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189 km
Med sporvogn
gennem Berlin

langt er sporvognsnettet i Berlin. Det har 377 stoppesteder og 22 linjer.
167 millioner passagerer kører med sporvognene hvert år.

Storby: Linje 68 i Berlin er kåret som
en af verdens smukkeste sporvognslinjer. Det er 15 km tur gennem Berlins østlige forstæder, forbi historiske
monumenter og ud i naturen.
køreferie

Jens Malling
rejseliv@berlingske.dk
I modsætning til i Vestberlin, som i 1967 lukkede og
slukkede for sporvognstrafikken, har magthaverne i det tidligere Østberlin
ikke nedlagt sporvognene.
Derfor har indbyggerne i denne del af byen stadig glæde af
den elegante form for offentlig transport. I den historiske
bydel Köpenick mødes et
væld af linjer, som man skal
være lokal for at kunne holde
rede i. De solgule vogne begiver sig ind i brostensbelagte
gyder, hviner i svingene og
forsvinder mod ukendte destinationer.
En af dem har nummer 68.
Den er for nylig blevet kåret
til en af verdens ti smukkeste
sporvognslinjer af magasinet
National Geographic.
Blot få minutter efter
indstigning på Köpenick SBahn-station smyger 68eren
sig over floden Spree og ind

i hjertet af Köpenicks gamle
bykerne. Strategisk smart
placeret, hvor floden deler
sig, lå her oprindeligt en middelalderfæstning. Nu flankerer 1800-tals ejendomme de
smalle stræder.

OL i 1936
Sporvognen knager og giver
sig i en skarp kurve.
Med god udsigt fra GT6Nerens komfortable sæder fortsætter turen forbi kurfyrst
Friedrich den Tredjes barokslot, hen over endnu en bro og
ned ad Grünauer Straße langs
bifloden Dahme.
Sporene buer ind på glemte alleer, fører forbi forladte
DDR-fabrikker.
For hvert stoppested er det
som om, de leder længere og
længere bagud i Tysklands
tyvende århundrede. Var det
lige en Wartburg eller Trabant, som kørte forbi?
Ude ved Regattastraße når
sporvognen helt tilbage til
1936 – året, hvor det Tredje
Rige afholdt de Olympiske
Lege i Berlin. Her ved bredden

opførte nazisterne faciliterer, så 75.000 tilskuere kunne
følge konkurrencen i roning.
Fra deres pladser fulgte Adolf
Hitler og Hermann Göring
opmærksomt med, da startskuddet lød.
68eren passerer kort forbi
en af tribunerne. Derefter
forsvinder den ind i en skov.
På den lange strækning mellem træerne kan sporvognschauffør Gabriele Meuter tale
uforstyrret.
– Nummer 68 her er langt
roligere at køre sammenlignet med andre linjer længere
inde i Berlin. Der er trafikken
tættere, og man skal være
mere opmærksom, siger hun
fra sædet mellem de mange
farvestrålende knapper og
håndtag.

Slut ved fiskerlejet
Hun har kørt 68eren hver dag
de sidste 20 år.
– Det er dejligt at komme
lidt ud af byen. Jeg nyder især
stykket her, hvor vandet ligger på den ene side og skoven
på den anden.

Sporvognen har tilbagelagt 15 kilometer, da den efter
knapt en halv time ankommer til endestationen i AltSchmöckwitz – et fiskerleje,
der ligger på en lille halvø.
Her kan man slutte udflugten med en tysk klassiker
som schnitzel, sauerkraut eller currywurst, og bagefter
snuppe en dukkert i søen.
Eller bare nyde udsigten
til sejlskibene ude på vandet,
inden man hopper på 68eren
retur til centrum.

RejseINFO
●● linje 68
Hvordan: Sporvognen afgår fra Köpenick S-Bahn Station. Tag
den i retning mod AltSchmöckwitz. Hop evt.
af og på undervejs.
Pris: Cirka 20 kr. Billetten gælder i to timer og
kan bruges i al offentlig
transport i Berlin.
Info: visitberlin.de

Alle sporvognslinjer i Berlin, pånær to korte strækninger, kører
udelukkende i den østlige del af
byen. Foto: Jens Malling
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Kol reklare ophold

billigt og nemt

Jylland

|

Forårstilbud ved Århus
Hotel Årslev Kro
2 overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x 2 retters menu/buffet
2 x aftenkaffe med sødt
Gratis parkering

550 spændende hoteller og
lejligheder i hele Europa

Vorarlberg

Luksuriøst ophold i berømte Lech
TIL 31%
SPAR OP

699,Miljøtillæg 45 DKK / døgn

Ankomst: Indtil 13.08.14 | Sæsontillæg fra kr. 40 / døgn

Hotel Sonnenburg
4 overnatninger m. morgenbuffet
1 x velkomstdrink
4 x 5-retters menu
Adgang til wellness og biograf
Inklusiv Lech aktivkort

TIL 623,SPAR OP

2.299,-

Ankomst: 12.07.14 - 22.07.14 | Ankomst resten af året mod tillæg
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Lækker wellnessafdeling med
bl.a. saunazone med fem
forskellige typer saunaer, is- og
saltgrotte mm. Den hyggelige
by Zielona Gora har mange
grønne områder og historiske
bygninger

Velkommen til den friske
bjergluft, hvor I kan tage på
vandreture i naturen eller nyde
hotellets spaområde, den lækre
mad eller tage på udflugter i
området

Tag en tur til Hotel Årslev Kro
og bo i en lille hyggelig by, kun
10 km. fra Århus. I Århus og
omegn venter mange
oplevelser på jer
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Det sydlige Polen

Wellness i vinområde
Hotel Dana SPA
2 overnatninger
2 x morgenbuffet
2 x 2 retters menu
Gratis parkering og internet
Adgang til wellnessafdeling
Ankomst: Indtil 30.12.14

TIL 146,SPAR OP

889,-
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