Berlin - en resa i det kalla krigets historia 2022
•

Välkomna till den sjätte upplagan sommarkursen ”Berlin – en resa i det kalla
krigets historia”. Kursen är ett resultat av hundratals planeringstimmar och
tusentals promenerade kilometrar, och är designad 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 flera traditionella sevärdheter och
turiststråk samt rent kommersiella museer, och strävat efter att skapa en resa
som ska kännas autentisk och lämna avtryck hos kursdeltagarna.

•

Kursdagarna är uppdelade i två pass där förmiddagens aktiviteter utgörs av
guidade museibesök med externa svensk- och engelsktalande guider och
eftermiddagarna av stadsvandringar i stadsdelarna Prenzlauer Berg,
Friedrichshain, Mitte och Kreuzberg. Vandringarna tar oss till historiska
platser, men syftar även till att fånga känslan i några av stadens mest älskade
kvarter och uppmuntra till eget utforskande. Ni kan se stadsvandringarnas
upplägg via länken: https://www.google.com/maps/d/edit?hl=sv&mid=1piib9YHvx_Fcup8pvoTlBK81iE&ll=52.511328565604884%2C13.4559190125522
75&z=17

•

Samtliga kursdagar förutom uppstartsdagen äter vi gemensam lunch som var
och en bekostar själv. Tanken med detta är att vi ska få en glimt av vardagslivet
i staden samt att få uppleva några historiska byggnader lite mer inifrån. Den
tyska husmanskosten följer med som en bonus.

•

Ett nytt inslag för i år är att några valbara eftermiddagsaktiviteter kommer att
genomföras utöver ordinarie program. Dessa kommer att planeras och ledas
av den rutinerade berlinkursresenären Johan Rülcker.

•

Kursens hotell är sedan många år 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. Hotellets fina
läge vid spårvägen medför en del oljud, så öronproppar är ett måste för att
kunna sova med öppet fönster. Luftkonditionering finns tyvärr inte på hotellet.

•

Kursen inleds tisdagen den 5/7 kl.14.00 i hotellets frukostmatsal, och efter
denna checkar vi in på våra rum. Ni har möjlighet att lämna bagaget på
hotellet redan på förmiddagen och om ni frågar snällt så brukar det ibland gå
att få tillgång till rummet lite tidigare.

•

Om ni vill boka extra hotellnätter i anslutning till kursdagarna så gör ni det
enklast via valfri bokningssajt. Uppge att ni tillhör gruppen Österlens
folkhögskola, så att ni slipper byta rum.

•

I samband med kursstarten kommer ni att få en deltagarlista med namn och
telefonnummer, vilket många kursdeltagare brukar efterfråga. Om ni önskar
att ert nummer inte ska stå på listan så måste ni kontakta mig innan kursstart.

•

Uppstartsdagen avslutas traditionsenligt med enkel kvällsmat i anrika Prater
Biergarten som ligger ett stenkast från hotellet. I Prater erbjuds förutom dryck
i alla former enkla biergartentilltugg som korv och potatissallad.

•

Under kurstiden är ni olycksfallsförsäkrade genom Folkhögskolan. Men ta
även med ”Europeiskt sjukförsäkringskort” från Försäkringskassan eller
motsvarande intyg från ditt försäkringsbolag.

•

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.

•

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.

•

Kursen kan komma att påverkas i händelse av fortsatta coronarestriktioner. I
nuläget finns det ett krav på medicinskt ansiktsskydd och vaccinationspass
eller motsvarande för att besöka muséer i Berlin. Om det kvarstår restriktioner
sommaren 2022 kommer detta att meddelas antagna kursdeltagare via epost i
god tid innan avresa.

•

Som förberedelser inför kursen rekommenderar jag läsning av Carl-Johan
Vallgrens Berlin på 8 kapitel och Wladimir Kaminers Ryssdisco, filmerna
Good Bye Lenin! och De andras liv samt TV-serierna Weissensee och
Deutschland 83, 86 och 89.

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”, som har direktförbindelse med tågstationen
Haupbahnhof via linjen M10. 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

