySt 
oM nettene, hvilket BiDrar til 
en DrøMMenDe, Svært SpeSiell 
atMoSfære. 
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tafelhauS
På Tafelhaus, antakeligvis 
Hamburgs beste restaurant, 
serverer eieren og stjer-
nekokken Christian Rach 
retter basert på sesongens 
råvarer, vilt og fisk. Havne-
utsikt og uteservering på 
varme kvelder.
Adresse: Neumühlen 17
Tlf. +49 40 89 27 60
www.tafelhaus.de

eSSkultur
På 1920-tallet var det uten-
kelig å dele kulturelle og 
kulinariske aktiviteter i Tysk-
land. I november 2006 
åpnet Esskultur, som ser-
verer tyske delikatesser 
med kulturelle desserter. 
Hjertet i restauranten er en 
liten scene der kabaretar-
tister, klassiske musikere 
og jazzmusikere opptrer 
hver kveld. Restaurant og 
bar som holder åpent også 
lenge etter at showene er 
slutt, hvilket gir gjestene 
mulighet til å mingle med 
artistene. 
Adresse: St. Pauli,  
Trommelstraße 4
Tlf. +49 40 808 12 8520

Mat & Drikke/ 
reStauranter
gratulerer. Du har kommet til tysklands uten tvil 
beste by for gastronomiske opplevelser. her finnes 
flere stjernebestrødde restauranter enn i noen 
annen tysk by (ni stykker med stjerner i Michelin-
guiden, for eksempel), men også et fiskemarked 
av verdensklasse. om morgenen stevner fiskebå-
tene inn i havnen med nattens fangst. fisk, robuste 
gryter, etnisk mat og tradisjonell tysk husmannskost 
som ”Birnen, Bohnen und Speck” – pærer, bønner 
og bacon – er retter som anbefales. 

lanDhauS  
Scherrer
En stjerne i Michelin-guiden 
og det beste stedet for den 
som vil fordype seg i regio-
nale delikatesser. Landhaus 
Scherrer har dessuten en  
i Hamburg uovertreffelig  
vinkjeller.
Adresse: Othmarschen, 
Elbchaussee 130 
Tlf. +49 40 880 13 25
www.landhausscherrer.de

cox 
En av Hamburgs hippeste 
restauranter som serverer 
vakre anretninger; tysk mat 
med fransk preg. 
Adresse: Lange Reihe 68 
ved Greifswalder Strasse 43
Tlf. +49 40 24 94 22 

 le canarD noveau 
Moderne middelhavs-
meny med eksotiske inn-
slag og vakker utsikt over 
de historiske skipene ved 
Övelgönne. Sjefskokken 
Josef Viehhauser endrer 
menyen jevnlig. And med 
rødkål og fritert fisk står alltid 
på menyen. 

Adresse: Elbchausee 139
Undergrunn/holdeplass: 
Altona, S-bahn
Tlf. +49.40.88 12 95 31

Schatto pauli
Ny teaterrestaurant som 
ofte frekventeres av artister. 
Livlig, intim stemning.
Adresse: St. Pauli, 
Kastanienalle 32 
Tlf. +49 40 31 77 88 17 

erika’S eck
Et populært sted som har 
spesialisert seg på pølser. 
Er også et bra sted for 
frokost. Tiltrekker seg alle 
mulige grupper av mennes-
ker - rockestjerner, politikere, 
klubbkids, drosjesjåfører. 
Adresse: Sternstrasse 98, 
Schantzenviertel 
www.erikas-eck.de

fiSchküche
Her kan gjestene ta del i 
matlagningen – fisk og skall-
dyr fra dagens fangst – etter-
som alt skjer i et av restau-

rantens hjørner hvor man 
har fullt innsyn. 
Adresse: Kajen 12
Undergrunn/holdeplass: 
Roedings Markt, U-bahn 
med retning Speicherstadt
Tlf. +49 40 36 56 31

Zur Schlachter-
BörSe
Navnet tilsier at dette stedet 
har noe med slakteri å gjøre 
og jajamen - liker man kjøtt 
besøker man med fordel 
dette ”kjøtt-tempelet” som 
ligger i Hamburgs slakteri-
område. 
Adresse: Kampstrasse 42, 
Schanzenviertel
Tlf: +49 40 43 65 43
www.schlachterboerse.de
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Barer & natteliv

nattlivet starter ved midnatt og pågår til 04.00 
på hverdager, enda lenger i helgene. reeper-
bahn er sentrum for utelivet. 

av Reeperbahns mest kjente 
gater og er sprengfylt med 
musikk og mennesker som 
vil ha det morsomt. Også et 
bra sted å starte kvelden på. 
Adresse: Grosse Freiheit 
36, Reeperbahn
www.grossefreiheit36.de

angie´S nightcluB
Levende musikk med swing, 
jazz, funk og dance. Kjent 
for sine cocktails. Åpent 
mellom 22.00 og fram mot 
morgenen onsdag–lørdag, 
og fra 21.00 på søndager. 
Undergrunn: Reeperbahn, 
S1, S3.
Adresse: Spielbudenplatz 
27/28

golDen puDel 
cluB
Ved siden av Fischmarkt 
ligger den legendariske klub-
ben Golden Pudel Club – et 
lite sted med underground-
sjarm og et usedvanlig 
musikkutvalg. 

Adresse: St. Pauli Fisch-
markt 27
www.pudel.com

Bar roSSi
Chic trendbar der Mariah 
Carey spilte inn musikkvi-
deo. Superb 1970-tallsinn-
redning. I 13. etasje, ligger 
partypalasset Summer 
Lounge.
Adresse: Max-Brauer-Allee 
279

DiSco iM DockS
Diskotek som også fungerer 
som konserthall. God plass 
på dansegulvet. Yngre publi-
kum og mange universitets-
studenter i helgene. Musik-
ken som spilles, er det siste 
fra radiolistene. 
Undergrunn: Reeperbahn, 
S1, S3
Adresse: Spielbudenplatz 19
www.docks.de

befinner seg under et høyt 
glasstak. 
Adresse: Barnerstr. 36
www.fabrik.de

groSSe freiheit 36 
Alle dere som vokste opp 
på 1980-tallet og ennå ikke 
har lagt musikken bak dere 
– her er hjemmet deres. 
Grosse Freiheit 36 ligger i en 

kafeer

unDer Den linDen
Koselig kafé, moderne og 
gammeldags på en gang, 
som har servert kaffe, små-
kaker og herlig pasta siden 
1982. Haugevis med aviser 
og magasiner for den som 
vil ha en deilig lesestund. 
Adresse: Juliusstrasse 16
www.cafe-unter-den-linden.net

BalZac
Oppkalt etter den fran-
ske forfatteren Honoré de 
Balzac, som var koffeinav-
hengig. Et koselig og ujålete 
sted for kaffeelskere. 
www.balzaccoffee.com

funky puSSy 
cluB
Et av de mest trendy loka-
lene i byen. I den fremre 
delen danser man, mens 
man slapper av i loungen 
lenger inne. Hver tors-
dag arrangeres ”Col lege 
Night”. Da koster alle drin-
ker 1 euro.
Adresse: Grosse  
Freiheit 34

faBrik
Kulturhus som stadig 
gjenoppfinner sin egen 
virksomhet. Her snur-
rer hjulene uavbrutt med 
rockeklubber, jazzkvel-
der, teateroppsetninger, 
forelesninger, politiske 
events og ville opptog. 
Den kreative stemningen 
forsterkes av miljøet i det 
gamle fabrikklokalet som 
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Shopping
Schanzenviertel – eller ”der Schanze” som hambur-
gerne sier selv – har utviklet seg til hamburgs beste 
shoppingområde de siste årene, særlig hva angår 
utvalget av ”ungt og trendy”. 

(Beim Grünen Jäger 21).
Hver søndag morgen har 
Hamburgs eldste ute-
marked åpent. Markedet 
ligger ved den gamle fis-
keauksjonshallen, og live-
band spiller jazz, skiffle 
og countrymusikk her. Om 
sommeren  åpent mellom 
05.00 og 09.30, om vin-
teren 07.00–09.30. Også 
populært sted å avslutte 
nattens danseøvelser 
med et godt fiskesmør-
brød. 

Hanse-Viertel er det 
mest populære galle-
riet i sentrum. Glasstak 
og arkader lar sollyset 
strømme inn. Blir du lei 
av shopping, finnes det 
kafeer, restauranter og en 
hummerbar. 
 den mest populære 

shoppinggaten i Hamburg 
går imidlertid fra sentralsta-
sjonen til Gerhart-Haupt-
mann-Platz. Her ligger butik-
kjeder som Zara, Douglas, 
H&M, Anson´s og Görtz. 
Juvelerer, optikere og Thalia, 
Hamburgs største bokhand-
lere, har sin plass ved siden 
av banker, apotek og kafeer. 

På Secondella (Hohe 
Bleichen 5) forvandles siste 
års designermote til luksus-
ting med second hand-pri-
ser. Secondella Depot ved 
siden av byr på mote for 
tynne lommebøker. 

Burnout Recordstore er 
en klassisk punkrockbutikk 
med et lite, med fantastisk 
utvalg av 1960-tallsmusikk 

Boalternativer

var den første informasjo-
nen. Ett par kvarter fra den 
bohemsk sjarmerende gaten 
Lange Reihe. Består av fire 
bygninger; det røde, det 
blå, det gule og det grønne 
huset. Hver og ett individu-
elt designet. Ligger cirka ti 
minutter fra sentrum. 
Dobbeltrom: fra 1100 kroner.
Adresse: Gurlittstrasse 23, 
Sankt Georg
Tlf: +49 40 280 89 00
www.wedina.de

galerie-hotel
Restaurert, klassisistisk 
bolighus fra 1700-tallet. 

Vakker beliggenhet i den 
gamle bydelen. Kunstne-
ren Sara Petersen har skapt 
hotellet der hvert rom har 
temaet ”årtiender”. 
Dobbeltrom: fra 30 euro
Adresse: 2, Calle des 
Monges
Tlf. + 49 40 24 98 26
 www.galerie-hotel-sarah-
petersen.de

eaSt hotel
Har en bar som lokker de 
rike og berømte. Noe som 
sier ganske mye om dette 
hotellet. East Hotel ble for 
noen år siden utnevnt til ett 
av Europas flotteste hoteller 
og rommene lever definitivt 
opp til dette. En het metropol 
i Hamburg. 
Adresse: Simon-von-Utrecht-
Strasse 41, Sankt Pauli
Tlf: +49 40 30 99 30
www.east-hamburg.de

keMpinSki hotel 
atlantic
Presidenter, konger og 
kjendiser til tross – den 
cooleste kjendisen som har 
sovet på Kempinski Hotel 
Atlantic, er kanskje James 
Bond i ”Tomorrow Never 
Dies”. Et av Tysklands flot-
teste hoteller. 
Dobbeltrom: fra 250 euro
Adresse: An der Alster 72–79
Tlf. +49 40 2888 816
www.kempinski.atlantic.d

hotel WeDina
Sympatisk litterært hotell. 
”Her sov Henning Mankell” 

 Burnout 
recorDStore  
er en klaSSiSk 
punkrockButikk 
MeD et lite, MeD 
fantaStiSk utvalg 
av 1960-tallS-
MuSikk (BeiM 
grünen Jäger 21).
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flyplaSS
Hamburgs flyplass ligger 8,5 
kilometer nordvest for sen-
trum. Den billigste måten å 
komme seg inn til sentrum 
på er med buss. Bussene 
stopper rett utenfor termi-
nalene. Ekspressbussen 
går direkte til Hauptbahn-
hof. Bussene går hvert 15. 
minutt, og turen tar 25 minut-
ter. Med taxi cirka 25 euro. 
Reisetid: Cirka 30 minutter, 
avhengig av trafikken. 

lokaltrafikk
Byen har hatt undergrunn 
siden 1907. Det finnes både 
en ringlinje som går rundt 
byen, og fem linjer som går 
i ulike retninger. Stasjoner 
finnes både over og under 
jorden. I snitt går under-
grunnen hvert tiende minutt 
om dagen. Billetten er den 
samme for undergrunn, 
busser og båter. Med Ham-
burgCard får du gratis trans-
port og rabatter på ulike 
utfluktsmål. Alternativt kan 
du kjøpe et endags- eller 

tredagerspass som gir deg 
ubegrenset med reiser 
med lokal kommunikasjon. 
U-bahn står for undergrunn, 
S-bahn for trikk. 
www.urbanrail.net/eu/ham/
hamburg.htm

taxi 
Taksameter brukes, og taxi-
selskapene er mange. Regn 
med 15 euro per kvarter. 
Sjåføren forventer litt driks. 
Anbefalte selskaper: Hansa-
taxi +49 40 211 211, Taxiruf 
+49 40 44 10 11.

poSt
Postkontoret ved Haupt-
bahnhof er åpent 08.00–
20.00 mandag til fredag, 
lørdag 08.00–18.00, søndag 
10.00–16.00. Andre post-
kontor er åpne mandag 
til fredag 09.00–18.00 og 
på lørdager 09.00–12.00. 
Mindre postkontor er stengt 
ved lunsjtid. 

apotek
For informasjon om vakta-
potek, ring +49 40 22 80 22. 
Informasjon om vaktapotek 

finnes dessuten på samtlige 
apotek. 

tannlege
Anbefalt tannlege finnes på:
Sierichstrasse 120 
Tlf. +49 40 480 08 74
Snakker både engelsk og 
tysk. 

telefon
Landsnummer: + 49
Retningsnummer innen 
Hamburg: 040

fakta

innByggere
1,7 millioner innbyggere 
i byen, i hele regionen 
3,5 millioner. 

valuta
Euro

åpningStiDer
Fra mandag til fredag 
har butikkene åpent 
mellom 10.00 og 18.00. 
Visse varehus holder 
åpent til 20.00. På lør-
dager holder varehu-
sene åpent til 20.00, 
mens mindre butikker og 
boutiquer stenger 16.00. 

internett
www.hamburg-tourism.de
international.hamburg.de
www.germany-tourism.de

aviSer
Hamburger Morgenpost
Hamburg Zeit
Hamburger Abendblatt

greit å vite 

kart

elektriSitet 
220 volt

nøDnuMre
Politi: 110 
Ambulanse:112
Brann: 112

turiStByrå
TOURISMUS-ZENTRALE 
HAMBURG GMBH
Steinstraße 7
20095 Hamburg
Tlf. +49 40 300 51 300
Faks +39 40 300 51 333
E-Mail: info@hamburg-tou-
rismus.de
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