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Omlandet: militarisering – demilita-
risering – nyetablering
Berlin dominerades under 1700- och de-
lar av 1800-talet av militären. År 1800 ut-
gjorde den militära personalen 19,3% av 
befolkningen (dominansen var ännu större 
i den preussiska grann- och garnisonssta-
den Potsdam). I takt med att stadens dittills 
fria ytor under 1800-talets andra hälft togs 
i anspråk av bostadsbebyggelse, industrier 
med mera blev de arealkrävande militära 
anläggningarna hänvisade till stadens om-
land. Detta gäller inte minst artilleriskjut-
fälten som i en del fall kom att hamna flera 
mil utanför stadens bebyggda område.

Den militära närvaron i ytterzonen för-
stärktes sedan påtagligt under naziperio-
den med nya utbildningsorter, flygfält och 
skjutfält, bland annat blev garnisonsorten 
Wünsdorf platsen för Oberkommando des 
Heeres (OKH). Till detta kom lokalise-
ringen av rustningsindustrin till omlandet. 
En viktig del av denna verksamhet var 
flygindustrin (exempelvis Ludwigsfelde 
och Oranienburg), som även denna krävde 
omfattande och väl skyddade arealer.

Att exkurera i det återförenade Berlin
TOMMY BOOK

Efter närmare fyrtio års studier av Berlin med tre böcker samt många rap-
porter och artiklar som resultat väljer jag här ett annorlunda angreppssätt 
med i vissa fall något udda objekt, men hela tiden med exkursionen i fokus. 
I artikeln finns fragment ur den nyutgivna boken »Berlin med omland – hur 
storpolitik och gränsdragningar präglat ett storstadsområde» (Book 2007), 
men avsikten är inte att åstadkomma en sammanfattning av denna skrift 
utan att förhoppningsvis finna nya infallsvinklar och ge ett antal uppslag i 
samband med skolresor/exkursioner till Berlin. Förutom en del exkursions-
tips i själva texten föreslås några rutter sist i artikeln.

Efter andra världskriget hamnade hela 
Berlins omland i den sovjetiska ockupa-
tionszonen och på grund av Västberlin, 
som en ganska kort tid efter kriget blev en 
»fientlig ö», skedde en ytterligare milita-
risering av området med flygbaser, garni-
sonsorter och övningsfält (figur 1). Nämn-
da Wünsdorf blev efter en tid Sovjetarméns 
– den efter kriget omdöpta Röda Arméns 
– huvudbas i Östtyskland och kom att här-
bärgera gissningsvis (några säkra uppgifter 
existerar ej) upp till 50 000 man. Under 
konstruktionstiden och tillika med ansvar 
för sovjetiska zonens byggnation kanske 
staden hyste dubbelt så många. Detta ska 
jämföras med det civila Wünsdorfs ca 
2 000 invånare. Till detta kom i Berlins 
närområde den östtyska Nationella folkar-
méns (NVA) och Ministeriet för statssäker-
hets anläggningar. Genom att Sovjetarmén 
disponerade hela omlandet blev deras när-
varo dock mindre påtaglig inne i Östberlin 
än vad de västallierades blev i Västberlin.

Murens fall innebar stora förändringar 
inte minst för omlandet. Sovjetarméns 
(efter 1991 Ryska Armén) successiva ut-
marsch, som var helt genomförd 31 augusti 
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1994, och NVA:s upplösande medförde att 
stora arealer inom framförallt den återska-
pade delstaten Brandenburg, vars militära 
arealer under DDR-tiden utgjorde hela 8% 
av Bundesland Brandenburgs yta, kunde 
frigöras. Även om den före detta ockupa-
tionsmakten bidrog till upprensning av de 
militära arealerna återstod fortfarande med 
flygbränsle gravt kontaminerade före detta 
flygfält, samt skjutfält med en stor mängd 
odetonerad ammunition. Följden blev att 
man istället för helt tillgängliga natur-
skyddsområden fick strövområden med väl 
skyltade, sanerade stigar.

Den före detta sovjetbasen Wünsdorf 
var tänkt att bli ett välupprustat bostadsom-
råde där man framförallt skulle utnyttja de 
kaserner som byggts tom nazitiden. Efter 
demilitariseringen bytte staden namn till 
Waldstadt eftersom detta namn ansågs vara 

mer attraktivt för tilltänkta civila inflyttare. 
Emellertid har blott en bråkdel av de tilltänk-
ta lägenhetsinnehavarna visat intresse. Orten 
kan idag ses som en blandning av välbyggda, 
ytterst tilltalande bostadshus i skogsliknande 
terräng och byggnader (läs ruiner) i djupt för-
fall (figur 2 och 3). Wünsdorfs förflutna är 
ett mentalt hinder och arbetsplatserna vid de 
nyskapade delstatsmyndigheterna är fyllda 
av pendlare, framförallt från Potsdam. Här 
finns vidare en »Bücherstadt» med ett antal 
antikvariat som delvis bygger på den mili-
tärhistoriska bakgrunden. Samma sak gäller 
det sk »Bunkerführungen». I det omfattande 
bunkersystemet kan turister göra guidade tu-
rer. Att resa till Wünsdorf-Waldstadt tar en 
knapp timme från Berlins centrum med re-
gionaltåg. 

Upprustningen av kejsartidens kaserner 
i Fürstenwalde, öster om Berlin, har däre-

Figur 1. Större militära arealer 
under 1980-talet i nuvarande 
Land Brandenburg. Svarta om-
råden tillhörde Sovjetarmén och 
skrafferade Nationella Folkar-
mén. (Book 1995a)



31

GEOGRAFISKA NOTISER  . 2-3 . 07

Figur 2. Wünsdorf. Före detta vaktkur vid den interna muren mellan sk militärstäder. (Foto: Tommy 
Book, november 2005)

Figur 3. Wünsdorf. Restaurerad kasern från kejsartiden. (Foto: Tommy Book, februari 2006)
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mot haft en betydligt större attraktionskraft 
på den lägenhetssökande allmänheten. Här 
gällde omedelbar närhet till ett etablerat 
centrum och byggnadernas ytterst tillta-
lande sekelskiftesarkitektur. Sammanfatt-
ningsvis kan sägas att Västberlin från 1952 
till 1989 helt saknade omland eftersom 
västsektorerna var avspärrade från den 
sovjetiska zonen. Under den allra första 
perioden efter murens fall återupptäckte 
västberlinarna området och blev turister i 
sitt eget närområde. Gränsöverskridande 
busslinjer blev en realitet några få dagar 
efter muröppningen. Nästa steg innebar, 
efter snabba beslut i kranskommunerna, en 
omfattande etablering av olika former av 
köpcentra, inklusive bygg- samt trädgårds-
marknader. Här innebar motorvägsringen 
och vidsträckta parkeringsytor en klar för-
del gentemot staden Berlin, där en ytterst 
långsam planeringsprocess och en sämre 
trafiksituation innebar klara nackdelar i 
konkurrensen om kunderna (Book 1997:3, 
jmf Book 1995b). Välutrustade stadsdels-
centra i Berlin anses emellertid idag slå ut 
centrumområden i städer belägna bortom 
Berliner Ring (tex Brandenburg/Havel, 
Oranienburg och Nauen). Huvudproblemet 
är en viss överetablering i ett Berlinområde 
med en lägre köpkraft och en klart mindre 
befolkningsökning än vad prognoserna kort 
efter återföreningen förutspådde.

Huvudstadsfrågan
Ett annat dilemma under den postmurala ti-
den har varit Berlins upphöjelse till huvud-
stad 1991. Berlin var tidigare huvudstad i 
det militaristiska Preußen och det likaledes 
militaristiska och expansionsinriktade kej-
sardömet. Efter en relativt kort och urvatt-

nad period under Weimarrepubliken blev 
Berlin den propagandistiska huvudstaden 
med Hitlers idéer om ett europeiskt cen-
trum – »Germania» – i det totalitära Na-
zityskland. Efter Västtysklands tillblivelse 
blev Bonn en kompromisshuvudstad i den 
demokratiska förbundsrepubliken.

Berlins befordran till huvudstad väckte 
självklart blandade och djupa känslor – det 
»besudlade» kontra det »rena». Bonn hade 
vid denna tidpunkt nya förbundsdagsbygg-
nader i hopp om att stoppa processen (jäm-
för nya Knutpunkten i Helsingborg kontra 
Öresundsbron). Själva flyttningen försköts 
efterhand och 1999/2000 övertog Berlin 
definitivt huvudstadsrollen.

Under en mellantid inrättades under dry-
ga kostnader provisoriska ministerier i cen-
trala Östberlin. Protesterna från Bonn var 
högljudda eftersom man kom att utnyttja 
lokaler som tidigare utnyttjats av DDR-för-
valtningen. Förbundskanslern hamnade till 
exempel i före detta Staatsratsgebäude der 
DDR (maktens boning).

I samband med den permanenta flytt-
ningen kom ministerierna fortfarande att 
ligga i Östberlins centrum med utnyttjande 
av flera av Tredje Rikets regeringsbyggna-
der. Görings luftfartsministerium har ex-
empelvis via en tillvaro som Haus der Mi-
nisterien under DDR-tiden och högkvarter 
för Treuhandanstalt blivit förbundsrepubli-
kens finansministerium. Kring riksdagshu-
set, med sin spektakulärt genomskinliga 
kupol med spiralgång, har ett monumentalt 
kanslerspalats (figur 4) och ett storskaligt 
förbundsdagskansli uppförts. Man har här 
fått fram ett högst sevärt centrum för stats-
makten i det nya Tyskland. Överflyttningen 
från Bonn har dock blivit betydligt blyg-
sammare än väntat. Pendlingstalet är rela-
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tivt högt och ännu 2005 arbetade fler per-
soner inom Bundesförvaltningen i Bonn än 
i Berlin. Ministerierna har sitt huvudsäte i 
den ena staden och filialen i den andra. Det 
kanske mest anmärkningsvärda är att för-
svarsministeriet är kvar i Bonn (med 3 250 
anställda) och filialen ligger i ett av mellan-
krigstidens militära centra, Bendlerblock, i 
Västberlin (med 430 anställda).

Med facit i hand har Bonn blivit den ab-
soluta vinnaren med ett ökat invånarantal 
och tillkomsten av exempelvis koncerncen-
tralen för Deutsche Telekom samt ett antal 
internationella forskningsinstitutioner och 
FN-organ. Staden Berlins invånarantal ligger 
idag på ungefär samma nivå som vid tiden 
för återföreningen, dvs ca 3,4 miljoner med i 
runda tal 1,2 miljoner invånare i fd Östberlin 
och 2,2 miljoner i fd Västberlin.

På en exkursion till Berlin kombineras 
lämpligen riksdagshuset och statsapparatens 

nya byggnader med den ytterst spektakulära 
Hauptbahnhof, se nedan.

En huvudstads flygplatser
I samband med Berlins upphöjelse till hu-
vudstad 1991 aktualiserades i hög grad både 
flygplatsfrågan och centralstationsfrågan. 
Staden har tre flygplatser – Tegel, Tempel-
hof och Schönefeld. Vid tiden för återför-
eningen fungerade Tegel som Västberlins 
huvudflygplats, en modern och förhållan-
devis kapacitetsstark flygplats. Tempelhof, 
Berlins klassiska flygplats, invigdes 1923 
och fick sin storslagna arkitektur på 1930-
talet – en 1,3 km lång byggnad med stor 
ankomsthall och hangarer. Under många 
efterkrigsår var Tempelhof reserverad för 
den amerikanska ockupationsmakten, men 
kom på 1990-talet att bli ett komplement 
till Tegel. Östberlins flygplats, Schönefeld, 

Figur 4. Bundeskanzleramt i morgonsol sett från nya Hauptbahnhof. (Foto: Tommy Book, oktober 2006)
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låg egentligen utanför stadsgränsen, i det 
dåvarande DDR och svarade fram till 1990 
för flygningar framförallt till Östeuropa.

Nu uppstod sålunda frågan: var ska en 
ny storflygplats för hela stadsområdet lo-
kaliseras? Även om Tegel var den i fråga 
om passagerarantal klart största flygplat-
sen fanns här begränsade utbyggnadsmöj-
ligheter och tillika ingen spårbunden kol-
lektivtrafik till staden. Tempelhof hade en 
högst begränsad kapacitet, låg omgiven 
av bebyggelse och hade för korta startba-
nor. Huvudalternativet var länge det gamla 
skjutfältet Sperenberg ca 40 km söder om 
Berlin. För Västberlin var Schönefelds för-
flutna som ockupationsmaktens och DDRs 
huvudflygplats en klar black om foten, vil-
ket fångas i utrycket: »Schönefeld ligger 
strax hitom Ural».

Under ca 15 års tid diskuterades samt-
liga alternativ och frågan blev efterhand 
alltmer akut. Flygplatsfrågan har varit det 
ämne som under perioden 2005–2007 kan-
ske alstrat mest spaltmeter i den berlinska 
pressen och nedläggningen av Tempelhof, 
som ständigt skjutits på framtiden, blev en 
allvarlig tvistefråga. Läget är idag omöjligt 
med flygplanen kommande in på låg höjd 
över bostadskvarterens skorstenar samti-
digt som miljöaspekterna hela tiden fördes 
fram, men... Tempelhof är symbolen för 
Luftbron under blockaden 1948–49 och 
nostalgin ligger djupt rotad.

Beslutet att bygga ut Schönefeld till 
Airport Berlin-Brandenburg International 
togs 2006 och arbetet påbörjades direkt. 
DDR-tiden låg nu på behörigt avstånd och 
utbyggnadsmöjligheterna var stora. Schö-
nefeld skulle vidare alstra åtskilliga tio-
tusentals arbetsplatser  – en sak som varit 
omöjlig för en mer perifer flygplats. Första 

etappen ska enligt planerna vara klar 2011 
och då ska Tegel läggas ned. Fullt utbyggd 
ska Schönefeld ha Heathrows nuvarande 
kapacitet. Ett beslut om Tempelhofs ned-
läggning hösten 2007 har rivits upp och ett 
års nådatid har bestämts. Man hoppas fort-
farande på en city-/affärsflygplats.

En kort föreläsning om storstäders flyg-
platsproblem och Luftbron vore på sin plats 
i anslutning till ett besök på Tempelhof.

Järnvägsstationerna
De flesta flermiljonstäder har på järnvägssi-
dan ett svårt problem  – man saknar en cen-
tralstation vilket försvårar situationen både 
för passagerare och godshantering. Berlin 
fick sin första järnväg för nästan 170 år 
sedan och under 1840–70-talen drogs lin-
jerna in från olika riktningar. Figur 5 visar 
schematiskt den första järnvägseran med 
de ursprungliga bangårdarna, en Ringbahn 
(byggd 1871–77) och en öst-västlig Stadt-
bahn, klar 1882, med fem påstigningsmöj-
ligheter för fjärrtrafiken.

Centralstationsfrågan blev aktuell om-
kring 1910 i samband med en stor stads-
planetävling. Flera av förslagen gick ut på 
en Nord-Bahnhof och en Süd-Bahnhof, dvs 
två huvudstationer. Under Tredje Rikets tid 
framlades planer på fyra huvudstationer, en 
i vardera huvudriktning, samt en sk Musso-
lini-Bahnhof vid öst-västaxeln för utländska 
statsbesök. Stationernas placering var mer 
avsedd att skapa en stadsplanemässig mo-
numentaleffekt än att effektivisera person-
trafiken. Andra världskriget satte stopp för 
dessa idéer liksom för en sinnessjuk plan 
där Hitler ville binda samman sitt framtida 
välde genom »monstertåg» avsedda för järn-
vägar med en spårvidd om 3 000 mm(!).
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Stadens delning och den alltmer inflam-
merade situationen i Berlin åstadkom från 
1945 till 1952 nedläggning av en stor del av 
säckstationerna. Västberlins isolering inne 
i det östtyska Reichsbahns trafikområde 
var en bidragande orsak. Figur 6 visar den 

starkt förenklade järnvägssituationen som 
ännu gällde vid tiden för återföreningen.

Sedan återföreningen har en stor satsning 
på järnvägstrafiken ägt rum och flera statio-
ner har upprustats till verkliga glaspalats. 
Efter alla misslyckade försök under hundra 

Figur 5. Järnvägslinjer och 
huvudstationer under tidigt 
1880-tal. 

Figur 6. Järnvägsnät och 
huvudstationer 1991. H = 
Hauptbahnhof (nuvarande 
Ostbahnhof), L = Bf Lich-
tenberg, S = Bf Schönewei-
de, W = Bf Wannsee, Z = Bf 
Zoologischer Garten och Sp 
= Bf Spandau. (Book 1991)
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år har Berlin äntligen fått en centralstation  
– Hauptbahnhof, fd Lehrter Bahnhof  – som 
invigdes i maj 2006, en otrolig arkitekto-
nisk skapelse som möjliggör järnvägsresor 
i alla riktningar. Bahnhof Gesundbrunnen 
och Bahnhof Südkreuz utgör likaledes 
storslagna motsvarigheter till ovannämnda 
Nord- och Süd-Bahnhof (figur 7).

Rykande skorstenar ett minne blott
Under manufakturepoken bestämdes pro-
duktionen främst av hovets, militärens och 
statens behov av exempelvis vävnader, 
krigsmateriel och papper. Efter en över-
gångstid inleddes den traditionella industri-
perioden omkring 1830 med järn- och ma-

skinindustri utanför Oranienburger Tor. Det 
berlinska industrilivet kom sedan, i likhet 
med andra storstäder, under drygt hundra 
år att präglas av sk Randwanderungen, där 
den arealkrävande och transportbetingade 
storindustrin stegvis erhöll alltmer perifera 
lägen. Tyngdpunkten kom i Berlin att ligga 
på verkstadsindustri (ex Borsig) och elek-
trisk/elektroteknisk industri (ex Siemens 
och AEG). Berlin var under för- och mel-
lankrigstiden en av Europas ledande indu-
stristäder, vilket ledde till att man fick epi-
tetet »världens största hyreskasernstad».

Omedelbart efter kriget demonterades 
de berlinska fabrikerna och kraftverken 
och man fick sålunda i princip starta en 
industriuppbyggnad från noll. Östsektorn 

Figur 7. Det nya (from 2006) fjärrlinjenätet i Berlin. Det centrala järnvägssystemet har genom sin form 
blivit benämnt »Pilz Konzept» (dvs »svampkonceptet», se gult område). (Källa: DB).
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hamnade så småningom inom planekono-
mins ramar och västsektorerna, i sitt isole-
rade exklavläge, förblev objekt för de fria 
marknadskrafterna, men drabbades svårt 
av blockaden 1948/49 och bortfallet av 
den östliga marknaden. Västberlins indu-
strikapacitet återställdes med Marshallhjäl-
pen och diverse finansiella stödinstrument 
under 1950-talet och 1960 var ca 305 000 
personer sysselsatta inom tillverkningsin-
dustrin. Detta höga sysselsättningstal bi-
behölls under huvuddelen av 1960-talet, 
en stabil period inom det västberlinska nä-
ringslivet. Därefter skedde, liksom i andra 
större städer, en omstrukturering av indu-
strin. Ca 270 000 var 1970 anställda inom 
den västberlinska industrisektorn och detta 
tal hade 1980 sjunkit till 182 000 och 1990 
till 172 000. Den största tillbakagången 
finner vi inom verkstads- och elektroindu-
strin.

Antalet industrianställda uppgick 1961 i 
Östberlin till 167 000, år 1970 till 152 000, 
år 1980 till 155 000 och 1989 till 176 000, 
alltså en ökning. Vid återföreningen hade 
sålunda den västberlinska industrin ge-
nomgått en stor del av sin omstrukturering, 
medan Östberlin fortfarande hade en ex-
panderande industri som emellertid känne-
tecknades av ineffektivitet samt alltför stora 
och tillika miljöfientliga enheter. Resultatet 
blev en drastisk nedskärning av den östber-
linska industrin till 34 000 anställda och det 
totala berlinska sysselsättningstalet inom 
industrin beräknades 2005 till 132 700.

Denna snabba omställningsprocess ledde 
till en mängd tomma industrilokaler. En del 
arkitektoniskt värdefulla byggnader ställ-
des under Denkmalschutz och uppgiften 
blev nu för stadens myndigheter att ge fa-
briksbyggnaderna ett nytt innehåll. Flera av 

de klassiska industriområdena har åtmins-
tone till delar förvandlats till högteknolo-
giska industriparker och forskningscentra 
(ex Technologie- und Gründerzentrum 
Spreeknie, Landschaftspark Johannisthal-
Adlershof med stor satsning på forskning 
och utbildning och Oberbaum-City, fd 
lampfabriken Narva). Med andra ord har 
de traditionella industriområdena med sko-
gar av rykande skorstenar idag reserverats 
för forskning och företag inom IT- och da-
tasektorn, mediekvarter och liknande. Till 
detta kommer också högteknologiska cent-
ra i Berlins ytterområden och i omlandet. 

Se den föreslagna exkursionsrutten med 
spårvägslinje 67 nedan.

Berlin – en stad med två CBD
Förutom ett stort antal synnerligen välut-
vecklade stadsdelscentra (tex Steglitz och 
Spandau) finns i Berlin två huvudaffärs-
centra benämnda City West och Die Histo-
rische Mitte (fd Zentrum Ost). Under sent 
1800-tal och tidigt 1900-tal utvecklades ett 
relativt exklusivt affärscentrum kring Kur-
fürstendamm och Tauenzienstraße i Char-
lottenburg och blev sålunda en »konkur-
rent» till det dittillsvarande huvudcentret 
Unter den Linden–Friedrichstraße–Leip-
ziger Straße–Potsdamer Platz. Denna dua-
lism i fråga om kommersiella centra kom 
sedan att gälla fram till andra världskrigets 
slut. Den berlinska situationen var, om inte 
helt unik, mycket ovanlig och problematisk 
med tanke på att de båda affärsområdena 
låg flera kilometer från varandra utan nå-
gon sammanbindande »brygga».

Efter kriget återställdes det västliga cen-
tret anmärkningsvärt snabbt och återfick 
sin gamla glans, medan den östberlinska 
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processen gick mycket långsamt. Affärs-
områdena i centrum blev mycket bristfäl-
liga och fragmentariska med en bråkdel av 
det tidigare utbudet. Detta gäller till exem-
pel kring Stalinallee/Karl-Marx-Alle och så 
småningom längs Karl-Liebknecht-Straße/
Rathausstraße och i viss mån även Unter 
den Linden. Efter återföreningen påbörja-
des en intensiv rekonstruktion av Östber-
lins kommersiella centrum och förutom att 
till stor del återupprätta Unter den Linden 
som affärsstråk blev Friedrichstraße, som 
under huvuddelen av DDR-tiden i stort le-
gat för fäfot, det absoluta flaggskeppet med 
bland annat ett antal exklusiva varuhus. Till 
detta kommer Potsdamer Platz-komplexet 
med affärer, biografer, teatrar, kontor och 
bostäder. 

Samtidigt som denna massiva satsning 
på Östberlin skedde i City West två teater-
nedläggningar och Bahnhof Zoologischer 
Gartens (Västberlins fd huvudstation) de-
gradering till regionalstation samt en viss 
begränsad utflyttning från Kurfürstendamm 
med sidogator. Den västberlinska press-
sen och förre överborgmästaren Diepgen 
uttryckte stor oro över händelseförloppet 
som man menade skulle leda till en partiell 
avveckling av City West. Undersökningar 
gav emellertid vid handen att Kurfürsten-
damm med sin längd, sin bredd, sitt utbud, 
sin tradition och, inte minst, sin relativt fas-
ta kundkrets fortfarande är helt överlägsen 
Friedrichstraße och Potsdamer Platz, som 
man menar är mer engångsköparens och 
turistens affärszon.

Muren
Även om murens fall ligger relativt långt 
tillbaka i tiden är attraktionskraften fort-

farande mycket stor på alla kategorier av 
turister. »Var gick muren?» och »Hur såg 
muren ut?» är vanliga frågor framförallt 
av yngre personer som inte har några egna 
minnen av den. Murresterna är emellertid 
idag få. På tre ställen kan man se kortare 
partier av den inre muren mot Västberlin 
(alltså den »riktiga» muren). Två av dessa, 
som exkursionsmässigt kan kombineras, 
är Gartenstraße/Liesenstraße vid U-Bf 
Schwarzkopffstraße och Bernauer Straße 
vid S-Bf Nordbahnhof. Den tredje platsen 
ligger på Niederkirchnerstraße vid S- och 
U-Bf Potsdamer Platz. Fram till för några 
år sedan var utan tvekan det 1,3 km långa 
sk »East Side Gallery» vid S-Bf Ostbahn-
hof med målningar från framförallt 1990 
det mest besökta muraravsnittet. Förfallet 
är emellertid påtagligt och dessutom hand-
lar det här om en Hinterlandmauer, inner-
muren mot Östberlin.

Mursträckningen längs Bernauer Straße 
i omedelbar anslutning till kapell och doku-
mentationscentrum (totalt = Gedenkstätte 
Berliner Mauer) med utsiktsplattform är 
idag sannolikt det bästa besöksobjektet. 
Från plattformen får man en god överblick 
över murzonen med ca hundraåriga, idag 
till stora delar upprustade, hyreshus på öst-
sidan (Mitte) och 1960/70-tals bostadshus, 
som ersatt de under kriget förstörda sekel-
skifteshusen på västsidan (Wedding). En 
promenad längs Bernauer Straße kan ge en 
uppfattning om den fd barriären mellan öst 
och väst, se figur 8–10, som visar en del 
av murens historia. Här krävs dock även 
informationsskrifter (finns på dokumen-
tationscentret) och den för geografilärare 
nödvändiga fantasin. Vill man vara ännu 
mer informerad kan man i förväg inför-
skaffa Klausmeier & Schmidt (2004).
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Figur 8. Bernauer Straße, sydsidan vid Versöhnungskirche. (Foto: Tommy Book, augusti 1973)

Figur 9. Bernauer Straße, sydsidan, vid Versöhnungskirche. De kvarvarande bottenvåningarna ersätts 
här med traditionell mur. (Foto: Tommy Book, juni 1980)
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Krigsrelaterade relikter
Det har nu gått så lång tid sedan andra 
världskriget att de direkt krigsrelaterade 
objekten, bortsett från alla monument och 
bebyggelseluckor (främst i Östberlin), är 
relativt få. I samband med en exkursion 
till den tyska huvudstaden kan kanske de 
kvarvarande (ca 15 st) luftvärnsbunkrarna 
vara ett tänkbart mål  – under förutsättning 
att de sista krigsåren och slutstriden får en 
rejäl genomgång. Att bunkrar idag finns 
kvar insprängda i bebyggelsen (ex. Pallas-
straße i Schöneberg vid U-Bf Bülowstraße 
(se figur 11) beror bland annat på svårig-
heten att spränga bort dem. Andra exem-
pel är Volkspark Humboldthain vid S-Bf 
Humboldthain, där bunkern utnyttjas av 
en bergsklättringsklubb och Fichtebunker 
på Fichtestraße vid U-Bf Südstern. Den se-

nare, som ligger i södra Kreuzberg, är en 
gammal gasklocka, nu industriminne, som 
ombyggdes till bunker och idag planeras att 
bli bostadshus.

De små elementen
Bredvid alla välkända storskaliga drag i det 
urbana landskapet finns ett antal små, för 
varje stad karakteristiska, komponenter. 
Jag har tidigare (Book 1991) beskrivit ex-
empelvis skillnaden mellan öst- och väst-
berlinska gatuskyltar (främst utformningen 
av tecknet för »ß»), telefonkiosker, brevlå-
dor och lokaltrafikens väntkurer. Under de 
snart sjutton åren som gått sedan återför-
eningen har en successiv, men långt ifrån 
hundraprocentig, uniformitet genomförts. 
Gatuskyltarna innebär ingen påtaglig este-
tisk skillnad och det lär dröja innan man får 

Figur 10. Bernauer Straße, fd gränszonen från Gedenkstätte Berliner Mauer. (Foto: Tommy Book, april 2007)
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en fullständig likformighet. Av nostalgiska 
skäl lär också en del av de älskade »bul-
liga» östberlinska »röda och gröna gubbar-
na» vid övergångsställena få bli kvar.

Under framförallt 1990-talets första hälft 
utkämpades ett stort antal gatunamnsstri-
der, där bland annat återgången till förkrigs-
namn med fd tyska städer hårt kritiserades 
(tex Danziger Straße, Königsberger Straße 
och Breslauer Platz). I tyskt språkbruk an-
vänds sedan många år namnet Helsinki, 
men fortfarande kan vi svenskar glädja oss 
åt Helsingforser Straße och Helsingforser 
Platz inom Bezirk Friedrichshain, tillkom-
na under sent 1800-tal, medan svenskan 
och ryskan var huvudspråk i Finland.

I ett exkursionssammanhang kan också 
studium av relikter från före andra och till 
och med före första världskriget ge oss in-

tressanta inblickar i det »gamla Berlin». 
Detta gäller allt från däxellock (populärt 
kallade brunnslock) till flagnande brandga-
velsreklam och entréportaler till nedlagda 
storindustrier och kommunala verk. Redan 
på 1820- respektive 1850-talet hade Lon-
don och Paris utbyggda avloppssystem. 
För den nyblivna miljonstaden Berlins del 
dröjde beslutet till 1873. Man hade fram 
till dess avloppsvattnet flytande direkt från 
husen ut på gatorna där djupa rännstenar 
transporterade sörjan vidare, delvis ut i 
floden Spree. Detta innebar återkommande 
översvämningar och svåra sanitära förhål-
landen.

Staden indelades sålunda i 12 radialsys-
tem med pumpstationer på de lägsta punk-
terna, där de underjordiska rörledningarna 
och kanalerna utmynnade. Därefter fördes 

Figur 11. Bunker från andra världskriget »insprängd» i nyare bostadshus vid Pallasstraße. (Foto: Tom-
my Book, april 2007)



42

GEOGRAFISKA NOTISER  . 2-3 . 07

avloppsvattnet via tryckrör ut på de san-
diga högplatåerna Barnim och Teltow till 
Rieselfelder, vilka till stor del tillhörde sta-
den Berlin. Under perioden 1873–1911 an-
lades totalt 15 724 hektar Rieselfelder, där 
avloppsvattnet fungerade som jordförbätt-
ringsmedel och bidrog till ökade skördar 
av grönsaker och foderväxter. I samband 
med tillkomsten av moderna reningsverk 
avvecklades from 1960-talet successivt 
Rieselfeldersystemet (enstaka fält återstår 
dock). Namnet kvarstår emellertid i en stor 
mängd på de moderna kartorna som jord-
bruksmässiga relikter i rätvinkliga hydrolo-
giska system.

Ossis-Wessis
På frågan om Berlin idag är en stad kan 
man svara ja vad gäller det tekniska då det 
gick snabbare än väntat att knyta samman 
de avklippta tele-, vatten-, gas- och elnäten 
samt annan infrastruktur. Visuellt är sva-
ret också ja, då upprustningen av den östra 
stadshalvan har gått överraskande snabbt 
(och förfallna byggnader hör till undanta-
gen), men mentalt sett är svaret nej. Här 
återstår mycket eftersom många fd östber-
linare, liksom för övrigt andra fd östtyskar 
fortfarande känner sig som andra klas-
sens medborgare. Rent konkret så märks 
uppdelning mellan öst och väst i att man 
ogärna flyttar över öst-västgränsen, att man 
gör sina inköp på »den egna» sidan, har de 
flesta vänner på »den egna» sidan, går till 
läkaren på »den egna» sidan osv. Egna si-
dan är sålunda för en östberlinare Östberlin, 
även om han/hon numera bor i Västberlin. 
Det kan också nämnas att partiet PDS (öst-
tyska kommunistpartiet SEDs efterföljare), 
liksom en vänsterkombination, fått mycket 
höga procenttal i de senaste valen i de öst-

berlinska distrikten och kranskommunerna, 
men saknas nästan helt i de västberlinska 
distrikten.

Få seriösa vetenskapliga undersökningar 
har gjorts av den kulturella öst-västupp-
delningen och mycket pekar på att man 
får vänta ytterligare en generation på den 
mentala återföreningen. Detta problem är 
förmodligen alltför komplicerad att bli en 
del av exkursionen (på plats) och jag antar 
att språkkunskaperna i vissa fall kan utgöra 
hinder.

Att exkurera med BVG
Om man inte medför buss från Sverige ger 
kollektivtrafikbolaget BVG rikhaltiga möj-
ligheter. Dagskort och bra kombinationer 
kan ge en geografiskt allsidig bild av Berlin. 
Förslag till exkursionslinjer finns nedan. På 
de flesta av dessa resor kan man på återvä-
gen avvika från rutten och utnyttja S-Bahn 
eller U-Bahn mot centrum. Jag rekommen-
derar BVGs linjekarta (2,50 €), som är en 
god hjälp för att ta sig runt i staden. 

Rutt 1: Spårvägslinje M 6 från U-Bf 
Schwarzkopffstraße till Hellersdorf/Risaer 
Straße. En resa på drygt en timme som 
startar i Berlins innerstad, passerar de fd ju-
diska kvarteren (Scheunenviertel), Alexan-
derplatz, DDR-bebyggelse (1960-tal) och 
sekelskiftesbebyggelse i centrum och går 
därefter in i moderna bostadsområden från 
DDR-tiden. Under de sista tjugo minuterna 
får man en god bild av det östtyska »mil-
jonprogrammet» (sent 1970-tal och 80-tal) 
med höghusområdena Marzahn och Hel-
lersdorf. För att snabbare komma tillbaks 
till centrum kan man på återvägen från Hel-
lersdorf utnyttja U-Bahnlinje U 5 till Alex-
anderplatz.
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Rutt 2: Spårvägslinje 67. Lämpligt är att 
börja vid S-Bf Schöneweide. Snabbt kom-
mer man in i Oberschöneweides klassiska 
och idag till stor del omformade industri-
landskap (bland annat kabelverk) med tillhö-
rande arbetarbebyggelse. Resan avslutas vid 
Schloßplatz i Köpenick, en tidigare småstad 
som 1920 inkorporerades i Groß-Berlin. 
Här bör läraren vara påläst om »kaptenen i 
Köpenick» (satiriskt lustspel av författaren 
Carl Zuckmayer över preussisk militarism 
baserad på en verklig händelse). 

Rutt 3: U-Bahnlinje U 1. Här startar man 
förslagsvis från Kurfürstendamm eller Wit-
tenbergplatz. Efter Kurfürstenstraße går 
linjen upp som högbana och man får en fin 
överblick av stadsdelen Kreuzberg (man 
kan göra ett uppehåll vid Kottbuser Tor, i 
ett område dominerat av turkar) och korsar 
Spree på den riddarborgslika Oberbaum-
brücke. På återvägen stiger man av vid 
Gleisdreieck och byter till U-Bahnlinje U 
2, som i sin norra del efter Senefelder Platz 
har en högbanesträckning över en riktig 
klassisk Berlingata, Schönhauser Allee.

Rutt 4: Det absoluta koncentratet av Ber-
lins centrala sevärdheter får man genom att 
åka busslinje 100 från Alexanderplatz till 
S-och U-Bf Zoologischer Garten. Här pas-
seras Röda rådhuset, Berliner Dom, Mu-
seiön, Unter den Linden, Brandenburger 
Tor, riksdagshuset, kanslerspalatset, presi-

dentpalatset och Siegessäule samt delar av 
Västberlin som är helt nybyggda efter kri-
get och slutligen Gedächtniskirche.

Rutt 5: För att på bästa sätt få fram kon-
trasterna mellan arbetarberlin och det hög-
borgerliga Berlin väljer man exempelvis 
busslinje M 29 från Europa-Center (vid 
Gedächtniskirche) och följer då hela Kur-
fürstendamm och hamnar i Grunewald, en 
fd Villenkolonie från sent 1800-tal med 
stora och magnifika villor med vidsträckta 
tomter med skog och tom småsjöar.
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