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Fakta
Frankfurt på en dag
Vil du opleve Frankfurt på en enkelt dag,
kan du få mere information på følgende
netadresser:
Satser du på byrundtur til fods, i bus,
med hop on-hop offbus eller på en sejltur på Main, kan du klikke ind på www.
frankfurt-tourismus.de for at se tidspunkter, priser m.m.

2-6
7-8

På samme hjemmeside kan du købe et
Frankfurt Card, som både er billet til alle
offentlige transportmidler og rabatkupon til besøg hos byens seværdigheder
og butikker. Billetter kan købes både
individuelt og for grupper og gælder for
enten en eller to dage.
Vil du gerne se en lufthavnen fra landjorden, så klik ind på www.airporttours.
frankfurt-airport.com
Frankfurt byder ikke på de store krævende bakker og er dermed velegnet til en
frisk cykeltur. Cykler kan lejes via Deutsche Bahn på www.callabike.de/ffm
Turistinformationen i Frankfurt findes
både i ankomsthallen på hovedbanegården, der er en af Europas største, og på
Römerberg.

Indholdsfortegnelse:
Flymetropolen Frankfurt

side
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verdens største æblevinkort
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Det gamle patricierhus Römer har
siden 1405 fungeret som rådhus i
Frankfurt. Foto: DomRömer G
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Nationalpark-Zentrum
Multimar Wattforum

Åbningstider:
April til oktober: Kl. 9 til kl. 18.
November til marts (undtagen den
24. december): Kl. 10 til kl. 17.

Adressen er:

Dithmarscher Straße 6a,
25832 Tönning, Tyskland.
www.multimar-wattforum.de
Godt 71 km. fra den dansk-tyske
grænse ved Kruså.

To gange om ugen kan man opleve, at en dykker fodrer fiskene i det 250.000 liter store akvarium og samtidig forklare om
deres adfærd - det er virkelig en publikums magnet.

Multimar Wattforum:
Oplev Vadehavets unikke natur tæt på

Kæmpe akvarium på 250.000 liter
Akvariet med dets 250.000 liter havvand –
eller det der svarer til 11 tankbiler – er blot
en af de mange oplevelser, der venter dem,
der besøger Multimar Wattforum i den tyske
by Tönning ikke langt fra Nationalpark Vade-

I hvalhuset svæver den kæmpstore kaskelothval over
gæsternes hoveder. Den strandede i det danske vadehav.
På bagsiden kan man se det imponerende skelet.

havet. Foran det seks meter høje akvarium
er der god plads til, at gæsterne kan opleve
havkatte, rokker, torsk og hajer.
”Som man kan se, er dykkeren forbundet
med ledning, så vores gæster kan stille
spørgsmål til ham,” siger Alina Claußen,
talskvinde for Multimar Wattforum, der i år
kan fejre sin tyve års fødselsdag. Bygningen
er konstant blevet udvidet gennem årene. Og
inden for de næste år vil centeret blive udvidet med et bassin med havoddere.
Klap en søstjerne
Men det over 3.000 kvadratmeter store oplevelsescenter byder på mange flere oplevelser, der kan give de fleste en ny indsigt i,
hvor rig en natur Vadehavet byder på. De helt
små kan stikke fingrene ned i vandet og ae
søstjerner og søanemoner. Eller de kan prøve

Også den særprægede stør, der næsten blev udryddet,
kan man se svømme frit i det enorme akvarium i Multimar
Wattforum, der rummer godt 250.000 liter vand fra Nordsøen, som er hjem for et væld af fiskearter.

at få øje på de små søheste, der er gemt i
planterne i et af de mange andre akvarier.
”Langt de fleste gæster kommer fra resten
af Tyskland”, fortæller Alina Claußen. Hun
håber på, at langt flere danskere vil få øjnene
op for de mange oplevelser, som Multimar
Wattforum tilbyder. Hun fremhæver som et
eksempel udstillingen af de enorme hvaler,
der er faret vild og strandet ud for Vadehavet
gennem tiderne.
”Vi har en blandt andet en ung kaskelothval,
hvor man virkelig kan se, hvor stort et dyr,
der er tale om,” siger Alina Claußen.

Ikke langt fra Multimar Wattforum kan de besøgende gå
en tur på den historiske Tönning Havn, hvor spisestederne byder på alt på kager til rødspætter. Området byder på
mange andre muligheder for oplevelser så som ferieområderne ved Büsum og St. Peter-Ording.

Fotos: Birresborn, Stock, Schröder, Schlorke/LKN.SH”

Få kilometer fra den dansk-tyske grænse
tilbyder Nationalpark-Center Multimar Wattforum de besøgende at komme helt tæt på
alt, hvad der gemmer sig under vadehavets
bølger. Over de næste år vil oplevelsescenteret i Tönning blive udvidet med nye udstillinger.
Dykkeren lader sig glide ned i det enorme
akvarium. Han rækker kødstykker ud mod
den meterlange stør. De andre fisk holder
sig lidt på afstand men synes ikke at være
bange.
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Flymetropolen Frankfurt
er også en oplevelse på
landjorden

Tysklands internationale centrum for luftfart og bankvirksomhed
oser af penge, men er også festlig, folkelig og fornøjelig.

Af Carsten B. Grubach

Langt, langt de fleste danskere og sikkert
også du og dine nærmeste kender kun
Frankfurt for byens kæmpestore lufthavn.
Ja, mange af os har kun været i Frankfurt
i forbindelse med et flyskifte og derfor
også kun opholdt os i Frankfurt Airport,
som er lufthavnens officielle navn.
Og jo, har man en halv dag tilovers, og
vil man meget gerne vide meget mere
om og se mere af Europas målt på passagertal fjerdestørste lufthavn - kun Heathrow i London, Charles De Gaulle i Paris
og Schiphol i Amsterdam er større - skal
man da hoppe på en af de officielle rundvisninger.
Lufthavnen er med sine ca. 80.000 ansatte – dobbelt så mange, som der for
eksempel bor i Fredericia – Tysklands
største enkeltstående arbejdsplads og hovedkvarter for det tyske luftfartsselskab
Lufthansa. Så her kan selv de store bilproducenter, vores store naboland har så
mange af, ikke følge med.
Man skal under rundvisningen være forberedt på at få serveret en masse tal – for
eksempel, at der i 2018 var 69,5 millioner
passagerer i lufthavnen – og at man af sikkerhedsmæssige årsager altså ikke får sig
en tur i hverken en Boeing eller en Airbus
i lufthavnen, der som stort trafikknudepunkt fungerer som forbindelse til hele
verden. Og inden for luftfragt i øvrigt er førende i Europa med 2,1 millioner tons gods
om året. Man imponeres af den enorme

logistiske øvelse, der ligger i flytransport,
og forbavses over det kæmpeområde, flyene bevæger sig på. Og jeg tænker selv
tilbage på mine flyvninger fra Frankfurt til
Billund, hvor tiden, hvor man ruller frem til
start, stort set er lig med den tid, man bruger i luften frem til den danske lufthavn.
Jo, det er stort, det her … De er hele 12
forskellige guidede ture i lufthavnen, en af
dem er sågar skræddersyet børnefødselsdage, så der skulle være mulighed for at
finde en, der passer med tid, lyst og lejlighed.
Den 20 km² store lufthavn er en selvstændig bydel af Frankfurt og ligger små
12 km sydvest for byens centrum. Er man
på gennemrejse, og det uanset om det er
med fly, bus, bil eller tog, kan man med
fordel sætte en dag af til at se nærmere på
byen, der groft skrevet er delt i to af floden
Main, den rige og den fattige.

er i Frankfurt stolt af at blive kaldt Mainhattan, for den betegnelse lugter jo langt væk
af penge og prestige.
Det er ikke turister, men forretningsfolk, Frankfurt hovedsageligt lever af. Hele
40 millioner gæster besøger årligt byens
messer – bilmessen og bogmessen, som
er verdens største - er nok de mest kendte
– og man møder rigtig mange udlændinge på gaden i Frankfurt. Mange af dem er

slipseklædte mænd, og der tales mange
forskellige sprog.
Det er let karikeret skrevet nord for
Main, at byen oser af penge, at de rige bor
og holder til. Her ligger operaen, der har ry
for at være en af landets bedste, og her ligger et væld af gode restauranter.
Frankfurt har hele ni Michelinrestauranter, en af dem har to stjerner, og vil man
spise eksotisk, er man kommet til den ret-

Byen oser af penge
Frankfurt er en pengeby. Her holder Den
Europæiske Centralbank til, her har de store banker deres europæiske hovedsæder,
og med til dette potente finansmiljø med
flere end 250 banker hører naturligvis skyskrabere. Så den i internationalt sammenhæng lille Frankfurt, Tysklands femtestørste by med 700.000 indbyggere, vil med
skyskrabere langs Main gerne læne sig op
ad almægtige New York.
Højeste bygning er Commerzbank Tower med 260 meter, og den blegner jo lidt
i forhold til New Yorks kolosser. Men man

Hygge i Mainhattan. Foto: Holger Ullmann, VisitFrankfurt
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Mainhattan. I Frankfurt er man stolt over sin skyline.
Foto: Holger Ullmann, VisitFrankfurt

Det er festligt, folkeligt og fornøjeligt, når
man sætter sig til bords i Frankfurts forlystelseskvarter Sachsenhausen.
Foto: Holger Ullmann, VisitFrankfurt

te by. På en lang slentretur vest for operaen talte jeg 32 restauranter, deraf blandt
andre en libanesisk og en etiopisk.
De mange forretningsfolk, der gæster
Frankfurt, er generelt meget forvænte, og
derfor bliver byen ofte prøveklud, når nye
restaurantkoncepter skal afprøves. Kan de
klare sig i Frankfurt, anses de for spiselige.
Frankfurt har flest millionærer pr. indbygger i de store tyske byer. Man siger med et

glimt i øjet, at i München har de nye penge, i Hamburg har de gamle, og i Frankfurt
har de mange penge. Berlin? Den er bare
fattig og sexet.
Shopping-muligheder er der rigtig mange af i en af Europas største finansmetropoler. Den lange gågade Zeil er spækket
med tøjbutikker, i Berger Strasse er der
spændende specialbutikker side om side
med værtshuse, i Schweizer Strasse er
Fortsættes side 6...

En rundvisning i Frankfurts kæmpestore lufthavn er fascinerende. Foto: Fraport AG
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Smag på Frankfurt: Handkäs mit Musik tilsat æblevin. Foto: Holger Ullmann, VisitFrankf

der især mode- og delikatessebutikker,
mens man får det hele med i shoppingcentrene MyZeil og Skyline Plaza, der har
eget wellnessområde. Eksklusive tøj- og
modebutikker findes bl.a. i Goethestrasse. De modebevidste unge søger til de
trendsættende tøjbutikker i Brückenstrasse og Wallstrasse
I ugens løb er der adskillige markeder
– prøv for eksempel Kleinmarkthalle, der
har åbent seks dage om ugen og bugner
af regionale fødevarer og tilbyder frokost
til rimelige priser.

gengæld vises igen og igen fotos af Römerberg, det gamle torv med bindingsværkshuse genopført i original stil efter
bombardementet under krigen. I centrum
her er Römer, der har fungeret som rådhus siden 1405.
Der er sågar også en ny gammel bydel
med huse, der er genopført i løbet af de
seneste 30-35 år – ikke alle lige vellykkede. Går man en tur ad de krogede gader,
kan man godt føle, at man står midt i en
filmkulisse.

Grøn sovs og æblevin

Fra broen Eiserner Steg, der blev bygget
i 1868 og forbinder den gamle bydel med
Sachsenhausen, har man et fint blik over
Mainhattan og dens skyskrabere. Herfra
kan man også sejle en tur på Main og få
et godt indtryk af byens størrelse. Vil man
op i højderne uden at skulle stige ind i et
fly, kan en tur i Main-Tower anbefales. Her
findes også en restaurant, så man kan få
udsigten med som ekstra garniture.
Syd for floden finder man Museumsufer, der sammen med Goethe-Haus er byens kulturstolthed. Her er et museum for
film, for arkitektur, for post, for etnografi,
for kunst og for kunsthåndværk. Man skal
bruge flere dage for at nå igennem alle,
men vælger selvfølgelig det, der har ens
interesse. Og så er der i øvrigt også en
fremragende udsigt til skyskraberne fra
denne del af flodbredden.
I Goethe-Haus, der ligger i Hirschgraben nord for floden, blev Tysklands store
nationaldigter Johann Wolfgang von Goethe født i 1749. Her skrev han ”Den unge
Werthers Lidelser” og en del af ”Faust”.
Selvfølgelig har Frankfurt et pengemuseum. I Geldmuseum der Deutschen
Bundesbank, naturligvis i den nordlige bydel, indføres man i pengenes verden. Ganske gratis i øvrigt.

Skal det være festligt, folkeligt og fornøjeligt i Frankfurt, skal man syd for floden,
til forlystelseskvarteret Sachsenhausen
med mange gamle bygninger genopført
efter krigen.
Her ligger værtshuse, diskoteker, natklubber og restauranter side om side, og
man kan kaste sig over skummede fadøl
eller den lokale specialitet ebbelwoi, en
æblevin, som fås i ca. 300 udgaver. Man
kan drikke den både som appetizer og
som avec.
Hvor det nord for floden er meget globalt, er det her i kvarteret meget lokalt. Og
meget hyggeligt. Man kommer hinanden
ved her, for bordene står tæt i Sachsenhausen.
Det er her, man skal prøve regionale retter som grøn sovs, Handkäs mit Musik,
Frankfurter pølser – de er små og ikke store som herhjemme – og Frankfurter Kranz.
Den grønne sovs, der sågar har sin årlige festival i maj, laves af syv forskellige
slags urter og serveres med kogte kartofler og hårdkogte æg. Handkäs mit Musik
er en håndformet surmælksost af komælk
– musikken består af en marinade af løgterninger, eddike, olie, kommen, peber og
salt. Det hele serveres med groft brød og
smør. Frankfurter Kranz er en ringformet
lagkage med creme og syltetøj. Lidt af
hvert til ganen, og mæt skal man nok blive,
for portionerne er som regel store.
Når Frankfurt skal prale af sig selv, kan
den ikke kalde sig Hessens hovedstad, for
det er den noget mindre Wiesbaden. Til

Kulturelle stoltheder

Den lange gågade Zeil lokker de indkøbslystne med masser af butikker. Foto: Holger
Ullmann, VisitFrankfurt

Er man i Frankfurt, skal man selvfølgelig prøve de lokale specialiteter - grøn sovs med æblevin.
Foto: Holger Ullmann, VisitFrankfurt
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Rustik restaurant
med verdens
største æblevinkort
FAKTA

Historie og hygge er i højsædet,
når der drikkes ebbelwoi og spises grøn sovs i Lorsbacher Thal.
Foto: Carsten B. Grubach

KOM OG OPLEV

Lorsbacher Thal
Om sommeren kan man nyde mad og æblevin hos Lorsbacher Thal i den store æblehave, hvor der er plads til
250 gæster. Man kan alt efter selskabets størrelse bestille
et rum. I kælderen er der plads til op til 20 personer, i die
Gasttubb op til 100, mens lokalet med den herlige titel Em
Frank Sei Gud Stubb har plads til op til 16 personer.

Waffen Pauckert,

Nordtysklands sikreste jagtbutik.

Det kan dog varmt anbefales alt efter, hvad vejret tillader
at sidde enten udenfor i æblehaven eller sikre sig et bord i
selve restauranten, hvor hygge og historie går op i en højere enhed. Læs mere om Lorsbacher Thal i Sachsenhausen
på www.lorsbacher-thal.de

VI TALE
R
DANSK
I Wallsbüll tæt på den
n dan
nsk/tyske grænse kun 10 min. kørse
el fra Scandinavian
Park ligger Nordtysklland
ds sikreste jagtbutik: Waffen Pauckert.
Butikken er bygget op omkring en gammel militærbunker. Væg
ggene i bunkeren
er bygget af stålbeton og er på de tyndeste steder en halv meterr tyk.
Andreas Pauckert er 24 år og
g uddannet
våbenmager. Butikken har derf
r or også
sit eget våbenværksted, og en 100 meter
skydetunnel.
Anderes Pauckert har altid interesserret
sig for jagt/ våben og altid ønsket sig at

åbne en jagtb
butik med god service og et
solidt ud
dvalg af jagtvåben og jagtudstyr.
Waffen Pauck
kert er moderne og indbydende indrrette og altid et besøg værd.
Det er inte
eres
ssant for danske jægere at
handle hos
s os, siger Andreas Pauckert,
da den ty
yske moms kun er 19%, og derved
d kan de danske jægere spare en del.
Vi har også dansk talende personale,
forts
sætter Andreas Pauckert, så derfor
kom og besøg os.

WA F F E N PAUCKERT
I H R

Læs mere på side 8...

P A R T N E R

I M

N O R D E N

Waffen Pauckert, Gewerbering 8, D-24980 Wallsbüll
Tlf: 0049 4639-98434 • Mail: info@waffen-pauckert.de
www.waffen-pauckert.com

ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag kl. 10-12 og 13-19 • Lørdag kl. 10-14
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Løssluppen og historisk stemning hos
Lorsbacher Thal i bydelen Sachsenhausen.
Carsten B. Grubach

Æblevin fra hele verden og mættende
egnsretter mødes i Alt-Sachsenhausen i
Frankfurt på venstre flodbred af Main-floden. Det r i det livlige forlystelseskvarter,
hvor unge giver den gas på diskoteker og
værtshuse, og det mere modne publikum
hygger sig med et godt glas og meget andet mundgodt til ganen, at man kan slå sig
løs, løsne slipset, udskifte de højhælede
sko og læne sig tilbage.
Man kommer hinanden ved, og sidder som oftest på bænke. Man må gerne
blande sig med sidemandens selskab, og
det er helt i orden højlydt at kommentere
maden og drikkevarernes kvalitet. Man er
kort skrevet nede på jorden, når man besøger en restaurant i Alt-Sachsenhausen.
Lorsbacher Thal i Gartenstrasse er en
populær restaurant, der siden 1803 har
været ejet af den samme familie. Og de
kulinariske og vinøse traditioner holdes i
historisk hævd i rustikke omgivelser.
Æblevin, ebbelwoi, grøn sovs, Handkäs mit Musik er faste bestanddele på
et mangfoldigt menukort, der bugner af
egnsretter. Og der arrangeres på bestilling vinsmagninger i kælderen, hvor man
selv producerer æblevin. Her lagrer man
12.000 liter i træfade og ståltanke, og så
har man flere end 300 forskellige slags
æblevin på flasker.
Man samler på æblevin, der jo hedder
cider på engelsk, fra hele verden, og der er
såmænd også blevet plads til et par danske mærker på det, der ikke uden stolthed
betegnes som verdens største æblevinkort. Var det noget med en Malus Danica
2013 fra Randers? Eller en demi sec 2015
fra Fejø? Hos Lorsbach Thal kan du også få
en tør Ingrid fra Knebel. I restauranten skif-

ter menukortet efter årstiden. Og i november er det gås, der serveres. Med rødkål,
hjemmelavet æblegelé, melede kartofler,
sovs tilsat honningkage, rødvinsmarinerede kastanjer. Ligesom bedstemor ville
have lavet det.
Man kan bestille smagsmenuer med
otte-ti retter og kan være mere end sikker
på, at man bliver meget, meget mæt. En
otte retters menu består af gedeost, tomatsalat, kalvekød, sorbet af krydderurter, majskyllingebryst, ost, rødgrød og æbler og tilsættes udsøgte tyske vine.
Særlige menuer
Skal man op på den store æblevin-klinge, kan man bestille en ti retters menu,
hvor man kan smage ti forskellige slags
æblevin til en salat med tørret æble, spinatcreme med vagtelæg, kalvekød, fisk,
sorbet, oksefilet, ost og to æbledesserter.
Den tilhørende æblevin hentes først lokalt,
siden fra Østrig, Frankrig, Estland, Irland
og sågar Norge.
Man kan dog også nøjes med en lille
vinsmagning, hvor man får fire glas æblevin til Handkäs-salat, grøn sovs baseret på
lokale krydderier, en lille pølsesalat med
lokale råvarer og en semuljebudding med
æblekompot.
Lorsbacher Thal hylder de gamle traditioner og oser af både friske æbler og historie og er selvfølgelig med på noderne, når
der i marts holdes æblevinfest, og når den
grønne sovs hyldes ved en lokal festival i
maj. Og der er særlige menuer, når det er
mors og fars dag, påske og 1. maj. Man
skal jo følge med tiden …

Grøn sovs og æblevin hører uvægerligt sammen i Lorsbacher Thal. Foto: Alexander Beck

I kælderen kan man smage 300 forskellige
slags æblevin i verdens største samling.
Foto: Holger Ullmann, VisitFrankfurt

