






som en promenad längs Karl·Marx-Alie. Denna skrämmande 

arkitektur lockar nu manga, ungefar som art deco j Miami eUer 

funkis i Stockholm. Den numera kultförklarade östtyska livsstilen 

finns att beskäda pa DDR Museum Berlin pa Karl-Liebknecht-Strasse. 

Den tysk-judiska historien är skickligt presenterad pa Jüdisches 

Museum, dessutom eU arkitektoniskt mästerverk av Daniel Libes· 

kind. Tragiken och utrotningen etsas för evigt in i medvetandet 

vid Holocaust Denkmal ett kvarter frin Brandenburger Tor. Neue 

Synagoge pa Oranienburger Strasse, där Kristallnatten började den 

9 november 1938, är ateruppbyggd. 
ViII man bade känna de historiska vingslagen och fascineras 

av det nya moderna Berlin är spiralvandringen upp i Nonnan 

Fosters futuristiska glaskupol pa gamla äterinvigda Reichstag ett 

maste. Ett av de mest halsbrytande sätten att lära känna Berlin är 

att snabbt dra igenom olika stadsdelar och titta pa de vackraste, 

mest unika eller skrämmande byggnaderna - av Albert Speer, 

Mies van der Rohe, Le Corbusier och a1l den nya arkitekturen som 

brahr loss i det nya Berlin med Norman Foster, Daniel Ubeskind, 

Helmut Jahn, Jean Nouvel, Rem Koolhaas och var egen briljante 

Gerth Wingardhs nordiska ambassadkomplex i Tiergarten. 

Berlins gamla centrum, Mitte, tidigare i Östberlin, är den 

stadsdeI som genomgatt de mest dramatiska feirändringarna sedan 

murens fall och enandet. Hit har regering och riksdag samt de fiesta 

kanslier och departement atervänt med sina tusentals toppolitiker 

och byräkrater. Och den internationella diplomatkären finns äter 

pä plats i huvudstaden i Europas kraftfullaste ekonomi. Det som 

främst lockar är förstäs den gamla paradgatan Unter den Linden 

med Brandenburger Tor, men inte minst shoppingströget Friedrichs

strasse som äteruppstätt. Unga heta nya designers finns i ett starkt 

kluster främst längs Neue och Alte Schönhauser Strasse. 

Den stadsdei och de bostadskvarter som genomgatt den snab
baste feirändringen och den totala ansiktslyf\:ningen i äst efter 

murens fall är utan tvekan Prenzlauer Berg. Anledningen är 

främst tillgängen pä vackra hus och det stora utbudet av bevarade 

väningar med hägt i tak. En av de hörnor som surrar som mest 

med krogar och barer, som Pastemak och Gagarin, är vid Knaack

strasse och Rykestrasse, alldeles vid synagogan och vattentornet. 

Kreuzberg är kanske den stadsdeI som gär tvärast kast mellan 

olika världar, frän det anarkistiska, homosexuella och rockiga 

längs Oranienstrasse till det mer burget bohemiska vid Berg

manstrasse, frän spektakulära nattställen i nedlagda fabriker och 

.ruiner längs Köpenicker Strasse ach floden Spree till det mest 

idylliskt vackra längs Paul-Linke-Ufer, frän de eklektiska galleri· 

erna längs Zimmerstrasse vid Checkpoint Charlie till den mustiga 

Türkischer Markt, matmarknaden längs Maybachufer. 

Men det är "nästa" stadsdei, Neukölln, stort som Malmä och 

med r65 nationaliteter. som nyligen i media fätt genomslagskraf

ten som ett slags "Berlins Bronx", främst pa grund av Detlev Bucks 

film Knallhart. Här i gränslandet till Kreuzberg finns de mest spän

nande nya brytningarna mellan rockkultur, gaykretsar, intellektuella, 

konstnärer, anarki och det starkt multikulturella. 

Hur mycket man än snurrar runt i det polerade Prenzlauer 

Berg, det vildare Kreuzberg, det unga Friedrichshain, det lyxigt 

upprustade Mitte, sä dras man alltid tillbaka till de gamla kära 

kvarteren i Charlottenburg, de som en gäng var kärnan i Västber

!in. Konstnärer och prostituerade har fiytt tilllägre hyror i äst. 

Men pa gatorna runt Kurfürstendamm checkar vi a1la fortfarande 

in pa de älskade historiska hotellen; Savoy, Bogota, Pension Ditt· 

heftler, Askanischer Hof, eller det ursprungliga Kempinski. Mest 

kapitalism utan skarn erbjuds fortfarande pa det präliga varuhuset 

KaDeWe. Längt västerut pa Kurftirstendamm tar den riktigt tyska 

goda smaken över, som jil Sanders oslagbara svarta och sandHir· 

gade, enkelt exklusiva kläder. 

Om man inte orkar läsa böckerna eller se teaterföreställning. 

arna kan man ocksa sova sig tungt igenom historien. Pädan bland 

dem aHa, rriängas hemEs och Berlinfavorit är Askanischer Hof pa 

Kurfürstendamm. Här hade DavidBowie sitt näste under sina gyl· 

lene Berlinar under 7o-talet och här bodde alltid Helmut Newton. 
Ett av de lite enklare hotellen är Bogota, nära Savignyplatz, 

med den där stämningen som blev "Berlin" feir sä mänga under 

Västberlins glansdagar. Hotellet har bevarat den berömda modefo

tografen Yvas studio. Det var hos henne som Helmut Newton bör

jade som fotoassistent. Eu av de charmigaste och bäst<l av hutellen 

här i kvarter~n är Savoy. Heia Weimarkänslan och historien sitter > 
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i väggarna. Hotcllet var ocksä Thomas Manns favoritadress u nder 

Rerli nbesöken. 

vill man känna de sista vulgära dödsryckningarua fr<'m äst

herlin är Westin Grand pä Friedrichstrasse nära Unter den Linden 

rätta stället. Hotellet färdigstiilldes just före murens fall für att 

visa alt öst kunde slä väst pa fingrarna även inom sfaTen "glamuur, 

Las Vcgas, Broadway". Sviterna är en hyllning till omsusade östtyska 

legender. 
Men även de som chcckar in pa den nya typen av übercoolt 

designhotelI, som till exempel blXll pa Rosa-Luxemburg-Strasse runt 

hörnet fran Alexanderplatz, kanske somnar med ett snett leende nUr 

de car reda pa att de sussar i KGB:s gamla avlyssningscentral. 

Det är förstas främst Berlins uästan overkliga kulturutbud som 

lockar de stora skarorna över eu weekend. De fiesta iustitutiouer 

är i högsta värlJsklass_ Für den som samlar pa oförglömliga kou

serter eller teaterfüreställningar är Philharmonie pä Herhert-voll
Karajan.Strasse i Tiergarten ett mäste, liksom de tvä rnest kända 

teaterscenermt i gamla Östberlin; Berliner Ensemble pa Bertolt· 

Brecht·Platz och Volksbühne vid Rosa-Luxemburg-Platz. 

Den sam vill fa de starkaste konstupplevelserna, sorn ofta 

finns pa världcns sä "moderna museer", beger sig i Berlin direkt 

till HambUIger Bahnhof, det mest innovativa komtmuseet. Den 

stressade styr stegen direkt till västra flygeln rned galningen 

]oseph Ileuys, som drygt tjugo är efter sin död fortfarande attra

herar och provocerar kul tureliten. Men den coolt omgjorda garnla 

järnvägsstationen är fylld med allt fran Ansc1m Kiefer och Andy 

Warhol till Marcel Duchamp. Först totalrenoverat och äterinvigt pa 
forfullna Musewninsel är Bodemuseum vid vackra Monbijoubrücke. 

Tre gator dorninerar Berlins pulserande galleriscen. Klas

siska Auguststrasse i Scheunenviertel med kända Eigen +Art och 

Kunst·Werke Berlin. Men initiativet har dragit vidare mot nya, 

dare ach sexigare Brunnenstrasse nära Prenzlauer Berg, där meT 

avantgardistiska gallerister fran heia världen stormat in de senaste 

aren. Men det nya heta, mest etableTade galleridistriktet är runt 

Zimmerstrasse, nära Checkpoint Charlie, där f1era kända galleris

ter nu bildar Europas kra ftfu IIaste gallerikluster. 

Sä fort jag ställt ner min "Koffer" pa hotellrummet bär det aV 

mot det forsta glaset och den forsta rnaltiden. För min deI ar rcdan 

brottsplatsen bestämd i hjärtat och magen pa väg in fran fiygplat· 

sen - en wienerschnitzel med ljurnmen potatissallad och ett glas 

rött pa underbara eafe Einstein iden charrniga garnla villan pa 
KurfUrstenstrasse nära Nollendorfplatz. En bunt aktuella lokaltid

ningar ach magasin, numera ocksa alltid nagTa nyinköpta böcker 

frän Berlin Story pa Unter den Linden är det enda sällskapet. 

I kvällningen bär det sedan av till det garnla östberlinska dans

palatset, Clärchens Ballhaus pä Auguststrasse, det mest underbart 
blandade demokratiska stället i staden, kanske i Europa. 

Nästa dag är fOrstäs utgängspunkten for en promenad iute var 
Hitler tag livet av sig, utan var man själv skulle vilja starta ett nyt! 

liv. Mänga unga ftyttar ju hit för det är här cle kan ladda sina bat· 

terier sam häftigast just nu_ 

För mig har Berlin pa manga sät! rakt motsatt effekt. Det är 

här jag kan varva ner, bli riktigt lugn i själen. < 



HOTELL 

Adlon Kempinsky. 
Berlins sönder
bombade "grande 
dame" blaild hoteil 
op pnade ater 
portarna 1997, 
Unter den Linden 
77, Mitte 
Tel +t19 30 22 610 

Hotel de Rome. 
Exklusivt ach fyllt 
med kulturhistoria 
Behrenstrasse 37, 
Mitte Tel +49 30 
460 6090. WWW. 

hote/derome, Garn 

Lux 11.
 

Den gamla avlyss

nlf1gscentralen ar
 
nu deslgnliotell.
 

Rosa-Luxemburg
Strasse 9-13. 
Mitte. Tel +4930 
9362800, 
wwwlux-eleven.de 

Westin Grand. 
Färdlgställt Just 
före murens fall. 
Fnednchstras'3e 
lb8-64, Mitte. 
Tel +49 30 202 70. 
www.westlD com 

Savoy. 
Ett av de charmi
gaste ach bästa 
hotellen. 
Fasanenstras'3e 
9-10, Charlollen
burg Tel 49 30 311 

030. www.hatc! 
savoy,Gom 

Askanischer Hof. 
Pärlan bland dem 
alla och en Berhn
favorit Kurfürsten
damm 53, Charlot· 
tenburg, Tel +49 30 
881 8033. www, 
askanlscher-hat, de 

BOgOt8.
 
Ett av hatellen med
 
stamningen fran
 
Västberlins glans


dagar. Schlüter

strasse 45, Charfat

tenburg Tel +4930
 
887 5001. www,
 
hote/bogota. de
 

SHOPPING 

KaDeWe 
Pä deI stora varuhu

sets sjatto viining 
tinns det 1 7000lika 
sorters korvar uch 
över 2 400 'liner, 
Tauentzlenstrasse 
21, SchOneberg, 
www kadewe.de 

Berlinomat.
 
Cirka 150 Berlinba
serade designers
 
för unga urbanistas.
 
Frankfurter /\//e 89, 
Fnednchhain V\IVV'N, 

berlinomat, Gom 

KROGAR 

Borchardt. 
Den berlinska ehtens 
främsta mÖtesplats. 
Französische 
Strasse 4"1 Mitte. 
Tel +49 30 81 8862 
30, www.gastart.de 

Cafe Einstein. 
De röda sofforna, 
de vackra stol&rna. 
Kurfurstensfrasse 
58, Nollendorfpiatz, 
tei +49 30 261 50 
96. www cafeetn
stem.Gom 

Jil Sander. 
Den tyska smakens 
triumf, ett mer 
protestantlskt 
Chanel ach Prada 
Kurfürstendamm 
185, Chvr/ottcnhurQ. 
www.jilsander.com 

Über,
 

En avde mest
 
egens inni ga,
 
kreativa butlkerna i
 
designdistflktet.
 
Auguststrasse 26/1,
 
Mitte,
 
www,ueber-store.de
 

Lutter & Wagner.
 
Ombonad tysk
 
klassiker med basla
 
schnitzeln i Berlln.
 
Charlottenstrasse 
56, Mitte. Tel +49 
302029540. 
wwwJ·wborlin.de 

Grill Royal. 
Här firas vernis
sager, teater- ach 
fi Impre miä rer 
med höga skratt, 

fnedrichslf3sse 105 
B/Spree, Mitte. Tel 
+4930 288 79288. 
wwwgrillroyel.com 

The Corner. 
Exklusiv hörna med 
det mest utsokt 
h<lnd plockade , 
Französische 
Stfi1sse 40, Mitte 
www.thecomerber
linde 

Berlin-Story. 
För den som inte 
kan fÄ nog, tusen

ltils böcker pä olikil 
sprak om Berlin. 
Unter den Linden 
40, Mittli. 
V\lVV'Nberllnstory. de 

Vau. 
Kolla Kleeberg ar en 
sympatisk krögare 
ach kock med ett 
elegant, kreativt kök 
Jägerstrasse 54-5, 
Mitte. Tel. +4930 
2029730. 
www,vau-beriin.de 

Defne.
 
1nnovatlvt tLirk is kt
 
kök med trädgard
 
mot kanalen.
 
Planufar 92/Kott
busser Damm, 
Kreuzberg. Tel ,·49 
30 81 79 71 11. 
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