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Lokalderby
i St. Pauli
- uden billet

Et lokalopgør mellem de to fodboldklubber i Hamburg
mellem St. Pauli og Hamburger SV er meget andet og mere
end et opgør mellem to fodboldklubber
|| Artiklens forfatter foran det ikoniske
TEKST OG FOTO: HENRIK KØHLER

redaktion@midtjyllandsavis.dk

»I det proppede intime lokale, fælles-hoppes i
takt til musikken og der kampryges«. (fra St.
Pauli’s stamværtshus »Jolly Roger«).
Kan det lade sig gøre at tage på en fodboldoldboys-tur uden billet til lokalopgøret
mellem de to Hamburg-klubber, St. Pauli og
Hamburger SV?
Svaret er ja, hvis selskabet er godt og målet
er St. Pauli-bydelen i Hamburg. Ved tidligere
lejlighed, er vi nogle stykker der har været
til bold på Millerntor, St. Paulis legendariske
hjemmebane. Det er absolut en oplevelse man
skal unde sig selv. Lokalderbyet mellem de
to Hamburgklubber denne vinterdag, foregår
imidlertid på HSVs hjemmebane Volksparkstadion. Vor målsætning er at overvære kampen
på storskærm midt i St. Paulis brun-hvide
hjerte. At finde et sted med entusiastiske fans
og uden alt for langt til toiletter og velskænket
Jever fadøl.
På en rigtig herretur sover man naturligvis
i fælles lejlighed. Det giver udfordringer med
at gå i seng og stå op nogenlunde synkroniseret, og så er der snorkeriet. Vi ved på forhånd
hvem der er udfordret, og hvem udfordrerne
er. Det er altid et godt emne at diskutere, hvem
der har snorket højest og er nogen overhovedet
i stand til at give en nøgtern vurdering!.

Hvor langt på literen?
Halvdelen af selskabet går nødigt rundt i mere
end to timer uden at indtage noget spiseligt,
medens andre ikke kører langt på literen, når
det gælder toiletbesøg. Her er det et dilemma,
at man søger ind på et værtshus og benytter
toilettet. Samtidig bliver der indtaget en stribe
halvliters fadøl, og når man så står på gaden i
vinterkulden lidt efter, kommer tissetrangen alt
for hurtigt tilbage. Det er skruen uden ende.
Alle disse behovsudskydelser og prøvelser
bidrager selvsagt til underholdningsværdien
og giver dig selv et praj om, i hvor høj grad
du stadig som oldboy, kan tage tingene med
et smil, eller løbet er kørt og du definitivt er
blevet en sur gammel mand, der skulle være
blevet hjemme.

Der er kontakt til urmennesket, når man går
i gang med en morgenmadsbuffet til 11 euro
og skal nøjes med en halv bolle med ost og en
kop kaffe. Det lader sig bare ikke gøre. Da vi
således står på fortovet stopmætte, passerer
samtidig 10 salatfade forbi med fuld udrykning. Et øjeblik efter følger yderligere 10 og
sådan fortsætter det. Vi spotter også et par af
de helt store mørkeblå armerede »lastbiler«
med vandkanon på taget. Måske for at gøre
indtryk på omverdenen, har de alle tændt for
de blå blink og sirener og høvler med + 70
km/t gennem byen.

kranielogo med korslagte knogler.
Symbolet blev indført i midt 80’erne og er
et af de største brands i fodbold i dag. Før
den tid rangerede klubben i sekundære
rækker og var stort set ukendt uden for
Hamborg. Flaget, klubben og bydelen
står for anti-nazisme, pro- rettigheder for
homoseksuelle og politiske flygtninge og
mange andre.

1500 kampklædte politifolk
Ifølge Hamburger Abendblatt er der udkommanderet 1500 kampklædte politifolk inclusive
køretøjer og mandskab fra Bremen og Hannover. En helikopter spottes over vore hoveder.
De er sgu grundige de tyskere, - det skal de
ha’! Gad vidst hvad den samlede udgift for
samfundet beløber sig til! En af gutterne tager
telefonen frem og checker google maps og vi
begynder at gå i retningen af hvor politibilerne kører (den forkerte!), uden at tale om det.
Det opdager vi, da vi har travet godt halvanden kilometer i højt tempo. Vi føler os lidt som
lemminger eller gnuer. Der er ingen at skyde
skylden på, andre end os selv. Da vi omsider
når frem til St.Paulis hjemmebane er der blæst
for mennesker. De som har billet til kampen er
for længst marcheret i samlet flok i retning af
u-banen.
Museet, under stadion, er åbent. Det er ok
at se, men måske lovlig detaljeret for os, der
kun er distance-fans af St. Pauli. Vi mangler
stadig at finde det helt rigtige sted at overvære
lokalderbyet her med kun halvanden time til
kick off. Folkene i St Pauli Clubheim/museet
anbefaler nogle steder, men bliver så omsider
enige om, at »Knust« (endeskiven) er stedet
de vil anbefale frem for de andre. »Knust« er
tilsyneladende et spillested med lange barer og
højt til de sortmalede lofter og fire storskærme,
hvoraf den ene befinder sig udendørs i den
regntunge eftermiddagsluft.
Området huser tillige et udendørs lørdags
loppemarked med en overvægt af orientalsk
andenrangs tøj, men er i øvrigt ganske hyg-

|| Muntert selskab foran rustik St. Pauli kiosk. Man lærer hinandens vaner og u-vaner særdeles godt

|| Beklædningsgenstand fra St. Pauli museet under Millerntor Stadion. Kjolen er slidt op, men bliver

at kende på en weekend.

holdt sammen af stofmærker fra klubber som St. Pauli har spillet imod.

geligt. Vi går bagom bygningen og finder en
halvtom bar med gamle slidte sofaer samt
Urquell og Jever til 4,10.- euro for en halv liter.
Det er svært at være utilfreds med situationen,
som den tager sig ud nu.
Fem minutter før kampstart er pladsen
foran storskærmen godt fyldt op med inkarnerede Pauli-fans. I de indendørs lokaler er det
helt stoppet til. Der er opsat et metalhegn på
pladsen, så folk der ikke skal se bold, akkurat
kan klemme sig forbi.
På skærmen presser HSV vores favoritter i bund. De første 20 minutter ligner det
et spørgsmål om tid, før hjemmeholdet får
scoret. Så pludselig står det 1 – 0 til udeholdet.
Jubelen vil ingen ende tage. Det er dybt uretfærdigt, men siden hvornår har det været et
problem, når man er fan. Knapt er vi færdige
med at dunke hinanden på ryggen før det står
2 - 0. Det er i det 29. minut. Storskærmen viser
et billede af HSV-bænken hvor ansigterne
taler deres tydelige sprog. Det kunne godt
være et begravelsesfølge, hvis ikke de havde
sportstøj på.

Ønsker dagen hurtigt overstået
I en kronik i den lokale »Hamburger Abendblatt« er det beskrevet, hvorledes de fleste
HSV-spillere og fans ønsker denne dag
hurtigt overstået. Det er ydmygende at møde
St- Pauli i 2. bundesliga for klubben, med det
store budget og de store ambitioner og netop
nu befinder sig man i det værst tænkelige
scenarie. Så 3 - 0! Det er for vildt det her! Der
synges, grines og jubles uhæmmet. Der går
faktisk 3 – 4 minutter før vi opdager, at målet
er underkendt. Nå, men pyt. En 2 – 0 føring
som pausestilling, kan vi sagtens leve med.
Efter et kort og målrettet besøg i sofabaren er
vi tilbage på pladsen igen. Et virkeligt punket
par maser sig gennem mængden De må have
haft tøjet gennem en flis-maskine, strejfer det
mig. Tiden flyver afsted og det ligner grangiveligt en af de sjældne Pauli udesejre over
lokalrivalerne HSV, lige indtil de blå/hvide
omsider får bolden sparket i kassen til 1 – 2.
Der er 10 minutter igen, - lange 10 minutter.
Men nej! Nu bliver reduceringsmålet sgu også
VAR-underkendt for hånd på bolden. Intet vil
lykkes for HSV på denne dag. De dyrtbetalte
profis knokler på, men det er som om guderne
ikke er på deres side. Med deres mangel på
gejst og skarphed, er de 3-400 tilskuere her
på pladsen knapt nok nervøse for, at det kan
glippe denne lørdag eftermiddag. Regnen tager
til, men vi ænser det knapt.
Slutfløjt 0 – 2. Hamburg ist Braun-Weiss!,
som det stod skrevet på tifosien før kampen
blev sat i gang.

Sejrsøl og skybrud

|| I løbet af 2. halveg tager regnen til, men stemningen er kun for opadgående, jo mere vi nærmer

|| Så er der mål! HSV i færd med at blive ydmyget på hjemmebane. Der jubles såvel på skærmen,

os slutfløjtet.

som på pladsen uden for spillestedet »Knust«.

På vej tilbage til vort hostel »Superbude St.
Pauli« er vi inde i et indkøbscenter og få en
sejrsøl. Samtidig er der skybrud og folk styrter
desperat af sted med kurs mod centerets
store glasskydedøre. Vi er forfulgt af held i
dag. Siesta på hotellet. Senere runder vi Pauli
stamværtshuset »Jolly Roger«. Facaden er

overklistret med et tapet af klæbemærker med
støtte til bøsser og for befrielse af politiske
fanger samt hilsener fra udenlandske supportklubber. På fortovet står 30 – 40 supportere og
hænger ud med flaskeøl i hånden. Det lykkes
ikke med at komme nærmere end et par meter
fra baren med intensioner om at bestille en
stribe af de kedelige lokale Astra-øl. I hele det
proppede, intime lokale fælles-hoppes i takt til
musikken og der kampryges. For ca. et år siden stod vi her på fortovet før den tilsvarende
kamp og sammen med ca. 100 af de virkeligt
hardcore fans.

Klar til at gribe ind
En af os filmede med telefonen i få sekunder
i mørket fra god afstand, hvilket fik en af
fansene til nærmest at gå amok i paranoia.
Lidt senere blev der fyret et stort kanonslag
af i sidegaden, hvor vi bor. Det fik flokken til
at styrte, over hals og hoved, i retning af hvor
braget kom fra. Det var lidt skræmmende at
være vidne til.
Skråt overfor, på den brede Budapester
Strasse holder syv-otte mandskabsvogne klar
til at gribe ind, hvis de berygtede HSV ultrafans skulle dukke op for at lave rav i gaden.
Det sker heldigvis ikke. 23:30 er der reportager fra dagens kampe i bundesligaen. Vi sluger det hele på værelset i håbet om et lille pip
fra dagens opgør, men nej. Det er nok en anden
tv-aftale der har at gøre med 2. bundesliga.
Søndag morgen er vi på havnen. Her foregår
det berømte Fischmarkt. I den store smukke
historiske hal spiller »Rena« iført stramme
sorte ledershorts tyk mascara og højhælede
lakstøvler med sit band bl.a. 90er schlageren:
»Weil Ich ein Mädchen bin«.
Vi er her imidlertid for at se den pensionerede russiske u-båd u- 434. Det er en sjælden
klaustrofobisk oplevelse, der er svær at
beskrive med ord, men det er den perfekte
afslutning på en rigtig herre-fodboldtur. Nogle
timer senere gør vi et kort holdt ved Fleggaards grænsebutik proppet med indkøbshungrende danskere og der slæber sig en pukkel
til i middelmådigt øl og unødvendigt slik. Det
rejser spørgsmålet om, hvad der føles mest
klaustrofobisk: u-båden eller butikken, men
det er en helt anden historie.
DE seneste to sæsoner har Hamburger SV
befundet sig i den næstbedste tyske række. I
skrivende stund kunne det godt se ud til, at der
er udsigt til yderligere lokalderbyer mod St.
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LOKALOPGØR
De seneste to sæsoner har Hamburger SV befundet sig i den næstbedste
tyske række. I skrivende stund kunne
det godt se ud til, at der er udsigt til
yderligere lokalderbyer mod St. Paul
i den kommende sæson. En anden
mulighed for at opleve dette er Union
Berlin - Hertha Berlin. Union Berlin
rykkede op i Bundesligaen i igangværende sæson og et besøg på deres
hjemmebane »Stadion an der Alten
Försterei«, kan under alle omstændigheder anbefales.

