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Gastro Ralley genom Berlins res
taurangvärld var början till svens
ken Henrik Tidefjärds framgangs
rika företag BerlinaClenten. 
- Jag ville vara som en Moder 
Teresa ach rädda gästerna fran 
turiststraken och i stället visa det 
levande och sanna Berlin. 

V ID BAR BORDEN pA Cafe Oberholz i hörnet av 
Rosenthaler Platz hänger unga Berlinbor för' 
sjunkna i sina laptops medan timmarna rullar 
förbi. Här samlas Berlins unga garde, folk med 
visioner men utan kontor. Plötsligt öppnas dör
ren och Henrik Tidefjärd, grundare av det fram
gangsrika företaget Berlinagenten, smiter in 
med andan i halsen. 

- Ursäkta alt jag är sen. Jag haI' precis lämnat 
av en liten grupp fran USA, säger han med et! 
pojkaktigt leende och slar' sig ner vid barbordet. 

Det är en vanlig dag i Henrik Tidefjärds hek
tiska Berlinliv. Men hans guidekoncept 
innehäller inte nagra traditionella guide ett effektivt vis. 
turer. istället viII han visa det riktiga och Henrik Tidefjärd flyttade till Ber
moderna Berlin. lin 2001, elter nagra ar i London och 

- Folk orkar inte höra heia historien 8arcelona. Han som alltid längtade 
fran kejsare och kungar langt tillbaka i ti till storstadsmyllret under uppväxten 
den. Oe viII höra nutidshistoria om vilka i Eskilstuna gjorde allt för att komma 
som bor här, vad de tjänar, skillnaden mel
lan öst och väst, priser, misär, skandaler, 
byggfjaskon, lite statistik och om sexscener 
och andra tabun som är typiskt för Berlin. 
Jag viii inte vika undan för nagot, säger han. 

SITT FÖRSTA GASTRO RALLEY gjorde Henrik Tide
fjärd för fem ar sedan. Konceptet där en mindre 
grupp äter förrätt, mellanrätt. varmrätt och etter
rät! pa olika restauranger i säliskap med en pri
vat upplevelseguide haI' utvecklats manga ganger 
om.1 dag är 8erlinagenten ett stort guideföre
tag, med ett tiotal olika typer av turer och ett 20
tal "lifestyleguider". Företaget far inte bara kun
der di rekt genom priva tpersoner, journalister och 
företag utan samarbetar ocksa med olika resear
rangörer som till exempel Fritidsresor. Men grund
iden är fortfarande sma grupper och arrang
emang utöver det vanliga. 

- Vi har hittat en lucka vid sidan av de större 
incomingarrangörerna som tal' hand om den 
stora massan och satsar pa mindre och mer ex
klusiva arrangemang med mycket toppchefer, ma
nagementgrupper, kändisar och journalister. Men 
exklusiviteten behöver inte vara champagne utan 
kan lika gärna va ra färskpressad äppeljuice fran 
bonden. 

FÖR KUNDERNA AR turerna ett sätt att spara tid. 
Genom lagprisflyget har det blivit vanligare att 
resa pa kortare turer, kanske tva-tre dagar. 

- Da viii du inte halla pa att leta efter bästa 
shoppingen eller bästa restaurangen. Där har 

vi val' nisch, att njuta av livets goda pa 

bakom kulisserna i Berlin, en kunskap
Henrik 

som användes till att skapa 8erlinaTideljärd 
genten. 

- Jag ville visa 8erlin som det är pa 
riktigt: anarkistiskt. modern!. mangfaldigt, över
sexuellt, liberalt och kreativt, det viII säga oty
piskt Tyskland. Det är en stad utan stängnings
tider. Och det som är abnormt för er är normalt 
för oss berlinare, säger Henrik Tidefjärd. 

Den mest annorlunda turen kallas Urban Li
ving, där gästerna gär runt till tre originella lä
genheter med mer eller mindre excentriska lä
genhetsinnehavare. 8esöken sker hos allt fran 
en Marlene Dietrich-expert som bor i ett pent
house i västra Berlin till en gammal partydiva 
som gärna berättar om sina fester med Iggy 
Pop och David 80wie under 1980·talet. 

- Det är den mest personliga luren, nästa 
steg är att flylta hit. Pa turerna kan du smyga in 
i andras liv, titta i badrumsskap och i privata fo
toalbum. 

Berlinagenten tar även hand om stora ar
rangemang, i mindre grupper. Ett gastro ral
ley kan ta upp mot 90-100 personer, uppde
lade i mindre grupper med egen guide som gar 
till olika restauranger för att sedan samlas i en 
större lokal tillsammans. 

fakta BERLINAGENTEN 

Omsättning 2008: cirka 420 000 euro
 
(140% ökning i jämförlse med 2007)
 
Resultat 2008: mycket positivt
 

Största kunder:
 
TUI Nordic (Fridtidsresor och Temaresor),
 
TUI Germany, Travelocity, Bokningsbola

get, Berlin Tourism Marketing.
 
Finns i Berlin, 8udapest, Zagreb och
 
Köpenhamn
 

Travel News väg 
gen,om, Berlin 
Travel News testade et! Gastro Ralley med
 
Henrik Tidefjärd. Färden gick mellan omra

dena Prenzlauer 8erg och Mitte och fyra olika
 
res tau ra nger.
 

Förrätt - Pa den Iilla hal-i-väg

gen-restaurangen Der Imbiss
 
intogs förrätten, smaskiga de

signpizzor med guacamole,
 
som tillagades i det öppna kö

ket längst inne irestaurangen.
 
Stället är kitchigt inrett med
 
krimskrams pa väggarna.
 
Der Imbiss W
 
Kastanienalle 49
 
www.w-derimbiss.de
 

Huvudrätt - Kontrasten var stor till restau
rang Man Rays hemtrevliga bruna inredning 
och lugna atmosfär, där ägaren först serve
rade oss en amuse guell och sedan en kreativ 
kötträtt enligt det nya tyska köket. 
Bar ManRay 
Ci'loriner Strasse TZ 
+49-30-50919509 
www.barmanray.de 

Mellanrätt - Pa Susuru, som betyder "slurpa" 
far vi japanska tapas. NUdelrestaurangen, 
som främst riktar sig till en internationeil 
pubnk, gar helt i vitt och är elegant och sval. 
Susuru 
Rosa-Luxemburg-strasse 17 
+49-30-21111 82 
www.susuru.de 

Efterätten - En chokladkaka med sorbet och 
rikligt med chokladsas intas pa Zoe, som är 
namnet pa ägarens hund. En stilren och tren
dig restaurang som lockar modeoffer, dj:er, 
konstnärer och internationella gäster. 

Zoe 

Torstrasse 179 
+49-30-240456 
35 
www.zoe-berlin.de 
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GLOMMER ALORIG MUREN
 

20 ar etter murens fall är 
Berlin [uropas hetaste 
turistmetropol. Dess dra
matiska nutldshistoria, 
nattlivet och massor av 
lagprisflyg gör att 
turismboomen fortgar 
mitt i lagkonjunkturen. 
Och fler svenskar än 
nagonsin vililiksom 
Marlene Dietrich ha 
"einen koffer In Berlin". 

TEXT: KATARINA MYRBERG 

fOTO: INNA TÖRNROOS 



EN DUBBELRAD AV MÖRK gatsten nedsänkt i 
stenbeläggningen gär som en linje rakt över 
Potsdamer Platz. 

LinJen är lätt att missa om du stressar upp 
fran tunnelbanan, men sänker du blicken ser 
du den lilla järnplaketten som är fäst vid gat
stenen: "Berlin Wall 196H989". Linjen rymmer 
Berlins heia dramatiska nutidshistoria. 

För det var här Berlinmuren stod - skiljelin
jen mellan öst och väst och en världskänd sym
bol för politiskt förtryck och ofrihet under 28 ar. 
I dag är ingenmanslandet runt muren, all tagg
trad och alla vakter med vapen ersatta av kon
torsskrapor och hoteil. Byggkranarna är en na
turlig dei av stadssiluetten och skickar ut bud
skapet: Alla viii vara i Berlin. 

- Berlin var försvunnet fran kartan i 50-60 
ar efter andra världskriget, det var en delad, ar
tificiell stad. Nu har den utvecklats till en met
ropol, en hotspot för kreativa människor, säger 
Burkhart Kieker, chef för Berlins Turistbyra. ' 

Berlin kan skryta med fördubblade turistsiff
ror de senaste atta aren och har petat ner Rom 
fran tredjeplatsen som Europas mest besökta 
storstad, etter London och Paris. Heia 2008 har 
präglats av evenemang för att minnas att det 
är 20 ar sedan muren föll och besöksstatistiken 
pekar forttarande pa plus. Friidrotts-VM i au-

Visste du att ... 
... 20 arsfirandet den 9 november ska tv-sän

das. Delar av muren ska byggas upp av röda 
plastklossar och sedan rivas. Det bllr tillbaka
blickar med tidigare Stasimän och vakter och 
alla vlnnare av Nobels fredspris har bjudits 
in. 

... muren runt Västberlln var totalt 167,8 kilo
meter lang. 

... muren började byggas den 13 augusti 1961. 
Den byggdes upp under de tidiga morgontim
marna, allt planerat i största hemlighet. 

...	 runt 200 människor beräknas ha dött under 
flyktförsök tram ti1l1989. 

gusti, som ägde rum pa samma stadion där Hit
lers propagandamaskin firade triumfer vid OS 
1936, visar ocksa hur nutid och historia ständigt 
vävs samman i Berlinturismen. 

För även om endast fragment av Berlinmu
ren finns kvar är stadens grymma nutidshistoria 
som präglats av tva diktaturer, den nazistiska 
och kommunistiska, en viktig dei av dagens att
raktionskraft. Hitlers bunker och Stasi Museum 
är givna besÖksmal. 

- Vi är glada över dessa museer för det är 
viktigt att lära av historien. När det gäller Ber
linmuren finns det dock en känsla av att vi var 
för snabba att förstöra den. Vi borde ha sparat 
en större autentisk dei, säger Burkbart Kieker. 

Ostalgin, där det forna Östtyskland fram
stalls i rosenfärgat, nostalgiskt skimmer, flö
dar ocksa i Berlin. Längs shoppinggatan Kurfür
stendamm passerar nagra fargglada Trabant
bilar som turister hyrt för en "trabisafari". Vid 
Checkpoint Charlie kan du köpa militärkepsar 
med Röda Stjärnan för nagra euro. DDR-mu
seet vid floden Sprees strand värjer sig dock 
mot att stämplas som ostalgimuseum. 

- Vi visar upp vardagslivet i DDR, blandar ve
tenskap och historia pa ett underhallande sätt. 
Det är viktigt att konkret visa hur livet sag ut 
för dem som levde i öst. Ett besök här kan bli 

Sedan 1999 är Berlin iter säte tör den tyska 
regerinqen och rlksdagen. Reichtag. som 
byqqdes tör parlamentet under tyska kejsar
dömet. Ir i dag hem tör Bundestag, deI aV det 
tyska parlamentet. 

starten pa fragor och samtal inom familjer om 
deras egen historia, säger presstaleskvinnan 
Melanie Alperstaedt. 

Runt henne trängs skolklasser som sveper 
runt museilokalen med frageformulär i ena han
den och kamera i andra. Alla viII fotografera 
sig vid den klassiska Trabanten. Besökarna kan 
ocksa slä sig ner i ett typiskt ösltyskt vardags
rum (där avlyssningsapparatur fran Stasi är ln
stallerad), se propagandafilmer fran östtysk tv, 
läsa och se bilder fr!'ln kindergarten och den 
starka naturismrörelsen. P!'l skafferihyllor kan 
klassiska matvaror fran ösl beskadas. 

Själv är Melanie Alperstaedt väslberlinare. 
Hon var atta ar när muren föll 1989 och fram 
till dess hade den varit en dei av hennes liv som 
hon inte funde rat mycket över. Hon och hennes 
vänner använde muren som bollplank, pa andra 
sidan lag ingenmanslandel med fält och lräd. 
Den 9 november minns hon väl. 

- Mina föräldrar förklarade att det var en his
lorisk dag, och sä tog de mig med pa en prome
nad till en checkpoint, där bilar och människor 
fran öst slrömmade över in pa västsidan. 

DEN ALTERNATIVA KULTUREN i Berlin är ocksä en 
viktig dei av Berlins attraktionskraft. Även den 
har en stark koppling bakät lill aren när Väst



Berlin var en Ilten ö I ett kommunistiskt Östeu
ropa. Tyskar lockades med värnpliktsfrihet och 
skattesubventioner för alt flylta till Berlin, vil
ket drog till sig människor med alternativ livsstil 
och kärlek till subkulturer. I det nya enade Ser
lin lever och frodas denna kreativitet. 

- Serlin har ett galet nöjesnv som erbjuder 
allt. Du kan fes ta pä klubbar till klockan atta pa 
morgonen säger svensken Henrik Tidefjärd som 
driver guide- och reseföretaget Berlinagenten 
(se artikel sid.44). 

DETTA KREATIVA IlERLIN LEVER sida vid sida med 
Business-Berlin. Staden är den näst största mö
tesstaden i Europa etter Wien och även reger
Ingen och parlamentet flyttade hit 1999. Alt 
den pontiska makten i Tyskland atervänt till 
Berlin har dock inte paverkat turlsmflödet. 

- Det har främst haft en positiv psykologisk 
effekt. Manga tyskar har haft negativa känslor 
för 8erlin med tanke pa allt som skett här. Det 
är en utmaning för Berlln att behalla den kre
ativa kulturen och stämningen samtidigt som 
den växer som affärsstad, säger Burkhart Kie
ker. 

Berlin har flest lagprisflygförbindelser i Eu
ropa elter London Stansted. Svenskar som inte 
viII flyga med SAS/Lufthansa kan ta sig hit med 

Ryanair, Germanwings och Air Ber·lin. Easyjet 
har en stor bas, men flyger inte pa Sverige. Till
sammans med Berlins laga hotellpriser gör det 
staden tlll ett hett resmal även i lagkonjunk
turstider. Hittills I är har turismen ökat med 4 
procent ti1l10,3 miljoner övernattningar. 

- Vär stora andel av privatresenärer är i 
dessa tider en välsignelse. Även om Landan 
halverade sina priser skulle det vara dubbelt sä 
dyrt som Berlin, säger han kaxigt. 

Svenskarna har inte varit svarövertalade. 
Aldrig förr har sa manga svenskar besökt Berlin 
sam är den niande största utländska turlstna' 
tionen. Under arets första sju mänader ökade 
antalet svenska övernattningar i Berlin med 
drygt 13 procent -langt över snittet. Christian 
Tenzler, presschef pa Berllns turistbyrä, menar 
att det finns starka band mellan länderna. 

- Stockholm och Berlin är själsfränder. Bäda 
är liberala städer med väl etabierade sociala 
nätverk. Manga svenskar som kammer hit som 
turlster ätervänder gärna, en dei för alt bo här 
under längre eller kortare lid. De viii ha en res· 
väska kvar i Berlin, "einen koffer 
in Berlin".-

FohlOt: D~t var Mliriene DietrICh 50m QJorde $~I1Qen I hab I r)OCh elfl~n kol

fer In Berlln käncl over heia vaflden pa lern(rotalel Hildeqard Knef Qav ul 

sm verSIOrl ett deCelif'lltJm senare. 

All världens
 
hotellkedjor
 
viii till Berlin
 
Hotellkedjorna star pa kö för 
att fa etablera sig i Berlin. 

Det är världens tuffaste hotellmarknad, 
säger Anna-Katharina Korte, marknads
direktör pa femstjärniga Grand Hyatt. 

Det finns 22 femstjärniga hoteIl och 
det 23:e kommer 2011 när Hilton etable
rar sitt Iyxvarumärke Waldorf Astoria. 
Lägkon;unkturen har dock slagit mot af
färs- och Iyxhotellen, som är beroende 
av mötes- och konferensmarknaden. 
80 procent av Grand Hyatts försäljning 
kommer därifran. 

- Det är tufft pA mötessidan som gatt 
ner 5 procent. SerHn mäste dra till sig 
ännu mer möten och kongresser för att 
vi ska fylla alla nya hoteIl som kommer, 
säger Anna-Katharina Korte. 

Hotellens etableringsiver har lett till 
kraftigt pressade hotellpriser. Ett tre- el· 
ler fyrstjärnigt hoteIl kan du fa för 60
70 euro, ett femstjärnigt i lagsäsong för 
120-140 euro. 

Det är denna tuffa hotellkamp som 
Scandic ger sig in i när dess tyska flagg
skepp med 570 rum öppnar i oktober 
2010 vid Potsdamer Platz. Det nya hotel
let ska ha en distinkt skandinavisk prägeI 
och inreds med inspiration fran de fyra 
arstider som präglar livet i Norden. 

- Över tid kan vi bygga upp en lön
sam tysk hotellbusiness och självklart 
maste vi finnas i 8erHn, hjärtat i Europas 
största ekonomi. Berlins betydelse som 
affärsresestad kommer ocksa att växa 
genom nya storflygplatsen Serlin Inter
national, säger koncernchef 
Frank Fiskers förtröstansfullt. 


