
Berlin har blivit en magnet för unga svenskar som vill arbeta 
kreativt – med allt från mjukvara till hattmakeri. De lockas  
av låga hyror, stort kulturliv, bra musik, mångfald – och 
 arbetsro.

Di har träffat åtta av dem.

Kreativa Berlin 
lockar svenskar
It-proffs och konstnärer samlas i huvudstaden
n ”I Stockholm skulle jag inte kunna 
fokusera. Det är för mycket annat där”, 
säger Eric Wahlforss.

För fem år sedan sökte han sig till Ber
lin för att dra i gång sitt ljuddelnings
företag Soundcloud.

”Vi är ett mikrokosmos av hur Berlin 
är i stort: entreprenörskap, kreativitet 
och punkattityd. Soundcloud passar 
Berlin som hand i handske.”

Han har 25 nationaliteter i bolaget.
”Mångfald är en konkurrensfördel  

i sig om man har en internationell ambi
tion.”

Han anser att mycket av Berlins krea
tivitet har sin grund i den elektroniska 
dansmusiken, technon.

”Det här är den största platsen för det 
i världen.”

Vid sidan av Soundcloud arbetar han 
själv med ett musikprojekt kallat Eccle
sia.

”Jag har spelat in i olika kyrkor, med 
orgel och kör. Det är mycket fragmenta
riskt. Jag har precis släppt det på nätet”, 
säger Eric Wahlforss.

Via San Francisco
En av hans tidigare medarbetare, Henrik 
Berggren, har också bitits av Berlin.

”Meningen var att jag skulle skriva 
mitt examensarbete men jag blev kvar 
länge.”

Efter en sejour i Stockholm och San 
Francisco återvände han i mars förra 
året för att söka arbetsro och hade med 
sig en egen företagsidé, företaget Read
mill för elektroniska anteckningar  
i eböcker. 

”Det är många måsten i Stockholm 
med kompisar och familj och svårt att 
säga nej”, säger Henrik Berggren.

Det var också enkelt att hitta boende.
”Det tog några timmar att hitta lägen

het. Jag skrev fem mejl innan jag satte 

mig på planet från Stockholm. Tre tim
mar senare flyttade jag in.”

Henrik Berggren sjunger, liksom Eric 
Wahlforss, mångfaldens lov, om än  
i mindre skala.

”Kontoret har åtta personer med sex 
nationaliteter. Berlin är en global stad, 
väldigt diversifierad. Ska man bygga ett 
internationellt företag ska man göra det 
här”, säger Henrik Berggren.

Det går också att leva billigt, vilket 
lockar även konstnärer, musikmännis
kor, dj:ar, musiker, producenter.

”Berlin är som ett internetstartup, det 
är lite kaotiskt, men det rör sig åt rätt 
håll. Eller som Berlins borgmästare 
Klaus Wowereit har sagt om staden:  
fattig men sexig”, säger Henrik Berg
gren.

Drogs till musiklivet
Johanna Knutsson jobbade som frisör  
i Malmö när hon åkte till Berlin nyåret 
2007. Ett klubbbesök förändrade hennes 
liv.

”Det var så stor skillnad mot musiken 
i Sverige. Jag kände att jag kunde skjuta 
upp livet där några år”, säger hon.

Ett år senare tog hon hela årets semes
ter i Berlin och blev kvar. Nu har hon två 
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radioshower, var tredje vecka i P3:s 
”Musikguiden” och en i den tyska webb
radion Sweatlodge, och spelar på klub
bar främst i Tyskland och Sverige.

I Berlin spelar hon på mindre klubbar 
i stadsdelarna Kreuzberg och Friedrichs
hain. Det är också där hon går ut.

”Det är intimt och mycket folk jag 
 känner”, säger Johanna Knutsson.

För några veckor släppte hon sin 
andra skiva, på vinyl och digitalt, bland 
annat just på Soundcloud. Det ger inte 
så mycket pengar men hon överlever. 
Även hennes pojkvän är dj, men har 
också ett skivbolag och jobbar extra med 
att bygga om klubbar.

”Vi hade inte kunnat leva samma liv 
i Sverige”, säger Johanna Knutsson.

Bara en frisörstol i hallen påminner 
om det gamla livet.

”Ibland klipper jag kompisar”, säger 
Johanna Knutsson.

Styr över festival
Även Kristoffer Gansing lämnade 
Malmö för Berlin. För drygt ett år sedan 
tog han över stadens största festival för 
mediekonst, Transmediale, som har 
 funnits sedan 1980talet.

”Det var nog lite otippat att jag skulle 
få jobbet”, säger han som tidigare hade 
organiserat en ”festival” för overhead
apparater i Malmö och Köpenhamn.

”Det var en kritik av att det alltid är den 
senaste tekniken som är mest spännande.”

Nu har han något större ramar. Trans
mediale har en budget på 8 miljoner kro
nor och tolv anställda. Låga kostnader 
och hög grad av frivillighet gör att det 
blir 200–300 arrangemang per år.

”Det är experimenterande program 
– men också utsålda evenemang och 
bred publik. I fjol hade vi 20 000 besök 
samt 4 000 som följde festivalen på 
nätet”, säger Kristoffer Gansing.

Han anser att Berlins stadsutveckling 
har gett rum för kreativa näringar.

”Det finns mycket utrymmen vilket 
gynnade klubbkulturen. Det har stärkt 
Berlins varumärke. Staden är väldigt till
låtande och det finns plats för experi
ment här.”

Avstod från USA-flytt
För 15 år sedan var Helena Ahonen och 
hennes man på väg till San Francisco, 
eftersom de hade fått arbetstillstånd  
i USA. Men i stället bestämde de sig för 
Berlin, där de hade vänner.

Sedan dess har hon blivit en av  stadens 
mer etablerade hattmakare, med en 
kombinerad ateljé och affär på en sido
gata till modegatan Kastanienallee. 
Området här rymmer en blandning av 
tyska kändisar och turister. I somras kom 
Janet Jackson förbi med två assistenter 
och även CarlEinar Häckner, som ofta 
uppträder i Berlin, har köpt hattar.

”Jag har många nöjda kunder – men 
det är inget man blir rik på. För att bli 
det måste man lägga ut jobb men jag gör 
allt själv. Bara om jag har kunden fram
för mig kan jag optimera hatten”, säger 
Helena Ahonen.

”Här tar man konst på allvar”
Även konstnären Emanuel Bernstone har 
lockats av det kreativa klimatet i Berlin, 
men är den ende av de åtta Di träffar som 
inte verkar i den östra delen av staden.

”Här tar man konst på allvar. I Sverige 
löper den vid sidan av livet”, säger han.

Han har hört en siffra på att 4 000 
svenskar bor i Berlin. 

”Hälften av dem är nog konstnärer på 
ett eller annat sätt”, säger han halvt på 
skämt, halvt på allvar.

Han har sin ateljé inhyst i ett gammalt 
bokbinderi i stadsdelen Kreuzberg, som 
alltmer blir ett konstcentrum.

”Vi är ett 
mikro
kosmos 
av hur 
Berlin  
är i stort: 
entre
prenör
skap, 
kreativi
tet och 
punk
attityd.”
ERIC WAHLFORSS, 
GRUNDARE AV 
SOUNDCLOUD
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”Det här är mitt i stan till moderat 
pris.”

Emanuel Bernstone säger att Berlin 
är framför allt intressant som produk
tionsort för konst.

”Kapitalet flyger in snarare än att det 
finns här”, säger han.

Startade galleri för svenskt foto
Galleristen Nina Grundemark var foto
graf innan hon blev konsult. Men foto
konsten fortsatte att locka. 

”Hellre än en halvdan egen konstnär
lig bana vill jag jobba med dem som är 
väldigt bra”, säger hon.

För två år använde hon sin konsult
erfarenhet för att starta ett svenskt foto
galleri i Berlin.

”Alla sa åt mig att det inte skulle gå. 
Men det går bra.”

En del av framgången beror säkert på 
galleriets tydliga namn: Swedish Photo
graphy. Läget på Östberlins paradgata 
KarlMarxAllee, byggd på 1950talet, är 
också en bra fond för svartvita foto
grafier.

”Min affärside är att presentera 
svenska fotobaserade konstnärer för en 
internationell publik. Jag hade galleri  
i Stockholm i fyra år innan jag flyttade 
det till Berlin. Stockholm är en annan 
typ av scen så det känns som att börja 
från  början”, säger Nina Grundemark. 

Hittills har hon visat flera av svensk 
fotokonsts tungviktare: Anders Peter
sen, Tuija Lindström, Dawid och 
Christer Strömholm. På fredag öppnar 

en utställning med Thomas Wåg
ström.

Nina Grundemark tycker inte att 
galleriet konkurrerar med arbetet som 
managementkonsult på H&M.

”Det är två helt olika saker. Det blir 
aldrig uttröttande och sällan en kon
flikt. I stället får man ny energi när man 
använder andra hjärnhalvan.”

Hon funderar på att skaffa en egen 
lägenhet, men än så länge ”passar hon 
en kompis katter” eller bor på hotell.

”Jag funderar på att skaffa en lägen
het här, det är inte minst en bra inves
tering. Det ska helst vara en loftlägen
het  med gångavstånd till galleriet men 
min sambo håller inte med”,  säger 
Nina Grundemark, med anspråk som 
en äkta Berlinbo.

Guidar i Berlins nattliv
Efter att ha bott i England och Barce
lona hittade sörmlänningen Henrik 
Tidefjärd hem i Berlin. Hans intresse 
för resor, språk, mat och nattliv lade 
grunden till hans jobb: exklusiva rund
turer. 

”Den billigaste turen kostar cirka 
3 400 kronor för två personer”, säger 
Henrik Tidefjärd och bläddrar i kata
logen för Berlinagenten som han grun
dade 2004.

Den första turen var ett ”gourme
trally”, fyra rätter på fyra olika restau
ranger, på temat ”tysk mat är mer än 
surkål.”

Sedan har han lagt till arkitektur

rundor, konstturer, shopping, hem
besök i lägenheter, vardagsrumsvarieté 
och kvällsliv i programmet.

Han har ett trettiotal guider knutna 
till Berlinagenten, men gör ibland själv 
egna turer, gärna till nattlivet. Kun
derna är från 30 år och uppåt. 

”Ålder spelar ingen roll när man går 
ut i Berlin. Det är kul att se en gammal 
hippie släppa loss efter ett tag. Alla har 
en liten djävul i sig. Mitt jobb är att 
släppa ut den.”

Det mesta av verksamheten koncen
treras till öst.

”Det är det som lockar. Men egent
ligen finns det riktiga Berlin i väst, det 
som verkligen var The Wild West på 
1970 och 1980talen med David Bowie 
och Iggy Pop och mycket vildare än 
Berlin är i dag”, säger Henrik Tidefjärd.  
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Eric Wahlforss
■n Ålder: 32 år.
■n Från: Stockholm.
■n Bakgrund: Pluggade filosofi, desig-

ner på Gate 5, gjorde en skiva 2003, 
studier på KTH och Handels.
■n Gör: Startade för fem år sedan ljud-

delningsföretaget Soundcloud som  
nu har 110 anställda, kontor i Berlin, 
London och San Francisco och  
15 miljoner användare.
■n Familj: Singel.
■n Fritid: Musik och pingis.

Henrik Berggren
■n Ålder: 32 år.
■n Från: Helsingborg.
■n Bakgrund: KTH.
■n Gör: Startade för ett år sedan Read-

mill för elektroniska anteckningar  
i e-böcker.
■n Familj: Singel.
■n Fritid: Cyklar, gärna på den nedlagda 

flygplatsen Tempelhof.
■n Favoritbok: ”Shantaram” av Gregory 

David Roberts. ”Men jag har bara läst 
den en gång. Jag är ingen återläsare. 
Däremot går jag tillbaka till mina high-
lights.”

Johanna Knutsson
■n Ålder: 27 år.
■n Från: Tollarp nära Kristianstad.
■n Bakgrund: Utbildad frisör, arbetade  

i Malmö.
■n Gör: Har två radioprogram och arbe-

tar som dj. Spelar på festivalen Skanka-
loss i Gagnef i början av juli.
■n Familj: Pojkvän.
■n Fritid: Middag och möten. Dansar  

en gång i veckan. 
 

Kristoffer Gansing
■n Ålder: 35 år.
■n Från: Karlstad.
■n Bakgrund: Medieforskare vid Malmö 

högskola, arbetat tio år inom alternativ 
mediekultur i Öresundsregionen.
■n Gör: Ledare för Transmediale, en fes-

tival för mediekonst som hålls varje år  
i februari, veckan före filmfestivalen 
Berlinale.
■n Familj: Flickvän.
■n Fritid: ”Har inget annat.”

 
 
 

Helena Ahonen
■n Ålder: 39 år.
■n Från: Rävlanda utanför Göteborg.
■n Bakgrund: Tillskärarakademin  

i Göteborg, teaterkostym i Sverige.
■n Gör: Hattar. ”Många modister gör 

stora överdådiga hattar, men jag känner 
att mindre är mer.”
■n Familj: Man och tre katter.
■n Fritid: Har under åtta år arbetat med 

en film med titeln ”Tito on ice” tillsam-
mans med sin man, serietecknaren Max 
Andersson.

Emanuel Bernstone
■n Ålder: 38 år.
■n Från: Karlskrona, uppvuxen i Stock-

holm. 
■n Bakgrund: Levde som fri konstnär 

några år efter skolan, konststudier  
i Düsseldorf. Sedan 15 år i Tyskland.
■n Gör: Konstnär med intresse för  

italienskt renässansmåleri, när  
perspektivet kom in i konsten.
■n Familj: Hustru, ett barn.
■n Fritid: ”En konstnär har ingen fritid, 

det smälter ihop.” 
 

Nina Grundemark
■n Ålder: 44 år.
■n Född: Grödinge söder om Stock-

holm.
■n Bakgrund: Tidigare fotograf, it-kon-

sult och senast managementkonsult.
■n Gör: Delar sin tid mellan galleriet 

Swedish Photography i Berlin och  
arbetet som managementkonsult på 
H&M i Stockholm.
■n Familj: Sambo.
■n Fritid: Besöka andra gallerier. 

Henrik Tidefjärd
■n Ålder: 37 år.
■n Från: Näshulta utanför Eskilstuna.
■n Bakgrund: Studier i marknadsföring 

i Västerås och Barcelona.  Arbete på  
reklambyrå. Talar fyra språk.
■n Gör: Grundade Berlinagenten 2004, 

som säljer exklusiva stadsturer till om-
kring 1 500 besökare per år.
■n Familj: Pojkvän.
■n Fritid: Reser, nätverkar och jagar det 

senaste, ”coolhunting”.

”Det 
tog 
några 
timmar 
att 
hitta 
lägen
het.”
HENRIK  
BERGGREN

”Här 
tar 
man 
konst 
på all
var.  
I Sve
rige 
löper 
den vid 
sidan 
av 
livet.”
EMANUAEL 
BERNSTONE

DET RULLLAR. Henrik Berggren från Helsingborg startade  
sitt företag för anteckningar i e-böcker för ett år sedan. På sin 
lediga tid hinner han med en hel del cykling.
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