
I Berlin är det inte bara pa museer och gallerier man 
möter kulturen, Hoteil, barer ach restauranger är lika 
bra källor till själslig stimulans. AVBOBOKARLSSON 

VISST KAN MAN FORTFARANDE FA SINA SNABBA KITT· 

LINGAR FRÄN DEN GAMLA ONDA TIDEN. Men ',lid bun
kern där Hltler begick självmord den 30 april 1945 
är dei nu en lekplats. Tydligare är Stalins Berfin, fa 
saker är sä ödesmältade som en promenad längs 
Karl-Morx-AI/ee. Denna skrämmande arkitektur 
lockar nu mänga, ungefär sam art deco i Miami. 
ViII man bade känna de historiska vingslagen och 
tascineras av det nya Berlin sä 1\r spiralvandringen 
upp INorman Fosters moderna glaskupol pä 
gamla äterinvigda Reichstag ett mäste. 

Det är förstäs främst Berlins nästan overkliga 
kulturutbud som (oekar de stora skarorna över en 
weekend. De fiesta institutionerär i högsta världs
klass. För den som samlar pa oförglömliga konser
ter eller teaterföreställningar är Philharmonie pa 
Herbert-von-Karajan-Strasse i Tiergarten ett 
mäste, liksom de tvä mesl kända teaterscenerna i 
gamla Östberlin: BerlinerEnsemble pa Beriolt
Brecht-Platz och VolksbtJhne ',lid Rosa· 
Luxemburg-Platz. 

Den som viII fa de starkaste konstupplevelserna, 
som olta finns pa världens sa kallade "moderna 
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museer", beger sig i Berlin direkt till Hamburger 
Bahnhof, det mest innovativa konstmuseet. Den 
stressade tar stegen direkt tlll västra tlygeln med 
galningen Joseph Beuys, som drygt tjugo är elter 
sin död fortfarande attraherar ach provocerar kul
tu reliten. Men den cooll omgjorda gam la järnvägs
stationen är fylld med allt frän Anselm Kiefer och 
AndyWarhol till Marcel Duchamp. Först tatalreno
verat och äterinvigt pä förfallna Museumlnsel1\r 
Bodemuseum vld vackra Monbijoubrücke. Vass 
minimalistisk konsthall är Deutsche Guggenheim. 

Tre gator dominerar Berlins pulserande galleri
seen. Först klassiska Auguststrasse i Scheunen
viertel med kända Eigen + Art ach Kunst-Werke 
Berlin. Initiativet har dragjt vidare mot nya, raare 
och sexigare Brunnenstrosse nära Prenzlauer 
Berg, där gallerlster trän heia världen stormat in de 
senaste ären - som till exempel Goff + RosenthaI. 
Men deI nya heta, mest ctabicrade gaiierldistriktet 
ar runt Zimmers/rasse, nära Checkpoint Charlie. 
Tillsammans bildar har t:!arbara Weiss, Thomas 
Schuhe, Volker Dleh loch CJaes Nordenhake med 
flerJ nu [uropa~ kraf1fullaste gaflerikluster._ 

BERLINS BÄSTA 

Kragar ach barer 
Paris Bar 
V1lda aftnar, stora gester, högl i tak -ett klassiskt 
kosmopolitiskt storhetsvansinne inom Iivetoch 
konsten. Hitdras inte bara skädespelare, konstnä
rer oeh författare utan även deras överordnade: 
stora teaterehefer, gaiierlster, rörläggare, regissörer. 
Kon/strasse 152/Sovignyplotz, 
Charlottenburg, tel +4930313 8052 
www.porisbar.de 

Lutter &Wegner
 
En varmt tysk oeh österrikisk miljö, där kändis

tryeket osar mer kultur och historien sitter i
 
väggarna. Pampiga rätter som ungersk gulasch,
 
bästa och största wienerschnitzeln i Berlin,
 
Charlottenstrosse 56, Mitte, tel +49302029540 
www./utter-wegner-gendormenmorkt.de 

Grill Royal 
Nykomling sam försöker aterskapa livets glada 
dagar rrän Västberlin-epoken Inya äst. Fäfängans 
marknad med vernlssagc:r oeh teater- aeh fll m· 
premiarer. Champagnekorkarna smaller konstant. 
Friedrichstrusse 105 BISpree, Mitte, 
tel +493028879288 
www.grillroyo/.com 



Defne 
Sympatiskt stökiga Kreuzberg är kanske den 
stadsdei som gör tvärast kast mellan olika världar. 
Fran det anarklstiska, hamosexuella och rockiga 
längs Oranienstrasse till det mer burgei bohe
miska vid Bergmanstrasse. Det fräscht innovativa 
tu rkiska hittar man främst pa Defne med vacker 
trädgard mot kanalen. 
Planufer 92/Kattbusser Damm, Kreuzberg, 
leI +4930817971 11 
www.defne-restaurant.de 

Sarah Wiener In Hamburger Bahnhof
 
Mest smart och sympatiskt av alla museikafeer.
 
Berömt för alltfran sina kalvsch nitzlar till sacher

tartor.
 
Invalidenstrasse 50151, tel +4930 70713650 
www.sarahwieners.de 

HoteIl 
Adlon Kempinski 
Berlins sönderbombade "grande dame" bland 
hoteil öppnade ater portarm 1997. helt aterskapat. 
Vackraste laget vid Brandenburger Tor. 
Unterden Linden 77, Mitte, tel +49 30 226 10 
w'Nw.hotel-adlon.de 

lux 11 
Den gamla avlyssningscentralen är nu design

hotel I, eller snarare ett cool! Jägenhetshotell. 
Mitt iden nya smeten i Mitte, gängavständ till 
gallerikvarter. 
Rosa-Luxemburg-Strasse 9-13. Mitte, 
tel+49 309362800 
www.lux-eleven.de 

Künstlerheim luise 
Berfins mest omsusade "art hotel". som ett 
galleri att sova pa, Samtliga 50 rum är inredda av 
främst tyska konstnärer, Säkrast äratt kolla rum
men pa nätet, inred ningen är frän provocerande 
till asketisk, priserna varierar, främst beroende 
pa badrum eller ej, 
Luisenstrosse 19, Mitte, tei +49 30 284480 
www.kuenstlerheim-Iuise.de 

Westin Grand 
Färdigställt precis före mu rens fall för att visa 
att öst kunde stä väst pa fingrarna - nu rustat 
med all östpompa bevarad, men med tva hundra 
anställda i stället för1usen. Nära till Museuminsel. 
Friedrichstrasse 158-64, Mi/te, 
tel +49 3020270 
WWVl. westlncom 

Savoy 
Ett av de charmigaste och bästa hotellen rlint 
Savig nyplatz Heia Weimarkänslan. Historien sitter 
i väggarna. Hotel let var ocksä Thomas Manns 
favoritadress under Berlinbesöken. Inte minst 
älskar manga Weinrot Restaurant och Times Bar 
med sitt bibliotek. 
Fasanenstrosse 9-10, Chariottenburg, 
tel +49 30311030 
wvlVl.hatel-sa'loy.com 

Askanischer Hof 
Pärlan bland dem alla, mangas hemlis och 
Berlinfavorit. Här bodde alltid Helmut Newton. 
David Bowie hade det som 5itt näste under sina 
gyllene BerJinar. Och med sina endast 15 rum och 
en orörd ariginalatmosfär far dei den där rätta 
känslan 11 la Christopher Isherwood. 
Kurf(jrstendamm 53, Charlottenburg, 
tel +49 30881 8033 
~.askan~che~ho~de 

Bogota
 
Ettavde enklare hotellen pa tvärgatorna till
 
Kurfürstendamm, nära Savignyplatz. Och med
 
den där stämningen som blev" Berlin" fär sa
 
manga under Väsiberlins glansdagar. Hotellet har
 
bevarat den berömda modefotografen Yvas studio.
 
Det var hos henne som Helmut Newton började
 
sam fotaassistent.
 
Schlüters/rosse 45, Charlottenburg,
 
tel +49 30 881 5001
 
www.bogata.de
 

Propeller Island City Lodge
 
Ettavde mest annorlunda och exirema hotellen.
 
in rett av konstnaren och ägaren Lars Stroschen.
 
Favoriter är det uppochnedvända rummet ach
 
fängelsecellen. Langt bort vid Kudamm vid
 
Adenauerplatz.
 
Albrecht-Achilles-Strasse 58, Wilmersdorf, 
tel. +4930891 9016. 
wwvl.propeller-island.com 
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