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Düsse wunnerbor Geschicht hett sik afspeelt in de 
Nacht vun den 826. Habengeboortsdag. För de 

wilden Deerten ut Hamborg weer dat een Nacht vun 
gröttste Bedüden. As ümmer harrn se sik an den groten 
Diek in Planten un Blomen drapen. Se wullen tosamen 
Musik maken, wat vertellen un sik lütt beten amüseern. 
Düsse schöne Fröhjohrsnacht weer luurig warm, richtig 
muggelig. All de Steerns lüchten so hell un kloor vun 
Heven dal, dat dat ganze Över vun den Diek in een fi erlich 
Licht indückert weer. Ok kunn jeedeen dat prachtvulle 
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Steernbild vun den lüchten groten Wagen an den swatten 
Nachtheven bewunnern.
Rechttiedig to’n Anfang vun dat Fest krepen de eersten 
wilden Deerten ut dat Diekwater rut. Annere hüppen ut 
Büsch un Bööm un welk keem liesen ut’n Heven anseilt. 
Dat Kanink, dat sik ünner den Tuun dörchbuddelt harr, 
keek sik na all Sieden üm. Nanu, dacht dat Kanink sik, 
fallt dat Fest womöglich ut? Dor sünd ja man kuum anner 
Deerten to sehn! Doch üm un bi keem denn een Deert na

dat anner an dat Över vun den Diek un ratzfatz geev dat 
een groot Jiepen, Quieken, Piepsen un Snattern.

Düsse Nacht weer man de eezige, in de de Jagerslüüd un 
de, de jaagt warm schullen, Frünnen bleuen. Vele weern 
nu fi x vergnöögt un welk füngen ok al dat Danzen an. 
Jeedeen kunn menen, se sünd al ümmer gode Frünnen 
wesen. Dat Kanink kloppt den Rhythmus, de Immen 
summen un de Spinnen speelen op ehr Fadens een 
fi erliche Melodie. Tosamen klüng dat as een wunnerbor 
Orchester. De Seeaadler vertell dorvun, wo schön dat 
is, över de Stadt to Seilen un de Aal - he weer alleen 
kamen - höör em andächtig to. De Katthekers harrn sik 
fründlich jümmer Nööt deelt, de Buntspecht hammer 
mit sien Snavel lüüte Gaaven ut Holt torecht un wedder 
annere maken sik dat beten muggelig un lustern de 
schöne Musik. So as jeed Johr wedder wiest de Swan sien 
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Tokiekers een dramaatisch Waterballet. De Roothirsch 
weer rein ut de Tüüt, em harr dat bannig goot gefallen..

Dat Fest weer nu fi x in’ne Gang as dor op eenmal een 
frömden dicken Tuun-Eerdkruper opdückern de un as so’n 
Frechdachs mit sien Steert to de Musik wackel. Op’n Stutz 
weer de Musik ut un all de Deerten keken den „Niegen”, 
de jüst ankamen weer, verdaddert an. Keeneen harr 
vördem al mal so’n Tuun-Eerdkruper sehn, he weer woll 
noch nich lang hier in’ne Stadt.
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„Moin tosamen. Wi sünd nee 
in de Stadt. Uns ole Heimat 
hebbt se twei maakt. Wi hebbt 
uns all op en Boom in’t Water 
rett und sünd över de Elv 
schippert. Nu hebbt wi uns op 
dat Eiland Neßsand fastsett, 
un ik mutt seggen, dat seggt 
uns hier to. To Eten und to 
Drinken fi nd wi hier noog, un 
keeneen kümmt vörbi un will 
uns wat. Dat is wohrhaftig de 
allerschönste Steed, de dat in 
Hamborg gifft. Wat meent Ji 
dorto?“

Ganz suutje kemen nu ümmer mehr Eerdkrupers an dat 
Över vun den Diek. De Bööverste vun de Eerdkrupers pedd 
na vörn un see mit een düütlich faste Stimm:
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As op Toroop stellen sick nu all de Eerdkrupers op jümmer 
Steerten un keken de annern Deerten mit een fraagwies 
Blick an.

All de Deerten helen forts ehrn Swiegstill. Se weern so 
vun de Socken, dat se nich wüssen, wat se op düsse Fraag 
antern schullen.
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„Ne, de Stadtpark is de schönste Steed 
in Hamborg. Hier gifft dat bannig veel 
Löcker, woneem wi uns verkrupen köönt. 
De Wischen sünd so vull saftig Gröntüch 
un de leckerste Botterbloom wasst 
hier ok, un de, de uns ut den Heven 
angriepen wüllt, de köönt uns wegen all 
de Bööm meist nich sehn. Dorüm is de 
Stadtpark för uns de schönste Steed!“

In düsse Muusenstill see dat sünst so trüchhollen Kanink 
mit’n sachten, aver ok fasten Stimm: 
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„Dat is doch Quatsch. De allerschönste 
Steed is de Alster rund üm den 
Jungfernstieg. Op de Butenalster hebbt 
wi schön veel Water to’n Swömmen, 
un de Minschen köönt uns dor nich 
argern. An’t Över köönt wi uns Lütten 
versteken un groottrecken. Mennigmal 
smiet de Minschen Brotkrumen för uns 
in’t Water. Wenn ik mal orrnlich Smacht 
heff, dann plück ik mi ut’n Woter vun’n 
Bodden Gras un Algen. Un an’n Avend 
is de Alster so still un de Lantüchten 
smiet jemehr Licht so schön lurig op dat 
Water. Nee, dat gifft keen betere St...“,

Dor anter de dick-doonde Swaan, de sick as dat schönste 
Deert ut Hamborg föhlen de un ok meen, heel wichtig för 
Hamborg to ween:
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man wieder keem he nich.
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„Dat is doch allens nich wohr. De 
allerschönste Steed vun Hamborg 
is de Nordkanalstraat. Dor hebbt wi 
bannig veel to freten. An leevsten 
freet wi dat, wat de Minschen 
Franzbrötchen nöömt. Wi kriegt 
de, de över bleven sünd, un achtern 
in de Hööv vun de Hüüs köönt wi 
uns verkrupen un fein slapen. Hier 
lohnt sik dat to leven.“

Nu kernen ok de anners so stillen un tofredenen Rotten 
in’ne Gang:
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„Nee, de schönste Steed is de 
Havencity mit de schönen, 
hogen Hüüs. Kannst di bi’t 
Kieken in verkieken. Dor gifft 
dat ok bannig veel lecker 
Flegentüüch. De Haven, dat is 
wohrhaftig de schönste Steed 
in Hamborg“,

Dor grepen ok de stummen Spinnen in dat Wöörfechten 
in un schreven mit ehr siedenen Fadens:

maken de Spinnen düütlich.
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„De schönste Steed vun 
Hamborg is de grote Eek 
in Meyers Park. Dor heff 
ik en Lock in den Boom 
timmert un kann de Lüüd 
bi’t Rümlopen beluern. Af 
un to fallt ok mal wat to 
Eten op de Ee ...“

Ümmer mehr Deerten weern nu an’t Kabbel un 
Lammenteern un vun de eenmal so schöne Stimmung 
weer nu nich mehr veel överbleben.

Dat änner ok de Buntspecht nich, as de nu luuthals 
losplappert harr:
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„Allens dösigen Kraam! De allerschönste 
Steed vun Hamborg is doch ahn Twievel 
hier in Planten un Blomen. In’n Sommer 
gifft dat en Barg smacklich Blomen in 
veel ünnerschedlich Oorten. In’n Winter 
kann ik ut mien Kist de Iesbahn sehn. 
Dat is mitünner bannig to’n Juchen. Hier 
is jümmers wat los un nie langwielig. 
Planten un Blomen is eendüdig de 
allerschönste Steed. Fraag man de 
Minschen, de seggt dat ok.“

De Buntspecht kunn sien Woort gar nich to Enn 
utspreken, denn bumbatz sabbel em de Immen-Königin 
argerlich dortwüschen.
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„Ji hebbt doch all keen Ahnen, Ji 
Landrotten. Snackt nich so’n dösigen 
Kraam! De allerschönste Steed in 
Hamborg is de Elv, dat is kloor. An’n 
Haven kann ik de groten Scheep 
sehn un eenfach hen na de Noordsee 
swömmen un miene Unkels un Tanten 
besöken. Alleen is man nie nich un 
langwielig warrt dat ok nich.“

Nu keem de Aal in’ne Gang un blubber los:
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„De allerschönste Steed in Hamborg 
is doch nich in de Nöögde vun de Elv. 
Nee, de allerschönste, würklich de 
allerschönste Steed is dat Dack vun’t 
grote Elbe-Inkoopszentrum”,

brabbel de Strandloper dortwüschen un klapper 
böös mit sien Snavel.
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„Dor liggt so veel lütte Steens, 
dat ik dor mien Eier to’n Bröden 
versteken kann un keeneen de 
uns wat Böset will, kann de in 
de bunten Steens sehn. Warm 
noog is dat dor baven ok noch. 
Dat Ji dat nu man weet. De aller-, 
allerschönste Steed in Hamborg 
is dat Dack vun’t grote Elbe-
Inkoopszentrum un nix anners.“

„Nu mal nich so gau, de 
Waterkant vun dat Neefeller 
Slüsenfl eet in’t Ole Land is 
doch de schönste Steed  vun 
Hamborg.“
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„Hier is dat...“

„Nee, nee dat Fleet ...“,

harr de Bisam Wedderwöör un weer an’t Quieken:

Wedder kunn een luude Stimmen mangeenanner hören.

kunnst den Bisam jüst nich piepsen höörn.



22

„Dat is allens Blödsinn!“,

„De allerschönste Steed in 
Hamborg is, dor kümmt nix 
anners na, de Waterkant an de 
Alster!“

Bilütten weer dat Spektakel bi de Deerten wedder vull 
inne Gang güng dat Snacken toeerst noch recht wat 
kommodig los, geev dat nu een böös Krakeeln, Quieken 
un Snattern.

bölkt de Ilk.
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„Dor kann ik mi wunnerbor 
verkrupen un keeneen kann mi 
wat daan. Dor hett ok de grote 
witte Swaan sien smackvull Eier 
in’t Nest liggen, de ik em stibitzen 
kann, un Müüs un Slangen gifft 
dat dor ok de goot smeckt.“

Wieder quees he mit luuder Stimm rüm:



24

De Uhu klapper luut mit sien Snavel un meen denn recht 
wat grootsnuutig:
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„De schönste Steed 
in Hamborg, dat is de 
Karkhoff, dor is dat so 
schön still.“

„Wat lamenterst 
du dor rüm?“

Dor sabbel em de Kattheker dortwüschen un quiek loos:
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„De schönste Steed in 
Hamborg is mien Nest, 
mien Kobel. De sitt hooch 
baven in en Boomspitz an’n 
Swatten Barg. Von dor kann 
ik den helen Park sehn un 
mi vör jedeen Angrieper 
gau wegduken.“

As de Uhu dat Woort „Feenden” höört harr, klapper he 
so luut mit sien Snavel, dat de Kattheker op’n Stutz in de 
Kroon vun een Boom kladdern de.
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„Du bangbüxigen Eekkater. 
Jedeen weet doch, dat de 
schönste Steed de Ohlsdörper 
Freedhoff is. Dor is dat dodenstill 
un dat gifft en Barg fette Müüs. 
Vele Minschen sünd dor ok nich, 
de mi un miene Lütten stört. Nee, 
in de Stadt kunn ik nich ween. 
Dor harr ik jo nie nich mien Roh.“

 „Haha“,

gröhl de Uhu den Kattheker achteran,
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„Dat is allens nich wohr! De schönste 
Steed in Hamborg, dat is de Heven. 
Von baven ut de Luft heff ik den 
allerbesten Utblick op den Michel, de 
Elv-Philharmonie un de Nikolaikark.“,

kriesch de Seeaadler so luut, dat all de Deerten em hören 
kunnen.
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„Un in de Luft suust so veel 
Fleegentüüch rüm, dat ik an´n 
Avend satt un vullfreten bün. 
Dorüm is de schönste Steed in 
Hamborg de Heven.“

„Ji hebbt doch all 
keen Ahnen!“,

Nu keem ok noch de Roothirsch in Raasch:

roohr he argerlich.
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„De allerschönste Steed vun Hamborg, dat 
is de Gegend in’t Holt vun’n Duvenstedter 
Brook. Dor gifft dat jümmers wat to sehn, 
dat Gras is lecker un de Rinn vun de Bööm 
smeckt ok goot. Dat is dor groot noog üm 
rüm to susen, jumpen un sik op de fule Huut 
to liggen.“
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„Wat is denn hier Ios? Worüm geiht de 
Striet?“

Ok de annern Roothirschen weern nu an’t Roohren un 
dat Mallöör kunn keeneen mehr opholen. All de Deerten 
weern nu luuthals an’t Strieden, kunnst wahrhaftig dien 
eegen Wöör nich mehr verstahn. Mit Höög, Spaaß un 
Leben an’t Över vun den Diek twüschen de Jaagers un de, 
de se jagen doot, weer nu daddeldu.

Doch op eenmal steek de Muulworp sien Kopp ut de 
Eer. Wieldat he sien Kinner noch to Bett bringen müss, 
kunn he man nu eerst beten wat later kamen. As he 
nu mitkreeg, wo dat hier op dat Fest togüng, meen he 
verschraken:
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„Wi hebbt blots seggt, de Insel 
Neßsand is de schönste Steed 
vun Hamborg. Dor hebbt se 
mit’n Mal alltosamen dat 
Strieden anfungen.“

Wieldat de Eerdkrupers noch nich so lang in Hamborg 
leben deen, harrn se sik bi den Striet lütt beten wat 
trüchhollen, antern aber nu verwunnert:
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„Dorbi hebbt se en Reeg 
Steden nöömt, den Haven, 
de Alster, de Elv un den 
Duvensteder Br... Braak.“

„Ji meent den 
Duvenstedter Brook.“, 

„Jo, jüst den.“,

stell de Muulworp kloor.

meen ok de Bööverste vun de Eerdkrupers.
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Miteens harr de Muulworp een Idee. He fl utscht fi x ut 
sien Eerdlock un stell sick op den höögsten Steen an de 
Överkant. Wieldat de Maand noch hell lüchten de, smitt 
sien Liev nu een groot Schadden op de sick strieden 
Deerten. All de Deerten verschraken sick un bumbatz 
weer dat Muusenstill.

Denn harr de Muulworp noch töövt, bit ok de Uhu sien 
Klappern instellen de. Aber denn, as se em nu all ankieken 
kunnen, Ring he mit faster un starkmöiger Stimm an, to 
de Deerten to snacken:



35

„In Hamborg sünd doch all Steden 
wunnerschön! Is doch egal, wat dat de Alster, 
de Haven oder de Elv is. Ik heff dor en goden 
Raat. Laat uns en Koort mit all de schönen un 
allerschönsten Steden vun Hamborg teken. 
De köönt wi denn all de Lüüd geven, de dat 
erst Mal in Hamborg sünd. De heet denn:

„EN LEESWARK VUN DEERTEN FÖR DEERTEN“
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Een tietlang weern se all an’t Grummeln un keemen 
meist in’ne Brass, doch korte Tiet later geev dat denn doch 
een grotet Tostimmen för de Wöör vun den Muulworp.

De kreative Buntspecht harr forts een gode Idee. 
Tosamen mit den Seeaadler wullen se dat Utsehn vun 
een Book torecht kriegen. Nu weer dat allns nich mehr so 
dramaatisch, de opböörten Steerten un dat strubbelige 
Fell kemen wedder to Roh un ok de Snavels vun vele 
Deerten klappen wedder to.

Tögerlich füng de Spinnen an, op ehr Fadens to spelen un 
korte Tiet later stimm ok dat Kanink un de Immen wedder 
vergnöögt in dat Speel mit in. Ok füngen vele Deerten 
dat Danzen an, toeerst man suutje, aber korte Tiet later 
weern denn all wedder quietschvergnöögt un Höög un 
Leven keem trüch an dat Över vun den Diek. Bi so veel 
Spaaß weer dat keen Wunner, dat dat Fest de ganze 
Nacht anduern de. Poor Deerten harrn sick eerst in de 
fröhen Morgenstünn op’n Padd to ehr schönste Steed in 
Hamborg maakt.

Öber düsse Nacht vun den 826. Habengeboortsdag warrt 
ok hüüt noch veel vertellt, denn so eene schöne Fier, de 
de Deerten tosamen beleevt harrn, de vergitt so gau 
keeneen. Dormit dat so blifft, gifft dat vun düsse Nacht 
een lütt Book, dat nöömt sick „TATZEN, KRALLEN, PFOTEN 
— De schönsten Steden vun Hamborg”. Nu kann jeedeen 
Tourist, de velen niegen Lüüd in de Stadt un ok de velen 
Deerten sick öber düsse schönen Steden sülven kunnig 
maken.


