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Mitt hotell Hamburg

Välsvarvad
designdröm
Väldesignade East Hotel förför sina gäster
med rundade former, djärva färger, sinnliga
dofter och en restaurang med svindlande
takhöjd. Men framför allt sover man gott.
Text Johan Augustin Foto Bruno Ehrs

E

tt par kvarter bakom
partygatan Reeperbahn
hittar vi East Hotel,
på Simon-von-UtrechtStrasse. Min besvikelse
över den tråkiga fabrikslokalfasaden till det som tidigare var ett
järngjuteri, är total. Jag hade ju
hört att detta skulle vara Hamburgs coolaste designhotell.
Väl inne byts känslan snabbt
till sann glädje. ”Wow, look at the
colours and the shapes” utropar
en kvinnlig gäst och tittar glatt på
sitt manliga sällskap, när de sätter
ner resväskorna i receptionen.
Chicagobaserade arkitekten
och designern Jordan Mozer har
fått de olika rummen att smälta
samman; baren går ihop med receptionen och levande ljus framhäver de handgjorda möblernas
runda former. Delar av den ursprungliga tegelfasaden är effektfullt belyst med skarpa ljuskällor.
East är ett vågat projekt och
designen lyckas hela vägen.
Jordan Mozer blev inspirerad av
gjuteriet och formerna på föremålen som tillverkades där, samtidigt som han ville blanda in sina
möten med Asien och kontinentens andliga sida. Resultatet blev

en magisk blandning av öst och
väst.
Magin förstärks i inredningen
av de fyra runda, enorma, räfflade pelarna som sträcker sig
genom den euroasiatiska trevåningsrestaurangen. Det mesta
i hotellet är mjukt och runt: stolar,
soffor, bord och de droppformade
lamporna. Alla fem sinnen har
beaktats när konceptet togs fram
och doften av ingefära, kanel,
mandarin, jasmin och lotus smeker näshåren medhårs på de fem
våningsplanen och i rummen.
Den rundade designen fortsätter
in i hotellrummen där ett handfat
i thaiinspirerat borstat aluminium nästan svävar under kranen.
De stora fönstren är draperade
med ljusa sammetsgardiner från
golv till tak – och den rymliga
sängen (utan överdrift den
skönaste jag sovit i) badar i ljus.
Till frukost kan man välja mellan
Croissant breakfast i Yakshi’s Bar
eller buffén i East Restaurant.
Tyskarna är kända för sina rejäla
frukostar och buffén, med sina
olika sorters ägg och ostar, grönsaker, juicer och marmelader, är
en fullträff – precis som hotellet
i övrigt. resor@svd.se
På East möts
färger och former i en fantasifull explosion.
Gillar du design?
Kom hit!

fakta

East Hotel
East Hotel har 128 rum i olika
kategorier och storlekar. Rummen
är 25–50 kvadratmeter och lägenheterna och sviterna minst det
dubbla, med balkong eller privat
takterrass. Ett våningsplan,
”Agua”, har vattensängar.
Ett litet standarddubbelrum
kostar från ca 1 150 kr. Hotellet har
även ett stort gym med personliga
tränare, finsk sauna och massagebehandlingar med teknik från
Japan, Thailand, Indien och
Hawaii. Restaurangens meny är
en mix av europeiskt och asiatiskt
– och sushi och sashimin tillagas
framför dina ögon.
East Hotel ligger i stadsdelen St
Pauli, ca en mil från flygplatsen.

Närmaste t-banestation är
St. Pauli.
east-hamburg.de

I närheten
Reeperbahn med barer och
nattklubbar ligger på några
minuters promenadavstånd och
närliggande St. Pauli Fischmarkt,
fiskmarknaden som många
fortsätter festa vid, är öppen
tidiga söndagsmorgnar.

Inredningen matchar ofta drinkarna
i baren – som är den naturliga
mötesplatsen på hotellet

I restaurangen är det högt i tak
och räfflade vita pelare leker
ytterligare med sinnet.

