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Frankfurt am Main – mellom historie og modernitet
Med sine nesten 700.000 innbyggere ligger Frankfurt am Main midt i Tyskland og er med sin
Rhein-Main-Airport
Airport lett tilgjengelig fra hele verden. Frankfu
Frankfurt am Main – som ikke må
forveksles med den mye mindre Frankfurt an der Oder i Brandenburg – er i dag veldig kjent
for sin skyline. Nesten alle store banker har sitt sete i Frankfurt am Main, og de har hvert sitt
høye kontortårn. Det høyeste av disse tårn
tårnene
ene er det som tilhører Commerzbank. Men bare
Main-tårnet
tårnet har en plattform tilgjengelig for publikum. Fra over 200 meters høyde har du en
flott utsikt over hele Frankfurt og helt til Taunusfjellene.
Allerede i middelalderen spilte Frankfurt am Main en sto
storr rolle som handelhandel og messesenter.
Fra 1356 fant valget av tyske konger sted i frankfurt am Main. Mellom 1562 og 1792 ble 10
tyske konger kronet i Kaiserdomen. Etterpå var det stor feiring i Römer, rådhuset i Frankfurt
am Main, som ikke er langt unna. Röm
Römers
ers Kaisersaal med sine fine oljemalerier fra alle tyske
kaiser og konger, er i dag en kjent plass til store mottakelser. Men også turister har mulighet å
besøke denne salen.
Frankfurt – Römer

I 1848 var Frankfurt am main igjen skueplass for store politiske begivenheter, da det første
tyske parlamentet, nasjonalforsamlingen, møttes i Paulskirke. Men alle disse historiske fakta
gjorde ikke Frankfurt til den tyske hovedstaden. Men som hovedkontoret til den europeiske
sentralbanken spiller byen også i dag en viktig rolle.
Frankfurt – Römer

Også kulturelt har byen mye å by på. Byen har tallrike museer, de fleste ligger på bredden av
Main, ved „Museumsufer“. Frankfurt am Main har flere teatre og en flere ganger prisbelønt
opera. Frankfurt am Main er også Johann Wolfgang von Goethes fødeby. „På slaget klokken
12“ – „Mit den Glockenschlag 12“ - kom han til verden 28.08.1748. I dag ligger hans
fødested i Großer Hirschgraben
Hirschgraben-gate
gate i et lite hus i skyggen av de høye kontortårnene. Huset er
innredet som museum
eum for publikum.
Ikke bare Goethe var betatt av elva Main. Også mange som bor i Frankfurt am Main eller
kommer på besøktil byne tilbringer sin fritid på elvas bredder. I de siste årene er det kommet
mange kafeer og restauranter langs elvebredden. Men nnoen
oen av disse har bare
sommerservering. Den mest kjente av dem er sikkert „Gerbermühle“. I tidligere tider var det
også her Goethe oppholdt seg her i møte med sine damer. Fra Mainbroene i sentrum av
Frankfurt am Main har du en fin utsikt over hele byens sky
skyline
line om dagen og om natten. Den
eldste av disse broene er „Eiserne Steg“ i nærheten av Römer. Ukjent, men veldig koselig og
vakker, er bydel Höchst i utkanten av Frankfurt am Main. Her finner du vakre
bindingsverkshus fra middelalderen, en gammel bymur oog
g et vakkert slott. Her i Höchst er
også Frankfurt am Mains eneste ferge – men bare tilgjengelig for gående og syklister.

Frankfurt – Alte Oper

Også kulinarisk har Frankfurt am Main mye å by på. I bydelen Sachsenhausen finner du
mange restauranter som tilbyr “Apfelwein” og „Handkäse mit Musik“, som er eplevin og
magerost i marinade laget av eddik, olje og løk eller en matrett med „Grüne Soße“, som er
kald saus med syv ulike urter. Etterpå kan du besøke andre berømte attraksjoner i Frankfurt
am Main som Shoppingsenter „My Zeil“, konserthus „Alte Oper“ eller børsen. Foran børsen
står det en statue av okse og bjørn. Til slutt kan du gjør en Spaziergang til „Westhafen“ med
sine moderne husen som alle har en egen båtbrygge. Til Frankfurt kommer du via motorve
motorvei A
3, A 5 og A 661.
Tysk tekst er fra Ulrike
Mer om Frankfurt am Main finner Du hos:
Frankfurt Tourist Information
Adresse Hauptbahnhof
Hauptbahnhof, Empfangshalle
D-60329 Frankfurt am Main
Adresse Römer
Römerberg 27
D-60311 Frankfurt am Main
Telefon: +49 69/21 23 88 00
Telefax: +49 69/21 23 78 80
Epost: info@infofrankfurt.de
Internet: www.frankfurt-tourismus.de
tourismus.de

Rüdesheim – Drosselgasse og Germania
Rüdesheim er en av de mest kjente byene i Tyskland. Denne lille byen ligger i delstat Hessen
og har rundt 10.000 innbyggere. I Rüdesheim finner du borger- og adelshus fra 1500- til
1700-tallet. Den mest kjente gaten i Rüdesheim er Drosselgasse. Du kommer med bil via B 42
til Rüdesheim.
Det mest kjente byggverket i området er den 10,5 meter høye statuen fra Germanie som heter
Niederwalddenkmal. Statuen er reist til minne om grunnleggingen av det tyske riket i 1871.
Fra statuen har du også en vakker utsikt til Rheintal og til Bingen og Nahemunning.
Mer om Rüdesheim finner Du hos:
Rüdesheim Tourist AG
Rheinstraße 29 a
D-65385 Rüdesheim am Rhein
Telefon: +49 6722-90615-0
Telefax: +49 (0)6722-90615-99
Epost: touristinfo@ruedesheim.de
Internet: www.ruedesheim.de

