
Z menoj po mojem mestu. 
 
Po sledeh slavnih osebnosti, ki so  v preteklih stoletjih obiskale Ulm 
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Ulm je v  zlagoma prerasel v veliko mesto, a zmeraj je privlačil številne obiskovalce. 
V srednjem veku je bil vozlišče trgovskih poti. Naše mesto je skozi stoletja doživljalo 
kulturni, ekonomski in politični razcvet. Želimo si prikazati hotele, kjer so prespale 
pomembne osebnosti, ki so obiskale naše mesto. Smo na začetku naše poti. Tu so 
bila včasih mestna vrata Neutor, ki jih danes ni več. Od tu dalje si bomo ogledali 
nekdanjo vojašnico Kienlesberg, kjer je po Ulmski bitki leta 1805 in kasneje po 
kapitulaciji feldmaršala polkovnika Mack-a 20 000 avstrijskih vojakov položilo orožje 
k nogam cesarja Napoleona. Od tam se bomo podali  proti železniški postaji. Pred 
postajo se je nekoč nahajal razkošni hotel Ruski dvor,  ki so ga med drugo svetovno 
vojno porušili. Ta  razkošni hotel so obiskali ameriški  milijarderji kot denimo 
milijarder Vanderbilt, leta 1903. Zdaj pa prihajamo do Hirschstrasse, glavne  ulmske 
ulice. V hiši številka 13 je bil nekoč hotel Golden Stag inn. Tudi ta hotel so porušili 
med drugo svetovno vojno in  tu je leta 1844 prespal nekdanji francoski  predsednik 
vlade Adolphe Thiers,  ki je moral odstopiti zaradi tim. “Orientalne krize”. Zdaj se 
bomo podali h katedrali in tako moramo omeniti razne slavne osebnosti kot denimo 
cesarja Karla V, pa tudi  W. A. Mozarta. Po zmagi v Mühlberški bitki 24. aprila 1547 
je  Karl V  prišel iz Augsburga v Ulm.  V letu 1548 so  15. avgusta v katedrali držali 
slavnostno mašo.  Takrat je Karl V prejel  sveto obhajilo.  Mozart je trikrat obiskal 
Ulm. Prvič 6. julija  1763, ko je Mozartova družina stanovala v hotelu  Beym Golden 
Wheel v Sattlergasse in drugič, ko je pri sedmih  letih igral na orgle v katedrali v 
navzočnosti G. F. Schmahla. Drugič je prišel v Ulm 2. novembra 1766. Naj omenimo 
še, da je leta 1922 Albert Schweitzer tudi obiskal Ulm in zaigral na orgle v ulmski 
katedrali. Zdaj smo se znašli v bližini Mestne hiše.  Leta 1907 je kraljica Charlotte 
Württemberška prispela s  kočijo v Ulm, da bi v Mestni hiši prisostvovala  sprejemu. 
Zdaj prihajamo v bližino novo zgrajene ulmske  sinagoge . V Weinhofbergu nas bo 
pričakala spominska plošča Wallensteinu. Na poti v  Memmingen,  v sredo 29. maja 
1630  je Walenstein prespal v Ulmu v rezidenci aristokratske družine Schad. 
Wallenstein je ostal od 30. maja do oktobra 1630  v Memmingenu in odspustili so ga 
iz službe vrhovnega komandanta cesarjeve vojske. Tri leta kasneje, v soboto 25.  
februarja 1634 so ga ubili v Eger na Češkem. Nedaleč od Herd-Bridge se nahaja 
Ehinger Hof.  Med letom 1543 in 1552 je  cesar Karl V petkrat obiskal Ehinger Hof. 
Njegov sin infant Philipe, kasneje kralj Philipe na poti v Speyer prispel v Gunzburg, 
da prisostvuje  obredu Turnir ribičev na reki Donavi. Zdaj se bomo obrnili proti 
katedrali. Ko stojimo pred katedralo, na levi strani opazimo Rabengasse. Leta 1626 
je Kepler z družino zapustil Linz, bežeč pred proti reformacijo. Tako je prispel v Ulm. 
Tam je zaključil svoje delo, ki ga je tiskal leta 1627. Leto kasneje se je preselil v 
Sagan v Šleziji in tam je delal pri gospodarju Albrechtu von Wallensteinu.   Umrl je 
15. novembra 1630 v Regensburgu. 


