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 | »Santa Pauli« julemarkedet ved Reeperbahn er en blanding af det frivole med et traditionelt julemarked.

I vores familie er det 
nærmest en tradition at 
besøge et julemarked i en af 
de nordtyske byer
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Min kone faldt i Glühwein-gryden som barn, 
da min svigerfamilie havde for vane at besøge 
et julemarked på den anden side af  grænsen 
en gang årligt med hende og storebroderen. 

For at få en ordentlig fornemmelse af  at 
være af  sted, har vi bestilt to overnatninger, 
nemlig på det lidt hypede hotel/hostel  »Su-
perbude St. Pauli« i Hamborg, som hører til i 
den billige ende af  skalaen. Superbude er som 
regel fyldt et par måneder frem, så man skal 
være lidt på forkant.

Vi ankommer ved 19-tiden og sætter børnene 
af  på værelset, medens vi to voksne kører af  
sted efter den p-plads som hotellet har anvist. 
Ved indkørslen til den rustikke p-plads, stikker 

en korpulent ældre mand sit langhårede hoved 
ud af  et meget lille vindue i en simpel skur-
vogn. Stedet ligger helt hen i mørke og er langt 
fra fyldt op med biler. Underlaget er tilkørt 
jord. Det ligner en grund, der af  en eller anden 
grund aldrig er blevet bebygget igen. Det ko-
ster syv euro at holde frem til mandag morgen. 
Fruen, der er stået ud af  bilen, stikker ham en 
10 euroseddel, som han ikke kan give tilbage 
på. Det ligner et stunt for at score tre euro til 
kaffekassen, så vi bliver stædige og finder en 
indvandrer-grill, og får sedlen vekslet. 

En ruin af et teater
Da vi er tilbage undskylder vores langhårede 
ven sig med, at han bliver røvet, hvis han lig-
ger inde med kontanter. Det lyder plausibelt, 
men hvad gør han med de syv euro han netop 
har modtaget. 

På vej hjem passerer vi »Rote Flora« som 
er en ruin af  et teater, der blev besat tilbage i 
1989. Facaden er dækket af  politiske manife-
stationer og graffiti. På trapperne hvor teater-
gæsterne før gik ind i bygningen, har hjemløse 
bygget fundamenter til »senge« af  mælkekas-

ser på trinene til deres beskidte madrasser 
og soveposer. Det er ret skummelt, men helt 
ufarligt, at gå forbi ved aftentide. 

Lige ved bygningens gavl står et par 
håndfulde unge fyre og sælger hash og andre 
»gode« sager. 

Da vores børn var små, var det her, at de 
trykkede lidt ekstra hårdt i ens hånd, når vi 
gik forbi. 

En lille runde i kvarteret
Før vi går til køjs, er vi på en lille runde i 
kvarteret. Det er som altid stemningsfuldt og 
fyldt med feststemte unge mennesker sådan en 
fredag aften med kun en uges tid til jul. Vi stil-
ler sulten på et tyrkisk/mellemøstligt spisested. 
Selvom vi bestiller noget forskelligt, er det 
nogenlunde det samme vi får serveret i forskel-
lige udgaver og det er højst til tre kokkehuer 
ud af  seks. Stemningen derimod fejler intet. 
Den lille spirrevip af  en tjener, kan ikke gætte 
hvorfra vi kommer, men fortæller begejstret, at 
han blev gift i Tønder for ikke så længe siden. 
Man ser ham for sit indre blik på rådhuset med 
en solid tysk hausfrau ved sin side.  

Tilbage på Superbude lyder pludselig en 
masse råb og skramleri nede fra gaden. Vi 
styrter nysgerrige hen til vinduet. Ca. 40 de-
monstranter går råbende i flok og fylder godt 
i gaden medens de slår til affaldscontainere 
og lygtepæle. 30 meter efter dem kommer lige 
så mange betjente i sorte kampuniformer. Det 
er ret dramatisk, men medens de forsvinder 
ud af  synsfeltet, står man tilbage med en 
fornemmelse af, at det også er noget som sker 
ret jævnligt. Der er noget rutinemæssigt over 
politiets måde at tackle det på

Den lokale fodboldklub
Morgenbuffeten på Superbude er der ikke 
noget at udsætte på. Det er en kunst ikke at 
forspise sig, når man har betalt 10.- euro pr. 
person og det bugner af  lækkert bagværk, 
oste, pølser, skinke, 5-6 slags øko-juice og 
rigtig god kaffe. Børnene er mest til de hjem-
melavede vafler.

Netop på en dag som denne kl. 13, spiller 
den lokale fodboldklub St. Pauli på hjemmeba-
nen Millerntor Stadion mod Greuther Fürth i 
2. Bundesliga. Det er jo nærmest en dødssynd 

Julemarked i Hamborg  
har en helt særlig stemning 

at være så tæt på, uden at gå ind og overvære 
kampen på det altid udsolgte stadion med 
den fortættede atmosfære. Når vi alligevel 
ikke gør det, skyldes det til dels en bidende 
kulde på denne tid af  året og at det vil blive 
svært at finde fire sammenhængende pladser 
til familien, blandt de mange der faldbydes af  
klubbens tilhængere op til kampen. 

Vi nøjes med stemningen
Vi nøjes med at dyrke stemningen rundt om 
Millerntor, hvor familiefaderen øser gavmildt 
af  sin store viden om klubben og erhverver sig 
en brun T-shirt med dødningehoved i fanshop-
pen. Sønnen vil gå i døden for en halsedisse 
med kranie-logoet. Den køber vi, uden han 
ser det, til julegave. Vi møder seje typer med 
piercinger og bemalede læderjakker og en gui-
tarspillende julemand på mindst 150 kilo med 
et stort grønt pap-juletræ på hovedet. 

Tæt herved er St. Paulis julemarked »Santa 
Pauli« ved at få øjne her først på eftermidda-
gen. Man reklamerer med at det er »Das geilste 
Weinachtsmarkt«. Navnet er et ordspil mellem 
Santa Claus og St. Pauli. På det aflange torv 

foran politistationen er der udlagt flis. Her er 
der dagligt musikoptrædende. I den anden 
ende finder man stripteltet hvor programmet 
tilbyder: Burlesque, go-go dans, mandestrip 
og porno-karaoke. Især det sidste kunne nok 
sætte fantasien i sving, men er på den anden 
side ikke nemt at få passet ind i en familieud-
flugt. 

Frække nissepiger
Boderne har skilte med frække nissepiger og 
nissemænd på taget og i en bod roterer stor 
gris over en skål af  gløder. Det er sikkert fest-
ligt her om aftenen efter et par glas Glühwein 
og i det rette selskab. Vi har dog ingen planer 
om at vende tilbage hertil, når mørket falder 
på. Tiden for en siesta nærmer sig. Det er 
vigtigt for unge som gamle at dele dagen i to, 
hvor man hviler ud på hotelværelset.

I Hamburg er der et væld af  julemarkeder 
at vælge imellem. Vi tager u-banen hen til den 
centrale »Hamburger Weinachtsmarkt« foran 
det imponerende store rådhus. Tyskerne kan jo 
noget med kulørte lamper og udsmykning, og 
man skal være noget vissen for ikke at komme 

i en form for julestemning. Der er rigtig mange 
mennesker på markedet på den her dag i de-
cember, - så mange at vi ikke kan overskue at 
mase os ind i de smalle gyder mellem boderne 
og holde sammen på familien samtidig. 

I stedet står vi og får lidt til den søde tand 
ved en af  de yderste boder. Vi får også lige 
nogle hurtige kig på diverse kunsthåndværk 
så som skåle, skeer og dyr der er udskåret af  
oliventræ samt kager og slik, der præsenteres 
så indbydende, at man får lyst til at købe det 
hele. Det er fint nok, men vi burde nok have 
satset på et eller to af  de andre markeder som 
er knapt så efterspurgte. 

Færten af magi
Nu er klokken blevet så mange, at stemnin-
gen er til at tage u-banen hjem til basen. Det 
skal retfærdigvis med, at vi har besøgt dette 
julemarked for fem år siden, hvor det ikke var 
overrendt. Det har sikkert at gøre med ugedag 
og tid på dagen. En lørdag ved 20-tiden med 
få dage til jul kan således ikke anbefales. Som 
tidligere nævnt får vi trods alt færten af  den 
magiske julestemning, men vi havde nok satset 

på at besøge et par af  de mindre kommercielle 
af  typen, hvis vi kunne gøre om. Går man på 
nettet og googler: »Julemarkeder i Hamburg« 
dukker en hel stribe op. Som udgangspunkt 
er Hamburgs kommercielle centrum noget 
strømlinet og fuld af  dyre mærkevarebutikker. 
Bydelene: St. Pauli, Sternschanze og Altona er 
langt mere charmerende.

Helt familiært
Andre år har vi været forbi Schleswigs og 
Flensburgs julemarkeder. De er ret små og 
overskuelige, men magien og stemningen har 
ikke at gøre med størrelsen. Et år kom vi forbi 
fire-fem boder i den ene ende af  gågaden i 
Eckernförde. Det var superhyggeligt fordi vi 
kom forbi netop som de lokale i området alle 
stod og drak deres fyraftens-glühwein. Det var 
helt familiært. Ellers er Lübecks julemarked 
nok favoritten. Man har gjort rigtig meget ud 
af  pynt og udsmykning og så er den gamle 
hansestad jo i sig selv utrolig stemningsfuld 
og hyggelig. I år har vi bestilt to airbnb over-
natninger mellem jul og nytår netop i Lübeck. 
Det bliver helt sikkert magisk og eventyrligt.

 | Kunsthåndværk udført i oliventræ er smukt, men vi nøjes som regel med 
bratwurst og glühwein. Det roder ikke i køkkenskufferne, når vi kommer hjem.

 | Virkelig velpolstret julemand giver numre på guitar uden for Millerntor 
stadion.

 | Helstegt gris på »Santa Pauli« julemarkedet. Grillen tændes allerede midt på 
formiddagen.

 | St. Pauli’s fans er utroligt gode til at sætte en stemning før- og under kampene. Familien på gåtur i kvarteret under 
kampen.


