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Marts 2015: Ferie og festival i Schweiz 
– hjemrejse via Tyskland 
 
 
Fredag d. 18/3 kl. 11: Jeg rejste med Swiss-fly LX 1287 København-Genève, economy 
class, 529 kr. inklusive afgifter. Selv om det var econmy class, fik vi en sandwich og en 
juice. Det var billigt – og til tiden – et første indtryk af schweizisk effektivitet og service. I 
lufthavnen i Genève dukkede bagagen hurtigt op, og ved udgangen fra bagagehallen var 
der mulighed for at trække en gratis togbillet til Genève centrum – eneste krav: At man 
kunne fremvise aktuel flybillet.  
Jeg havde bestilt hotel i nærheden af hovedbanegården, nemlig Best Western Hotel 
Strasbourg i Rue Pradier. Dyrt, men også pænt hotel med god service, inkl. dagskort til 
nærtrafikken. Fra et konference-besøg for mange år siden kunne jeg godt huske ’muren’, 
dvs. reformationsmonumentet, som ligger over for den store universitetspark, hvor unge 
mødre elsker at gå rundt med deres små børn.  
 

 
 
Der er en fin udsigt over pladsen oppe fra Place du Bourg. I området er der hyggelige 
cafeer og bænke, hvorfra man kan sidde og nyde folkelivet – eller læse en avis.  
 

 



 
-2- 

 
 

Højdeforskellene medfører anstrengende spadsereture, 
men så kan man blive nede ved Genève-søen, Lac 
Léman, med skibe, både og stort springvand. En fin 
solbeskinnet dag. 
 
Lørdag d. 19/3: Med tog (CFF) Genève-Vevey, dvs. en 
syd-nord-rute langs Lac Léman fra syd til nord – den 
schweiziske riviera. Der var dis på sø-siden, men til den 
anden side var der en fantastisk udsigt mod bjergene og 
de imponerende vinmarker især på strækningen fra 
Lausanne til Vevey.  
Med lidt besvær fandt jeg Hotel Les Négociants, som 
deler hus med en populær, støjende restaurant, men 
hotellet ligger fint i centrum nær Grande Place. Ned 
mod søen ligger Square Charlie Chaplin med en 
mindeplade og statue.  
Dette er byen, hvor Oona og Charles Chaplin slog 
sig ned i 1953, hvor de overtog Manoir de Ban, et stort 
herresæde med 14 hektar jord. Det ligger et stykke nord 
for Vevey i Corsier sur Vevey. Jeg var der ikke, men her 
planlægges og bygges for tiden et Chaplin-museum, 
så er der noget at komme efter en anden gang. 
En pæn lang spadseretur i Vevey, hvor det sidste stykke 
var stejlt op ad bakke, førte mig til den lille kirkegård 
med både Chaplins og James Masons gravsteder, 
som ligger tæt på hinanden. (Se også næste side.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Restaurant Les Trois Sifflets 
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Jeg spiste to gange på restauranten Les trois sifflets. Hyggeligt lille sted med masser af 
mennesker og et charmerende, underholdende personale. Hver gang den forfærdelige 
schweiziske nationel-ret oste-fondu blev serveret (brød vendt i en gryde med varm, 
flydende ost), kom to tjenere med uniformskasketter på og én af dem med en kæmpe 
peberkværn (se billedet ovenfor) – alt sammen til højlydt marchmusik.  
 På andendagen besøgte jeg nærliggende Montreux, kendt for jazz og 
melodigrandprix. Det er endnu smukkere by end Vevey. Strandpromenaden er bare så 
velplejet! Der var nok at se på: Jakobsstigen, Edens have – og Freddie Mercury. Søen, 
bjergene, den schweiziske riviera – jeg følte mig tæt på Paradis: Hvad du vil mere? 
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Mandag d. 21/3: Afsked med 
Vevey og tog til Fribourg – med 
skift i Lausanne. Jeg skulle jo til 
filmfestival – som medlem af en lille 
kirkelig jury på fire medlemmer (se 
Kirke og Film). Med besvær fandt jeg 
festivalhotellet, Hotel NH, centralt i 
byen og tæt på gl. banegårdsbygning, 
hvor festivalens sekretariat boede, og 
hvor vi kunne spise både middag og 
aften – for udleverede spisebilletter. 
Fin ordning. 
Der var god tid til at se byen, for der 
var ikke film om formiddagen: Man 
ville ikke lokke byens unge til at 
pjække fra skolen. En aften, da tre af 
os i den lille kirkelige jury trængte til 
en god øl, oplevede vi, at byen tager 
lukke- og serveringstider alvorligt. 
Mange vil kalde det gammeldags og  
moralistisk, men man kunne vel 
også kalde det hensynsfuldt…! 
 

 
À propos Vevey og Chaplin: Geraldine Chaplin (f. 
1944) gæstede festivalen, men jeg så hende desværre 
ikke ’live’.  Endnu en Chaplin forbindelse viste sig under 
udflugten for jurymedlemmer og gæster. Turen gik op i 
bjergene sydøst for Fribourg; i bjergbyen Gruyères blev 
et hus udpeget – det har været i Chaplin-familiens eje. 
Bussen kørte opad; da den ikke kunne længere, fortsatte 
turen op ad en bjergside med en tov-bane og det sidste 
stykke til bjergtinden med svæve-bane, begge meget 
moderne af slagsen. På toppen var der kun plads til en 
ski-station og en restaurant. På restauranten valgte jeg 
den anden schweiziske nationalret, rösti (kartoffel-ret).  
 
Fribourg har ca. 37.500 indbyggere og er hovedstad i 
kantonen Fribourg. Der er adskillige uddannelses-

institutioner, inkl. universitet, og et dagblad: La Liberté. De to lokale jurymedlemmer var 
vandreglade mennesker, og jeg mistede hurtigt pusten, men det var interessant at høre 
dem fortælle om deres land: om forskelle mellem kantoner – også økonomisk; om offentlig 
service, som fungerer; om rigtige posthuse, der har åbent hele dagen; om busser og tog, der 
passer sammen, og de, der bor på landet, kan også komme hjem. Tendens til udtynding af 
landbefolkningen, butikslukninger osv., jo, men ikke så graverende som hos os. 
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De berømte eller berygtede kuk-kuk-ure så jeg næsten ikke på denne del af rejsen, men 
først i Bern og Zürüch, dvs. det er en kultur-ting som ikke så meget er særligt schweizisk, 
men noget fælles for et lille tysk-talende område af Schweiz og Sydtyskland. 
Tirsdag d. 24/3, styrtede en Airbusmaskine ligesom den, jeg fløj med til Genève, ned i de 
franske alper. Alle 150 mennesker ombord omkom. Flyet var på vej fra Barcelona mod 
Düsseldorf. Siden viste det sig, at co-piloten var psykisk syg og havde forårsaget styrtet. 
Alligevel: Det fremmer ikke min lyst til at rejse pr. fly. 
 
Palmesøndag, 29/3: Tog Fribourg-Bern og indlogering på 
Best Western Hotel Bern, som ligger i Zeughausgasse ca. 5 min. 
fra banegården nær den franske kirke og knudepunktet 
Kornhausplatz. Jeg blev hurtigt glad for byen Bern og dens 
sporvogne. Zytgloggeturm – med klokkespil kl. 12 – pryder 
midtbyen; der er ellers ikke så mange ’fine steder’, men bare 
rigtig hyggeligt.  
 

 
 
Bern rivaliserer med Berlin om at være bjørnenes by, men Bern har en rigtig bjørnegrav, 
hvor man kan se lyslevende bjørne gå omkring: over Nydeggbrücke ved Aare-floden. Om 
aftenen spiste jeg med Hans Hodel, pens. præst og nuværende jurykoordinator i Interfilm, 
på Casino – en pæn restaurant, hvis personale kendte Herr Hodel udmærket.  
 
 
Mandag d. 30/3: Tog Bern-Zürich og indlogering på Hotel 
Arlette, lige over broen fra banegården, uden så mange 
faciliteter, men hyggelig. Byen fejrer reformatoren Zwingli, øh, 
ham jeg skal vist lige have repeteret…. Den gamle bymidte er 
pæn, ikke så hyggelig som Bern, men flot udsigt ved søen.  
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Tirsdag d. 31. marts: Tog fra Zürich til Mercedesbyen Stuttgart, og det var en fin tur. 
Banen går gennem flere højdedrag med flot udsigt. Stormen Niklas skabte problemer: Et 
træ lå på tværs. 30 min. forsinket ankom jeg på Stuttgart Hauptbahnhof – præget af 
byggerod. Det er svært at se behovet for den omdiskuterede, nye underjordiske station. 

 

 
 
Lige fra ankomsten havde jeg en klar oplevelse af at være kommet et niveau ned socialt set. 
Et bybillede med snavs og rod i gaderne, tiggere, tyrkere og andre fremmede. Det var jeg 
ikke vant fra Schweiz. Mit hotel var Hotel Novum Rieker på et hjørne af banegårdspladsen, 
og her var der også rod, så jeg måtte skifte værelse. Det både blæste og regnede det meste 
af min tid i Stuttgart, så jeg fik aldrig rigtig et godt indtryk af byen. Den bedste stund var 
en morgenandagt i den moderne St. Eberhard Domkirche (romersk-katolsk naturligvis). 
 
Skærtorsdag-Langfredag, d. 2/4-3/4: Tog fra Stuttgart til Nürnberg. Jeg indlogerede 
mig på det moderne, men småkedelige InterCity hotel i en gade ved hovedbanegårdens 
side-udgang. Til gengæld blev jeg glad for byen Nürnberg; jeg gik rundt i den pæne 
midtby, indrammet af den genopførte gamle bymur. Jeg var ude ved det store Reichstage-
område, til gengæld en ubehagelig oplevelse pga. det, der skete her i nazi-tiden. 
Retsbygningen, hvor de berømte processer foregik, var lukket pga. helligdagene.  
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Fordums nazi-terror og politiske kamp var markeret flere 
steder med mindestene og med plaketter f.eks. på SPD-
hovedkvarteret Karl Brüger Haus. 

 
 
Påskelørd.-påskedag, 4/4-5/4: 
Tog Nürnberg-Berlin og indlogering 
på InterCity Hauptbahnof, meget 
moderne – og kedeligt. Man kalder 
vist også området Skyscrapercity. 
Men ellers var det skønt at gense 
Berlin. På vej til Dussmann, Das 
Kulturkaufhaus, ved Friedrichstraße 
 

Station, lod jeg mig lokke til en 
italiensk restaurant om hjørnet. 
Med besvær fandt jeg stedet, hvor 
fordums førerbunker lå – nær en 
cykeludlejning og Reichstag. Der er et 
manende skilt (her set fra bagsiden). 
Frygten for, at stedet skal blive et 
nazi-samlingspunkt, er stor, men 
alligevel: Man kan ikke fjerne alle 
historiens uhyrligheder, og bunkeren 
var der jo. 
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Påskedag deltog jeg i påskehøjmessen i Berliner Dom 
sammen med flere hundreder andre. Så tog jeg endnu en gang 
den dejlige tur med Bus 100 til Bahnhof Zoo. Bavaria i Europa 
Center holdt påskelukket, så påskefrokosten blev indtaget i 
Kartoffelkiste samme sted. Det var i selskab med adskillige 
andre, især familier, nogle med tre generationer.  
Retur til Østberlin med bus 200 – herligt at der nu er både 
100 og 200 på tværs af byen. Jeg tog hele turen gennem 
Friedrichshain til 200’s endestation.  
Tilbage til Alexanderplatz, hvor der var et herligt Leben med 
alskens boder, karruseller m.v. og sæsonens sidste Glühwein? 
To musikere gjorde et OK forsøg på at genoplive Creedence 
Clearwater Revival.  
Jeg benyttede sporvogn 5 fra Alexanderplatz via Hackischer 
Markt og Oranienburg til Hauptbahnhof. Kvarteret er nyt for 
mig, men hyggeligt. I Oranienburger Straße ligger den 
genopførte synagoge – og diverse restauranter m.v.. 
 

 
 
Den genopførte synagoge, Oranienburger Straße 
28-30. Ned.: Alexanderplatz med børn i bolde 

 
 
Anden påskedag, d. 6. april: Tog Berlin Hauptbahnhof-København. Overfyldt 
påskehjemrejsetog. Jeg skulle virkelig have taget en dag eller to mere i Berlin, så meget 
mere som jeg ikke fik set eller genset visse steder, f.eks. Nikolaiviertel, Gendarmenmarkt, 
osv.. Jeg havde ikke fået efterforsket beliggenheden nærmere for et par mindesteder, bl.a. 
den legendariske TV-quiz-show-vært Hans Rosenthal.  


