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Vik 
här

Fler guider på nätet

www.berlin-tourist-information.de 
Allt förstagångsturisten behöver veta om hur man 
gör vad i Berlin finns här. 

www.berlinerfernsehturm.de 
Tv-tornet mitt på Alexanderplatz mäter 365 meter 
och är ett sällsynt skådat exempel av kommunist-
fallos. Information om tornet och dess historia hit-
tar du på hemsidan.

www.zitty.de & www.tip-berlin.de
Motsvarigheten till Time Out i London eller New 
York stavas i Berlin Zitty eller Tip. Tidningarna kom-
mer ut varannan vecka och allt som har med nöje 
står att läsa här. På hemsidan kan du söka restau-
ranger, konserter, aktuella biofilmer och så vidare.

www.swedenabroad.com/berlin 
Svenska ambassaden i Berlins hemsida. Om du 
mot förmodan skulle hamna i svårigheter kan du 
hitta viktiga kontaktuppgifter här.

www.all-berlin-apartments.com
En av alla de sajter som förmedlar lägenheter till 
turister. Stanna en helg eller flera veckor. Ofta ett 
prisvärt alternativ jämfört med hotell.

5 x sajter

Nödsituation 
Polis: 110, brandkår: 112.

Ringa hit och hem 
Tyskland har landsnummer +49, 
Berlin det lokala förvalet 030. 
Precis som när man ringer Sve-
rige från Tyskland försvinner nol-
lan i riktnumret, alltså slår man 

+4930 följt av numret i fråga.

Turistinformation 
Tel: +49 (0)30 250025 och lig-
ger på Am Karlsbad 11. U-bahn: 
Potsdamer Platz.

Taxi 
Billig, snabb och pålitlig taxi hit-

tar du på tel: +49 (0)800 222 
22 55 (Würfel-funk), +49 (0)30 
69022 (Taxi Funk) och +49 (0)30 
251026 (Funk Taxi).

Ambassad  
Svenska ambassaden i Berlin har 
tel: +49 (0)30 505060 och ligger 
på Rauchstrasse 1 i Tiergarten.

5 x telefonnummer

BERLIN
✔ Stadsdelar
✔ Sevärdheter
✔ Boende

✔ Kultur & konst
✔ Barer & klubbar
✔ Restauranger

✔ Loppmarknader
✔ För barn
✔ Praktiska fakta
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Historien kom, gick förbi och kvar lämna-
des ett nytt Berlin. I dag snackar få berli-
nare om murar, kalla krig och internatio-

nella luftbroar. 
Och hade det inte varit för oss turister så hade 
nog många lyckats glömma bort det helt och hål-
let. Nu är det uteliv, shopping och världens lug-
naste huvudstad som lockar besökare. 
Första gången jag kom till Berlin, för dryga tio 
år sedan, var det ett måste att se allt. Checkpoint 
Charlie, murens gång genom berlinarnas hem, Bo-
wies gamla kvarter och Brandenburger Tor och 
alldeles för mycket därtill. 
Så det första jag lärde mig var att det inte går 

att se allt, så kom tillbaka eller nöj dig med det du 
hinner. Det brukar räcka.

Text: Per Ek, uppdaterad av Maria Karlsson april 2009
guider@aftonbladet.se
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redaktion

Flyg 
SAS, Lufthansa och Air Berlin 
flyger dagligen från både Arlan-
da och Kastrup till Berlin-Tegel. 
German Wings är ett bra lågpris-
bolag men allra billigast brukar 
Ryanair vara, ofta finns resor för 
under 500 kronor tur och retur.
S www.destination.se
S www.ryanair.se
 
Transfer 
Efter att Tempelhof lade ner 
verksamheten hösten 2008 har 
Berlin numera två flygplatser: Te-
gel (TLX) och Schönefeld (SXF). 
Från båda två går det utmärkt 
att nå centrum med kollektiva 
färdmedel.

Från Tegel (som ligger 7 km 
norr om centrum) tar man buss 
X9 eller 109 mot Zoo Bahnhof i 
Västberlin eller TXL JetExpress 
till Alexanderplatz. Det går också 
att ta buss 128 till tunnelbanes-
tationen Osloer Strasse.

Från Schönefeld (som ligger 
18 km sydost om centrum) åker 
man bäst S-bahn (pendeltåg) 
mot Alexanderplatz och Zoolo-
gischer Garten. Eller ta buss 171 
till Rudow och vidare med tun-
nelbanan. Ingen av resorna tar 
längre än 40 minuter. En biljett 
kostar bara 2,10 euro, en guda-
gåva om man jämför med flyg-
buss eller Arlanda Express. Med 
taxi får du räkna med minst 15 
euro från Tegel och från 25 euro 
från Schönefeld.
S www.berlin-airport.de

Buss 
Från Köpenhamn åker du med 
Gråhundbuss som är det bästa 
alternativet. För cirka 400 kronor 
kommer du till Berlin på sex tim-
mar. Avgår dagligen från gatan 
bakom centralstationen och 
biljetten löser du av chauffören. 
Buss 999 från Malmö ansluter.
S www.graahundbus.dk 

Från Stockholm kan du åka 
med Eurolines till Berlin flera 
gånger i veckan. Biljetten kostar 
cirka 720 kronor och resan tar 17 
timmar.
S www.eurolines.se

Från Göteborg går Säfflebus-
sen till Berlin med bussbyte i Kö-
penhamn. Restid 11 timmar, pris 
cirka 600 kronor. 
S www.safflebussen.se

Bussarna stannar i västra Ber-
lin vid ZOB (Zentraler Omnibus 
Bahnhof). Därifrån, efter ett par 
minuters promenad, tar du tun-
nelbanan vid Kaiserdamm (linje 
U2, den röda linjen). Den går 
som ett streck från väst till öst 
och du kommer garanterat landa 
någonstans i närheten av din de-
stination, kanske behövs ytterli-
gare ett byte, men inte mer.

Tåg 
Från Malmö kan du ta nattåget 
varje kväll till Berlin, via färjan 
Trelleborg-Sassnitz. 

Berlin Night Express drivs av 
SJ i samarbete med den privata 
tyska tågoperatören GVG. Biljett 
från 780 kronor. Resan tar nio 

timmar.
S www.berlin-night-express.com

I maj 2006 invigdes Berlins 
nya moderna centralstation Ber-
lin Hauptbahnhof norr om Tierg-
arten, på platsen för den tidigare 
Lehrter bahnhof. Den nya statio-
nen innebar slutet för fjärrtrafi-
ken på Västberlins legendariska 
station Bahnhof Zoo.

Bil 
Det går bra att bila till Berlin, och 
det finns flera olika färjelinjer att 
välja bland.

Från Trelleborg kan du åka till 
Sassnitz (3 tim 45 minuter) eller 
Rostock (5 tim 45 min). Pris för 
alla i bilen från 1 530 kr tur och 
retur (via Sassnitz). Boka i tid un-
der högsäsong.

Du kan också ta vägen genom 
Danmark till färjelägena Gedser 
(färja till Rostock varannan tim-
me, 1 tim 45 min) eller Rödby 
(färja till Puttgarden varje halv-
timme, restid 45 minuter).

Från Rostock är det drygt två 
timmars motorväg till Berlin (22 
mil), från Sassnitz något längre 
(31 mil). 
Från 
Puttgar-
den är 
det cirka 
40 mil till 
Berlin.
S www.
scandlines.
se

5 x resan hit

Pengar 
Valutan i Berlin är euro (1 euro är 
drygt 11 kr april 2009) och cash 
is king. Det finns gott om banko-
mater, men relativt få växlings-
ställen. Det är ingen höjdare att 
betala med kort i Berlin. Många 
restauranger, barer och affärer 
tar bara kontanter så ta ut till-
räckligt för hela dagen när du 
har chansen. I övrigt är Berlin en 
ganska billig stad med ett spän-
nande utbud av allt. 

Klimat/bästa tid 
Berlin är som finast på våren. 
Den kommer tidigare än i Sve-
rige: april och maj brukar vara 

riktigt varma månader. Undvik 
högsommaren då resten av 
Tyskland också vill åka till Berlin 
på sin industrisemester.

Säkerhet 
Berlin är en väldig trygg stad 
med mycket människor i rörelse 
dygnet runt. Om du inte frivil-
ligt vill uppsöka faran så undvik 
Berlins östra förorter. Där är det 
inte särskilt kul, varken på dagen 
eller natten.

Vatten 
Kranvattnet smakar inte direkt 
som från en norrländsk källa, 
men är åtminstone ofarligt att 

dricka. På krogen säger man 
”Leitungswasser” (direktöver-
sättning ledningsvatten) om 
man vill ha kranvatten, säger 
man bara ”Wasser” blir det 
bubbligt och dyrt.

Språk 
Tyskarna pratar ypperlig tyska 
och hjälplig engelska. De låter 
oftast som man tänker sig tyskar 
i engelska filmer, men de tror 
själva att det låter underbart och 
perfekt. Hjälpsamheten är det 
dock inget fel på och informatio-
nen får man fram, om än bruten. 

5 x viktiga fakta

4 Äta frukost till klockan 16 på kafé.
4 Gå på loppmarknad.
4 Åka upp i tv-tornet på Alexanderplatz.
4 Dricka Beck´s till lunch.
4 Upptäcka Berlinnatten.

Berlinmåsten

Herr Ampelmann.
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Gå 
Det är omöjligt att se hela Berlin 
genom att promenera. Men gå 
genom stadsdelarna, upptäck 
parkerna och njut av pulsen i 
Mitte med fötternas hjälp. I Mitte 
är det trångt för barnvagnen 
men i de andra stadsdelarna är 
det okej med plats. Staden är 
väldigt platt, vilket är skönt för 
flanörerna. Missa inte Östberlins 
version av ”Herr Gårman” – här 
kallas han för Ampelmann och är 
mycket populär.

Cykel 
Cykel kan hyras på många stäl-
len, i öst som väst. ”Fahrrad-
verleih” står det på dörren till 
många cykelhandlare och då vet 
du att du kommit rätt. Det finns 
även ett flertal guidade turer på 
cykel, ett ypperligt sätt att upp-
täcka Berlin. En bra sajt, som 
även finns på engelska, med en 
massa olika alternativ är: 
S www.citycycletour.de

Kollektivtrafik 
Berlins kollektivtrafik är snabb, 
pålitlig och säker. En enkelresa 
(Einzelticket) för en vuxen kostar 
drygt 20 kr och ett dagskort (Ta-
geskarte) 60 kr. Med tredagars 
turistkort (Berlin Welcome Card, 
pris ca 250 kr) åker du hur myck-
et du vill, tre barn under 14 år får 
dessutom följa med gratis.

Pendeltåg (S-bahn): Går över 

många stadsdelar och lämpar 
sig för längre resor mellan öst 
och väst. Köp biljett på perrong-
en och njut av alla kvarter som 
du passerar ovanjord.

Tunnelbana (U-bahn): Till skill-
nad från S-bahn inte mycket till 
utsikt. Men nätet är enormt och 
du kan ta dig nästan överallt. Det 
finns inga spärrrar, men glöm 
inte att köpa biljett och stämpla 
den i de röda automaterna på 
perrongen. De tyska kontrollan-
terna är inte att leka med.

Spårvagn: Nätet finns bara i 
Östberlin. Små tysta gula vagnar 
glider runt i ett knepigt uppbyggt 
nät. Men var tålmodig och njut 
av framfarten i östberlinska 
gränder.

Buss: Enormt bussnät som 
med hjälp av nattbussar erbjuder 
kollektivt resande dygnet runt. 
För bra utsikt rekommenderas 
övervåningen på dubbeldäck-
arna. Buss 100 är en populär 
turistlinje som går mellan Zoo i 
väst och Alexanderplatz i öst.
S www.s-bahn-berlin.de
S www.bvg.de

Taxi 
Ganska billigt i Berlin, problemet 
är att avstånden ofta är enorma 
i Europas till ytan största huvud-
stad och då kostar det ju en del 
ändå. För kortare sträckor i stan 
kan man försöka att använda sig 
av den så kallade Kurzstrecke, 

vilket innebär att två kilometers 
körning, alternativt fem minu-
ters färd, som kostar tre euro. 
Problemet här är att en berlinare 
alltid får sin Kurzstrecke, men 
att man som turist ofta möts av 
ett frågande ansikte, som ald-
rig tycks ha hört talas om denna 
specialare. Cykeltaxi (velotaxi) 
kan du åka längs med turist-
stråken, men staden är så stor 
att man mest får dåligt samvete 
för stackaren som måste trampa 
fram dig, dessutom kör de bara 
på starkt trafikerade gator.  

Bil & båt 
Om man undviker de allra mest 
centrala platserna, som till ex-
empel Unter den Linden, Bahn-
hof  Zoo eller vissa andra större 
knutpunkter, är det helt gratis att 
parkera i Berlin! Så ställ bilen i 
något lugnt kvarter i östra Berlin 
och låt den stå under tiden du är 
där. Om du vill upptäcka Berlin 
bakom ratten så går det också 
bra: gatorna är breda, skyltning-
en bra och det är inte särskilt 
svårt att hitta. Ett tips är att ställa 
bilen tidigt på eftermiddagen, 
innan alla berlinare kommer hem 
från jobbet och vill gratisparkera 
under natten.

Berlin är en stad full av vat-
ten och broar, men båtarna som 
glider längs kanalerna fungerar 
bara som sightseeing, inte som 
transport. 

5 x ta sig runt
El och telefon 
Adaptern kan lämnas kvar hem-
ma och mobilen fungerar.

Porto  
Frimärken köper man på posten, 
antingen vid disk eller i automat. 
Priser som i Sverige, ungefär. 
Vissa kiosker säljer också frimär-
ken, men långt ifrån alla. Och fri-
märke heter ”Briefmarke”.

Internet 
Det finns många internetkaféer i 

Berlin, priset ligger på ungefär 1 
euro/halvtimma. Många vanliga 
kaféer erbjuder gratis trådlös 
uppkoppling. 

En bra gata med många in-
ternetkaféer är Kastanienallee i 
stadsdelen Prenzlauer Berg i öst-
ra Berlin. Här finns också kaféer 
med gratis trådlös uppkoppling 
för de med bärbara.

Dricks 
Standarddricksen ligger runt tio 
procent och blickarna är inte nå-

diga om du kräver tillbaka vart-
enda kopparmynt. Åker du taxi 
rekommenderas att avrunda upp 
till jämn euro.

Toaletter 
På de stora paradgatorna finns 
offentliga toaletter där behoven 
försvinner med hjälp av en euro. 
Annars rekommenderas att 
slinka in på något kafé: Berlin är 
en tolerant stad på alla sätt, även 
när det kommer till det basalt 
mänskliga.

5 x basfakta

Mitte 
Det gamla Östberlins centrum 
har blivit den hetaste stadsdelen 
i Berlin. Det är egentligen bara 
här som Berlin känns som en 
riktig storstad. Ett myller av folk 
samlas i allsköns restauranger, 
modebutiker och barer. Mitte 
är metropolen som Berlin aldrig 
riktigt blev.

Charlottenburg 
Den övre medelklassens förlo-
vade hemland i Västberlin. Här 
shoppar man franskt och dröjer 
sig kvar bland uteserveringarna 
på Savigny Platz. Det är här det 
enorma varuhuset KaDeWe lig-
ger och precis mittemot ligger 
den under andra världskriget 
sönderbombade kyrkan. Historia 

och lyxiga ostron inom några 
hundra meters radie. Berlin i ett 
nötskal.

Schöneberg 
Det var här Iggy Pop och David 
Bowie hängde när stadsdelen 
var den coolaste i Europa. Alla 
säger att Bowie var stammis 
på Café M så det gör jag också. 
Stadsdelen är också berömd för 
sin gaykultur, att Marlene Die-
trich är begravd här och att det 
var här John F Kennedy sa att 
han också var en berlinare.

Prenzlauer Berg 
Den gamla öststadsdelen som 
var kommunistledarnas favorit-
kvarter fick ett uppsving när 
medie- och reklameliten flyttade 

hit. Nästan alla hus är renove-
rade även om det finns enstaka 
förfallna och ockuperade bygg-
nader kvar. Eftersom majoriteten 
av stadsdelens befolkning krupit 
över de trettio är Prenzlauer Berg 
också småbarnstätast i Berlin. 
Mycket innefolk och många 
barnvagnar. 

Tips: Gillar du Prenzlauer Berg  
gillar du säkert även Friedrichs-
hain som ligger en bit därifrån.

Kreuzberg 
Turkarnas stadsdel i Berlin. Hit 
har de flesta turkiska immigran-
ter kommit och skapat en etnisk 
blandning som syns i affärer, 
matstånd och på utelivet. Suve-
rän snabbmat, sköna kaféer och 
missa inte parken.

5 x stadsdelar

Berlin är en bra cykelstad.Uteservering i Prenzlauer Berg.
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Budget: The Circus
Ett känt och populärt vandrar-
hem som erbjuder billigt boende 
i en levande atmosfär. Dela rum 
med andra, boka eget rum eller 
hyr en hel lägenhet. Mittemot 
ligger det fräscha och nyöppna-
de The Circus Hotel med högre 
standard på sina rum.
w The Circus Hostel: dubbelrum 
per natt: 28 euro, enkelrum per 
natt: 40 euro, flerbäddsrum per 
natt: 19 euro. Weinbergsweg 
1, Mitte. U-bahn: Rosenthaler 
Platz. Tel: +49 (0)30 28391433.
w The Circus Hotel: dubbelrum/
natt: 75 euro, enkelrum/natt: 65 
euro. Rosenthalerstr. 1, Mitte. U-
bahn: Rosenthaler Platz. Tel: +49 
(0)30 28391433.
S www.circus-berlin.de

Budget/Mellan: 
Motel One
Motel One har flera olika hotell, 
det mest centrala heter Berlin 
Mitte, men de finns bland an-
nat även på Alexanderplatz och 
Kurfürstendamm. Bo snyggt och 
fräscht utan att bli pank. Dub-
belrum/natt: från 64 euro, enkel-
rum/natt: från 49 euro. Frukost-

buffé cirka 7 euro. 
w Berlin Mitte, Prinzenstr. 40, 
Moritzplatz. U-bahn: Moritzplatz. 
Tel: + 49 (0)30 70079800.
w Berlin Alexanderplatz, Dirck-
senstr. 36, Mitte. U/S-bahn: 
Alexanderplatz eller S-bahn: 
Hackescher Markt. Tel: +49 
(0)30 20054080.
w Berlin Kurfürstendamm, 
Kantstr. 7-11a, Tiergarten. U/S-
bahn: Zoologischer Garten, U-
bahn: Kurfürstendamm. Tel: +49 
(0)30 31517360.
S www.motel-one.de

Mellan: Andechser Hof
Ett trevligt mellanklasshotell i 
perfekt läge för den shopping-
sugne eller kulturtörstande 
turisten. Dubbelrum/natt: från 
100 euro. Enkelrum/natt: från 
75 euro.

Ackerstr. 155, Mitte. U/S-
bahn: Rosenthaler Platz. Tel: +49 
(0)30 28097844.
S www.andechserhof.de

Mellan: Hotel 
Hackescher Markt
Mitt i smeten, med promenad-
avstånd till det mesta i centrum. 

Trots läget märks ljuden knappt 
inne på hotellet, som erbjuder 
lugn, ro och bekvämlighet. Ute-
serveringen på baksidan är ett 
extra plus. Dubbelrum/natt: från 
95 euro. Enkelrum/natt: från 85 
euro.

Grosse Präsidentenstr. 8, Mit-
te. S-bahn: Hackescher Markt. 
Tel: +49 (0)30 280030.
S www.loock-hotels.com

Mellan/Lyxigare: 
Villa Kastania
Omgivet av kastanjeträd erbju-
der detta hotell, med 45 rum, 
en avslappnande atmosfär med 
både pool och bastu, dessutom 
egen restaurang och lounge 
med kamin. Det ligger en bit 
utanför centrum men ger därför 
mer för pengarna. Det är lätt att 
ta sig till centrum med tunnel-
bana och pendeltåg. Dubbelrum/
natt: från 100 euro, enkelrum/
natt: från 75 euro.

Kastanienallee 20, Charlotten-
burg/Westend. U-bahn: Theo-
dor-Heuss-Platz. Tel: +49 (0)30 
3000020.
S www.villakastania.com

5 x boende

Alexanderplatz  
Den stora platsen med det jätte-
lika tv-tornet. Här samsas kom-
munistarkitektur med konsum-

tion och transport. Man kan gilla 
eller ogilla Alexanderplatz, men 
platsen är det forna Östberlins 
nav och man måste ta sig an det.

Brandenburger Tor 
Berlins mest kända turistattrak-
tion är ganska oansenlig, men 
det är väldigt fint att vandra ge-
nom porten för det är en vand-
ring i tid och rum. Porten sym-
boliserar Berlin och förbinder öst 
och väst.

Potsdamer Platz 
På 1920-talet barernas och häst-
droskornas förlovade land, nu 
en futuristisk ministad som ska 

symbolisera det nya Berlin. Åsik-
terna om nya Potsdamer Platz 
går isär, skapa dig en egen!

Zoologischer Garten 
Västberlins mest hektiska plats. 
Trafik, folkliv och mitt i allting ett 
tvättäkta zoo med elefanter, is-
björnar och apor. 

Hackescher Markt 
Östberlin lyser inte lika starkt 
på någon annan plats. Kaféer, 
barer och shopping. Det känns 
som om det var hundra år sedan 
platsen hette Marx-Engels-Platz, 
trots att det bara är femton. Här 
har historien gått i rasande fart. 

5 x hållpunkter

Tv-tornet/Fernsehturm 
Östtysklands skrytbygge, 365 
meter fallos och allra bäst är det 
när solen skiner på bollen. Då 
reflekteras ljuset på så vis att 
det ser ut som om ett krucifix 
hänger där uppe på 200 meters 
höjd. Illa, illa tyckte kommunist-
regimen, men det var inte så 
mycket att göra. En bra symbol 
för Berlin och magnifik utsikt. 
Öppet: mars-oktober, dagligen 
kl 9-24, november-februari dag-
ligen 10-24. Pris: vuxna 8 euro, 
barn upp till 16 år: 3,50 euro.

U/S-bahn: Alexanderplatz. 
S www.berlinerfernsehturm.de

Neue Synagoge 
Plundrades 1938 och förstördes 
nästan helt under en av krigets 
alla bombräder. Läs den infor-
mationsrika texten på skyltarna 
och titta upp mot den guldglän-
sande kupolen och tänk på hur 
nära varandra ondska och skön-
het ibland ligger. Det är gratis att 
gå in, synagogan är stängd på 
lördagar och på judiska helgda-
gar. På Centrum Judaicum, inne 
i synagogan finns en permanent 
utställning att beskåda. Guidade 
turer ges söndagar klockan 14 
och 16, samt onsdagar klockan 
16. Öppet sommarsäsong: 
söndag-måndag 10-20, tisdag-
torsdag 10-18, fredag 10-17. In-
träde: 3 euro. 

Oranienburgerstrasse, S-
bahn: Oranienburgerstrasse, U-
bahn: Weinmeisterstrasse.

Riksdagshuset 
Alltid lång kö så planera in ett 
par timmar om du vill upp i stjärn-
arkitekten Norman Fosters glas-
kupol. Förbundsdagens bygg-
nad har varit med om en hel del. 
Från riksdagsbrand 1933 och 
maktövertagandet av nazisterna 
som följde, till hissandet av den 
sovjetiska fanan 1945 och to-
talinpackning av konstnärsparet 
Christo år 1995. Nu sitter tyska 

politiker här och hoppas på en 
något lugnare framtid. Gratis 
inträde, men planera för lång kö-
tid. Kupolen är öppen dagligen 
mellan 8 och 22.

Platz der Republik, S Unter 
den Linden. 

Olympiastadion 
Byggdes 1936 för de olympiska 
spelen och den skräckinjagande 
arkitekturen är än i dag lika 
mäktig och fascinerande. Runt 
huvudstadion ligger andra bygg-
nader som användes under OS 
1936. Simanläggningen är väl 
bevarad och om du är i Berlin un-
der sommaren så rekommende-
ras några längder i vattnet och/
eller några hopp från det magni-
fika hopptornet. Pris: 3 euro när 
det inte är något arrangemang, 
för barn mellan 6-18 år: 2 euro, 
under 6 gratis. Guidade turer ges 
inte under sommaren, annars 
kostar det 6 euro för vuxen och 
5 euro för barn mellan 6-18 år, 
under 6 är det gratis. Guidningen 
tar ungefär 75 minuter och ges 
tre gånger dagligen, besök hem-
sidan för mer exakt information.

U/S-bahn: Olympiastadion, 
därefter är det bara att följa pi-
larna.
S www.olympiastadion-berlin.de
 
Haus der Wannsee-
Konferenz 
Själva sjön Wannsee ligger i 
stadsdelen Zehlendorf i västra 
Berlin. Efter att ha betalat några 
euro i inträde har du en playa 
framför dig och en massa tyskar 
som luktar kokosolja och som 
äter korv med pommes frites i 
solen. På ena sidan nudister – 
som gör allt man inte borde göra 
naken, som att spela volleyboll 
– på den andra gäller badkläder. 
Vattnet delar alla på och man 
känner sig allt annat än ren när 
man kommer upp.

Rakt mittemot playan, på 
andra sidan av sjön, är allting 

allvarligare. Här ligger villan där 
Wannsee-konferensen ägde rum 
1942, där man sökte ”den slut-
giltiga lösningen på judefrågan”. 
Det var här utrotningen beslu-
tades, även om den planerats 
långt tidigare. I huset finns nu 
en permanent utställning som 
rekommenderas istället för sjön. 
Vill du se nakna tyskar är det 
bara att gå till första bästa park 
och vill du bada finns det betyd-
ligt finare sjöar. Öppet dagligen 
10-18, gratis inträde.

Haus der Wannsee-Konferenz, 
Am Grossen Wannsee 56-58.

Åk S-bahn till hållplats Wann-
see, därefter är det en rejäl men 
vacker promenad runt sjön.

5 x sevärdheter/historia

Brandenburger Tor. Fernsehturm på Alexanderplatz.
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Berlinmuren 
Berlinmuren uppfördes 1961 av 
det kommunistiska Östtyskland 
(DDR) med sovjetisk uppback-
ning. Syftet var att förhindra 
massflykten till väst. Man be-
räknar att två miljoner männi-
skor lämnade öst under åren 
1949-1961. ”Den antifascistiska 
skyddsvallen” som den ironiskt 
nog kallades i öst var 43,7 km 
lång och gick tvärs genom Ber-
lins centrum. Resterande 112,7 
km utgjordes av taggtråds-

stängsel som helt ringade in 
Västberlin som blev som en ö 
omgivet av östtyskt territorium.
Efter 28 år fick vansinnet änt-
ligen ett slut den 9 november 
1989. Då hade 239 människor 
skjutits till döds vid flyktförsök 
vid muren och hundratusentals 
andra levt hela sina liv som i ett 
fängelse. I dag kan man följa 
muren, gatstenar och streck vi-
sar var den tidigare gick. En bra 
utgångspunkt för en murvand-
ring är Checkpoint Charlie.

Haus am Checkpoint 
Charlie 
Hur desperata människor kan 
vara när deras enda önskan är att 
fly från en förtryckarstat blir tyd-
ligt här. Massor av möjliga och 
till synes omöjliga tillvägagångs-
sätt att fly från öst till väst doku-
menteras i form av bilder, texter 
och modeller. Lärorikt och – som 
så många av Berlins ”sevärd-
heter” – ytterst omskakande. 
Checkpoint Charlie var gräns-
övergången mellan öst och väst 

5 x vanliga syner

Det är väldigt långt till havet från 
Alexanderplatz. Berlinarna badar 
därför i bassänger eller åker ut 
till någon av sjöarna i Branden-
burg. Om du vill bada i någon av 
stadsdelarnas utombassänger 
bör du vara där före klockan nio, 
framåt dagen blir det hopplöst 
fullt. Det finns massor med 
parker i centrala Berlin, varje 
stadsdel har minst en stor. Det 
är gratis inträde till alla parker, 
men bassängerna kostar. För en 
heldagsbiljett för en vuxen får du 

vara beredd att lägga ut 4 euro. 
Men Berlin blir olidligt varmt i 
juli och augusti och ett dopp är 
oumbärligt. 
 
Viktoriapark,  
Kreuzberg 
I parken finns Västberlins högsta 
naturliga höjd. Berget Kreuzberg 
är 66 meter högt och kröns av 
ett gotiskt monument på toppen 
som påminner om frihetskrigen 
1813-1815. Ett artificiellt vatten-
fall rinner ner mot den jogging-

vänliga parken. Sedan 1920 är 
berget namngivare åt stadsdelen. 
     S- eller U-bahn: Yorckstrasse.

Volkspark 
Friedrichshain 
Den gamla östliga arbetarstads-
delens lunga. Tennis, basket, 
volleyboll och fotboll på de stora 
gräsmattorna. Mitt i parken lig-
ger kaféet Schönbrunn och vid 
Märchenbrunnen (Sagobrun-
nen) flirtas det flitigt under som-
marmånaderna. 

5 x parker & bad

och här spilldes många tårar när 
muren fortfarande stod. Nu säljs 
diverse DDR-prylar i små stånd 
och skylten som deklarerar att 
vi nu lämnar den amerikanska 
sektorn är kvar. Öppet: dagligen 
9-22. Inträde: vuxna 9,50, barn 
5,50 euro.

Friedrichstrasse 43-45, S-
bahn: Friedrichstrasse, U6: 
Kochstrasse.

East Side Gallery 
1,3 kilometer bevarad Berlinmur 

på Mühlenstrasse i Friedrichs-
hain. Muren är full av graffitti 
och målningar. 

S: Ostbahnhof.

Hohenschönhausen 
Det före detta Stasifängelset 
som numera fungerar som mu-
seum. Omskakande och rea-
listiskt skildras helvetet kallat 
vardagen i kommunistdiktaturen 
DDR. 

Genslerstrasse 66, Hohen-
schönhausen. Buss 256, spår-

vagn 5, 15, 6,7, 17.

Mauergedenkstätte 
210 meter ondska: rester av mu-
ren, vakttorn, taggtråd och ing-
enmansland. 

Hörnan Bernauer/Ackerstras-
se, på gränsen mellan Wedding 
och Prenzlauer Berg. U7: Ber-
nauer Strasse.

U-bahn: Strausberger Platz.

Sommerbad Kreuzberg  
Två 50-meters utomhusbas-
sänger samt barnbassäng med 
rutschkana. Stora gräsmattor, 
lekplatser och ett särskilt om-
råde för nakenbaronerna.

U-bahn: Prinzenstrasse. 

Therme am Europa 
Center   
Lyxigt badhus i Charlottenburg, 
ett stenkast från Kurfürsten-

damm. Flera bassänger, ångbad, 
bastu och fantastisk stadsvy 
uppe på taket. Väldigt naket och 
maffiakänsla på många av besö-
karna. Pris: dagskort 18,80 euro. 
Öppet: måndag-lördag: 10-24, 
söndag 10-21.

Nürnberger Strasse 7, Wil-
mersdorf. S- eller U-bahn: Zoolo-
gischer Garten.

Liebnitzsee 
DDR-ledaren Honeckers gamla 
favoritsjö är en av de finaste i 

Berlins omnejder. Vattnet är klart 
och det finns en liten ö man kan 
simma till. Undvik sandstranden 
där man måste betala inträde 
och gå en bit genom skogen 
och försök hitta till någon av de 
mindre stränderna. Där erbjuds 
gratis badande i en lugnare om-
givning.

Ta sig hit: Regionaltåg från 
Friedrichstrasse via Karow till 
Wandlitz. Tågen går en gång i 
timmen, sista avgång tillbaka är 
runt elva på kvällen. 

East Side Gallery – bevarad Berlinmur som är täckt av målningar av ett hundratal konstnärer. Några berlinare koppplar av vid floden Spree.
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Street art
Berlin är känt för sin mångfald 
av gatukonst – street art. Du ser 
den överallt och konststilen har 
gått från att ha varit illa omtyckt 
till att tillhöra det absolut coo-
laste man kan hålla på med. Nu 
finns dessutom flera temporära 
utställningar och en del galle-
rier som sysslar med denna typ 
av konst. ATM Gallery är ett av 
dem, öppet tisdag-lördag kl 12–
19. Runt jul anordnas särskilda 
street art-julmarknader runt om 
i stan, håll utkik efter affischer. 
Liksom så mycket annan konst 
i Berlin görs mycket temporärt 
och ibland spontant. 

Brunnenstrasse 24, Mitte, U-
Bahn: Bernauer Strasse. 
S www.atmberlin.de

Foto
Fotokonst är ännu ett område 
där urvalet är enormt. Två bra fo-
tomuseum är Camera Work och 
c/o Berlin. På Camera Work kan 
man se bilder av klassikern Hel-
mut Newton likväl som nutids-
fotograferna David Lachapelle 
och Ellen von Unwerth. Gratis in-
träde. På c/o Berlin visas många 
verk av internationella fotografer 
som Martin Parr och Bettina 
Rheims. Entré 5-7 euro.
w Camera Work, Kantstr. 149, 
Charlottenburg, S-bahn: Savig-
nyplatz.
S www.camerawork.de
w c/o Berlin, Oranienburgerstras-
se, hörnet Tucholskystrasse, 
Mitte, S-bahn: Oranienburger 
Strasse.
S www.co-berlin.com

Bio
Sugen på bio men förstår inte 
tyska? På Cinestar Original visas 
alla filmer på originalspråket. 
Måndagar brukar bio vara extra 
billigt, ibland bara 5 euro. En an-
nan rolig upplevelse är drive-in-
klassikern från 1950-talet, Auto-
kino Berlin. Öppet mars-oktober, 
kräver att du har bil och hyggligt 
kan förstå tysk film.
w Cinestar Original, Sony Cen-
ter, Potsdamer Str. 4, Tiergarten, 
U/S-bahn: Potsdamer Platz. 
S www.cinestar.de
w Autokino Berlin, Zentraler 
Festplatz, Kurt-Schumacher-
Damm 207, Wedding.
S www.autokino24.de
 
Musik
Om man är intresserad av klas-

5 x kultur

Utbudet av konst är överväldi-
gande i Berlin. Missa inte:  
 
Deutsche Guggenheim 
Solomon R. Guggenheim Foun-
dation och Deutsche Bank slog 
sig samman och plötsligt fanns 
ett litet Guggenheim i Berlin. 
Överskådligt med fyra växlande 
utställningar per år. Öppet dagli-
gen kl 11-20. Inträde: 4 euro.

   Unter den Linden 13-15, U6 
Französische Strasse, S Frie-
drichstrasse.

Neue Nationalgalerie 
I Mies van der Rohes glastempel 
finns bland annat Picasso, Kirch-
ner, Klee, Dix och många andra. 
Tis-ons 9-18, tors 9-22, fre 9-20, 
lör-sön 9-20. Inträde: 8 euro, 
barn upp till 16 år: 4 euro.

     Potsdamer Strasse 50, U/S-
bahn: Potsdamer Platz. 
 
Judiska museet 
Tvåtusen år tysk-judisk historia i 
text, bild och film. Berlin har en 
lång och skrämmande historia 
och i Daniel Liebeskinds bygg-
nad lär sig gammal som ung mer 
om judarnas historia och öde. 
Mån 10-22, tis-sön 10-20. Pris: 5 

5 x museer/konst

sisk musik är ett besök till Berli-
ner Philharmonie självklart. Här 
framträder inte bara husets egen 
ensemble utan även många in-
ternationella. Svårt att få biljetter 
och de kan kosta en hel del, så 
planera väl och boka i god tid. 
Med lite tur kan det finnas billi-
gare biljetter, från 7 till 140 euro.

Stiftung Berliner Philharmoni-
ker, Herbert-von-Karajan-Str. 1 
Tiergarten, U/S-bahn: Potsdamer 
Platz.
S www.berliner-philharmoniker.de
 
Teater- & musikteater
Förutom de mer klassiska teat-
rarna (som Deutsches Theater 
und Kammerspiele, Maxim Gorki 
Theater, Volksbühne, Berliner 
Ensemble och Deutsche Oper 
Berlin) finns flera uppkomlingar 

som är både roliga och heta 
tips. Prime Time Theater visar 
såpoperan ”Gutes Wedding, 
schlechtes Wedding” som dri-
ver med berlinborna. Stället är 
ruskigt populärt och ofta utsålt, 
kanske för att biljetterna bara 
kostar 5–8 euro. Boka i förväg. 
Ufa-Fabrik är ett alternativt kul-
turcentrum som bland annat 
visar kabaret, komedi och cir-
kusföreställningar. Biljetter: 4–5 
euro. Radialsystem V har snabbt 
gjort sig ett namn på den tyska 
teater- och musikscenen. Hit 
hittar internationella ensembler 
både med klassisk kammarmu-
sik och musikalvarianter. Pris be-
ror på uppsättning. Ett extra plus 
för den härliga uteserveringen 
vid Spree där man kan njuta av 
ett glas vin innan föreställningen 

börjar. (Obs – teatern kan vara 
lite svår att hitta på grund av den 
anonyma utsidan och tänk på att 
boka biljetter i tid.)
w Prime Time Theater, Müller-
str. 163 b, Wedding, U/S-bahn: 
Wedding.
S www.primetimetheater.de
w Ufa-Fabrik, Viktoriastr. 10-
18, Tempelhof, U-bahn: Ull-
steinstrasse.
S www.ufafabrik.de
w Radialsystem V, Holzmarktstr. 
33, Friedrichshain, S-bahn: Ost-
bahnhof.
S www.radialsystem.de
Mer klassisk teater:
S www.deutschestheater.de
S www.gorki.de
S www.volksbuehne-berlin.de
S www.deutscheoperberlin.de
S www.berliner-ensemble.de

euro, familjebiljett: 10 euro.
     Lindenstrasse 9-14, Kreuz-
berg, U6: Hallesches Tor.

Hamburger Bahnhof  
Kanske Berlins finaste museum. 
Den före detta tågstationen är nu 
fylld med modern konst. Mycket 
Warhol, Lichtenstein och Beuys.  
Tis-fre 10-18, lör 11-20, sön 
11-18. Inträde: 8 euro, barn upp 

till 16 gratis. Torsdagar kl 14-18 
gratis för alla.

Invalidenstrasse 50-51, 
U-bahn: Zinnowitzerstrasse, 
S-bahn: Hauptbahnhof-Lehrter 
Bahnhof.

Bauhaus-arkivet 
Byggt efter idéer från Martin 
Gropius som revolutionerade 
arkitekturen med sina visioner 

om praktiskt modernt boende. 
Här finns den största Bauhaus-
samlingen (Bauhaus var skolan 
där arkitekturen och designen 
skapades) i världen och ett väl-
sorterat bibliotek med böcker 
om arkitektur, konst och design.  
Öppet dagligen (utom tisdagar) 
kl 10-17. Inträde: 6-7 euro.

Klingelhöferstrasse 14, U4: 
Nollendorfplatz.

Stan är full av inspirerande gatukonst. Berlinarna älskar sina hundar!
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Potsdamer  Platz 
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Moabit 

Schöneberg 
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Monsieur 
Vuong, 
Mädchenitaliener 

Pony Bar 

Bar 25 

Weekend 

Cookies Club 

Solar Bar 

Best Shop 

Motel One 

The Circus Hotel Sommerladen 

Hotel 
Hackescher  
Markt 

Atame Pan Asia 

Bohème- 
Sauvage 

= hotell

= restaurang

= bar

= shopping

= kafé

U = U-bahn
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Väder
Dags-
temperatur 
och centi-
meter regn 
per månad.

1 3 8 12 18 21 22 22 18 13 7 3 Berlin
0 0 2 8 15 19 21 20 14 8 3 0 Stockholm
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4 3 3 3 3 5 7 7 6 5 5 5 Stockholm
4 4 4 4 6 7 5 7 5 4 5 6 Berlin

Så mycket kostar:
Öl, 33 cl: från 10 kr.
Kopp kaffe: 20-30 kr.
Currywurst: 15 kr.
Taxi 3 km: ca 60 kr.
Blyfri bensin: ca 12 kr/l. 

Priskoll
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I Berlin serveras frukost fram till 
eftermiddagen och många kafé-
er har så goda frukostar att man 
aldrig vill gå därifrån. Här kom-
mer de bästa frukostställena:  
 
Barcomi’s Deli 
Fantastiskt kaffe och lika fantas-
tiska smörgåskreationer. Efter 
en sen frukost rekommenderas 
New York Cheese Cake eller nå-
got av alla de andra bakverken, 
en stunds njutning utlovas vad 
du än väljer. Något högre priser 
än på andra ställen, men inte jät-
tedyrt. Fin gård för varma som-
mardagar mitt i trendiga Mitte. 
Måndag-lördag kl 9-22.
     Sophienstrasse 21, inne på 
andra bakgården, U8: Weinme-
isterstrasse, S-bahn: Hackescher 
Markt. 

103 
Kafé/bar på gränsen mellan 
Mitte och Prenzlauer Berg. Fru-
kosten är magnifik och serveras 
fram till klockan 16. Frukost-
brickan för två kostar en hund-
ring och du står dig hela dagen. 
Alltid bra elektronisk musik och 
ett stort utbud av tidningar och 
magasin. Alla dagar 10-03. 
     Kastanienallee 49, hörnet 
Zionskirchstrasse, U-bahn: Ro-
senthaler Platz.

Jules Verne 
Superba frukostar innan shop-
pingen i Västberlins lyxigaste 
kvarter. Brunchbuffén som ser-
veras på söndagar rekommen-
deras varmt. Frukostarna kostar 
mellan 50-100 kr. Öppet dagli-
gen kl 9-01.

Schlüterstrasse 61, S-bahn: 
Savignyplatz.

Schwarzes Café 
Frukost dygnet runt. På ”svarta 
kaféet” har människor vänt på 
dygnet sedan 1978 och ett be-
sök är en kulturutflykt i tid och 
rum. Priserna ligger på mellan-
nivå. Öppet dygnet runt.

Kantstrasse 148,  S-bahn: Sa-
vignyplatz.

Atame 
Trendig tapasrestaurang med 
namn efter Almodovar-film. 
Frukosten kan bestå av spansk 
omelett, nybakat bröd och rus-
kigt gott kaffe. Prisvärda tapas 
och kaffe för femton kronor. På 
kvällen lönar det sig att reservera 
bord. Måndag-fredag kl 10-01, 
lördag-söndag 11-01.

Dircksenstrasse 40, U8: 
Weinmeisterstrasse, S-bahn: 
Hackescher Markt, tel: +49 (0)30 
23817836.

5 x frukost

Falafel 
Det turkiska inslaget är påtagligt 
i Berlin, mycket beroende på 
arbetskraftsinvandringen som 
kom på 1970-talet. Det vimlar 
av snabbmatställen med turkisk 
och arabisk touch och kikärts-
bollarna är alltid av världsklass.

Currywurst 
Korv med ketchup och curry-
pulver. De inhemska berlinarna 
älskar den och man kan verkli-
gen fråga sig varför. 

Döner 
Så kallas kebaben i Berlin. Kos-
tar sällan mer än två euro och 
kommer alltid med kyckling- el-
ler lammkött. Välj sedan mellan 
någon av såserna scharf (stark), 
knoblauch (vitlök) eller kräuter 
(kryddig). Den modige tar en mix 
av alla tre.

Haloumitasche 
Supergod friterad ost med bröd 
och grönsaker. Billigt och snabbt 
och vegetariskt.

Beck´s 
De unga berlinarnas absoluta 
favoritöl, trots att den kommer 
från Bremen, förmodligen beror 
det på att Berlin alltid haft stor 
inflyttning. Du kan dricka den 
överallt; i parken, på tunnelba-
nan eller hemma på hotellet. Bil-
lig är den också. Och vi vet ju alla 
att öl i själva verket är flytande 
bröd. Det gamla gardet dricker 
Berliner Kindl eller Schultheiss, 
öl, som, tro det eller ej, är ännu 
billigare.

5 x snabbmat

Monsieur Vuong 
Prisvärd vietnamesisk mat i Mit-
te. Trångt, högljutt och proppat 
med tyska kändisar. Inte många 
rätter att välja bland, men högsta 
klass på det som erbjuds. Den 
modige dricker vietnamesisk es-
presso med kondenserad mjölk 
efter maten. Måndag-lördag 12-
24, söndag 14-24. Går inte att re-
servera bord, kom innan kl 19!

Alte Schönhauser Strasse 46, 
U8: Weinmeisterstrasse. 

Mädchenitaliener 
Mitt på Berlins kanske allra tren-
digaste gata. ”Flickitalienaren” 
– som den heter eftersom bara 
flickor jobbade här fram till för 
tre år sedan – har svårläst meny, 

men grymt god mat. Rätterna 
kostar runt hundralappen. Dagli-
gen kl 17-02.

Alte Schönhauser Strasse 12, 
U8: Weinmeisterstrasse.

Pan Asia 
Bra asiatisk mat på fin bakgård 
i Mitte. Tonfisken och sushin 
rekommenderas. Fin inredning 
och stilig personal såväl som 
publik, rätterna ligger mellan 
130-200 kronor. Bordsbokning 
rekommenderas. Öppet mån-
dag-söndag kl 11-01.

Rosenthaler Strasse 38, U8: 
Weinmeisterstrasse, S-bahn: 
Hackescher Markt, tel: +49 (0)30 
27908811.

Osteria No. 1 
Ett litet Italien mitt i turkiska 
Kreuzberg, precis vid Viktoria-
parken. Superb pasta till mode-
rata priser. Populärt, boka bord. 
Dagligen kl 10-02. 

Kreuzbergstrasse 71, U-bahn: 
Mehringdamm, tel: +49 (0)30 
7869162.

Good Friends 
En av de bästa kinarestaurang-
erna i Berlin. Stort och rymligt, 
men alltid fullt. Inte jättebilligt, 
men vansinnigt gott. Reservera 
bord! Dagligen kl 10-02.

Kantstrasse 30, S-bahn: Savig-
nyplatz, tel: +49 (0)30 3132659.

5 x middag

Traditionellt
Om du vill hänga med det gamla 
gardet Berlinbor beställer du 
antingen en Schultheiss, en Ber-
liner Kindl eller en Engelhardt 
Weisse. Ölen är billig, från 1 
euro, och går att få nästan var 
som helst. 

Berliner Weisse
Det är ett måste att prova Ber-
liner Weisse, ett veteöl som 
serveras med någon slags smak-
sättning i form av Waldmeister- 
(myskmadra) eller hallonsirap. 
Läskande och sött, passar sär-
skilt bra varma sommardagar. 
Serveras i särskilda glas som på-
minner om glasskupor.

Biergarten
Ett av de bästa sätten att dricka 
öl i Berlin är att söka upp en 
Biergarten. En Biergarten är en 
ölservering som delvis är utom-
hus, gärna i någon lummig park 
eller i alla fall omgärdad av några 
träd eller på en innergård. Några 
pubar som dessutom har Bierg-
arten är: Deichgraf, Eschenbräu, 

Lemke och Prater Garten.
w Deichgraf, Nordufer 10, Wed-
ding, U-bahn: Amrumer Strasse.
w Eschenbräu, Triftstr. 67, Wed-
ding, U-bahn: Leopoldplatz.
S www.eschenbraeu.de
w Lemke, Dircksenstrasse, Mitte, 
S-bahn: Hackescher Markt.
S www.brauhaus-lemke.de
w Prater, Kastanienallee 7-9, 
Prenzlauer Berg, U-bahn: Eber-
walderstrasse.
S www.pratergarten.de

Drick överallt
I Berlin kan du dricka din öl näs-

tan varsomhelst. Här ser man 
folk dricka öl på tunnelbanan 
eller på gatan likaväl som på bar 
eller i Biergarten. Och vilken tid 
på dygnet som helst. 

Vanligast
De allra flesta dricker dock 
Becks, klassikern på såväl klub-
bar som barer och restauranger. 
De unga Berlinborna dricker 
oftast direkt ur flaskan. Becks är 
lite dyrare än de lokala sorterna, 
även om 2-3 euro knappast an-
ses vara dyrt med svenska mått 
mätt.

5 x öl

Missa inte ett besök på Prater – Berlins äldsta Biergarten.

Frukost på Savignyplatz.



16 BERLIN 17Ladda ner fler resguider på www.aftonbladet.se/resguider

Berghain/
Panorama Bar
Här spelar ofta tunga namn inom 
elektroscenen. Favoritställe för 
många och ibland är det långa 
köer för att komma in. Dans-
golvet är enormt och takhöjden 
når 18 meter på sina ställen. På 
lördagar samkör Berghain och 
Panorama Bar sina klubbytor, 
och då blir det ordentligt ös först 
framåt tretiden. Här råder totalt 
fotoförbud och räkna med att 
musiken är ganska hård. Öppet 
endast fredag och lördag, inträ-
de cirka 10 euro.

Am Wriezener Bahnhof, Frie-
drichshain, S-bahn: Ostbahnhof.
S www.berghain.de

Weekend
Du går in från gatan vid Alex-
anderplatz i ett anonymt be-
tonghus, tar hissen upp till 12:e 
våningen och woops befinner 
du dig på klubben Weekend. På 
sommaren är även takterassen 
öppen och här kan du slå dig ner 
på gräsmattan (!) och stifta när-
mare bekantskap med nyfunna 
vänner. Musiken är elektro, 
house och techno. Weekend har 
öppet helger, men oftast även 
torsdag och ibland onsdag.

Alexanderplatz 5, 12:e våning-
en, U/S-bahn: Alexanderplatz.
S www.week-end-berlin.de

Cookies Club
Cookies Club har bytt plats flera 
gånger men har nu placerat sig 
på Friedrichstrasse, mitt i Mitte. 
Här hoppas de stanna ett längre 
tag. På Cookies hänger det vack-
ra folket för att se och synas. 
Endast öppet tisdagar och tors-
dagar från kl 22.30 till 06.

Friedrichstrasse/Unter den 
Linden, Mitte, U/S-bahn: Frie-
drichstrasse.
S www.cookiescream.com

Club der Visionäre
På dagtid erbjuder det här stället 
både käk och avslappnad atmos-
fär direkt vid floden Spree. Men 
mest känt är nog Visionäre för 
sina söndagsklubbar, som är en 
direkt fortsättning på natten inn-
an. Stället öppnar vid lunch och 
har ”open end”. Dock endast öp-
pet under sommarhalvåret.

Am Flutgraben 1, Kreuzberg, 
S-bahn: Treptower Park, U-bahn: 
Schlesisches Tor.
S www.clubdervisionaere.com 

…och några till
I Berlin finns många klubbar som 
kör sin egen stil. En av dem är 
Club Relais vars första rum är 
helt i is: väggar, golv och tak, 
som ett stort frysfack. I mitten 
finns en vodkabar där man i alla 
fall kan värma insidan. Bohème-

Sauvage är en återkommande 
fest med 20-talstema. Här måste 
alla klä sig i 20-talskläder för att 
komma in och sedan festas det 
i tidig 1900-talsanda på Oxymo-
ron. 

Tresor är Berlins mest legen-
dariska technoklubb och skivbo-
lag. Här finns tre olika dansgolv 
och till källarlokalen kommer 
man via en 30 meter lång tunnel. 
På Tresor spelas hårdtechno, in-
dustri- och acidmusik. 

Den som istället vill dansa par-
dans hittar det på Clärchens Ball-
haus. Här kan man börja kvällen 
med en lektion i salsa eller swing 
och fortsätta att öva sina kun-
skaper till gryningen.
w Club Relais, öppet onsdagar 
och fredagar, Köpenicker Str. 
126, Mitte, U-bahn: Heinrich-
Heine-Strasse.
S www.relais-berlin.de
w Bohème-Sauvage (på Oxymo-
ron), Rosenthalerstr. 40-41, Mit-
te, S-bahn: Hackescher Markt.
S www.oxymoron-berlin.de
w Tresor, Köpenickerstr. 70, 
Kreuzberg, U-bahn: Heinrich-
Heine-Strasse.
S www.tresorberlin.de
w Clärchens Ballhaus, August-
str. 24, Mitte, S-bahn: Oranien-
burgerstrasse, U-bahn: Weinme-
isterstrasse.
S www.ballhaus.de

5 x klubbar

Scratch Records 
Alla musikriktningar, både vinyl 
och cd. En del second hand och 
mycket flyers vid disken. Mån-
ons 11-19, tors-fre 11-20, lör 
11-16.  

Zossener Strasse 31, U7: 
Gneisenaustrasse.

Soultrade 
Soul, jazz, hiphop, house och 
r’n’b. Stor vinylavdelning. Mån-
ons 11-19, tor-fre 11-20, lör 

10-16.
Sanderstrasse 29, U8: Schön-

leinstrasse.

Space Hall  
Bra utbud på allt från pop till 
techno. Mån-ons 11-19, tor-fre 
11-20, lör 10-16. 

Zossener Strasse 33, U7: 
Gneisenaustrasse. 

Raw Records 
Mycket house, techno och elek-

tro. Väldigt specialiserat utbud. 
Mån-ons 13-20, tor-fre 12-20, 
lör 12-16.

Zossener Strasse 20, U7: 
Gneisenaustrasse. 

Hardwax 
Klubbmusik i massor, från tech-
no till reggae och dub. Mån-fre 
12-20, lör 10-16.

Paul-Lincke-Ufer 44, U8: 
Schönleinstrasse.

5 x skivaffärer i Kreuzberg

Karaoke
Vem som helst kan plötsligt stå 
på scenen – på karaoekställen i 
den här stan finns inga hämning-
ar. Några heta tips:
w Kims Karaoke Bar, mest 
schlagers, 3 euro i inträde.
Mehringdamm 32, Kreuzberg, 
U-bahn: Mehringdamm.
w Knaack-Club, Greifswalder 
Str. 224, Prenzlauer Berg, spår-
vagn: Am Friedrichshain.
S www.knaack-karaoke.de

Kunst im Klub
Fler och fler klubbar skaffar sig 
så kallade vj:s, visual jockeys. 
Samtidigt som en dj spelar mu-
sik sköter den andra konsten på 
väggarna. Ljussättning, vackra 
konstellationer eller hela kortfil-
mer. Ett ställe med återkomman-
de vj:s är ZMF, inträde 5 euro, 
öppet onsdag till lördag. 

Brunnenstr. 10, Mitte, U-bahn: 
Rosenthaler Platz.
S www.zurmoebelfabrik.de

Russendisko
På den kända klubben Kaffee 
Burger anordnas varannan eller 

var fjärde lördag ”ryskt disko”, 
Russendisko. Det är den rysk-
födde författaren Vladimir Ka-
miner (böcker: Ryssdisco och 
Militärmusik) som dragit igång 
klubben och här serveras vodka 
i dricksglas eller kaxiga White 
Russian. Räkna med galen dans 
till småtimmarna.

Torstr. 60, Mitte, U-bahn: Ro-
sa-Luxemburg-Platz.   
S www.kaffeeburger.de

Cocktail-take away
Om du hittar en blå lampa och 
fördragna röda gardiner har du 
kommit rätt. Knacka på och bli 
insläppt på Fluido – Berlins kan-
ske bästa cocktailbar. Om det är 
varmt ute finns möjlighet till en 
cocktail-take away att bära med 
till den närbelägna parken. Öp-
pet tisdag-söndag, till kl 02 eller 
04. Happy hour kl 20-22.

Christburger Str. 6, Prenzlauer 
Berg, U-bahn: Senefelderplatz.

Utomhushäng
Den som är här under den var-
mare årstiden rekommenderas 
någon av de sköna uteservering-

arna längs vattnet. En favorit är 
Bar 25 som ligger nära Ostbahn-
hof, direkt vid Spree. Ät, drick, 
softa och parta – så gott som 
dygnet runt. Badeschiff (öppet kl 
8-open end alla dagar) har sand-
strand och beachaktiviteter på 
dagarna och konserter på kväl-
larna. På Spindler & Klatt in der 
Heeresbäckerei serveras asiatisk 
mat i loungemiljö från kl 20. 
Nola’s am Weinberg har schwei-
zisk mat som specialitet, en stor 
uteterrass mitt i Weinbergparken 
och öppet mellan 10-01.
w Bar 25, Holzmarktstr. 25, Mit-
te/Friedrichshain, S-bahn: Ost-
bahnhof eller Jannowitzbrücke.
S www.bar25.de
w Badeschiff, Eichenstr. 4, 
Kreuzberg, U-bahn: Schle-
sisches Tor, S-bahn: Treptower 
Park.
w Spindler & Klatt, Köpenicker 
Str. 16-17, Kreuzberg, U-bahn: 
Schlesisches Tor.
S www.spindlerklatt.com
w Nola’s am Weinberg, Vete-
ranenstr. 9, i parken, Mitte, U-
bahn: Rosenthaler Platz.
S www.nola.de

5 x missa inte i Berlins uteliv

Kaffee Burger.

w Nattlivet i Berlin är legenda-
riskt. Det börjar sent och tycks 
aldrig upphöra. Till klubb går 
man i regel tidigast vid midnatt 
och inte sällan stannar man till 
gryningen. Kolla i Tip eller Zitty 
vad som händer på klubbarna, 
förmodligen är det kändistätt 
värre bakom stadens dj-bås och 
det är bara att vraka och välja. I 
övrigt bör tilläggas att Berlin är 
en väldigt liberal stad, i princip 
kan man se ut hur som helst 
och ändå komma in överallt.
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Karl-Marx Allee 
Gatan med så mycket historia. 
Det var platsen för Röda arméns 
intåg i Berlin 1945 och här star-
tade arbetarupproren den 17 juni 
1953. 21 december 1949 döptes 
före detta Grosse Frankfurter-
strasse om till Stalinallee, en 
present till Stalin och hans armé 
som besegrat naziregimen. I det 
nya unga DDR skulle Stalinallee 
bli den första socialistiska gatan.

1951 började byggandet, fö-
rebilden var rysk arkitektur. För 
att kunna genomföra arbetet 
lades all energi på Stalinallee; 
resten av DDR fick lida för att 
paradgatan skulle lysa som hu-
sen i Moskva. Det blev en lyx-
gata – husen på Stalinallee hade 
hiss, varmvatten, kaklade bad-
rum, i vissa fall även telefonan-
slutning. Husen är kvar, gatan 
har fått ett nytt namn och det är 
fortfarande otroligt fascineran-
de att vandra längs med Karl-
Marx Allee. Nittio meter bred 
och tre kilometer lång är gatan 
som efter ett tag byter namn till 
Frankfurter Allee. Nu ryms här 
moderniserade bostadshus, af-
färer, biografer – med de fantas-
tiska kommunist-utopinamnen 
Kosmos och International – och 

klubben WMF, före detta Café 
Moskau, med en fantastisk in-
redning.

Sovjetiska 
krigsmonumentet 
Det enorma monumentet  er-
inrar om de sovjetiska soldater 
som betalade med livet när de 
befriade Berlin från nazisterna i 
slutskedet av kriget. Under det 
gröna gräset som omgärdar allt 
brons och järn ligger några tusen 
soldater begravda. Imponerande 
eller skrämmande, döm själv, 
men missa inte. 

Sowjetischen Ehrendenkmal, 
Puschkinallee, S-bahn: Trepto-
wer Park.

Terrorns topografi 
Under nazisttiden samlingsplats 
för ondskan. Här hade nazist-
ledarna Himmler och Heydrich 
sina skrivbord, här torterade 
Gestapo politiska fångar och 
härifrån utgick många beslut om 
massakrerna och judeutrotning-
en. Sedan 1997 finns en omska-
kande utställning – utomhus och 
gratis – som skildrar en värld full 
av ondska. Här finns också en bit 
av Berlinmuren kvar. 

Topographie des Terrors ligger 

mellan Niederkirchnerstrasse, 
Wilhelmstrasse och Anhalter 
Strasse, ett stenkast från lyxiga 
shoppingstråket Friedrichsstras-
se. U/S-bahn: Friedrichstrasse.
S www.topographie.de

Tempelhof 
Stadsdel som främst förknippas 
med flygplatsen, som Hitler lät 
bygga ut 1939. Som alltid när 
det handlar om naziarkitektur 
skulle alla gränser sprängas – 
Tempelhof är fortfarande en av 
världens största sammanhäng-
ande byggnader. Flygplatsen 
ritades av arkitekten Lord Nor-
man Foster och stängdes hösten 
2008. 

U-bahn: Platz der Luftbrücke.

Kyrkogårdar  
Dorotheenstädtischer Friedhof 
i Mitte har mest hjärna av Ber-
lins kyrkogårdar. Hegel, Brecht, 
Heinrich Mann och Heiner Mül-
ler, för att nämna några. 

Chausseestrasse 126, U-bahn: 
Oranienburger Tor.

På Dritter Schöneberger Fried-
hof vilar Marlene Dietrich och 
fotografen Helmut Newton. 

Stubenrauchstrasse 43-45, U-
bahn: Friedrich-Wilhelm-Platz.

5 x kulturutflykter

Albert Einstein  
(1879-1955) Undervisade un-
der många år vid Humboldt-
universitetet i östra Berlin men 
tvingades – som så många andra 
framstående forskare, författare 
och konstnärer – lämna Berlin 
när Hitler kom till makten. I uni-
versitetets aula finns en inskrift 
som berättar om Einstein och 
hans banbrytande föreläsningar 
om relativitetsteorin. 

Marlene Dietrich  
(1901-1992) Marlene växte upp 
i stadsdelen Schöneberg på ga-
tan Leberstrasse 65. Hon ligger 
nu på Städtischer Friedhof Schö-

neberg III, Stubenrauchstrasse 
43-45 i en enkel grav i närheten 
av sin mor.  

Vladimir Nabokov  
(1899-1977) Den ryskfödde 
författaren fick sitt stora genom-
brott med den skandalomsusade 
Lolita. Innan han begav sig till 
Amerika bodde han på Kurfür-
stendamm.

Helmut Newton  
(1920-2004) Den världskände 
fotografen föddes och växte upp 
i Berlin. Han ligger begraven 
alldeles i närheten av Marlene i 
Schöneberg. På Charlottenstras-

se 57 i Mitte ligger det en bar 
som bär hans namn, väggarna 
är prydda av stora nakna damer 
som Newton plåtat. 

Max Schmeling  
(1905-2005) Berlinsonen är 
en av Tyskland och världens 
största boxare genom tiderna. 
Han festade med skådespelare, 
modeller och kulturkändisar och 
blev hela 100 år gammal. I Pren-
zlauer Berg ligger en stor kon-
sert- och sportarena uppkallad 
efter honom, Max-Schmeling-
Halle.

5 x kändisar med Berlinanknytning

Pony Bar
Här kan du re-
dan från klock-
an 12 äta kakor, 
toast eller po-
tatissallad med 
korv (förutom 
söndagar då 
de öppnar först 
kl 18). På kväl-
len är det mest 
drinkar som gäl-
ler och trots att 
dansgolvet är 

litet går det utmärkt att använda 
för den som inte orkar gå vidare 
till något annat ställe när det bör-
jar bli sent.

Alte Schönhauser Str. 44, Mit-
te, U-bahn: Weinmeisterstrasse.
S www.pony-bar.de

Künstliche Beatmung
I Friedrichshain ligger denna po-
pulära bar. Stället öppnar klock-
an 19 och har som så många 
andra ställen i Berlin ”open 
end”, det vill säga: de har öppet 
så länge gästerna vill stanna. El-
ler i alla fall tills solen går upp. 
Beatmung har en blandad reper-
toar men med inriktning på hou-

se och elektronisk musik. Här 
anordnas även Kickertävlingar. 
(Kicker är ett slags bordsfotbolls-
spel där två personer möter var-
andra och har varsitt lag). Även 
resten av Simon-Dach-Strasse 
är en ”partymeile” (ett party-
mecka), här finns massor av heta 
barer att besöka. 

Simon-Dach-Strasse 20, 
Friedrichshain, U/S-bahn: Wars-
chauer Strasse.
S www.kuenstlichebeatmung.de

Weinerei
Ett alldeles charmant ”vineri” 
med vinprovningar och smårät-
ter. Här betalar du 2 euro för 
ditt första glas vin. Sedan får du 
dricka så mycket du vill. När du 
går ut betalar du vad du tycker 
att kalaset var värt. En allde-
les underbar idé och så galet 
osvenskt. Rekommenderas!

Veteranenstr. 14, Mitte/Prenz-
lauer Berg, U-Bahn: Rosenthaler 
Platz. 
S www.weinerei.com

Solar Bar
På 17:e våningen i ett ganska 
intetsägande höghus mittemot 

Anhalter Bahnhof ligger denna 
tjusiga bar. Här hittar du ett rik-
tigt smultronställe när det gäller 
mat, drinkar och utsikt över sta-
den. Till och med färden i hissen 
är speciell. Om du bara är sugen 
på något att dricka kan du ta spi-
raltrappan upp till baren, maten 
serveras i restaurangen i våning-
en under. Här är lite dyrare men 
ändå prisvärt. Öppet från kl 18. 
Förboka!

Stresemannstr. 76 (ingång 
till vänster), Mitte/Kreuzberg, S-
bahn: Anhalter Bahnhof.
S www.solar-berlin.de

Zu Mir oder zu Dir
Barens namn påminner om den 
gamla Uggla-dängan ”Ska vi 
gå hem till dig?” Retrobaren 
Zu Mir… har satsat på olika 
sittgrupper istället för klassiskt 
uppdelade sittplatser. Här ham-
nar man därför lätt i samtal med 
bordsgrannen. Drinkarna in-
handlas vid trädisken till schysta 
priser. Öppet varje dag från kl 
20.

Lychener Str. 15, Prenzlauer 
Berg, U-bahn: Eberswalder Str, 
S-bahn: Prenzlauer Allee.

5 x barer

Mat och dryck
Wasser = Vatten
Kaffee = Kaffe
Weisswein = Vitt vin
Bier = Öl
Wurst = Korv

Vänliga ord
Guten Morgen/Tag/Abend/
Nacht = God morgon/dag/kväll/
natt
Danke schön!/ Vielen dank! = 
Tack så mycket!
Ja, Bitte/Nein, Danke = 
Ja, tack/Nej, tack
Hallo! = Hej!

Frågor
Wieviel kostet...? = Hur mycket 
kostar..?
Wo liegt...? = Var ligger...?
Wann öffnet/schliesst...? = När 
öppnar/stänger...?

På väg att ge upp?
Sprechen Sie Englisch? = 
Pratar Ni/du engelska?

Gett upp?
Entschuldigung, aber ich spre-
che nicht (so gut) Deutsch = 
Ursäkta, men jag pratar inte (så 
bra) tyska.

5 x tyska ord & fraser
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Accessoarer
Blush + Balls har underkläder 
för både honom och henne. Af-
färerna ligger bredvid varandra 
och har förutom sin egen kollek-
tion även kläder från bland andra 
La Perla och Princesse Tam 
Tam. Både roliga och trendiga 
skor finns hos ”skofastrarna” 
Schuhtanten. För den hattintres-
serade mannen finns ett mecka 
i Goorin Hat Shop. Här kan man 
prova hattar utan att bli störd. 
Hos Wertskauf finns roliga kudd-
fodral, kläder och tavlor – allt 
designat av arkitekter. Motiven 
kommer oväntat nog från Berlins 
stadsbild, exempelvis gatlampor 
och byggnader.
w Blush + Balls, Rosa-Luxem-
burg-Strasse 22, U-bahn: Rosa-
Luxemburg-Platz.
S www.blush-berlin.com
w Schuhtanten, Paul-Lincke-
Ufer 44, Kreuzberg, U-bahn: 
Kottbusser Tor.
S www.schuhtanten.de
w Goorin Hat Shop, Weinme-
isterstrasse 8, Mitte, U-bahn: 
Weinmeisterstrasse. 

w Wertskauf, Brunnenstr. 191, 
Mitte, U-bahn: Rosenthaler 
Platz.
S www.s-wert-design.de

Mode
Här finns otaliga klädaffärer, alla 
med en egen stil och utvalda 
designers. Det är omöjligt att 
hinna med allt. Området runt 
Alte Schönhauser Strasse i 
stadsdelen Mitte har länge varit 
Berlins modemetropol. På se-
nare tid har även tvärgatan Mu-
lackstrasse blivit en riktigt hipp 
modegata. Här finns det mesta 
i modeväg. Best Shop är en li-
ten, söt affär som har ett stort 
urval skandinaviska, tyska och 
belgiska designers, bland annat 
Henrik Vibskov, Atelier Elf, K45, 
Own, Kind och Carin Wester. 
Ett stenkast bort ligger Berliner-
klamotten Shop med kläder från 
ett nätverket av 140 olika Berlin-
designer, men bara cirka 40 på 
samma gång. Från streetwear till 
high fashion. På Lala Berlin finns 
både eleganta kvällsoutfits och 
sammetslena tröjor. Starstyling 

har galna t-shirts och roliga, lite 
utflippade, smycken.  
w Best Shop, Alte Schönhauser 
Str. 6, Mitte, U-bahn: Rosa Lux-
emburg Platz.
S www.bestshop-berlin.de
w Berlinerklamotten Shop, 
Hackesche Höfe/Hof 3, Rosen-
thalerstr. 40-41, S-bahn: Hack-
escher Markt, U-bahn: Weinme-
isterstrasse.
S www.berlinerklamotten.de
w LalaBerlin, Mulackstr. 7, Mitte, 
U-bahn: Weinmeisterstrasse.
S www.lalaberlin.de
w Starstyling, Mulackstr. 4, Mit-
te, U-bahn: Rosenthalerplatz.
S www.starstyling.net

Second hand
Berlin har ett stort utbud av se-
cond hand-affärer. Sterling Gold 
har fest och balmode från 1940- 
till 80-talet. Om något inte pas-
sar gör affären mindre ändringar. 
Anastati och Sommerladen har 
båda använda designkläder till 
försäljning och Bonnie & Kleid 
är specialiserad på partykläder 
och kostymer. Här kan man även 

5 x shopping
hyra en outfit. Garage sägs vara 
Berlins största second hand, här 
betalar du dina kläder per kilo. 
w Sterling Gold, Oranienburger-
str. 32, Heckmann Höfe, Mitte, 
S-bahn: Oranienburgerstrasse.
S www.sterlinggold.de
w Anastati, Goltztstr. 3, Schö-
neberg, U-bahn: Eisenacher 
Strasse.
S www.anastati.de
w Sommerladen, Linienstr. 153, 
Mitte, S-bahn: Oranienburger-
strasse.
w Bonnie & Kleid, Gneisenaustr. 
9/hörnet Nostitzstrasse, Kreuz-
berg, S-bahn: Mehringdamm.
w Garage, Ahornstr. 2, Schöne-
berg, U-bahn: Nollendorfplatz.

Kombo-affärer
Många affärer har hittat sin egen 
speciella kombination av varor 
och/eller tjänster, oftast desig-
nat eller tillverkat i staden. Hos 
Misses & Marbles säljs desig-
nade presentidéer som väskor 
i lastbilsgummi och färgglada 
bestick, men det går lika bra att 
slå sig ner i kaféhörnan och prov-

smaka någon av de hembakta 
kakorna. I butiken Aus Berlin 
finns många roliga produkter 
med avsändare Berlin. Pro QM 
är ingen vanlig bokaffär, utan 
har allt som har med begreppet 
”stad” att göra – skivor, böcker, 
film och magasin. Dessutom ar-
rangerar affären specialkvällar 
och utställningar. På Berlinomat 
finns kläder, smycken och möb-
ler från över 140 olika designers, 
samt ett kafé som bl a serverar 
daglig lunch för runt 4 euro.
w Misses & Marbles, Raumer-
str. 36, Prenzlauer Berg, S-bahn: 
Prenzlauer Allee.
S www.misses-marbles.de
w Aus Berlin, Karl-Liebknecht- 
Str. 17, Mitte, U/S-bahn: Alexan-
derplatz.
S www.ausberlin.de
w Pro QM, Almstadtstr. 48-50, 
Mitte, U-bahn: Rosa-Luxem-
burg-Platz.
S www.pro-qm.de
w Berlinomat, Frankfurter Allee 
89, Friedrichshain, U/S-bahn: 
Frankfurter Allee.
S www.berlinomat.com

Veckomarknader 
Berlin är berömt för sina många 
loppmarknader som har öppet 
söndagar (se nedan) men det 
finns även marknader som har 
öppet under veckan. Winter-
feldtmarkt kan man med fördel 
besöka på onsdagen om man in-
te vill trängas med alla Schöne-
bergs invånare under rusningen 
på lördagen. Mycket ekologiska 
produkter men även utländska 
delikatesser (onsdag 8-14, lör-
dag 8-16). På Karl-August-Platz 
finns de bästa råvarorna, men 
till ett lite högre pris (onsdag 
8-13, lördag 8-14). Ökomarkt 
Chamissoplatz har allt man kan 
tänka sig inom ekologiskt produ-
cerade matvaror från regionen 
(lördag 8-14). 
w Winterfeldtmarkt, Winter-
feldtplatz, Schöneberg, U-bahn: 
Nollendorfplatz
w Karl-August-Platz, Charlot-
tenburg, U-bahn: Wilmerdorfer 
Strasse.
w Ökomarkt Chamissoplatz, 
Chamissoplatz, Kreuzberg, U-
bahn: Mehringdamm.

Man kan inte åka till Berlin och 
inte gå på loppmarknad, många 
berlinares favoritnöje på helgen. 
De bästa finns i det forna öst. 
Den stora turistvänliga vid Tier-
garten har blivit dyr och tråkig 
de senaste åren, det är nästan 
omöjligt att fynda, eftersom 
proffssäljare tagit över. 

Arkonaplatz 
Söndagar 10-16 i Prenzlauer 
Berg/Mitte. Allt från husgeråd 
till 60-talslampor. Bratwurst och 
kaffe och allmänt trevlig stäm-
ning. 

U-bahn: Eberswalder Strasse 
(U2) eller Bernauer Strasse (U8).

Am Nordbahnhof 
Lördag och söndag 10-17 i 
Mitte. Levande djur och prylar 
du aldrig trodde att du skulle få 
se. Därtill cyklar, tvättmaskiner 
och dammsugare. Billigt och 
smutsigt.

S-bahn: Nordbahnhof.

5 x loppmarknader
Mauerpark 
Lördagar 10-16 i Prenzlauer 
Berg. Unga människor säljer 
skivor och kläder. Parken dof-
tar 1968 och kombinationen 
park/loppis kan göra din lördag 
vacker.

U-bahn: Eberswalder Strasse, 
(U2).

Turkiska marknaden 
Tisdagar och fredagar, vid May-
bachufer i Kreuzberg. Oliver, 
bröd, tyger och turkiska kvinnor 
som plöjer fram på den kuller-
stensbeläggda gatan. Varorna är 
mycket billigare än hos de stora 
livsmedelskedjorna. 

U-bahn: Schönleinstrasse (U8).

Boxhagener Platz 
Söndagar 10-17 i Friedrichshain. 
Stor loppmarknad där privatper-
soner säljer allt mellan himmel 
och jord. Kläder, möbler, cyklar 
och skivor – här finns allt.

U-bahn: Frankfurter Tor (U5).

100 000 hundar 
Ger mycket hundbajs. Och ingen 
plockar upp och det finns inga 
hundlatriner. Resten kan man 
föreställa sig, allra värst är det 
snön smälter på våren och allt 
man hade förträngt värms upp i 

vårsolen.

Rökningen 
I Berlin har folk alltid rökt som 
borstbindare, men sedan rök-
förbudet trädde i kraft ifjol har 
vissa saker förändrats. Dock inte 

allt. Numera får man inte röka 
där det serveras mat men likväl 
i avgränsade drick- och rökrum. 
Så någon vidare rökfri miljö kan 
man inte räkna med om man ger 
sig ut i Berlins nattliv.

5 x varningar
Tjuvåkning 
Det är väldigt lockande eftersom 
det inte finns några vändkors el-
ler spärrar, det känns som om 
det bara är att kliva in i tåget. 
Men kontrollörerna – oftast ser 
de ut som luffare, helt omöjliga 

att upptäcka – är stenhårda och 
det kostar 60 euro om du åker 
dit.

Nudismen 
Förutom att röka älskar berlinar-
na att vara nakna. Detta gäller i 
princip alla parker och sjöar. Så 

det är bara att gilla läget.

Service 
Berlinarna är inte serviceinrikta-
de, så enkelt är det. Kassörskor-
na och butikspersonalen är inte 
glada eller vänliga särskilt ofta, 
men det är bara att härda ut. 
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Godisfabriken
På lördagar kan både stora och 
små titta på hur godis framställs. 
Under namnet Bonbonmacherei 
går specialaffären som tillreder 
godis efter gammalt recept. 

Oranienburger Str. 32, Heck-
mann Höfen, Mitte, S-bahn: Ora-
nienburger Strasse.
S www.bonbonmacherei.de

Kultur
Under asfalten är Berlin håligt 
som en tesil. Inte bara av kanaler 
och tunnelbanans tunnlar utan 
även bunkrar från andra världs-
kriget. Här erbjuds ficklampstu-
rer med guide för barn från 7 år. 
Det kostar från 7 euro och sche-
ma för turerna finns på internet. 
På Labyrinth Kinder-Museum 
lär sig barn genom att upptäcka 
allt själva genom att känna och 
undersöka. Alla utställningar 
är speciellt anpassade för barn 
3-12 år. Cirka 4 euro i entré.
w Berliner Unterwelten, Brun-
nenstr. 105, Wedding, U/S-bahn: 
Gesundbrunnen.

S www.berliner-unterwelten.de
w Labyrinth Kindermuseum, 
Osloer Str. 12, Wedding, U-
bahn: Osloer Strasse.
S www.labyrinth-kindermuseum.de

Berliner Zoo
Vem skulle inte vilja träffa på 
kändisisbjörnen Knut? Han finns 
på Berlins Zoo tillsammans med 
en massa andra fina djur. Entré 
12 euro för vuxna, 6 euro för 
barn. Kolla gärna in hemsidan 
om något särskilt händer när 
du är där, Berlins zoo anordnar 
nämligen speciella aktiviteter 
för barn.

Hardenbergplatz 8, U/S-bahn: 
Zoologischer Garten eller U-
bahn: Kurfürstendamm.
S www.zoo-berlin.de

Leksaker
Det finns många finfina lek-
saksaffärer i stan, några av dem 
är Die kleine Gesellschaft och 
Heidi’s Spielzeugladen. Inte så 
mycket plast, istället rustika sa-
ker i trä. På Steiff in Berlin hittar 

du den berömda teddybjörnen 
och de efterkommande gose-
djuren i en uppsjö av färger och 
former. 
w Die kleine Gesellschaft, Ry-
kestr. 41, Prenzlauer Berg, U-
bahn: Eberswalderstrasse.
S www.diekleinegesellschaft.de 
w Heidi’s Spielzeugladen, 
Kantstr. 61, Charlottenburg, U-
bahn: Wilmerdorfer Strasse.
w Steiff, Kurfürstendamm 220, 
Charlottenburg, U-bahn: Kurfür-
stendamm.
S www.steiff.de

Legoland Discovery 
Center
På Legoland vid Potsdamer Platz 
kan barnen roa sig i timmar. Här 
finns uppbyggda legovärldar, 
draktåg, 4D-bio, äventyrsprome-
nader och dessutom kan man se 
hur lego blir till. Inträde 15 euro 
för vuxna, 12 euro för barn. Barn 
under 3 år gratis.

Sony Center, Potsdamer Platz, 
U/S-bahn: Potsdamer Platz.
S www.legolanddiscoverycenter.com

5 x för barn
Många gör det, många vill och 
många tänker på att göra det. 
Flytta till Berlin ett tag, alltså. Här 
kommer några bra tips. 
 
Boende 
Vad än folk säger ska man bo i 
öst. Prenzlauer Berg och Mitte 
är Berlins trevligaste stadsdelar. 
Så leta efter boende här om du 
vill stanna ett tag. Kollektivet 
lever i Berlin och det är väldigt 
lätt att hitta billigt boende i stora 
lägenheter så länge du är beredd 
att dela. 

Papper 
För att bli berlinare för ett tag 
måste man gå till ”Bürgeramt”, 
att översätta med Medborgar-
kontoret ungefär. Glöm inte 
passet! Om du vill stanna längre 
än tre månader behöver du bege 
dig till ”Landeseinwohneramt” 
(Friedrich-Krause-Ufer 24 i 
stadsdelen Wedding, hållplats S 

Westhafen). Pass och kontrakt 
på fixad lägenhet und vips, du är 
en berlinare på riktigt!

Språket 
Tyskan är en förutsättning, det 
finns många språkskolor i alla 
stadsdelar. Dyrast och mest väl-
renommerat är Goethe-Institutet 
som ligger i Mitte och ger dig 
studiemedel från CSN.
Swww.goethe.de/berlin 
 
Kulturkrockar 
Är oundvikliga. Även om Berlin i 
många avseenden är väldigt likt 
Sverige finns det saker man bara 
måste vänja sig vid. Så tolerans 
rekommenderas, särskilt när det 
gäller den låga standarden på 
lägenheterna och allt hundbajs 
på gatorna. 
 
Svenska Kyrkan 
En samlingspunkt för svenskar 
i Berlin är svenska kyrkan. Den 

ligger i stadsdelen Wilmersdorf i 
västra Berlin. Här firas midsom-
mar och julbasaren är en klassi-
ker. Här finns också ett bibliotek 
och en anslagstavla med erbju-
danden om språkkurser, midda-
gar och andra kulturutbyten.
     Landhausstrasse 26-28, U7: 
Berliner Strasse.

5 x bosätta sig i Berlin

Guideböcker 
Läsare av den här guiden måste 
naturligtvis utöka sitt Berlinkun-
nande med guideboken ”Berlin – 
stadsdel för stadsdel”. Jag själv 
(Per Ek) och skribenten Valle 
Wigers har gått igenom utvalda 
guldkorn i de populäraste stads-
delarna. 

Dessutom har Rough Guides 
gett ut en guide på engelska om 
Berlin 2008. För den som vill 
hitta lite udda saker och gillar att 
upptäcka på egen hand. Om du 
kan tyska rekommenderas en 
tysk guidebok, de är alltid mest 
uppdaterade. Till exempel Marco 
Polo eller Adac.

Filmer 
Från Himmel över Berlin till 
Good Bye Lenin eller i litteratu-
rens värld – mycket har sagts 
av många om Berlin och det är 

spännande att se andras reflek-
tioner av staden. Två filmer som 
från var sin sida dokumenterar 
livet i Berlin under åren med 
muren. I Good Bye Lenin åter-
skapas ett DDR när muren har 
fallit, allt för att rädda ideal som 
håller på att gå förlorade. I Him-
mel över Berlin följer vi två äng-
lars vandringar i Västberlin. Två 
fantastiska Berlinfilmer, den ena 
från 1987 (när muren fortfarande 
stod och aldrig tycktes falla) och 
en från 2003 när den nya världen 
sedan länge etablerats i det for-
na DDR. Och vi får se så mycket 
av Berlin i filmerna att rysningar 
dansar genom våra kroppar.   

Även Oscarsbelönade ”De 
andras liv” (2006) är en skakan-
de bra film om DDR-tiden.

Internet 
En första överblick om Berlin på 

nätet på Wikipedia rekommen-
deras. Kolla även in dessa sajter: 
Swww.berlin-tourist-information.de 
Swww.berlin.de

Andra världskriget
Vi lär oss mycket i skolan om 
andra världskriget men det kan 
vara bra att friska upp minnet 
innan man beger sig till Berlin. 
Det finns oräkneligt mycket lit-
teratur och film över krigsperio-
den, även på svenska. Välj något 
som intresserar dig.

DDR
Vill du veta mer om hur folk hade 
det under DDR-tiden kan du be-
söka DDR-museet.

Karl-Liebknecht-Strasse 1, 
vid Spree, Mitte, S-bahn: Hack-
escher Markt.
S www.ddr-museum.de

5 x veta mer

Sönderbombade Kaiser Wilhelm-kyrkan vid Zoologischer Garten.

Bo billigare i kollektiv.

4 3,5 miljoner invånare.
4 Storberlin grundades först 1920, 
vilket bidrar till att stadsdelarna fortfa-
rande känns som flera mindre städer 
ihopslagna till en stor.
4 Arbetslöshet: 18,5 %.
4 Enligt Spartacusguiden 2005 har 
Berlin flest antal gayklubbar av alla värl-
dens städer.
4 Berlin är hundarnas huvudstad, 
100 000 hundar springer på stans gator 
och när man ser allt hundbajs känns det 
rimligt och orimligt på samma gång.

Berlinfakta


