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Se & gjøre
Med europas mest nyskapende kulturtilbud, 
shopping i verdensklasse og en blodstengt histo-
rie fortsetter Berlin å fascinere sine gjester. Mens 
1980-tallet lokket med underground-musikk, så 
er det den grenseoverskridende kunstscenen 
som gjør at mennesker flokkes i Berlin i dag.

Berlinmuren. Den lokker 
selvsagt til seg en del 
turister, men de senere 
årene har Berlins tyngde-
punkt forflyttet seg enda litt 
lenger østover. Sporene av 
muren er nesten helt visket 
bort, og Kurfürstendamm er 
ikke lenger så interessant. 
Årene etter murens fall ble 
det skapt en eksplosiv kul-
turkanonade som fremde-
les buldrer ned i jorden, 
merkbar for alle besø-
kende. Bohemiske,  

Dagen etter kan man 
spise frokost klokken fire  
om ettermiddagen eller – 
hvis nattens yre glede  
fremdeles river i kroppen 
– bare ta en kopp te og en 
scones.

Deretter er det kanskje 
tid for Berlins andre store 
utsiktsplass? Lord Norman 
Fosters glasskuppel fra 
1999 har gjort riksdags-
huset til en av de viktigste 
attraksjonene i den nye 
hovedstaden. I denne  

 en vanlig torS-
dag kveld kan  
Man velge MelloM 
104 teaterforeStil-
linger, 35 live- 
konSerter og  
62 kluBBer. 

provisoriske utstillinger 
finnes side om side med 
eksklusiv gallerikultur og 
spektakulære biennaler. 

En vanlig torsdag kveld 
kan man velge mellom 104 
teaterforestillinger, 35 live-
konserter og 62 klubber. 
Siden 1980-tallet har Berlin 
vært kjent for sin elektros-
cene, og tradisjonen lever 
videre. Berlinerne danser 
som aldri før, og barene vil 
helst ikke stenge.

tv-tårnet på Alexander-
platz. 207 meter opp i luften. 

Kaffen, sammen med 
en tysk dessertkake, er 
nettopp blitt servert, og nå 
dreier den roterende kafé-
bygningen seg langsomt 
rundt tårnakselen. 

Her er det imidlertid ikke 
bare høyden som gjør 
svimmel. Man har kanskje 
brukt et par dager på shop-
ping i verdensklasse, eller 
besøkt noen av Europas 
mest spennende kunst-
haller, og når man nå ser 

Berlin bre seg ut gjennom 
panoramavinduet, får man 
med et perspektiv på alt 
hva denne byen represen-
terer. Hvor mye dramatikk, 
symbolikk og karakter kan 
et sted egentlig bære? Og 
hvordan kan den, til tross 
for dette, samtidig oppleves  
så meditativ og nyskapende?

Berlin er selvsagt ikke 
bare ett sted. Her er Kürfur-
stendamms lekre luksus i 
grell kontrast til Kreuzbergs 
bohemiske kvartaler. 

Futuristiske Potsdamer 
Platz i glass og stål  
noen togstasjoner fra det 
tidligere senteret i øst,  
Alexanderplatz. 

veD east siDe gallery, 
langs elven Spree, står  
den best bevarte biten av 

fantastiske bygningen 
holder Tysklands parlament 
(Bundestag) hus. 

alle Disse severDighe-
tenes navn og adresser 
er å finne i guidebøkene. 
Unn deg å koble bort alle 
”må-gjøre” i Berlin. 

Her finnes for eksempel 
kinoen Babylon med kose-
lig 1950-tallsatmosfære; 
hjemmelagede kaker og 
kinostoler i fløyel. Etterpå 
kan du ta en øl på det 
bohempregede Würgeen-
gel. Og glem ikke at Berlin 
er loppemarkedets lovede 
land. Antikke ting, klær og 
1950-tallsdesign kommer til 
å kreve din oppmerksomhet. 

Gjør hva du vil. I Berlin 
har du alle muligheter. 

 Berlinerne 
danSer SoM aldri 
før, og Barene vil 
helSt ikke Stenge.
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MuSeuMSinSel
Berlins historiske vugge,  
en avlang øy i elven Spree, 
er også en av byens vakreste 
plasser. Her ligger det tidli-
gere Øst-Berlins viktigste 
museer, for eksempel Bode- 
museum, Alte National-
galerie og Pergamon-
museum samt den gran-
diose katedralen Berliner 
Dom (www.berliner-dom.de). 
www.museen-berlin.de

BrandenBurger 
tor
Berlins viktigste symbol 
ble bygget i nyklassisistisk 
stil mellom 1778 og 1795, 

fylt dette murstykket, som 
strekker seg 1316 meter 
langs elven Spree, med 
fargerike malerier og  
gallerier.
Adresse: Mühlenstr. I nær-
heten av jernbanesta- 
sjonen Berlin Ostbahnhof

alexanderplatz 
og fernSehturM
På 30 minutter dreier den 
roterende kafeen i tv-tårnet 
Fernsehturm seg én gang 
om sin egen akse. Dette 
er Berlins høyeste bygning 
med sine 365 meter. Når 
det er fint vær, har kafé-
gjestene altså mulighet til 
å se hele Berlin mens de 
nyter tysk bakverk. Vel ned 
på fast grunn igjen, ved 
Alexanderplatz, blir man 
minnet om det tidligere 
Øst-Berlin. 
Pris: €10, under 16 år: €5,5 
Adresse: Panoramastr. 1a
www.berlinerfernsehturm.de

reichStag
En av Berlins store sever-
digheter ble bygget av den 
engelske arkitekten Lord 
Norman Foster. 

Her holder det tyske par-
lamentet, Bundestag, til. Gå 
ikke glipp av utsikten fra den 
gigantiske glasskuppelen. 
Adresse: Platz der Repu-
blik 1 (Tiergarten) 
Tlf. +49 30-2273 2152
www.bundestag.de

SchloSS  
charlottenBurg
Fantastisk slott i barokk stil. 
Bygget i 1701 (og senere 
bygget om og bygget på flere 
ganger). Dessuten en vakker 
hage og flere museer. 
Adresse: Spandauer Damm
www.spsg.de

jüdiScheS MuSeuM
2000 år med jødisk historie 
i et av Berlins mest omdis-
kuterte og følelsesladede 
museer. Åpent: mandag 
10–22, tirsdag–søndag 
10–20. Besøkende slippes  
inn senest en time før 
stengning.
Pris: €5, med rabatt: €2.5
Adresse: Lindenstr. 9–14
Tlf. +49 30-2599 3300
www.juedisches-museum-
berlin.de

 den lengSte og BeSt Bevarte delen 
av BerlinMuren er the eaSt Side  
gallery. kunStnere har fylt dette 
MurStykket, SoM Strekker Seg 1316 
Meter langS elven Spree, Med farge-
rike Malerier og gallerier.

og har vært vitne til mange 
viktige hendelser i byens 
historie, for eksempel  
dannelsen av det andre 
riket og Hitlers vei til 
makten. Det var dessuten 
her det russiske flagget 
ble heist i mai 1945. Etter 
murens fall er porten et 
symbol for gjenforeningen 
mellom øst og vest. 
Adresse: Pariser Platz 
(Mitte)

BerlinMuren
Den lengste og best 
bevarte delen av Berlin-
muren er The East Side 
Gallery. Kunstnere har 
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på menyen, konkurrerer 
kanskje ikke med andre på 
pris. Det gjør derimot vip-
faktoren. Populær blant 
diplomater og journalister. 
Adresse: Französische 
Straße 47
Tlf. +49 30 8188 6250

joleSch
Her spiser man de beste 
schnitzlene i byen og blir 
garantert mett. For cirka 
100 kroner får du den 
tyske nasjonalretten laget 
på tradisjonelt vis servert 
sammen med agurk- eller 

potetsalat. Restauranten 
ligger for øvrig i bohem-
hippe Kreuzberg. 
Adresse: Muskauer 
Strasse 1, Kreuzberg
Tlf. +49 30 612 35 81
www.jolesch.de

zur letzten 
inStanz
Charlie Chaplin var stam-
gjest, og det sies at Napo-
leon har spist her på 
Berlins eldste pub, grunn-
lagt i 1621. Vil du bli riktig 
mett, prøv den berømte 
Berliner Eisbein.
Adresse: Waisenstr. 14–16

Tlf. +49 30 2425 528
www.zurletzteninstanz.de

SchwarzenraBen
Alt du kan ønske deg når 
det gjelder italienske deli-
katesser; vin, pølse og ost. 
Foccacia-frokost, risotto-
lunsj eller skikkelig middag.
Adresse: Neue Schönhau-
ser Str. 13
Tlf. +49 30 2839 1698
www.schwarzenraben.de

MonSieur vuong
Sprø, friske vietnamesiske 
retter og klassisk vietname-
sisk te eller kaffe. Vakre 

farger, vakker keramikk. 
Alltid fullsatt.
Adresse: Alte Schönhauser 
Str. 46
Tlf. +49 30 99 29 6924
www.monsieurvuong.de

Mat & drikke
reStauranter
tysk mat har rykte på seg som mektig og  
bastant. og det finnes da også godt med 
restauranter som har spesialisert seg på lokale 
retter i store porsjoner. Men Berlin er en kosmo-
politisk by med et større tilbud på internasjonale 
restauranter enn noen annen by i tyskland.

gourMet reStau-
rant lorenz adlon
Smaker det så koster det, 
men denne Michelinstjer-
nerestauranten er vel verdt 
pengene. Fransk og luksu-
riøs mat.
Adresse: Unter den Linden 
77, Mitte

Tlf. +49 30 226 119 60
www.hotel-adlon.de

Borchardt 
Et finere brasseri som 
lenge har servert Berlins 
sosietet. Maten, med 
østers og russisk kaviar 

 charlie chaplin 
var StaMgjeSt, og 
det SieS at napo-
leon har SpiSt her 
på BerlinS eldSte 
puB ...
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på menyen, konkurrerer 
kanskje ikke med andre på 
pris. Det gjør derimot vip-
faktoren. Populær blant 
diplomater og journalister. 
Adresse: Französische 
Straße 47
Tlf. +49 30 8188 6250

joleSch
Her spiser man de beste 
schnitzlene i byen og blir 
garantert mett. For cirka 
100 kroner får du den 
tyske nasjonalretten laget 
på tradisjonelt vis servert 
sammen med agurk- eller 

potetsalat. Restauranten 
ligger for øvrig i bohem-
hippe Kreuzberg. 
Adresse: Muskauer 
Strasse 1, Kreuzberg
Tlf. +49 30 612 35 81
www.jolesch.de

zur letzten 
inStanz
Charlie Chaplin var stam-
gjest, og det sies at Napo-
leon har spist her på 
Berlins eldste pub, grunn-
lagt i 1621. Vil du bli riktig 
mett, prøv den berømte 
Berliner Eisbein.
Adresse: Waisenstr. 14–16

Tlf. +49 30 2425 528
www.zurletzteninstanz.de

SchwarzenraBen
Alt du kan ønske deg når 
det gjelder italienske deli-
katesser; vin, pølse og ost. 
Foccacia-frokost, risotto-
lunsj eller skikkelig middag.
Adresse: Neue Schönhau-
ser Str. 13
Tlf. +49 30 2839 1698
www.schwarzenraben.de

MonSieur vuong
Sprø, friske vietnamesiske 
retter og klassisk vietname-
sisk te eller kaffe. Vakre 

farger, vakker keramikk. 
Alltid fullsatt.
Adresse: Alte Schönhauser 
Str. 46
Tlf. +49 30 99 29 6924
www.monsieurvuong.de

Mat & drikke
reStauranter
tysk mat har rykte på seg som mektig og  
bastant. og det finnes da også godt med 
restauranter som har spesialisert seg på lokale 
retter i store porsjoner. Men Berlin er en kosmo-
politisk by med et større tilbud på internasjonale 
restauranter enn noen annen by i tyskland.

gourMet reStau-
rant lorenz adlon
Smaker det så koster det, 
men denne Michelinstjer-
nerestauranten er vel verdt 
pengene. Fransk og luksu-
riøs mat.
Adresse: Unter den Linden 
77, Mitte

Tlf. +49 30 226 119 60
www.hotel-adlon.de

Borchardt 
Et finere brasseri som 
lenge har servert Berlins 
sosietet. Maten, med 
østers og russisk kaviar 

 charlie chaplin 
var StaMgjeSt, og 
det SieS at napo-
leon har SpiSt her 
på BerlinS eldSte 
puB ...
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Barer & natteliv

vest er ute, øst er inne. riktig så enkelt er det 
kanskje ikke, men faktum er at det festsugne 
publikumet som før søkte seg til kreuzberg,  
nå samler seg i de østlige kvartalene Mitte, 
friedrichshain og prenzlauer Berg.

Den som leier vip-loungen, 
får plass på gjestelisten, 
seks sitteplasser, en hel-
flaske og drinker. 
Adresse: Ziegelstraße 23
www.2be-club.de

Berghain/ 
panoraMa Bar
Berlins mest populære 
nattklubb, ikke minst i gay-
kretser, er mørk, dekadent 
og sprø, i sann Berlin-tradisjon. 
Her spilles det techno og 
electro med de store nav-
nene bakom platespillerne. 
Et klassisk ”siste stopp” før 
man går hjem. Best ved 
sekstiden om morgenen. 
Adresse: Am Wriezener 
Bahnhof
www.berghain.de

wohnziMMer
Navnet på baren, som 
betyr dagligstue, setter 
standarden. Her er det 
gullmalte vegger, divaner 
og et vaskevannsfat midt 
i rommet. Populært blant 
byens unge trendy bohemer. 
Adresse: Lettestrasse 6

2Be cluB
Nummer en når det gjelder 
hiphop, r´n´b og reggae. 

café einStein
Byens eldste wienerkafé 
som ofte frekventeres av 
politikere og andre kjen-
diser. Alt fra den delikate 
frokosten til ettermiddag-
steen med det sjenerøse 
stykket Apfelstrudel gjør 
deg varm om hjertet. 
Adresse: Kurfürstenstr. 58 
(Tiergarten)
Tlf. +49 30 261 50 96
www.cafeeinstein.com

operncafé i 
opernpalaiS 
I statsoperaen ligger 
kafeen med Berlins stør-
ste tilbud av gjærbakst og 
kaker. 
Adresse: Unter den Linden 5
www.opernpalais.de

anna BluMe
Supertrendy, superroman-
tisk kafé med egen blom-
sterbutikk som har fått navn 

würgeengel
Berlins koseligste bar. 
Hit kommer kunstnere 
og skuespillere for å ta et 
glass rødvin og en sigarillo 
ved speilbaren. Belysningen 
er dempet og lydnivået 
høyt. Italienske småretter.
Adresse: Dresdenerstr. 122
www.wuergeengel.de 

watergate
Som på så mange andre 
steder i Berlin spilles det 
her en del techno, men 
også annen musikk som 
Drum’n’bass. Det som gjør 
Watergate så bra er belig-
genheten klin inntil elven. På 
varme sommerkvelder kan 
du avkjøle deg på en flåte 
når det lille dansegolvet blir 
på sitt mest svette. 
Adresse: Falckenstein-
strasse 49, Kreuzberg
www.water-gate.de

kafeer
i Berlin slapper man gjerne av på fransk vis med 
kaffe og en croissant. Men tyskerne har sin egen 
versjon av café au lait. ”Milchkaffee” serveres i 
stor kopp uten hank.

etter Kurt Schwitters kjente 
dikt. Hjemmelagede kaker, 
kaffe og blomster i trivelig 
kombinasjon. 
Adresse: Kollwitzstrasse 83
www.cafe-anna-blume.de

cupcake
Det er litt morsomt at det 
er en amerikaner som eier 
dette herlige muffinbakeriet 
med cupcakes i alle mulige 
farger og former. Er blitt en 
kjempesuksess. 
Adresse: Krossener Strasse 
12, Friedrichshain
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Shopping
de mest populære stedene for avansert shop-
ping er kurfürstendamm og friedrichstrasse.  
det vestlige Berlins paradegate, kurfürstendamm, 
kan rose seg av store navn som Burberry, Max 
Mara og tommy hilfiger. gå for all del ikke glipp 
av de herlige avstikkerne uhlandstraße og fasa-
nenstraße med gucci, chanel, Bulgari og mengder 
med juvelerer av høy klasse. 

veD savignyplatz vrimler 
det av spesialiserte bok-
handlere; her finner man alt 
om kunst, design og mote 
(Knesebeckstrasse). 

Du kan også shoppe 
eksklusivt og smakfullt 

langs den lange Friedrich-
strasse. Her slåss Galeries 
Lafayette om plassen med 
Escada, Boss og H&M. 

Den bilinteresserte finner 
skjønnheter fra Peugeot, 
Wolkswagen og Bugatti å 

Boalternativer

og krok. Resultatet er en 
helt utrolig samling rom. 
Et er dekket med speil og 
diasprojeksjoner og i et 
annet står Snøhvits syv 
dverger og lurer. 
Dobbeltrom: cirka €100
Adresse: Albrecht Achilles 
Strasse 58 
Tlf. +49 30 891 90 16
www.propeller-island.de

adlon hotel 
Tradisjonsrikt hotell ved 
Brandenburger Tor. I 
begynnelsen av forrige 
hundreår, var Adlon Berlins 
luksusadresse nummer en, 
med et klientell bestående 
nesten utelukkende av 
superstars, høyadel og mil-
lionærer. I 1945 ble store 
deler av hotellet ødelagt 
da russiske soldater feiret 
seieren i vinkjelleren og 
glemte å slå av lyset etter 
seg. Først åtte år senere 
gjenoppsto hotellet fra de 
døde, og byr nå atter på 
suveren service og ganske 
mye glamour.

lux eleven
Et av Berlins siste design-
hoteller befinner seg i en 
gammal spionsentral midt 
i city. Moderne avskallede 
rom i asiatisk stil. I under-
etasjen ligger en av Berlins 
mest trendy restauranter, 
som blant annet tilbyr à 
la carte-frokost. Har man 
behov for luksus, finnes det 
et lite spa her, som blant 
annet tilbyr ansiktsmassa-
sje og voksing. 
Dobbeltrom: fra €170
Adresse: Rosa Luxemburg 
Strasse 9–13
Tlf. +49 30 9362 800
www.lux-eleven.de

propeller iSland 
(art hotel)
Kunstneren Lars Stroschen 
har siden midten av 1980-
tallet arbeidet under pseu-
donymet Propeller Island. 
Dette er hans hittil største 
kunstverk. 

I et hundre år gammelt 
hus midt i det sentrale 
Berlin har Stroschen, i flere 
år, gått løs på hver krinkel 

 førSt åtte 
år Senere 
gjenoppSto 
hotellet fra 
de døde, og 
Byr nå atter på 
Suveren Ser-
vice og ganSke 
Mye glaMour.

se på (på hjørnet Unter  
den Linden). I nummer 90 
ligger byens beste bok-
handel; Dussmann, das 
Kulturkaufhaus. Fem  
etasjer med kultur. 

Den som leter etter 
vintage og morsomme inte-
riørbutikker, bør dra til for 
eksempel Mitte. Flere av 
Berlins unge designere 
befinner seg her. 

Gå ikke glipp av Fiona 
Bennetts fantastiske hatter 
på Grosse Hamburger Str. 25. 

Dobbeltrom: fra €250–350
Adresse: Unter den 
Linden 77
Tlf. +49 30 2261 1111
www.hotel-adlon.de

penSion  
ackSelhauS
Et funn med personlig 
innredede rom og leilig-
heter. Befinner seg i et 
renovert 1800-tallshus i 
trendy Prenzlauer Berg. 
Sjarmerende med kafé 
og en deilig hage. 
Adresse: Belforterstr. 21
Tlf. +49 30 4433 7633
Dobbeltrom: €65–160 
www.ackselhaus.de
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flyplaSSer
Fra de to internasjonale 
flyplassene som finnes i 
Berlin – Tegel og Schöne-
feld – kommer man seg lett 
til sentrum. Fra Tegel går 
JetExpressBus TXL (30 
min.) inn til Mitte. Skal man 
mot Charlottenburg, kan 
man ta buss X9 eller 109 
(30 min.). Taxi til sentrum 
koster rundt €20–25.

Fra Schönefeld går Airpor-
tExpress-tog (20–30 min). 
Eller man kan bruke buss 

171 til U-Bahn Rudow 
hvor man bytter til tog inn 
mot sentrum. Dessuten 
ligger S-Bahn Schönefeld 
300 meter fra flyplassen 
(50 min.). Taxi til sentrum 
koster rundt €25–35. 

lokaltrafikk
Undergrunnen i Berlin er 
både lett å bruke og velfun-
gerende. U-Bahn er den 
vanlige undergrunnsbanen. 
S-Bahn går som en ring-
linje rundt byen, men har 
også linjer som går tvers 
igjennom. På hverdager 
går togene til 24, i helgene 

til langt på natt. Billetter 
kjøper man på perrongen. 
(Glem ikke å stemple dem 
etterpå.) Har man litt mer 
tid og er sugen på sight-
seeing, kan man ta trikken 
(tram) i stedet. Billettene 
kjøper du om bord.
www.bvg.de
www.s-bahn-berlin.de

taxi
Startavgiften ligger på €2.5 
og deretter legges det til 
€1.5 per kilometer. Hvis 
du bare skal et kort stykke 
(høyst 2 km) og stopper 
en taxi i fart, kan du be om 

”Kurzstrecke” (fast pris: 
€3). Du kan bestille taxi på 
+49 30 8000 261026 (Funk 
Taxi Berlin).

poSt
Frimerker er å få på postkon-
torer og i en del tobakksbutik-
ker. Åpningstidene varierer, 
men 9–18 på hverdager og 
9–13 på lørdager er vanlig. 
Postkontoret på Joachim-
str. 7 (S/U-Bahn Zoologis-
cher Garten) har åpent 8–24, 
søndag 9–24.

apoteker, leger 
og tannleger 
(døgnet rundt)
Ved akutt behov for lege-
hjelp: +49-30 3100 31.
Ved akutt behov for tann-
lege: +49-30 8900 4333.
Ellers finnes sentralen Call 
a Doc: 01804-232 13 03
(samtaleavgiften koster litt 
ekstra).

telefon
+49 til Tyskland,  
(0)30 til Berlin

elektriSitet
230 V / 50 Hz

fakta

innByggere
3.4 millioner

valuta
Euro

åpningStider
Varierer. Regelen er: 
åpner sent, stenger sent. 
Varehus 10/11–20. 
Mange butikker har 
åpent til 19 på hverdager 
og 16 i helgene. 

internett
www.berlin.de
www.berlin-tourist- 
information.de

aviSer
Berliner Zeitung,  
Berliner Morgenpost  
og Der Tagesspiegel  
er noen av Berlins mest 
populære aviser. Tips 
om underholdning og 
kultur finner man i de 
vel ansette Zitty og Tip.

greit å vite

kart

nødnuMre
Politi: 110
Ambulanse og brann: 112.

turiStByråer
BTM (Berlin Tourismus 
Marketing)
TOURIST OFFICE  
BRANDENBURGER GATE
Adresse: Pariser Platz, den 
sørlige vingen
S-Bahn: Unter den Linden
Buss: 100, 200
Åpent: 10–18
Tlf. +49-30-250 025 (Infolinje)
Det finnes også BTM- 
kontorer ved Alexander 
Platz og Europa Center.
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