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Det nya berlin

NyöppNat!
Berlin står aldrig 
stilla. Medan du 
vänder ryggen till 
för att beställa en 
currywurst har 
staden växt vidare 
och förändrats.  
Vi tar grepp om 
det nya Berlin 
och vad som är 
nytt just nu.

B
erlin förnyar sig ständigt 
och har förmågan att 
överraska. Ställen byts 
ut i allt högre hastig-

het. När en gammal favorit försvin-
ner uppstår två nya på samma 
gata.

Den slitna liknelsen av storsta-
den som en djungel har trots allt en 
poäng här. För i ett kulturellt 
klimat som Berlins växer nya 
ställen och platser fram med en 
enorm frenesi i kamp om solljuset. 

Låt vara att många ställen i dag 
kan påminna om andra snarlika 
och att Berlin alltmer blir som 
andra storstäder: Ändå finns 
modet, den fria tanken och 
gör-det-själv-andan intakt vilket 
bevarar stadens grundkaraktär.

Berlins historia som delad stad, 
som enklav omringad av en 
diktatur och som ett centrum för 
olika alternativrörelser finns 
fortfarande där och utgör myllan 
för allt som händer. De nya 
uttrycken bygger på det som nyss 
hänt.

Följ med oss till 14 nya ställen i 
Berlin värda att besöka. Missa inte 
heller vad Berlinexperten Henrik 
Tidefjärd har att säga om den 
senaste utvecklingen i staden och 
ta del av några av hans tips. ✤

Joseph Roth Diele
Perfekt nostalgikick för den som vill 
komma tillbaka till 1920-talets Berlin. 
Varken mat, dryck eller inredning bry-

ter tidsmaskinskänslan. Potsdamerstrasse 75.
q www.joseph-roth-diele.de

Crackers
När Heinz Gindullis stängde sin 
ikoniska klubb Cookies blev många 
besvikna, men nu finns en riktigt bra 

restaurang på samma ställe där middagarna 
ofta förvandlas till partyn de kvällar man har 
live-sessions med DJ:s. Friedrichstrasse 158.
q crackersberlin.com

Kumpel & Keule
En annan slags charkuteridisk i 
saluhallen Markthalle Neun där köttet 
alltid är ekologiskt och kryddningarna 

spännande. Peka på till exempel en Teriyaki 
Bratwurst och du får den tillagad på plats. 
Eisenbahnestrasse 42/43. 
q www.kumpelundkeule.de

Hotel Stadtbad Oderberger
Det praktfulla och klassiska bad-
huset Oderberger har varit stängt 
sedan östtyskt 1980-tal men efter en 

omfattande renovering, klar oktober 2016, har 
berlinarna ett nytt givet favoritställe. Oderber-
gerstrasse 57.
q www.hotel-oderberger.berlin

Wild Things
En mysig vinbar i trendiga Neukölln 
som säljer ekologiska viner av hög 
kvalitet. Weserstrasse 172.

q www.wildthingsberlin.de

The Pier
Unga män med skägg brygger eget 
öl, närmare bestämt femton olika 
sorter. Det som gör The Pier speciellt 

är att nämnda öl är så goda och får sällskap 
av läckra smårätter och en spirande och kul 
stämning. Invalidenstrasse 30.
q www.the-pier.de

14 sprillans  
nya ställen

Text: anders pihl
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Jörg Förstera är 
styck mästare och 
en av grundarna til 
charkuteriet Kumpel  
& Keule.
Foto: KUMPEl & KEUlE

Foto : MARTIN NICHOlAS KUNZ 

1902 öppnades Oder-
berger Stadtbad för all-
mänheten. 87 år senare 
stängs badhuset då det 
är för nedgånget. 2012 
startar en omfattande 
renovering och 2016 
stod ett hotell, restau-
rang och badhus klart.
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Varför Berlin, Henrik?
Sedan jag flyttade till Berlin 2001 har 

jag alltid haft känslan att vara fri. Jag 
behöver inte visa upp för någon vad jag 
jobbar med, hur mycket jag tjänar, i vilket 
område jag bor i, hur jag klär mig eller 
vilken sexualitet jag har. I Berlin värderar 
vi individualitet och öppenhet. I dag är det 
en självklarhet för mig att ha middag vid 
midnatt, kunna köpa en flaska vin 
klockan två på natten, kliva in på en 
nattklubb klockan sex på morgonen eller 
träffa kompisar på frukost efter lunchtid.  
Hur skulle du beskriva utvecklingen de 
senaste åren i Berlin?

Allt fler unga människor från hela 
världen har flyttat hit i allt högre takt och 
de tar med sig nya inställningar och idéer. 
Berlin är i färd att bli mer kosmopolitiskt, 
etablerat och moget. Det är inte längre 
lika coolt att vara fattig här!
Om du jämför dagens Berlin med staden för 
tio år sedan, vad har blivit bättre? Något 
som blivit sämre?

När jag kom till Berlin var det ett 
måste att lära sig tyska för att kunna 
jobba och kommunicera. I dag finns det få 
städer i Europa där engelska språket är 
lika etablerat som i centrala Berlin. 
Nyinflyttade som inte talar tyska tycker 
självklart att Berlin är ett paradis men 
jag kan se det som lite arrogant att ej 
anpassa sig till kulturen där man har valt 
att bo. 

En annan nackdel är att priserna på 
bostäder har ökat i rasande takt. Många 
turister tror fortfarande att Berlin är 

billigt eftersom de besökte staden för tre 
år sedan. Berlin erbjuder i dag hög 
kvalitet men också till högre priser.   
Om du skulle nämna tre ställen som för dig 
representerar de senaste trenderna i 
Berlin, vilka skulle de vara?

CeCCONiS En sexig kosmopolitisk 
restaurang där fashionistas, jetsetters, 
kändisar och internationella turister 
stortrivs tillsammans!

www.cecconisberlin.com/de
HauBeNTauSCHeR Förr var beach-

barer i Berlin trashiga och improviserade 
byggen men denna beachclub visar upp en 
ny generation i kreativitet och koncept. 

haubentaucher.berlin/de
BeNiDiCT Ultracool restaurang och bar 

som endast serverar frukost dygnet runt. 
”Good morning” säger kyparen när du 
kliver in, oberoende vilken tid på dygnet! 
Ett mekka för designfreaks och hipsters.  
benedict-breakfast.de/ 
Vilka är de två hetaste klubbarna i Berlin 
nattliv för tillfället?

I Berlin frågar vi oss aldrig vad som är 
inne för tillfället. Vi har minst två hundra 
nattklubbar att välja på och ingen vet 
riktigt hur många eftersom en klubb kan 
existera en natt (pop-up), en månad eller 
30 år. Däremot så kan jag säga att vi har 
endast cirka fem riktigt chica klubbar där 
högklackat, kavaj eller parfymodörer är 
accepterat. Berlins scen är mer under-
ground, liberalt och ”dress down to 
impress” vilket kan upplevas på 
GRieSSmuHle (griessmuehle.de) eller 
iPSe (www.ipse-berlin.de).

Henrik tidefjärd, Berlinexpert!
Henrik Tidefjärd har bott i Berlin sedan 2001 
och driver guideföretaget Berlinagenten. 
Vi bad honom att beskriva vad som händer 
just nu i Berlin.

Hallå 
där … 

Chica
Nu har även Berlin fått en restaurang 
som hänger på trenden med först-
klassig peruansk mat. Inredningen är 

arketypisk Berlin och korresponderar med de 
låga priserna. Friedelstrasse 34.
q www.chicha-berlin.de

Bar Zentral
Västra Berlin är inte bortskämt med 
barer av denna klass och karaktär. 
”Disappear here” står det i neon på 

väggen i den mörka lokalen som drivs av cock-
tailfantaster. lotte-lenya-Bogen 551.
q www.barzentral.de

Pola Café
Ett pyttelitet café med ett enda bord 
som utnyttjar utrymmet maximalt på 
ett smakfullt sätt. Till exempel har 

man gott om krukväxter, men i taket. Värt 
ett besök för den inredningsintresserade. 
 Köpenicker Strasse 10.
q www.facebook.com/polacafekreuzberg/

The Barn at Café Kranzler
Café Krantzler är ett legendariskt 
Berlin-kafé som nu fått sin nutida 
medspelare på övervåningen där 

kafferosteriet The Barn har ett eget café med 
noga utvalda kaffesorter i en rund och mycket 
ljus lokal. Kurfürstendamm 18. 
q www.thebarn.de/pages/cafe-kranzler

Dottir
Restaurang med nordiskt tema och 
finsmakarprofil som på kort tid fått 
ryktet att vara en av de bästa ställena i 

staden för att äta fisk. Mittelstrasse 41.
q www.dottirberlin.com

Standard Pizza
Sätter en ny standard för gourmet- 
pizzor i Prenzlauer Berg med de bästa 
tänkbara italienska ingredienserna. 

Templiner Strasse 7.
q www.standard-berlin.de

Baumkronenpfad Beelitz
Berlin har just fått ett nytt egenartat 
utflyktsmål. Utanför Potsdam ligger 
Beelitz där en slingrande promenad-

bro är byggd över ett gammalt militärsjukhus 
som bokstavligen håller på att försvinna under 
grönskan. På taket växer redan en skog av 
höga träd. 
q www.baumundzeit.de

Panama
Med en exotisk image inspirerad av en 
känd tysk barnbok och med utmärkt 
läge på en av Berlins numera hetaste 

gator för samtidskonst är Panama redan en 
omtalad restaurang av människorna som 
skapade succén Katz Orange. Potsdamer-
strasse 91.
q www.oh-panama.com

Det nya berlin Det nya berlin

Du kan få både ita-
lienska delikatesser, 
rosmarinskinka och 
vildsvinskorv på din 
pizza på Standard 
Pizza.

Foto: ANNIKA NAGEl

36 meter upp i luften 
får du onekligen ett 
annorlunda perspek-
tiv från Baumkronen-
pfad Beelitz.

Foto: BAUM & ZED

Mycket spännande finns på menyn på 
Panama eller vad sägs om dessert 
med salta popcorn med kola och 
karamell!  Foto: ANNA KüFNER

På mysiga Café Pola i Kreuzberg kan 
du fika, äta grillade mackor eller få 
en stadig frukost.

Foto:  JOHN BROEMSTRUP 

På Crackers börjar kvällen 
med fine dining och avslutas 
med drag i baren med dj.

Foto:  CRACKERS

Peruanskt står på  menyn på 
restaurang Chicha.

Foto: CHIARA BONETTI
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