2017 Petrat´s On Tour i Berlin.
Kun lige kommet godt hjem,
efter en fantastisk dejlig tur til
Madeira, så glæder vi os til
næste kapitel for ”Petrat´s On
Tour”, vi har nemlig været inde
på Booking.com og bestilt 3
overnatninger på Hotel Hansablick. Karin går til genoptræning, mandag og onsdag, efter
hun brækkede skulderen, derfor bliver det ikke rigtig til ture
med campingvognen her i forsommeren. Så derfor kunne
det lige passe med en forlænget weekend i Berlin, som er
en by vi holder meget af, og
aldrig får nok af. Vi har ikke
forberedt os på at skulle noget
særligt, så vi lader inspirationen komme over os undervejs.
Med et 2 Tages Card til busser,
U-Bahn og tog, så ligger Berlin
og omegn åben for os. 

Ferieturen 2017

Torsdag, den 8. juni 2017:
Godt udhvilet efter en god nats søvn, stod vi op kl. 07.00. Karin havde stillet vækkeuret, så vi
kunne komme op og få en tallerken Yoghurt, inden Karin skulle være til genoptræning kl. 08.30,
og jeg skulle køre Chico til Haderslev. Chico og jeg kørte af sted kl.08.00, og efter et kort stop ved
Madeskov rundkørsel, for at få telefonen koblet på bilens anlæg, fortsatte vi over Alssundbroen og
ad Sønderborg Motorvejen mod Kliplev. Her drejede vi ind på Sønderjyske Motorvej, som vi fulgte
til Hammelev afkørslen, hvor vi drejede ind mod Haderslev, forbi
politistationen, og frem til Kortegade 1, hvor Marilena og Kasper
bor, i hvert fald lidt tid endnu, for de flytter til ny adresse i Haderslev fra 1. juli. Nå, jeg fik parkeret, og Chico blev lukket ud af
sin transporter, og straks stod han fremme ved døren ind til opgangen, hurtigt op ad trappen og stillede sig foran døren hvor
Kasper tog imod. Efter lidt snak med Kasper og lidt hjælp med
en skabslåge, kunne jeg kører tilbage mod Nordborg, hvor Karin
Undervejs
ventede. Da jeg kom til Sønderborg, fik jeg tanket bilen med
diesel, så den var klar til turen, og da jeg kom hjem havde Karin lavet kaffe og smurt et par ostemadder. Efter vi havde
drukket kaffen, blev bilen pakket og vi var klar til at tage af
sted. I 18 °C med skyer og sol, kunne vil kl. 10.45 køre ned ad
H. C. Ørsteds Vej med kurs mod Berlin. Lidt før vi kørte over
grænsen til Tyskland, begyndte det at regne, og det holdt først
op da vi var kommet over Kieler Kanalen ved Rendsburg. Ved
Neumünster Süd drejede vi væk fra Autobahnen, kl. 12.25 i 15
°C, og tog B205 mod Bad Segeberg, hvor vi kom på A21 og
Frokost i det grønne
senere ca. 20 km på B404, inden vi kunne dreje ind på Autobahnen mod Berlin. Kl. 13.20 var vi på rette spor, de sidste 252 km, mod Berlin på A24. Karin ”skulle vaske hænder”, så kl. 13.35, drejede vi ind på Raststätte
Gudow, som er den Vesttyske side af den gamle grænseovergang mellem Vest- og Østtyskland. Senere kørte vi ved Wittenburg, forbi et stort fabriksanlæg for Dr. Ötker og lige efter en
Snowdome, hvor man kan stå på ski hele året rundt. Fremme
ved Rasthof Stolpe var det tid til lidt frokost, så vi drejede ind og
fandt en ledig bænk, hvor vi kl. 14.10 kunne nyde vore Laksemadder i 17 °C og en smule sol. Efter et kvarters tid gik det videre mod Berlin og fremme ved Berliner Ring tog vi A10 nord
Tunnel under Tegel

om Berlin, indtil vi kom frem til A111, som går ind midt i Berlin. Vi kørte forbi Tegel lufthavn, og
gennem grønne områder, og snart skulle vi dreje ind i Berlin, hvor vi kørte gennem Alt Moabit og
over Hansabrücke, inden vi drejede mod højre et par gange og ned ad Flotowstrasse, hvor vi kl.
16.00 parkerede med et lille anlæg imellem bilen og floden Spree. I receptionen fik vi udleveret
nøglen til værelse 404, som lå på 3 sal. Lidt ulogisk, men det sætter lide tankevirksomheden i
gang. Værelse 404 var et kæmpe stort hjørneværelse med eftermiddagssolen ind ad det store 4 fløjede vindue, og udsigt ud
over floden Spree, hvor vi kan se udflugtsbådene sejle forbi, inden de lægger til ca. 200 m efter, de er sejlet forbi hotellet. Inden vi slappede lidt af og takkede hinanden for en dejlig tur, ønskede vi hinanden nogle gode dage med en ankomst-øl og en
enkelt skål – ”En lille en”. Senere gik vi en lille tur langs Spree til
Hansabrücke, hvor vi drejede ned mod Siegessäule, som står
midt i en stor rundkørsel inde i Tiergarten. Vi gik gennem tunneKarin foran Siegessäule
len under rundkørslen over til Siegessäule og videre frem mod
S-togs stationen, Tiergarten, hvor vi drejede tilbage mod floden Spree. Vi gik gennem et kvarter
med masser af studenterboliger, og fremme ved Hotellet fik vi taget et foto af hotellet, inden vi
gik op på værelset, for at fortsætte afslapningen, indtil vi beslutter os for, om vi skal finde et sted
at spise, eller nøjes med lidt let. Det endte med, at vi var for trætte efter en lang køretur, og Karin syntes, mit ben havde bedst af at slappe af, så vi fik det, vi havde af spiseligt på værelset, og
jeg fik skrevet lidt, inden vi kl. 21.30 gik i seng.
Dagens Data: 11.497 skridt, og 11 etager.

Fredag, den 9. juni 2017:
Vi vågnede kl. 07.45 og fik gardinerne trukket fra, så vi kunne
nyde den dejlige udsigt ud til Spree og det flotte solskinsvejr. Kl.
08.50 havde vi spist en dejlig morgenbuffet, med alt hvad vi
kunne ønske os, og gik op på værelset, for at gøre klar til dagens mission, en tur til Potsdam. Vi fik købt dagsbilletter til ABC
nettet, og kunne kl. 09.00 begive os ud i det dejlige solskin og
22 °C. Vi gik ned til S-Bahn stationen Tiergarten, som ligger ca.
300 m fra hotellet, her steg vi på S-toget mod Potsdam Hbhf.
Fremme ved Potsdam gik vi gennem indkøbscentret, som er en
Tømmerflåder på Havel ved Potsdam
del af banegården. Et rigtig flot center, som er milevidt flottere
Og større end Borgen. Vi gik nu ad broen over floden Havel og ind i selve Potsdam. Vi havde været i Potsdam før, men aldrig set Park Sanssouci og slottene i parken. Fremme ved Potsdams
”Brandenburger Tor”, drejede vi ind gennem den gamle by med retning mod Grüne Eingang. Vi
var godt nok ikke særlig imponeret, da vi kom ind i parken af side indgangen, Det så lidt trist ud.
Da vi først kom frem til hovedstierne ”fik piben en anden lyd”
for snart lå Lustgarten og Schloss Sanssouci foran os. Slottet
højt placeret med en stor trappe midt for og ”drivhuse” med
Figentræer på hele skråningen og vinranker som hæk. Et flot
syn. Vi gik nu ad Hauptalle til Neues Palais. En lang gåtur gennem parken, men vi kunne nyde køligheden i skyggen fra træerne, nu hvor temperaturen var listet op omkring de 27 °C. Da
vi havde set det store Neues Palais, gik vi ad sidestier tilbage
til Schloss Sanssouci, hvor vi gik forbi det store springvand og
op ad de mange trapper til slottet. Da vi havde nydt udsigten
Schloss Sanssouci
over Lustgarten, gik vi tilbage mod Potsdamer Hbhf, og fremme ved Brandenburger Tor fandt vi et
”listigt sted”, hvor vi delte 2 store glas fadøl. Karin i solen og jeg i skyggen fra parasollerne. Efter
”nydningen” gik vi til Potsdamer Hbhf, hvor vi købte lidt at spise,
inden vi skulle med S-Bahnen tilbage mod Berlin. Vi kørte dog
forbi Tiergarten stationen, hvor vi var stået på om morgenen, og
kørte helt frem til Alexander Platz, hvor vi stod af, og gik ud i de
28 °C med solen, der skinnede fra en stadig skyfri himmel. Vi
gik lidt rundt på pladsen, inden vi satte kursen ned mod Rotes
Rathaus. På vejen fik vi købt et par flasker vand som vi næsten
havde drukket, inden vi var tilbage ved hotellet. Efter vi havde
passeret Rotes Rathaus, gik vi ind gennem Nikolaiviertel og oseKarin foran
de lidt videre i området. Fremme ved Hausvogteiplatz blev vi
Potsdams Brandenburger Tor
enige om at finde tilbage til hotellet. Vi tog U-Bahnen til Alexander Platz, hvor vi skiftede til SBahnen som kørte os til Tiergarten, og efter en kort gåtur til hotellet, kunne vi slappe af på vores

værelse kl. 16.10. Efter en forfriskende øl og et bad kunne vi
slappe af, indtil vi kl. 18.30 gik ud for at få lidt at spise. Vi
havde tidligere spist på en restaurant på Leibniz Strasse, så vi
tog S-Bahnen til Savignyplatz, så vi kunne finde stedet igen.
Det viste sig, at det var lukket, men da vi var gået forbi en
Græsk restaurant en gade før, så satte vi kursen mod Taverna
Akropolis, hvor vi nød en lækker Grillteller med et par glas fadøl til, inden vi sluttede af med en stor Ouzo på husets regning.
Her spiste man rigtig godt, der var venlig betjening og et dejHotel Hansablick
ligt sted, så her kommer vi helt sikkert også en anden gang.
Da vi gik, var vi et smut forbi Das Klo, som lå i nabolaget, men vi fortsatte mod Kurfürstendam,
hvor vi gik et par gader, inden vi drejede ned mod Savignyplatz, hvor vi tog S-Bahnen til Tiergarten, hvor vi stod af. Det var nu begyndt at regne, så vi måtte finde ”de gule Ponchoer” fra Harald
Nyborg frem, så vi, kl. 20.40, kom næste tørre hjem til hotellet, hvor vi slappede af med at læse
og skrive lidt, indtil det blev sengetid.
Dagens data: 26.992 skridt og 18 etager

Lørdag, den 10. juni 2017:
Klokken var 07.15 da jeg stod op og fik mig gjort morgenklar.
Det var 16 °C udenfor, og solen skinnede fra en næsten skyfri
himmel. Karin lå stadig i sin seng, og kunne ikke rigtig blive vågen, men kl. 08.00 vaklede hun ud på badeværelset. Da hun
kom ud igen, var hun helt frisk, og vi kunne gå ned for at få
morgenmad. Efter morgenmaden gik vi op på værelset, hvor vi
kiggede lidt på kortet over Berlin, og blev enige om, hvad det
var vil skulle se i dag. Kl. 09.20 gik vi i 17 °C ned mod S-Bahn
Med Berliner Dom i baggrunden
stationen Tiergarten, hvor vi tog S-toget til Friedrichstrasse,
hvor vi stod af. Vi gik nu ad Friedrichstrasse ned mod Checkpoint Charlie, hvor vi kikkede lidt på
udstillingen om grænseovergangen mellem Øst- og Vestberlin. Vi fulgte det afmærkede forløb af
muren mod vest og forbi området ”Topographie des Terrors” til Stresemannstrasse, hvor vi drejede op mod Potsdamer Platz. Ved Potsdamer Platz besluttede vi os for at gå en runde omkring de
mange stål og glasbygninger ved Linkstrasse og Alte Potsdamer Strasse. Bestemt nogle flotte moderne bygninger, med dyre og moderne lejligheder, men der
mangler nu noget charme. Det er heldigvis sådan ”At nogen
bedst kan lide moderen, og andre bedst kan lide datteren”, og
sådan er det nok også med bygninger. Tilbage på Potsdamer
Platz fortsatte vi ad Ebertstrasse, forbi det store ”Denkmal für
de ermordeten Juden” og frem til Reichstags bygningen, hvor
politiet var massivt til stede. Her stod masser af mennesker i
kø, for at komme ind i bygningen og op i glaskuplen. Først
stod de i kø for at købe billetter, og så i kø for at komme igenTid til en øl ved Reichstag
nem sikkerhedskontrollen. Vi gik over på den anden side af vejen og kl. 11.45, satte vi os i en lille Biergarten, hvor vi delte 2 Berliner Pils, mens Karin nød solen
og den delvise skygge. Efter en times tid fortsatte vi til U-Bahnstation Friedrichstrasse, hvor vi tog
U-Bahnen til Platz der Luftbrücke. Vi gik forbi mindesmærket for
Luftbroen under den kolde krig og afgangsbygningen for den nu
nedlagte lufthavn, Tempelhof. Bygningerne bruges nu til mange
andre formål, og hvad angår lufthavnsarealet, så er der vist stadig stor diskussion om, hvad det skal bruges til. Nogen siger det
virkelig ”splitter Berlinerne”. Efter visitten tog vi U6 modsatte vej
og ved U-Bahnstation Hallescher Tor, skiftede vi over til U1 mod
Ruhleben. Fremme ved Wittenberger Platz stod vi af lige ved siPlatz der Luftbrücke
den af det kæmpestore Varehus, ”KaDeWe”. Vi gik dog over på
den anden side af vejen og fortsatte mod Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche og Kurfürstendam. Længere fremme lå et Karstadt varehus, så vi blev enige om at se, om de ikke havde en
”Lebensmittel” afdeling, så vi kunne købe lidt til at tage med
hjem. Vi fandt det vi ville og gik nu frem til S-Bahn Station
Zoologisher Garten, hvor vi tog S-toget en station frem til Tiergarten. Der var 21 °C og solskin da vi kom ud fra stationen,
så vi gik tværs over vejen og ind i en hyggelig Biergarten, hvor
vi delte 2 Lemke Berlin øl og lidt senere en Currywurst mit
Biergarten: Fortjent øl og Currywurst
Pommes. Da vi havde nydt øllen og vores forsinkede frokost,

gik vi de ca. 300 m til Hotel Hansablick, hvor vi kl. 16.00 kunne slappe af på værelset med at læse
lidt og skrive på beretningen.
Dagens Data: 18.563 skridt, og 9 etager.

Søndag, den 11. juni 2017:
Så var vi fremme ved dagen, hvor vi skulle køre hjem, og hvor
Karin vågnede først og kunne stå op kl. 07.35 til flot solskin fra
en skyfri himmel. Vi fik pakket det sidste og efter dejlig morgenmad, betalte vi € 366 for de 3 overnatninger. Kl. 09.20 kunne vi
i 23 °C starte turen hjemad. Vi kørte ned forbi S-Bahnen og
”Strasse des 17. juni” inden vi drejede mod nord og A111, som
vi fulgte frem til A10, som er Berliner Ring. Fremme ved Autobahn Havelland kørte vi fra Berliner Ring, og over på A24 med
retning mod Hamburg. Vi kørte forbi en ”Skidome” ved WittenSkidome ved Wittenburg
burg og kl. 11.40 kørte vi i 26 °C over ”Innere Deutsche Grenze”
og holdt rast på Rastplatz Gudow, som er den vesttyske del af den gamle grænseovergang fra Øst
til Vest. Efter at ”have vasket hænder” kørte vi videre, og fremme ved B404 drejede vi af og kørte
Senere ind på A21 mod Kiel. Fremme ved Rast Schackendorf,
fik vi tanket, så vi havde diesel nok til hjemturen. (Rasthaus
Schackendorf er i øvrigt kendt for sine kæmpe Schnitzler ”Elephantenohr” til rimelig pris – Kan anbefales hvis man er godt
sulten) Vi kørte videre ad B205 til Neumünster, hvor vi kørte
over på A7, som vi fulgte til den danske grænse, hvor vi kl.
13.55 kunne føle os lidt til grin, over at holde i kø i 23 °C. Vi
fortsatte ad den Sønderjyske Motorvej frem til Hammelev afkørslen, hvor vi drejede af mod Haderslev, hvor Marilena og
Kasper tog imod os sammen med Chico. Efter et par hyggelige
I kø ved grænsen
timer kørte vi hjemad sammen med Chico, og kl. 18.15 kunne vi stille bilen i indkørslen på H C
Ørsteds Vej 17, så vi kunne få bagagen læsset ind, og gøre klar til at fejre Jeannes 30 års fødselsdag dagen efter.

Innere Deutsche Grenze

Kortegade 1, Haderslev

Hygge hos Marilena og Kasper

En dejlig tur var til ende. Vi har haft et dejligt gensyn med mange af de steder, vi har oplevet før,
men har også haft gode nye oplevelser.
Kære Karin, tak for en dejlig tur, som er gået rigtig godt, selv om du har haft en lettere ”handicappet mand med”. (4 sting i venstre fod). Vi har fundet nogle fine og hyggelige spisesteder, hvor
vi gerne kommer igen, og gerne vi anbefale til andre.
TAK for turen.

Sådan erindret – Ejlif S. Petrat-Laursen

”At rejse er at leve”

Citat af H. C. Andersen
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