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Morgan weekend i Hamborg fra den 7. til 10. september 2018 med tur til 

Stadtpark Revival veteranløb og Hamborgs omegn. 

Turen var arrangeret af Erik og Helle Munk fra Hammel. 

 

Turen startede fredag den 7. september 2018 med opsamling kl. 9 på rastepladsen Hyldedal Vest, vest for 

Kolding Kl. 9.00. Vi var i alt 14 deltagere fordelt på 8 biler, hvoraf 7 var Morgans af forskellig type og årgang. 

Fredagen startede i fint vejr men turen til Hamborg bød på perioder med skybrud, så trafikken på 

motorvejen stod stille og vi blev våde!. Med få stop undervejs nåede vi vores udmærkede hotel, B&B Hotel 

Hamburg-Nord, ca. 6 km fra centrum. Hotellet har gode overdækkede parkeringsmuligheder.  

 

Efter indtjekning gik turen til centrum, hvor der var arrangeret sandwich og alt hvad hjertet kunne begære. 

Efter den hyggelige frokost gik turen ned på gågadernes toppede brosten og sightseeing til fods gennem 

Hamborgs gamle centrum, hvor vi bl.a. så rådhuset. 

 

Om aftenen mødtes vi på, Ristorante La Bottega, der er kendt for sine italienske specialiteter, hvor vi fik en 

meget velsmagende menu med tilhørende fantastiske italienske vine. Dagens fine arrangementer 

afspejlede, at Erik Munk kender Hamborg som sin egen bukselomme.  

   Ristorante La Bottega 

Efter morgenmaden lørdag den 8. september kørte vi i vore Morgans til Hamborgs bypark, der var 

omdannet til en lukket racerbane med halmballer, flag, tribuner og boder, hvor vi skulle overvære 

Stadtpark Revival løbene.  



2 
 

Indkørsel til området 

  Vores parkering 

Vi var så heldige, at vores parkeringsområde lå ved startområdet, som kun kunne nås ved at kørte hele 

banen igennem. Det var en oplevelse. To af vores biler med Jørgen Boel og Finn Kalsbøll deltog i 3 løb.  
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 Jørgen og Finn klar til løb 

 

Dagen var fyldt med korte løb af biler og motorcykler samt opvisning af Hamborgs politi, der bl.a. dannede 

en pyramide af 10-12 mand på 3 motorcykler. I løbet af dagen så vi også bilerne i klargørings-/teltområdet 

og besøgte stadepladserne langs banen. Der blev også tid til gode råd fra hr. Lütz Liberfinger ved Morgan 

Park standen.  

Om aftenen deltog vi i Drives Night på restaurant Trude, hvor der var spisning, musik, dans og højt humør. 

Arrangementer var en fest for kørerne, men vi var så heldige at blive inviteret med. 

 

Søndag den 9. september var der arrangeret en ca. 180 km udflugt i og omkring Hamborg. Vi kørte gennem 

pittoreske gader som Außen Alster og over Kennedy Brücke mod havneområdet, der er en spændende 

blanding imellem erhverv og bolig, vand/fritid og turisme, hvor arkitekturen er mangeartet. Dette ses bl.a. i 

det nye fantastiske storslåede og specielle koncerthus, Elbphilharmonie, som vi besøgte. Koncertbygningen 

fra 2017 er 110 meter høj. På 8. etage kan man på en balkon gå rundt om hele bygningen og se Hamburg 

Skyline og det pulserende liv i havneområdet.  

     

                          Elbphilharmonie    Marco Polo Haus 
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Efter Elbphilharmonie gik turen videre langs Elben mod Oldtimer Tankstelle, som er en 50-er tankstation, 

der om søndagen er mødested for veteranbiler, ligesom Arne Jakobsen tanken i Klampenborg (fra 1936). Vi 

holdt kaffepause og så på bilerne. 

     

                 Oldtimer Tankstelle   

 

Herfra gik turen via den krumme Köhlbrandbrücke til landområdet syd for Hamborg. Dette flade område, 

som hedder Altes Land og minder meget om Holland, er fyldt med frugtplantager. Vi lod os friste og gjorde 

stop ved en af de mange frugtboder og smagte på blommer og æbler inden turen gik mod den hyggelige by 

Stade, hvor vi spiste frokost under parasollerne på torvet i den gamle bydel. Stade var i gamle dage en 

vigtig havneby ud mod Nordsøen, med stor skibstrafik og handel i byen.  

 Vi kører forbi den gamle kran og ud af Stade 

Retur mod Hamborg gjorde vi stop ved en anden ikonisk bygning Tanzende Türme ved Reeperbahn, hvor vi 

fik en velfortjent øl.  Fra tagterrassen i 100 meters højde er der en fantastisk udsigt ud over hele Hamborg.  

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiGj5q_wIbdAhVBKFAKHbDAAfEQjRx6BAgBEAU&url=https://www.baunetzwissen.de/altbau/objekte/sonderbauten/oldtimer-tankstelle-brandshof-in-hamburg-3356269&psig=AOvVaw06n3KhtyaHN4PB8Qtu3Wc5&ust=1535228042951400
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                 Tanzende Türme 

Dagen blev afsluttet med en rigtig wienerschnitzel på Neumanns Bistro und Weinbar, for som man siger: 

søndag er ”snitzel tag”. vi havde fået separat bord i deres vinlager omgivet af fine vine - endnu en hyggelig 

aften med dejlig mad og skønne vine. 

 Neumanns vinlager med en del af turdeltagerne 

Mandag den 10. september var hjemrejsedag for de fleste, men vi havde motorproblemer, så vi tilbragte en 

del af dagen på morganværkstedet, Morgan Park, der ligger 20 km fra centrum. Bilen fik en grundig 

gennemgang og den defekte kondensator blev udskiftet, hvorefter vi var klar til hjemtur tirsdag. 

På deltagernes vegne lyder der en stor tak til Helle og Erik Munk, der arrangerede en flot og spændende tur 

med billøb og udflugter, hvor vi lærte at kende Hamborg og omegnen på en ny måde. Hamborg er et besøg 

værd! For fremtiden kører vi ikke udenom Hamborg. 

Lene og Søren Priisholm 
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 Morgan på krankenhaus 


