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Kayser's Hof bliver til
Hotel Hafen Flensburg

Bagklog
i fjordbyen

Fra lokalredaktørens dagbog

Af Holger Johannsen

Kampen om
luftkasteller

forhindring, som politiet har lagt
ud på vejbanen.
»Bump!« står der så også til
skræk og advarsel på et trafikskilt,
der er placeret lige foran grænsekontrollen. Det vil sige: Kør langsomt og forsigtig, ellers risikerer
du at ødelægge din bil.
Onsdag forlængede den danske
regering grænsekontrollen med
yderligere tre uger.
Hvad skal man sige det det?
Måske kun ét ord: Bump!

Så er drømmen slut. Luftkastellerne, der blomstrede i næsten tre
år på et ellers ubrugt industriareal
på den østlige side af havnen, er
tvangsryddet, og beboerne er så at
sige solgt til stanglakrids. Den meget omtalte Luftschlossfabrik er en
saga blot.
Der skulle 220 politibetjente til
at gøre en ende på en – utvivlsomt
– ulovlig besættelsesaktion. Besætterne gjorde modstand på mest
fredelig, men også lidt smagløs vis.
Politifolkene blev mødt med
ukvemsord og barrikader. Forgæves. Den fysiske overmagt og den
politiske vilje bag tvangsrydningen var for stor.
Det blev en indædt, men håbløs
kamp. Nogle besættere blev skubbet og gennemblødt, men ingen
kom alvorlig til skade – heldigvis.
En af besætterne viste sin bare
bagdel til de talrige pressefotografer, mens han stod på taget af én af
de omstridte bygninger.
Jeg ved ikke, hvad budskabet
skulle være. Måske ville han bare
sige: »Så blev vi taget med bukserne nede« eller: »I snakker og snakker og røven, den går«, som man
siger på dansk.
Men der skal snakkes sammen
nu. Tvangsrydningen af Harniskai
indebærer måske også en chance
for de unge, der søger et alternativt værested.
Der skal nye idéer på bordet nu,
det behøver ikke bare være luftkasteller.

Det siger bump!
»Bump!« siger min bil, når jeg
krydser grænsen ved Kruså, mens
jeg kører hen over den gul-sortee
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Kayseren er død
Så er det afgjort. Efter flere måneders debat og en stor idékonkurrence med 280 deltagere har en jury bestående af marketingeksperter, investorer og andre godtfolk
nu afgjort, hvad det nye hotel ved
Skibbroen skal hedde: »Hotel Hafen Flensburg«...
Hvabehar? Da hemmeligheden
fredag blev luftet på byggepladsen, var der et øjebliks forbløffet
stilhed blandt de fremmødte, inden jublen brød løs.
Nå ja, jubel er måske sagt for
meget, men det kommende hotels direktør, Kirsten Hermann, er
i hvert fald rigtig glad for »barnets«
navn.
- Vi er alle sammen enige om,
at »Hotel Hafen Flensburg« er det
bedste bud, det siger da noget om
stedet, forklarede hun.
Jeg mener, at man godt kunne
have sparet sig idékonkurrencen
og i stedet for bare genbrugt stedets oprindelige navn »Kayser's
Hof«.
Men okay, nu er det for sent, og
man kan egentlig kun sige:
Kayseren er død – det nye hotel
længe leve. Hurra, hurra, hurraaah!
Skål på det og god weekend.

280 navneforslag blev
indsendt, og både juryen og investorerne
var enige om, at Hotel
Hafen Flensborg var
det mest lovende navn,
som også sagde hotelgæster i Sydtyskland og
fra udlandet noget. Idékonkurrencen gav tre
vindere, der foreslog det
samme.
Afgørelse
Flensborg. Det nye fire-stjernede hotel ved Skibbroen, som formentlig
åbner i oktober, har allerede fundet
de første tre overnatningsgæster.
Det er Wilfried Oppermann, Jochen
Hackradt og Harry Rudow, der netop
har vundet en idékonkurrence om at
finde det bedste navn til det nye hotel, der bliver bygget på den grund,
der hidtil har været kendt som Kayser's Hof. De tre vindere, der alle bor
i byen, har uafhængigt af hinanden
peget på navnet »Hotel Hafen Flensburg«. Det synes både juryen og investorerne var den bedste blandt de
280 indsendte navneforslag. Som
belønning får vinderne nu en gratis
overnatning med ledsager på hotellet med bistrobesøg og en tur i wellnessområdet inklusive – men selvfølgelig først, når hotellet åbner.
Der var nogle forslag, der gik ud
på, at hotellet skulle overtage stedets
gamle navn »Kayser's Hof«
- Vi har diskuteret længe om navneforslagene, og vi synes alle, at vi
har fundet det helt rigtige bud, sagde Hanna Höft-Pfeiffer fra byggeentreprenøren Höft Baunuternehmen
Flensburg fredag formiddag på byggepladsen.
- Vi har fundet et navn, der gør hotellet enestående, og som fortæller
noget om stedet, hvor det befinder
sig, forklarede det nye hotels direktør, Kirsten Herrmann.
Byggearbejdet på grunden Skibbroen 33, der i gamle dage både husede
hotel-, disko-, og bordelvirksomheder, begyndte sidste sommer.
- Hvis ikke vi får en hård vinter,
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Kayser‘s Hof wird
Hotel Hafen Flensburg
Der Kayser's Hof wird umbenannt in »Hotel Hafen Flensburg«, wenn
das neue Grandhotel an der Schiffbrücke voraussichtlich im Oktober
eröffnet wird. Das ergab die Auswertung eines Ideenwettbewerbs, deren Ergebnis am Freitag veröffentlicht wurde. »Jury und Gesellschafter
waren sich einig, dass der Name auch überregional das beste Statement
für unser neues Hotel darstellt«, so die künftige Hoteldirektorin Kirsten
Herrmann. Das neue Hotel befindet sich derzeit mitten in der Bauphase. Es soll später 69 Zimmer mit 140 Betten sowie Wellnessbereich und
Räumlichkeiten für Tagungen umfassen. Die Investitionssumme liegt
nach Auskunft von Projektleiterin Hanna Höft-Pfeiffer bei 15 Millionen
Euro.

regner vi med at kunne fejre indvielse med et åbent hus arrangement
kommende efterår, bebudede Hanna
Höft-Pfeiffer.
Byggeprojektet, der finansieres
uden offentlige tilskud af en gruppe
private investorer med byggeentreprenør Hermann Höft i spidsen, koster omkring 15 millioner euro. Det
drejer om en fler-etagers ejendom,
der strækker sig over flere delvist
nye, delvist sanerede bygninger. Den
ældste er det gamle bindingsværkshus fra 1436, der tidligere husede baren »Journal« på Skibbroen 35.
Hotel Hafen Flensburg kommer til
at omfatte 69 værelser med i alt 140
senge.

Familie-appartements
- Mange værelser er indrettet på en
måde, at de også kan omdannes til
familie-appartements. Vi ved jo, at
specielt skandinaviske gæster gerne
rejser med hele familien, siger hoteldirektør Kirsten Herrmann.
Den historiske facade fra den tidligere Kayser's Hof bevares delvist, og
hotellet bygges med en række arkitektoniske finesser. For eksempel installeres en glaskuppel oven over en
gårdhave midt i hotelområdet.
Også wellnessinteresserede gæster
får valuta for deres penge. De kan for
eksempel vælge mellem en original
finsk sauna og en dampsauna.
Der er også plads til kongresser
og mindre møder. Den store sal kan
rumme op til 60 personer, og et mindre forsamlingsrum har plads til 1214 mennesker. Derudover er der en
parkeringskælder med 34 pladser.

Projektleder Hanna Höft-Pfeiffer (v.) og
den kommende hoteldirektør Kirsten Herrmann sammen med vinderne af navnekonkurrencen, Harry Rudow (nr. to fra
v.), Jochen Hackradt (i midten) og Wilfried
Oppermann.  (Foto: Lars Salomonsen)
I øvrigt bliver der også taget hensyn til oversvømmelses-situationer.
- Der indbygges store, vandtætte
porte, som vi kan lukke, hvis vi skulle blive ramt af en stor oversvømmelse, og så er der i øvrigt ikke værelser på stueetagen, kun reception og
et morgenmad-restaurant, fortæller
projektleder Hanna Höft.
Helt glemt bliver det oprindelige
Hotel Kayser's Hof, som blev åbnet
på samme sted i 1853, dog ikke.
- Vi vil oprette historiske hjørner
forskellige steder på Hotel Hafen
Flensburg, hvor vi mindes gamle tider med historiske fotografier og dokumenter, oplyser hoteldirektør Kirsten Herrmann.
Hotellet får 25 ansatte, deriblandt
tre elever. 
Holger Johannsen
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Gesponsert

1.600 Meter Kabel für Schulprojekt
Flensburg. Bei der Ostseeschule in Flensburg gehören Kurse wie Segeln
oder Schiffsbau zum festen Bestandteil des Unterrichts. Vorzeigeprojekt
ist der 1895 erbaute Hochsee-Kutter-Ewer »Providentia«, den die Schüler
seit 2012 in mühevoller Detailarbeit restaurieren.
Die gesamte Verkabelung für das 29 Meter lange Segelschiff hat jetzt
die Firma »Friesland Kabel« aus Norderstedt bei Hamburg gesponsert. Es
handelt sich um 1.600 Meter halogenfreie Leitungen.
Halogenfreie Leitungen sind auf Schiffen besonders wichtig, da sie frei
von den reaktionsstarken Elementen Brom, Jod, Fluor und Chlor und daher besonders sicher sind. Im Brandfall werden keine korrosiven Gase
freigesetzt. 
usp

Information

Entleerung der Hauskläranlagen
Harrislee. Die Hauskläranlagen der Häuser in den dezentralen Ortsteilen
der Gemeinde Harrislee, die nicht an die zentrale Ortsentwässerungsanlage angeschlossen sind, werden in der Zeit vom 10.02. bis voraussichtlich 11.03. durch eine beauftragte Fachfirma entleert. Die Gemeinde bittet die Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer darauf zu achten,
dass die Zugänge zu den Kläranlagen frei zugänglich sind. 
tf
Går alt efter planen, kan der fejres indvielse i Hotel Hafen Flensburg i det kommende efterår. 

(Foto: Lars Salomonsen)

