potovanje
Grimmova
Nemčija
je pravljično
oživela

Kjer se izpolnijo
skrite želje

N

ekoč so verniki v Bremnu v
tamkajšnjo znamenito
katedralo na oltar nosili
hrano. A v cerkvi so bile tudi
miši, ki so si z njo postregle. Če je to
storil človek, so verniki porekli:
»Poglej, ta je pa reven kot cerkvena
miš!«

Ob reki Vezera v Bremnu stoji mlin na veter , narejen iz ostankov starega
mestnega obzidja. Nizozemska je od Bremna oddaljena le 170 kilometrov.

Tako pripoveduje osel Oskar, eden od
bremenskih godcev v vlogi turističnega
vodnika. Pa ga Jürgen K. Hoppe,
legenda bremenskih turističnih
vodnikov, takoj dopolni, da so v mestu
z dolgo zgodovino neodvisnosti – zato
je Bremen še danes samostojna dežela
– od nekdaj živeli bogati ljudje. In da so
Bremenčani na prvem mestu med
Nemci po prihrankih. V Bremnu je bilo
nekdaj središče uvoza kave in bombaža,
še danes ima borzo tobaka, izdelujejo
dele za letala znamke Airbus, vesoljske
postaje, avtomobile znamke Mercedes.
Stari del mesta je zaprt za promet in
med sprehodom je treba obvezno
vstopiti v znamenito klet Rastkeller,
kjer je od leta 1406 zbranih že okrog
1200 sort vina, kar v svetu velja za
največji izbor nemških vin. Se ustaviti
pred hišo Robinsona Crusoeja. »Njegov

Romantični grad
Dornröschenschloss
v Sababurgu iz
14. stoletja, kjer
se je
v levem stolpu
Trnuljčica zbodla
z vretenom in
zaspala za sto
let …
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Bronasti osel Oskar, pes Benno,
mačka Winnfried in petelin Lorenzo
ali pravljični Bremenski godci. Če osla
primete za nogo in si kaj zaželite, se
vam bo želja izpolnila. Le kaj si je
zaželela novinarka Silverka L. Klapš?

Grad v Sababurgu je danes hotel,
njegov lastnik Günther Koseck pa
izjemen kulinarični mojster. Med
večerjo se z obiskovalci družita kdo
drug kot Trnuljčica in njen princ.

Zjutraj Hameln
zadiši po slastnih
»podganjih«
kruhkih, zvečer
po okusni omaki
iz podganjih
repkov (ki so
v resnici iz
svinjskega mesa),
okrepljeni
s »podganjim«
žganjem
Rattenkiller.

Znameniti kip viteza Rolanda, nečak
Karla Velikega, visok deset metrov,
z mečem pravice iz leta 1404. Zadaj
veličastna mestna hiša z zlato sobico,
spredaj bremenski godci. Kip in
mestna hiša sta na seznamu
svetovne Unescove dediščine.
oče je bil Bremenčan,« pripoveduje
Jürgen pred hišo Franza Schutteja,
predhodnika družbe Esso, ki je prvi v
Evropo iz Amerike začel uvažati nafto,
si ogledati muzej Focke, kjer so
desetletja v špiritu hranili glavo
zloglasne morilke Gesche in so jo hodili
gledat celo iz Amerike in Avstralije
(danes je na ogled njena maska), se
zazreti v v tlakovana tla vtisnjene
bremenske godce z odprtino in vanjo
Nadaljevanje na naslednji strani
31. maja 2013
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