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26. marts – 3. april 2018:
Neumünster - Berlin - Flensburg

Mandag d. 26. marts: Med toget til Neumünster, et jernbanemæssigt knudepunkt, og netop 
denne dag også et politisk knudepunkt. Jeg overnattede naturligvis på hotel. En vis Herr Carles 
Puigdemont fra Catalnien overnatede i byens fængsel. Den efterlyste Puigdemont var kørt fra 
Finland gennem Sverige og Danmark, men blev – pudsigt nok – først pågrebet, da han havde 
passeret den dansk-tyske grænse. Nu blev han så en sag for myndighederne i Slesvig-Holsten. 
Jeg nåede da en lille tur i et butikscenter med både Hugendubel og MediaMarkt, men lod mig ikke 
friste over evne ved denne lejlighed. Park Hotel var OK, og byen virker hyggelig og fortjener et 
rigtigt besøg senere – ligesom Rendsburg. 

Tirsdag d. 27. marts: Turen gik videre mod Berlin – med skift i Hamburg – og så ellers express 
til hovedstaden. Jeg havde valgt Hotel Amano Grand Central, tæt på Hauptbahnhof; det er OK, 
men af den 'sterile', kedelige, moderne type. Næste gang må jeg finde et hotel med mere lokal-
kolorit. Jeg holder meget af sporvognene, og det fine er, at sporvognene, som primært kører i  Øst-
Berlin, også går til Hauptbahnhof. M5 og M10 kører fra Hauptbahnhof. Det er nemt at skifte til 
M12 ved Nordbahnhof og til M1 i Kastanienallée. Hackesche Markt og Alexanderplatz er andre 
knudepunkter for sporvognslinjerne. 
Min første udflugt gik til Zionskvarteret og Kastanienallée, som jeg vendte tilbage til flere gange. 
Jeg stod af ved Zionskirche, frygtelig forfalden, især indvendig, men en berømt kirke: Teologen 
og modstandsmanden Dietrich Bonhoefer var aktiv her fra 1931, og han mindes med en statue og to
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væg-tavler. Han blev henrettet i KZ-lejren Flossen-
bürg 5. april 1945. I 1980erne blev kirkens kælder et
mødested for den tids modstandsfolk. STASI mødte
flere gange op og arresterede  nogle af deltagerne,
men da dette fik mere omtale i de vestlige medier,
blev de arresterede løsladt, og så mødtes flere og flere oppositionelle i kirken. Bonhoeffers sentens 
– "Erinnerung wird zur Kraft der Gegenwart" – fik igen fuld værdi. Kirkens ydre forfald synes at 
afspejle kirkelivets svaghed i dise år, men kirken var dog åben, og der blev holdt gudstjenester. 
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Med M1 nåede jeg ind til Friedrichstraße og Dussmann – den fantastiske flere etagers store butik 
med utallige bøger og mange DVD/Bluray'er. Jeg slap ud med et mindre køb: 1 DVD og 4 bøger. 
Jeg vendte tilbage til Zionskvarteret og spiste aftensmad på Restaurant Ausspanne, Kastanienallee 
65. Den er en del af Hotel Kastanienhof; noget dyrt, men god mad: steak, øl og skovbærdessert. Der
blev talt dansk blandt gæsterne; det er et kvartér, hvor mange danskere har slået sig ned, da det 
endnu var billigt at købe lejligheder i Berlin.

Onsdag d. 28. marts: 
Morgenmad på hyggeligt bageri, Invalidenstraße. Jeg opsøgte igen kirker i Østberlin, men flere var 
enten lukket midlertidigt eller lukket permanent. Førnævnte Zionskirche indgår i sognet Weinberg 
med St. Elisabeth-Kirche, Golgatha Kirche og Sophienkirche i området mellem Invalidenstraße og 
Oranienburgerstraße. 
Gethsemanekirche nær Schönhauserallée var åben. I 1989 samledes dele af oppositionen til DDR-
regimet også her. Kirken er i dag en del af det meget aktive Prenzlauer Berg Nord sogn med Elias 
Kirche, Paul Gerhardt Kirche og Segen Kirche. 
Besøg hos Jokers boghandelen og 2 bøger købt. Frokost på fransk restaurant ved Rosenthaler Platz:
kartoffelgratin og en Krombacher øl. Aftensmad på Grand Rocka, Am Zwirngraben 6-7 ved 
Hackescher Markt: Kalbsleber Berliner Art og en Lützow Bier vom Fass.

Torsdag d. 29. marts: 
Morgenmad på hyggeligt fransk bageri, Invalidenstraße. Derefter
besøgte jeg Unter den Linden-området med bl.a. Forum Willy
Brandt Berlin. Det er faktisk mere righoldigt end huset i Lübeck,
mange interessante dokumenter, og jeg gik derfra bevæget over,
hvad denne mand formåede – og hvad han blev udsat for. 
Jeg kom forbi ZDF Hauptstadtstudio og Brandenburger Tor. Jeg
finder holocaustmindet forkert: De anonymiserende stenblokke er
som at give tilintetgørelsen ret. Nej, det var unikke mennesker, der
blev dræbt. Middagsmad i den dyre ende på Block House, Karl
Liebknecht Straße 7: filet med grøntsager. Om eftermiddagen
besøgte jeg Bornholmer Straße, mindested for DDR-diktaturet. En
Volkspolizei-bil ved Ost-West Café. En kage med indhold: Aspire
to inspire before we expire. På vej 'hjem' så jeg publikum
strømme til Friedrichstadt Palast og Deutsches Theater.
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Fredag
d. 30. marts:

Udflugt uden for
Zone A, altså Zone B,
nemlig Weißensee
og Pankow, 
kvarteret med den
idylliske 'hvide' sø,
kendt fra TV-serien. 
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I området ligger Caligariplatz med – naturligvis – en biograf, det jødiske Waisenhaus, Martin 
Niemöller Platz, køreskole med pudsig plakat og Alt Pfarr Kirche, som ligger i 'øen' midt i Breite 
Straße. På denne Langfredag nåede jeg at deltage i den igangværende tidlige vesper.

Middagsmad på Berliner Kartoffelhaus, Karl Liebknecht Straße 9: Schweineschnitzel. 

Derefter Postdamer Platz: Billy Wilder Café var væk, erstattet af noget multikulti helsepræget 
noget, ufff. Jeg hentede brochurer på Filmmuseet. 
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Modstandspæsten Martin Niemöller mindes med denne
plads (øverste billede). 
På Niemöller pladsen lå køreskolen med den sjove plakat
(billedet til højre). 
Alte Pfarr Kirche bag træerne på 'øen' midt i Breite Straße.
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Påskelørdag d. 31. marts:  
Udflugt til Vestberlin med bus via Moabit. En herlig stund på Einstein Café nær Bahnhof Zoo, kaffe
og brød, og avis – Berliner Morgenpost. Tyskerne har mange gode aviser. 
Ved Gedächtniskirche ligger blomster for terrorofrene i december 2016. Her nævnes enkelte af de 
omkomne ved navn. Det er modsat holocaust-stenene ved Brandenburger Tor, og det er den rette 
måde at mindes ofre på: For nazisterne havde ofrene intet navn, højst et nummer, og for de 
'moderne' terrorister var ofrene ukendte og navnløse. Men for os, for den erindrende 
menneskehed, skal de huskes ved navn !!

Jeg var ikke i humør til mere i Vestberlin og vendte tilbage til Østberlin – og Weinberg kvarteret. 
Rejsens dårligste middag på Café Sauerkraut, Weinbergsweg 25, Berlin: Schnitzel von Kalb, mindre
kød, mere friture. Ufffff. 
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Påskedag, søndag d. 1. april:  
Tog fra Berlin til Flensburg. Omstigning i Hamburg. Frokost hos Nagel: Schnitzel Meerrettich, dvs. 
en almindelig schnitzel men i peberrodssovs og med nogle grøntssager.

Anden Påskedag, mandag d. 2. april:
Flensburg. Gudstjeneste i den danske kirke ved afgående provst Viggo Jacobsen. Påskemiddag på 
Café Central: Putenroulade og Eis mit Heiss. Kalkunen var en anelse tør, men desserten var super. 

  

Flensburg ligner sig selv – og virker efterhånden helt hjemlig. 

En dejlig påskeferie, hvor jeg oplevede mangt og meget – uden at stresse – og kun en enkelt dag var
vejret dårligt = regnfuldt. Men forår og forårsvarmt var det ikke. Hjemrejse tirsdag d. 3. april. 
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