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 Välkomna till sommarkursen ”Berlin – en resa i det kalla krigets historia” som 

Österlens folkhögskola arrangerar för sjätte gången. Samtliga tidigare kurser 

har varit mycket uppskattade, men jag vågar lova att årets upplaga kommer att 

bli den vassaste hittills. Programmet är ett resultat av hundratals 

planeringstimmar och promenerade kilometrar, och är designat för att skapa 

en resa som ger en känsla dels för vardagen i staden och dels dess spännande 

historia. I linje med denna filosofi har jag valt bort traditionella sevärdheter 

och turiststråk samt rent kommersiella muséer. 

 Vi bor traditionsenligt på tvåstjärniga Hotel 4 Youth 

(http://www.hotel4youth.de/hotel/) på Bernauer Straße 45. Detta enkla lilla 

hotell ligger på historisk mark i murens tidigare ingenmansland i gränslandet 

mellan stadsdelarna Prenzlauer Berg, Mitte och Wedding och har varit mycket 

uppskattat av tidigare resenärer. Läget är mycket bra nära trevliga kvarter i 

Prenzlauer Berg, kollektivtrafik och den bohemiska Mauerpark. 

 Om ni vill boka extra hotellnätter i anslutning till kursdagarna så gör ni det 

enklast via hotellets hemsida eller valfri bokningssajt. Uppge att ni tillhör 

gruppen Österlens folkhögskola, så att ni slipper byta rum. 

 Ni checkar själva in på hotellet tisdagen den 30/6 kl.15.00. Uppge att ni 

tillhör gruppen ”Österlens folkhögskola/Volkshochschule”. Ni har möjlighet 

att lämna bagaget på hotellet redan på förmiddagen och om ni frågar så brukar 

det oftast gå att få tillgång till rummet lite tidigare. Vi möts sedan i 

frukostmatsalen för gemensam uppstartsträff 15.30. 

 I samband med kursstarten kommer ni att få en deltagarlista med namn och 

telefonnummer. Om ni önskar att ert nummer inte ska stå på listan så måste ni 

kontakta mig i god tid innan kursstart. 

 Uppstartsdagen avslutas traditionsenligt i anrika Prater Biergarten som ligger 

ett stenkast från hotellet. I Prater erbjuds förutom dryck i alla former enkla 

biergartentilltugg som korv och potatissallad. 

 Kursdagarna är uppdelade i två pass där det ena utgörs av guidat museibesök 

med externa svensk- engelsktalande guider och det andra av stadsvandringar. 
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Jag kommer själv att hålla i stadsvandringarna och visa upp några guldkorn i 

stadsdelarna Prenzlauer Berg, Friedrichshain, Mitte och Kreuzberg.  

 Ni kan se stadsvandringarnas upplägg via länken: 

https://drive.google.com/open?id=1pii-

b9YHvx_Fcup8pvoTlBK81iE&usp=sharing 

 Samtliga kursdagar förutom uppstartsdagen äter vi gemensam lunch. Jag har 

valt ut enklare lunchkantiner som klarar av att hantera besök av stora grupper 

och där det finns något för varje plånbok. Tanken med detta är att vi ska få en 

glimt av vardagslivet i staden samt att få uppleva några historiska byggnader 

lite mer inifrån. 

 Under kurstiden är ni olycksfallsförsäkrade genom skolan. Men ha även med 

”Europeiskt sjukförsäkringskort” från Försäkringskassan eller motsvarande 

intyg från ditt försäkringsbolag, om nu olyckan skulle vara framme. 

 Ni kommer att bli utrustade med varsitt pendlarkort, vilket ger er fritt resande 

i hela centrala Berlin (Zon A och B) med samtliga trafikslag under hela resan. 

Kortet är giltigt den dagen det valideras i stämpelautomat och följande sex 

dagar och kan alltså användas även efter kursens slut. Det är mycket viktigt att 

ni har kortet med er hela tiden, då biljettkontroller sker regelbundet. 

 Skyfall är inte ovanliga sommartid i Berlin, så glöm inte paraply och regnställ. 

Om det å andra sidan skulle bli värmebölja så är badkläder ett måste. I Berlins 

omgivningar finns det ett otal fina badsjöar som är lätta att nå med 

pendeltåget S-Bahn. Hotellets fina läge vid spårvägen medför en del oljud, så 

jag tar alltid med mig ett par vaxöronproppar för att kunna sova med öppet 

fönster. Luftkonditionering finns tyvärr inte på hotellet. 

 Sista kursdagen checkar vi ut klockan 9.00 och har sedan program under 

dagen. Det är bra om några av er checkar ut redan innan ni äter frukost, då det 

kan bli ganska så hårt tryck på receptionen. Ni kan lämna bagaget på hotellet 

och sedan hämta upp det när det passar er. 

 På sidan http://www.scoop.it/t/berlin-en-resa-i-det-kalla-krigets-historia 

hittar ni digitalt material med anknytning till kursen, som ni om ni har lust 

kan ta del av innan eller efter resan. Sidan är ganska så sparsamt modererad, 

men innehåller ändå några guldkorn. 
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Bok- och filmtips inför och efter resan 
 

Essäsamlingar och facklitteratur 

- Andersson, Christoph (2013): Operation Norrsken. Om Stasi och Sverige 

under Kalla Kriget, Nordstedts: Stockholm 

- Donner, Jörn (2008): Rapport från Berlin, Schildts och Söderströms: 

Helsingfors 

- Handberg, Peter (2009): Släpp ingen levande förbi, Natur och kultur: 

Stockholm 

- Mosander, Jan (2014): Berlin: med en vägledning till det kommunistiska 

och nazistiska Berlin, Fischer & Co 

- Vallgren, Carl-Johan (2009): Berlin på 8 kapitel, Bonniers: Stockholm 

Skönlitteratur 

- Brussig, Thomas (2000): Hjältar som vi. Natur och kultur: Stockholm 

- June, Ricarda (2011): Stalinhusen, Thorén & Lindskog: Malmö 

- Kaminer, Wladimir (2008): Ryssdico, Ersatz: Stockholm  

- Leo, Maxim (2014): Röd kärlek – En östtysk familjehistoria, Historiska 

media, Lund 

 

Filmtips: 

- Good bye, Lenin! (2003) [film]. Regissör: Wolfgang Becker. Berlin: X-

Filme Creative Pool m.f.l. 

- De andras liv (2006) [film]. Regissör: Florian Henckel von Donnersmarck. 

München : Wiedemann & Berg Filmproduktion m.f.l. 
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Att ta sig till hotellet 

Om ni inte vill åka taxi så är det enkelt och billigt att ta sig direkt till hotellets entré 

spårvagnshållplatsen ”Wolliner Straße” med kollektivtrafiken. Hotellet ligger även 

inom gångavstånd från tunnelbanestationerna ”U Bernauer Straße” och ”U 

Eberswalder Straße”. Din resa planerar du med hjälp av hemsidan www.bvg.de eller 

appen BVG FahrInfo.  

 

Köp biljetten ”Einzelfahrausweis Berlin AB” om du kommer från flygplatsen Tegel, 

tågstationen Hauptbahnhof eller bussterminalen ZOB, eller ”Einzelfahrausweis 

Berlin ABC” om du kommer från flygplatsen Schönefeld. Biljett säljs i de gula 

maskinerna på stationen eller hos ombud med skyltar märkta . Glöm inte att 

validera era biljetter i stämpelklockorna som finns på perrongen. På hemresan kan ni 

använda er av era pendlarkort, men notera att ni behöver köpa en tilläggsbiljett för 

att få åka ut till flygplatsen Schönefeld. 

 

 

Med vänliga hälsningar 

Håkan Johansson, för Österlens folkhögskola 

hakan.johansson@osterlen.fhsk.se 

Mobil: +46706880333 
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