RESMAL INSPIRATION

Hamburg - paradiset
for en batnostalgiker
Vi valkomnas av en ha'rlig
doft av tja'ra och solens va'rmande stralar som reflekteras i valputsad massing. Vi
har kommit till Toplicht paradiset for den som soker
utrustning for traditionella
batar men ocksa en ovanligt
trevlig butik for vanligt batfolk som tycker om vackra
prylar av god kvalitet.
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yckligtvis finns ett antal entusiaster
som viger sina liv at att bygga, restaurera och utrusta gamla bruksbatar, segelskutor och andra klassiska fartyg. Michael Thonnessen fran Hamburg
ar en av dem.
Redan pa 1970-talet hade Michael svarigheter att hitta utrustning till sina restaureringsprojekt. Innan internets genomslag var det ett tidskravande och modosamt arbete att fa tag pa de tillbehor som
hor hemma pa en traditionell bat.
Nar Michael val hittade vad han sokte
passade han ofta pa att bestalla lite extra
utrustning till sina vanner pa varvet. Har
lades grunden till det som kom att bli
Toplicht, en verksamhet som idag omsatter flera miljoner euro.
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Skonhet gar fore prestanda
CHRISTIAN WEIMESTER - TRADITIONELL JARNHANDEL FOR BATFOLK

I ett tjusigt hornhus pa adressen Johannisbollwerk 19, mittemot den svenska sjomanskyrkan fran 1907, ryms en vacker jarnaffar fran borjan av forra sekelskiftet. Har finns det
mesta for den som intresserar sig for traditionella verktyg, fotogenlampor, vackra beslag
och annat anvandbart ombord. La's mer pa www.weimeister.com.
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Pa Friesenweg 4 i Hamburg hittar vi
Toplicht, en av de fa aterforsaljare i valden som har specialiserat sig pa utrustning till traditionella och klassiska batar.
Toplichts sortiment har sedan
lii^
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Hamnkvarteren varmer
varje sjobuses hjarta
Ett besok pa Toplicht kan med forde!
kombineras med en pahalsning i Hamburgs centrala hamnkvarter. Du som
kommer sjovagen kan lagga till centralt i
gasthamnen Hamburg Cityhafen, Ha'r ligger ett engeiskt fyrskepp som fungerar
som hotell for den som bar lamnat den
egna kojen hemma. I de na'rliggande
kvarteren finns mycket att se och uppleva for dig med intresse for sjofart.
Portugisiska special iteter
Den som inte vill ata ombord pa fyrskeppets egen restaurang rekommenderas att
ga de hundra meterna vasterut for att
besoka det portugisiska hamnkvarteret
och nagon av dess manga fiskrestauranger, Vi gastade restaurang Sagres som
serverar fisk i alia variationer. Mycket gott
och prisvart!
Museifartyg
Nara fyrskeppet ligger tva fina museifartyg: det tremastade segelfartyget Rickmer Reimers fran 1986 och det 160
meter langa lastfartyget Cap San Diego
fran 1962. Motorrummet pa Cap San
Diego a'r vart ett besok med sin fyra
vaningar hoga motor och imponerande
50 meter langa propelleraxel. Las mer pa
www.rickmer-rickmers.de och
www. capsandiego.de.
Hanseboot 23-31 oktober
Sista helgen i oktober varje ar a'r det batma'ssa i Hamburg. De tolv masshallarna
(70 000 kvadratmeter) bjuder pa 900
utstallare fran 30 nationer. Ha'r visas
manga produkter upp som inte finns pa
den svenska marknaden och ett besok
kan rekommenderas. Den flytande delen
av ma'ssan ager rum i Hamburg Cityhafen La's mer om ma'ssan p5 www.hamburg-messe. de/hanseboot.
Tank pa att ett besok pa batmassan ar
svart att kombinera med overnattning pa
fyrskeppet eftersom det ligger inne pa
massomradet.
Sightseeing med bat
Du som vill se dig om utanfor den centrala hamnen rekommenderas en av de
manga sightseeing-batarna som kor
rundturer pa Hamburgs vattenvagar.
Bland annat passerar batarna det vackra
gamla packhusomradet Speicherstadt, en
egen va'rld med stora 1800-talsmagasm
vars en och en halv meter tjocka tegelva'ggar gar rakt ner i Elbes bruna vatten.

DAS FEUERSCHIFF - ETT FLYTANDE HOTELL
Fyrskepp a'r en ovanlig syn nufortiden men mitt i central
Hamburg ligger knallroda Das Feuerschiff och lockar mecl
kallt 61 i fyrtornet, livejazz i motorrummet och overnattning i fyrvaktarens, mekanikerns eller kaptens egen hytt
Das Feuerschiff rekommenderas varmt men tank pa att
boka i god tid eftersom det bara finns sex hytter omborc
Las mer om Das Feuerschiff pa www.das-feuerschiff.de. I

verksamhetens start for snart 25 ar sedan
sakta utokats och bestar idag av nastan
15 000 produkter fran fler an 600 kanda
och okanda leverantorer runt om i varlden. Trots det stora utbudet finns inte
mycket att erbjuda dem som prioriterar
hastighet fore skonhet och bekvamlighet.
Lattmetaller och plast ar ovanliga material
pa Toplicht. Massing och brons ar desto
vanligare.

Kunnig personal en del i konceptet
Pa Toplicht arbetar en "crew" pa 19 personer bestaende av gamla och unga batbyggare, segelmakare och annat batfolk
med stor erfarenhet fran segling och restaurering av gamla bruksbatar. Att ha
kunnig och engagerad personal som garna

Christian Weimester - traditionell
jarnhandel for batfolk. Se bild pa foregaende sida.
Das Feuerschiff - ett flytande hotell.
Se bild ovan.
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Bild 13: En vacker kran med inbyggd handpump fick folja med hem till Sverige.

delar med sig av sin erfarenhet ar en del i Toplichts koncept.

Kunder over hela varlden
Uppemot hundra paket med varor skq
pas varje dag ut till Toplichts kunder n
om i varlden. De fiesta hamnar i Tysk
och Holland men aven ett hundratal
skar star pa stamkundslistan.
Mina vanner och jag tillhor den mil
skara som faktiskt besoker Toplichts
butik. Majoriteten av bestallningarna
kommer in via telefon, fax, brev och
net och eftersom det mesta finns i
hos Toplicht gar leveranserna ivag sa
dag som bestallningen kommer in.

Bra rykte basta marknadsforing;
Om man bortser fran representation p;|
nagra stora batmassor (Amsterdam, I
seldorf, Friedrichshafen och Hamburg
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satsar Toplicht inte mycket tid och pengar
pa marknadsforing. Istallet forlitar man
sig pa ett gott rykte och vanligt sinnade
journalister.
- Jag tror vi har haft fler artiklar skrivna om oss i olika battidningar an vi har
haft annonser, berattar Kai Bruhn som
ansvarar for marknadsforingen och katalogproduktionen pa Toplicht.
Den lilla bruna
Toplichts produktkatalog lanseras lagom
till batmassan i Dusseldorf, som arligen
halls i januari. Arets upplaga av katalogen
har 328 innehallsrika sidor och har producerats i 18 000 exemplar. Katalogen tillverkas av Toplichts egen personal och
varje liten bild ar tagen i deras egen fotostudio, som ligger intryckt mellan nagra
hyllor pa lagret. Katalogen kan bestallas
via iuww.toplicht.de
Nastan som ett museum
Ett besok i Toplichts butik rekommenderas alia med ett intresse for skeppshistoria
och vackra saker. Toplichts butik pamin-

Toplichts lokaler pa Friesenweg 4 i Hamburg.

ner mer om ett sjofartsmuseum an om en
vanlig battillbehorsbutik. Men den som
har ogon for bogpropellrar och fargplottrar rekommenderar jag hellre A.W NIEMEYERs vattensportcentrum, som bara
nagra kvarter darifran pa adressen Holstenkamp 58, bjuder pa over 2000 kvadratmeter modern batutrustning.
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I Toplichts katalog finns nastan 30 sidor lampor och lanternor.

Obehandlade trablock forvaras bakom en plastrida tillsammans med en luftfuktare for
basta kvalitet.
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Handflatade fenderskydd.

Traditionella ventiler och dacksprismor
fran engelska leverantoren Davey.
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