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 Båten glider ljudlöst ner för Dove 
Elbe, bif loden till en av Europas största 
f loder. Hamburgbor trivs nära vatten. 
Nu i augusti är det många som betalar 
ett par euro, åker färjorna längs Elbe 
och hoppar av vid beachklubbarna med 
tillhörande sandstränder. Ön 
Schweinesand som även kallas ”Little 
Ibiza” passeras innan vi når HafenCity. 
Den centrala stadsdelen som tidigare 
var industrihamn är det största urbana 
innerstadsprojektet i Europa. Det ska stå 
helt färdigt om tio år med bland annat 
kontorsbyggnader, parker och lägenhe-
ter som ska konkurrera 
med husbåtar. 

Vi åker genom kana-
lerna i Speicherstadt som 
är en del av HafenCity 
och som byggdes i slutet 
av 1800-talet, där lagerhu-
sen byggda i typiskt rött 
tegel numera hyser mo-
derna restauranger, ateljéer, museer och 
showrooms. Guidade turer tar med be-
sökaren till fots eller på båtturer genom 
kanalsystemet. Den mest omtalade 
byggnaden i HafenCity, som beräknas 
öppna inom kort, är konserthuset 
Elbphilharmonie – ett glashus som 
sträcker sig 110 meter över vattnet. 
Stadsdelen är en häftig och futuristisk 
inblick i framtiden, där alla byggna-
derna måste klara höga vattennivåer  
– eftersom Hamburg tidigare drabbats 

av många översvämningar. 
Är du morgonpigg och gil-

lar folkvimmel ska du ta dig 
till Fischmarkt, som är öppen 
varje söndagsmorgon. Fisk, 
frukt, grönsaker och kläder 
säljs i stånd och många kom-
mer även hit  efter en lång 
natt ute på närliggande fest-
gatan Reeperbahn. Det spelas 
livemusik, dansas, dricks öl 
och äts fiskmackor klockan 
fem på morgonen; varför gå 
och lägga sig när man kan festa på nytt?

För riktigt strandhäng 
tar vi tåget till 
Timmendorfer Strand. 
Badorten är känd för sin 
åtta kilometer långa sand-
strand och många 
Hamburgbor tar tåget eller 
bilen hit – för ett dopp i 
Östersjön. Väl nere på 

stranden breder lugnet ut sig. En strand-
bar spelar loungemusik, ett killgäng 
spelar beachvolleyboll, de för 
Östersjökusten typiska korgstolarna står 
i perfekta rader som någon solar sig i. 
Stranden sträcker sig så långt ögat kan 
nå mot Trave münde som skymtar öst-
erut. På en  badfilt solar Anja 
Bernlochner, 42, med kusinen Andrea 
Asmuß, 43. Barnen Max, Anna och 
Liara badar i det långgrunda 23-gradiga 
vattnet. Andrea som bor med tvilling-

arna Max och Anna i Hamburg kommer 
till Timmendorfer Strand några gånger 
om året.

– Det tar en timme så det är smidigt, 
säger Andrea som gillar shoppingen, 
 kafélivet och fiskrestaurangerna i bad-
orten.

Idag har hon även tagit med sig Anja 
och Liara som är på besök från 
München. Det är första gången de besö-
ker Tysklands Östersjökust och ”njuter 
av havet och saltvattnet”. Anja beskriver 
Timmendorfer Strand som ”en lite fi-
nare överklassort” men eftersom hon 
bor i Hamburg behöver hon inte betala 
för hotellnätter utan kan ta del av om-
givningarna ändå. Nästa badort längre 
upp i Lübeckbukten heter Scharbeutz 
och den är med sina campingplatser 
mer ”för vanliga människor” enligt 
Anja. Det är fyra kilometer mellan de 
båda badorterna vilket passar perfekt för 

”Många åker 
båt längs Elbe 
och hoppar av 
vid klubbarna”

Sugen på stad och bad? Då kan Hamburg vara stället för dig.  
Här blandas softa beachklubbar med spännande historia, modern 
arkitektur och morgonpiggt nattliv. Och  bara en timmes tågresa 
bort lockar Östersjöns vidsträckta sandstränder. 
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Som Ibiza, fast mitt i 
Hamburg på Der 
Hamburger Beachclub 
Lago Bay.

Beachklubba 
i Hamburg! Ålder: 40.

Familj: Singel.
Bor: Stockholm.
Gör: Frilansjournalist.

TYP AV RESENÄR: 
Resor är mitt liv! Bäst gillar 
jag platser med mycket natur.

RESENÄREN: 
Johan Augustin

De gamla lagerhusen från 
1800-talet i Speicherstadt rymmer 
numera moderna restauranger.

Vatten, även Hamburgs 
stad är full av vatten.
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en strandpromenad, som jag gör på 
egen hand.

Havsbrisen f läktar och eftermiddags-
solen värmer när jag går i vattenbrynet. 
Efter ett tag: ett par nakna kroppar som 
står längre ut i vattnet; en kvinna och 
man som samtalar. Jaha, inget konstigt 
med det tänker jag och promenerar vi-
dare. Nu börjar det gå nakna vuxna på 
stranden också, uppblandat med dem 
som har badkläder på sig. Ett par skyltar 
klargör att det nu är nudiststrand som 
gäller och här ligger eller står alla utan 
en tråd på kroppen. Nudiststranden är 
ungefär 300 meter lång och populär. 
Jag lämnar stranden och går till 

Maritim 
Seehotel som 
har en utom-
hus- och en  
inomhuspool 
med 27 gradigt 

havsvatten. Efter några längder i  
bassängen börjar det skymma.  
Från balkongen på tionde våningen  
är det magisk utsikt över stranden  
när den röda solen kryper ner bakom 
horisonten.   

Att göra
Åk på flodtur. Strosa längs Östersjöns 
sandstränder. Och lev stadsliv med 
museer, förstklassig shopping, mysiga 
fik och restauranger. 

Äta
 Besök sicilianskan Anna Sgroi som har  
lagat italienskt i 25 år. Restaurangen har 
fått en Michelinstjärna – med all rätt. 
annasgroi.de/en 
 Njut av autentisk tysk husmanskost i 
Timmendorfer Strand på Holsteiner Hof.  
holsteiner-hof.de 

Skoj för barnen
 Hansa-Park är ett nöjesfält med åkat-
traktioner och  shower som ligger utan-
för Lübeck, nära både Hamburg och 
Timmendorfer Strand. hansapark.de/se
 Miniatur Wunderland är världens störs-
ta modelljärnvägsanläggning. Den ligger 
i ett lagerhus i HafenCity. En spännande 
minivärld för barn såväl som vuxna!  
miniatur-wunderland.com
 Hagenbeck Zoo har över 200 arter och 
är känt för sina öppna ytor där djuren 
rör sig fritt. hagenbeck.de

”Stranden är åtta 
kilometer lång”

SNABBFAKTA  
HAMBURG
Ta sig hit: Direktflyg till Hamburg 
från Arlanda tar 1,5 timme och 
kostar från omkring 1 100 kronor 
t/r med SAS, Norwegian och 
Germanwings. sas.se, norwegian.
se, germanwings.com
Tåg mellan Hamburg och Timmen-
dorfer Strand tar en timme och 
kostar 19 euro. bahn.com
Boende: Fyrstjärniga East Hotel i 
coola färger och former ligger 
nära festmeckat Reeperbahn. 
Dubbelrum kostar cirka 150 euro 
utan frukost. east-hamburg.de 
Maritim Seehotel i Timmendorfer 
Strand erbjuder 3 000 kvadrat-
meter lyxigt spa, poolområde och 
restaurang med Michelinstjärna. 
Dubbelrum kostar 300 euro inklu-
sive frukost. maritim.de
Bästa tid: För flod 
och strandbesök i 
Hamburg och 
badorterna längs 
Östersjön är 
sommaren bästa 
tiden. (På vintern 
är Hamburg och 
Timmendorfer 
Strand kända för sina 
julmarknader.)  
  

Anja och Andrea njuter 
tillsammans med barnen 
på Timmendorfer Strand.

Magisk kvällsutsikt när  
solen färgar Timmen-
dorfers Strands
himmel röd.

forts

Trött på bad? Hansa-Park  
ligger nära både Hamburg  
och Timmerdorfer Strand.


